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Výroková část: 

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
10. 2. 2016 podal 

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, Teplého 2141, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice 2 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"Prodloužení trolejbusové tratě na obratiště Zámeček" 
Pardubice, Pardubičky, Průmyslová 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 52/10 (ostatní plocha), parc. č. 71/62 (ostatní plocha), parc. 
č. 71/64 (ostatní plocha), parc. č. 71/65 (ostatní plocha), parc. č. 123/6 (ostatní plocha), parc. č. 142/4 
(ostatní plocha), parc. č. 149/9 (ostatní plocha), parc. č. 154/5 (ostatní plocha), parc. č. 154/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 154/18 (ostatní plocha), parc. č. 154/89 (ostatní plocha), parc. č. 168/11 (ostatní 
plocha), parc. č. 450/1 (ostatní plocha), parc. č. 450/11 (ostatní plocha), parc. č. 450/13 (ostatní 



Č.j. MmP  25666/2016 str. 2 

 
plocha), parc. č. 450/15 (ostatní plocha), parc. č. 450/16 (ostatní plocha), parc. č. 454/4 (ostatní 
plocha), parc. č. 454/10 (ostatní plocha), parc. č. 454/11 (ostatní plocha), parc. č. 539/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 539/10 (ostatní plocha), parc. č. 539/11 (ostatní plocha), parc. č. 539/12 (ostatní 
plocha), parc. č. 539/13 (ostatní plocha), parc. č. 539/14 (ostatní plocha), parc. č. 539/19 (ostatní 
plocha), parc. č. 539/20 (ostatní plocha), parc. č. 539/23 (ostatní plocha), parc. č. 539/24 (ostatní 
plocha), parc. č. 539/30 (ostatní plocha), parc. č. 540 (ostatní plocha), parc. č. 541 (ostatní plocha), 
parc. č. 542/1 (ostatní plocha), parc. č. 542/2 (ostatní plocha), parc. č. 542/5 (ostatní plocha), parc. č. 
543 (ostatní plocha), parc. č. 544/1 (ostatní plocha), parc. č. 544/2 (ostatní plocha), parc. č. 545/1 
(ostatní plocha), parc. č. 545/2 (ostatní plocha), parc. č. 546/1 (ostatní plocha), parc. č. 546/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 547/1 (ostatní plocha), parc. č. 554/8 (lesní pozemek), parc. č. 597 (ostatní plocha), 
parc. č. 665/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Pardubičky. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o prodloužení stávající provozované trolejbusové trati od točny u stanice záchranné služby 
na konce ulice Kyjevská směrem do ulice Průmyslové v souhrnné délce cca 990 m. Trolejbusová 
trať bude zpřístupňovat průmyslovou část města v lokalitě bývalé Tesly - Zámeček. 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 52/10, 71/62, 71/64, 71/65, 123/6, 142/4, 149/9, 154/5, 
154/7, 154/18, 154/89, 168/11, 450/1, 450/11, 450/13, 450/15, 450/16, 454/4, 454/10, 454/11, 539/7, 
539/10, 539/11, 539/12, 539/13, 539/14, 539/19, 539/20, 539/23, 539/24, 539/30, 540, 541, 542/1, 
542/2, 542/5, 543, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 554/8, 597, 665/1 v katastrálním 
území Pardubičky. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Nové trolejové vedení bude provedeno v délce cca 990 m. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Území dotčené vlivy stavby bude na pozemcích parc. č. 52/10, 71/62, 71/64, 71/65, 123/6, 142/4, 
149/9, 154/5, 154/7, 154/18, 154/89, 168/11, 450/1, 450/11, 450/13, 450/15, 450/16, 454/4, 454/10, 
454/11, 539/7, 539/10, 539/11, 539/12, 539/13, 539/14, 539/19, 539/20, 539/23, 539/24, 539/30, 
540, 541, 542/1, 542/2, 542/5, 543, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 554/8, 597, 
665/1 v katastrálním území Pardubičky. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 52/10, 71/62, 71/64, 71/65, 123/6, 142/4, 149/9, 154/5, 
154/7, 154/18, 154/89, 168/11, 450/1, 450/11, 450/13, 450/15, 450/16, 454/4, 454/10, 454/11, 539/7, 
539/10, 539/11, 539/12, 539/13, 539/14, 539/19, 539/20, 539/23, 539/24, 539/30, 540, 541, 542/1, 
542/2, 542/5, 543, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 554/8, 597, 665/1 v katastrálním 
území Pardubičky, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Stavba bude realizována dle ověřené projektové dokumentace, zpracované autorizovaným 
inženýrem pro dopravní stavby – Ing. Michal Hornýš – ČKAIT 0602053. 

3. SO 099 - Trakční vedení – Bude umístěno na pozemcích parc. č. 52/10, 71/62, 71/64, 71/65, 123/6, 
142/4, 149/9, 154/5, 154/7, 154/18, 154/89, 168/11, 450/1, 450/11, 450/13, 450/15, 450/16, 454/4, 
454/10, 454/11, 539/7, 539/10, 539/11, 539/12, 539/13, 539/14, 539/19, 539/20, 539/23, 539/24, 
539/30, 540, 541, 542/1, 542/2, 542/5, 543, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 554/8, 
597, 665/1 v katastrálním území Pardubičky. 

4. SO 120 - Úprava obratiště – Bude umístěna na pozemcích parc.č. 154/18 a 544/1 v katastrálním 
území Pardubičky. 

5. Jedná se o rozšíření stávajícího obratiště pro lepší průjezd trolejbusů a autobusů. 

6. SO 330 - Splašková jímka – Bude umístěna na pozemku parc. č. 154/18  v katastrálním území 
Pardubičky. 
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7. Jedná se o plastovou vodotěsnou samostatnou jímku na odpadní vody, na kterou bude připojeno SO 

700 - Zázemí pro řidiče. Retenční prostor jímky bude 15 m3, rozměry jímky budou 2,0 x 5,0 x 1,8 m. 

8. SO 340 - Přípojka pitné vody – Bude umístěna na pozemcích parc.č. 154/5, 154/7, 154/18 a 665/1 
v katastrálním území Pardubičky. 

9. Jedná se o přípojku pitné vody pro SO 700 - Zázemí pro řidiče. Napojena na stávající, kapacitně 
vyhovující přípojku ve vlastnictví Foxconn s.r.o. Po 16,0 m od napojení bude na nové vodovodní 
přípojce osazena vodoměrná šachta a odtud bude dále vedena 113,0 m do objektu SO 700 - Zázemí 
pro řidiče. Celková délka přípojky tak bude cca 129,0 m. 

10. SO 430 - VO Průmyslová ulice – Bude umístěno na pozemcích parc. č. 52/10, 71/62, 71/64, 71/65, 
123/6, 142/4, 149/9, 154/5, 154/7, 154/18, 154/89, 168/11, 450/1, 450/11, 450/13, 450/15, 450/16, 
454/4, 454/10, 454/11, 539/7, 539/10, 539/11, 539/12, 539/13, 539/14, 539/19, 539/20, 539/23, 
539/24, 539/30, 540, 541, 542/1, 542/2, 542/5, 543, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 
554/8, 597, 665/1 v katastrálním území Pardubičky. 

11. Stavební objekt řeší provedení veřejného osvětlení v ul. Průmyslové na sdružených stožárech 
trakčního vedení, včetně napájecího vedení pro VO. Umístění a vedení VO přímo kopíruje vedení 
trakčních stožárů. Toto vychází z povahy věci, že sloupy trakce a VO zde budou sdružené. 

12. SO 432 - Vnitřní vedení elektro – Bude umístěno na pozemcích parc. č. 142/4, 154/18, 168/11, 
454/4, 454/10, 454/11, 539/19, 539/20, 540, 541, 545/1, 545/2, 547/1, 554/8, 597, v katastrálním 
území Pardubičky. 

13. Jedná se o přivedení napájecího kabelu pro SO 700 - Zázemí pro řidiče. Napojena bude provedeno 
z rozvaděčové skříně, která bude umístěna u ústí Komenského ul., u autobusových zastávek. Vnitřní 
rozvod elektrické energie bude veden po stožárech trolejbusové trakce. Celková délka rozvodu bude 
cca 480,0 m. 

14. SO 700 - Zázemí pro řidiče – Bude umístěno na pozemku parc. č. 154/18 v katastrálním území 
Pardubičky. 

15. Jedná se o kontejnerovou stavbu usazenou na betonovém základu. Sloužit bude jako zázemí pro 
řidiče (vnitřní dispozice - sociální zázemí, kuchyňka). Napojena bude na rozvod elektřiny a na 
rozvod pitné vody. Odvod splaškových vod bude proveden do navržené splaškové jímky SO 330 - 
Splašková jímka. 

16. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny stávající podzemní sítě. Technické řešení souběhu, 
křížení nebo ochrany stávajících sítí a navrhovaných tras sítí bude předloženo k vyjádření 
vlastníkům, příp. správcům podzemních vedení a stávajících zařízení a budou sjednány podmínky 
zpětného převzetí. 

17. Po provedení ručně kopaných sond bude vytýčena trasa pro provedení výkopu. Veškerý přebytečný 
výkopek bude odvážen na určenou skládku. 

18. Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 
158/2009 Sb. (energetický zákon), zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), platných ČSN, 
zejména ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Veškeré práce prováděné 
v ochranném pásmu nadzemního vedení musí být v souladu s ČSN 33 3301. Zemní práce musí být 
prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl.54-57. 

19. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při 
přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušení stávajících vedení a existujícího provozu 
těchto zařízení. 

20. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné sítě. 

21. Navržené řešení odpovídá všem platným požadavkům vztahujícím se k tomuto typu výstavby. 
Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení 
technického vybavení, ČSN 73 3050 - Zemní práce a vyjádřením správců jednotlivých sítí dopravní 
a technické infrastruktury. 

22. Při provádění zemních prací budou dodržena veškerá vyjádření a požadavky jednotlivých majitelů 
pozemků, správců jednotlivých sítí dopravní a technické infrastruktury. 

23. Investor ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací 
v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není 
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vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody 
vlastním nákladem. 

24. V době, kdy budou probíhat výkopové práce, bude kabelová rýha zajištěna zábradlím se svislými 
červenobílými pruhy nebo oplocením. Zábradlí nebo provizorní oplocení bude v době snížené 
viditelnosti osvětleno. Výkopy budou řádně zabezpečeny, dotčená plocha bude řádně označena a 
ohraničena výstražnou fólií. 

25. Povrch kabelové rýhy v chodnících, v nezastavěném prostoru a při překopech komunikací bude 
upraven do původního stavu (dláždění, asfalt, beton) až po řádném mechanickém zhutnění zásypové 
zeminy ve více vrstvách. 

26. Po skončení stavebních prací uvede zhotovitel všechny dopravní plochy a plochy zeleně do 
původního stavu v šíři a délce dle povolení zvláštního užívání pro provádění stavebních prací. 

27. Investor zajistí na stavbě takové podmínky, které umožní bezpečný a plynulý dopravní provoz na 
všech dotčených dopravních plochách, provede oznámení zahájení a ukončení stavby, upozornění na 
omezení dopravy, upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání 
přechodů a tras vyznačených dodavatelem. 

28. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu a to i pro osobní 
automobily a bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem. V okolí stavby bude udržován 
pořádek a čistota, včetně výjezdu staveništní dopravy na veřejnou komunikaci. 

29. Zhotovitel stavby zajistí dopravní obslužnost stávajících budov pro příjezd záchranného 
integrovaného systému, svozu TKO atd. Stavbou nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu. Stavbou nebude dotčeno dopravní značení a ostatní silniční příslušenství. 

30. Dotčené komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a 
znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina z výkopu 
nesmí být krátkodobě skladována na silnici ani v jejím dopravním prostoru. 

31. Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, 
budou tato opravena (obrubníky, chodníky, komunikace atp.). 

32. Travnaté plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

33. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny 
tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5m od paty kmene 
stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. 
bedněním kmene minimálně do výšky 2m). 

34. V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání povolení na 
kácení věcně i místně příslušný úřad. 

35. Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou 
na větevní kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno podle výše 
uvedeného zákona č. 114/1992 Sb. 

36. Budou respektovány stávající vzrostlé stromy. Dřeviny budou při stavebních pracích vhodně 
chráněny (ČSN DIN 18 920). Výkopové práce nesmí narušit kořenový systém stromů. 

37. Před zahájením stavby (min. 21 dnů) bude příslušný silniční správní úřad požádán o povolení 
zvláštního užívání veřejného prostranství pro provádění stavebních prací podle ustanovení § 25 
odstavce 6 písmene c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů, ve kterém stanoví další podmínky pro zřízení staveniště a podmínky konečných úprav 
povrchů místních komunikací a zeleně. 

38. V průběhu realizace stavby je nutno důsledně omezit očekávané nepříznivé vlivy (zejména dbát na 
čistotu dotčených komunikací, minimalizovat zatížení okolí hlukem a prachem, důsledně zabezpečit 
výkopy, umožnit bezpečný provoz na komunikacích). Následně budou všechny plochy dotčené 
stavbou uvedeny do pořádku včetně případného doplnění ornice, vysbírání kamenů a zbytků 
stavebního materiálu a osetí travou. 

39. Investor, stavebník i ostatní osoby provádějící stavební a výkopové práce budou dodržovat 
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

40. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Magistrátu města 
Pardubic, odboru životního prostředí, č.j.: OŽP/71480/15/LO, ze dne 27. 11. 2015, v tomto rozsahu: 
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a) S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími. 
b) Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

c) Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude 
původcem odpadů, které při stavbě vzniknou. 

d) Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

e) O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence. 

f) V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění 
nebo využití vzniklých odpadů. 

41. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Správa a 
údržba silnic Pardubického kraje, č.j. SÚSPK/7373/2015 ze dne 18. 11. 2015, v tomto rozsahu: 

a) Sloupy trakčního vedení budou umístěny mimo dopravní prostor silnice 11/322 v dotčeném 
úseku, 

b) bude předloženo kladné vyjádření POLICIE ČR Dl Pardubice, 
c) investor stavby, v případě trvalého záboru pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje, požádá 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, o uzavření 
smlouvy o podmínkách provedení stavby, 

d) výkopek ze stavby nebude skladován na vozovce, bude neprodleně odvezen na skládku, 
e) v případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či k zhoršení odvodnění 

komunikace v místě stavby bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které 
zajistí řádné a funkční odvodnění silnice, 

f) zástupce správce pozemní komunikace (cestmistr Pardubice, pracovník oddělení majetkové 
správy Pardubice) bude přizván k předání staveniště a zahájení stavebních prací, 

g) investor stavby požádá Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, Oddělení majetkové správy v 
Pardubicích, o stanovení technických podmínek, popř. uzavření smlouvy o podmínkách zřízení 
stavby, 

h) investor požádá příslušný úřad o zvláštní užívání pozemní komunikace, 
i) v případě, že v rámci stavební činnosti dojde k poškození silnice 11/322 nebo jejího příslušenství 

bude na náklady investora neprodleně provedena náprava, 
j) umístění sloupů trakčního vedení v prostoru stávající „dočasné" okružní křižovatky u „Foxconnu" 

nebude v kolizi s plánovanou konečnou úpravou této křižovatky, 
k) v případě opravy, modernizace nebo rekonstrukce dotčeného úseku silnice 11/322 stavbou 

trolejbusové tratě nebudou ze strany Dopravního podniku města Pardubice a.s. v tomto případě 
účtovány žádné poplatky, náhrady nebo platby spojené s odpojením/přerušením napájení 
trakčního vedení (vložení odpojovače, atd), 

l) další stupeň projektové dokumentace bude předložen ke stanovisku. 

42. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve stanovisku Policie České republiky, 
Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Pardubice, Dopravního 
inspektorátu, č.j.: KRPE-89881-1/ČJ-2015-170606, ze dne 30. 11. 2015, v tomto rozsahu: 

a) Nadzemní stavební objekty (sloupy a pod.,) nebudou zasahovat do rozhledových polí křižovatek 
případně napojení sousedních nemovitostí. 

b) Pro další stupeň projektové dokumentace dojde k doplnění rozhledových polí v místě výjezdu z 
obratiště na ulici Průmyslovou. 

c) V případě nových nebo rekonstruovaných zastávek, tyto budou provedeny v souladu s ČSN 
736425-1, zejména nástupní hrany a nástupiště, jejich dostupnost pro osoby slabozraké a se 
sníženou pohyblivostí. 

43. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Správa a 
údržba silnic Pardubického kraje, č.j. SÚSPK/7427/2015 ze dne 30. 11. 2015, v tomto rozsahu: 

a) K umístění vodovodního vedení v silnici II.třídy musí být vydáno rozhodnutí 
silničního správního úřadu (Magistrátu města Pardubic-OD) ke zvláštnímu užívání silnice - 
umístění inženýrské sítě (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.). 
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b) Minimálně 1 měsíc před prováděním vlastních stavebních prací požádá zhotovitel silniční správní 

úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice - provádění stavebních prací v silničním 
pozemku - přípojka vody a veřejné osvětlení. 

c) Před zahájením stavebních prací bude mezi zhotovitelem akce a Správou a údržbou silnic 
Pardubického kraje uzavřena smlouva o podmínkách zřízení stavby a předáno staveniště. 

d) Při rekonstrukci, opravě nebo výměně uložené sítě nebo vedení v silničních nebo silničním 
pomocném pozemku, předloží žadatel o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene podklady, 
ze kterých bude plynout uložení sítě ve stejné trase (s odchylkou do 20 cm), uložení v trase s 
odchylkou nad 20 cm, popř. uložení nové sítě. 

e) Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období (01. 11.-31. 
03.). 

f) Přechod silnice pro uložení ei. vedení veřejného osvětlení bude proveden protlaky, montážní 
jámy budou mimo zpevněnou část silničního tělesa (jízdní pruh + zpevněná krajnice). 
- Chránička bude v celé délce protlaku, krytí přípojek inženýrských sítí v silničním pozemku 

silnice musí vyhovovat ČSN 73 6005. 
- Zásypy budou provedeny po vrstvách a řádně hutněny v souladu s TP 146. 
- V případě zásahu do silničního příkopu bude tento obnoven v odpovídajícím tvaru a spádu. 
- Místa výkopů budou uvedena do řádného stavu, včetně osetí. 

g) Přechod pro vodovodní přípojku bude proveden překopem s místem napojení v ostrůvku ze 
žulové dlažby u okružní křižovatky II/322. 

h) Živičný kryt vozovky musí být proříznut, aby nedošlo k olamování okrajů. 
i) Musí být zachováno stávající odvodnění silnic. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího 

zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady 
investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice. 

j) Vytěžený a stavební materiál bude ukládán mimo silnici. 
k) Zemní pláň komunikace bude vmiste zásahu zhutněna na modul přetvárnosti Edef,2 = 45 [MPa] a 

štěrkodrť ŠDA S modulem přetvárnosti Edef,2 = 80 [MPa] (bude doloženo statickou zatěžovací 
zkouškou za přítomnosti správce komunikace, který si určí místo a počet provedení zkoušek). 

l) Nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní silniční příslušenství. Zasáhne-li výsprava krytu 
vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno, na základě pokynů správce 
pozemní komunikace (vedoucí cestmistr Pardubice, pracovník oddělení majetkové správy) na 
náklady investora stavby. Rovněž bude obnoven ostrůvek z žulové dlažby. 

m) Držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání 
silnice a za případné škody jim zvláštním užíváním silnice způsobené do doby protokolárního 
předání opravené silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje (dále jen SÚS Pk) a za 
případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční doby. 

n) Držitel souhlasu zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět SÚS Pk 
dle potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR Dl Pardubice a silničním správním 
úřadem. 

o) Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a 
vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

p) Umístěná inženýrská síť zůstane ve vlastnictví investora. 
q) O dodržení uvedených podmínek bude provedena fotodokumentace za použití měřidla (krytí, 

přesah krytové vrstvy, hloubka uložení sítí atd.), která bude se zápisem o hutnění předložena při 
předání opravené vozovky pracovníku SÚS Pk, oddělení majetkové správy Pardubice. 

44. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve stanovisku Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové č.j.: 22770/2015-OŘ HKR, ze 
dne 17. 12. 2015, v tomto rozsahu: 

a) Při zpracování projektové dokumentace musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a 
technický řád drah v platném znění, příslušné kapitoly Technických kvalitativních podmínek 
staveb státních drah, předpisy S3 - Železniční svršek, S 4 - Železniční spodek a další příslušné 
platné normy ČSN. 

b) Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu 
dráhy. 

c) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení SŽDC. 
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d) Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být 

navrženy z materiálů nepodléhající korozi nebo musí být chráněny proti korozívním účinkům 
bludných proudů. 

e) Ještě před zahájením stavebního řízeni uzavře investor se Správou železniční dopravní cesty 
státní organizace Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku SŽDC včetně 
zaplacení finanční náhrady za zřízení věcného břemene. Výše jednorázové úhrady za služebnost 
inženýrské sítě bude určena dle interní směrnice SŽDC po předložení projektu ke stavebnímu 
řízení. 

f) Veškeré změny v projektové dokumentaci (další stavby, které by zasahovaly v OPD, obvodu 
dráhy) budou předloženy k novému posouzení. 

45. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Drážního 
úřadu, sekce stavební, územního odboru Praha č.j.: MP-SOP2154/15-2/So DUCR-70718/15/So, ze 
dne 27. 11. 2015, v tomto rozsahu: 

a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
c) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k 

záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
d) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 

kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy. 

46. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., značka Šl/15/v,k/264 ze dne 26. 11. 2015, v tomto rozsahu: 
a) Před zahájením prací bude požádáno středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytýčení trasy 

vodovodního a kanalizačního potrubí. 
b) Při provádění stavebních prací bude dodrženo min. ochranné pásmo vodovodu, které je 

vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu do průměru 
500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro 
hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí 
(základy apod.) bude omezeno a dohodne se způsob provedení. 

c) V místě křížení s vodovodem bude kabel uložen do chráničky. Tato se povede v délce 1m od 
vnějšího obrysu vod. potrubí po obou stranách. 

d) Kabely budou umístěny mimo uvedené ochranné pásmo. Pokud toto nelze splnit, musí být 
v místě souběhu dodrženy minimální vzdálenosti stanovené ČSN 73 6005. 

e) Veškeré poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně 
budoucí nivelety. 

f) Na hydranty a traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a 
tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly. 

g) Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení, 
jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena. 

47. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření k dotyku na STL 
plynárenská zařízení provozovaná společností RWE Distribuční služby, značka 5001213945 ze dne 
26. 11. 2015, v tomto rozsahu: 

a) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při 
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou 
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení 
považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez 
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných 
inženýrských sítí) bude nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

b) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno 
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o 
vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel 
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení 
uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 
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zařízení bude považováno za zahájenou stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 

c) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

d) Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

e) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen 
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena 
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických bateriových a motorových nářadí. 

f) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 
zabezpečeno proti jeho poškození. 

g) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. 

h) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, 
signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239. 

i) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena 
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální 
centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při 
žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedeném vytyčení 
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. 

j) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, 
zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 
702 01, TPG 702 04. 

k) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského zařízení. 

l) Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1 m od plyn. zařízení musí být prováděny výhradně 
ručním způsobem. 

m) Plynárenské zařízení musí být po dobu stavby řádně zabezpečeno proti možnému poškození. 
n) Zásyp plynovodního potrubí musí být proveden pískem o max. velikosti zrn 16 mm. 
o) Při změně projektové dokumentace nebo rozsahu stavby je nutné požádat o nové vyjádření k této 

změně. 
p) Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy 

terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 6 
zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb. jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. 

q) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) 
na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební 
činnosti. 

r) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

s) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
t) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes 

plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

48. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření k existenci energetického 
zařízení provozovaná společností ČEZ Distribuce, a.s., značka 0100502752 ze dne 10. 12. 2015, 
v tomto rozsahu: 
a) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně 

seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové 
dokumentace. 

b) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V 
případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 

c) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích 
musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb. 

d) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány 
e) a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-

52 a PNE 33 3302, 
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f) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací 

minimálně 3 pracovní dny předem. 
g) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s 

provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 
h) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za 

vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle 
ČSN ISO 3864. 

i) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud 
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční 
soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

j) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí 
proti mechanickému poškození. 

k) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 
l) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno 

příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo 
na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840). 

m) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 
n) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, před-

měty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry 
(dle ČSN EN 50110-1). 

o) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich 
části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 

p) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vysokého napětí. 

q) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných 
bodů - sloupů nebo stožárů. 

r) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 
elektrického vedení. 

s) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 
t) Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 

provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s 
elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování 
živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 

u) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat 
minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možná též 
požádat o zaizolování části vedení. 

49. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti České 
telekomunikační infrastruktury, a.s. o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 619756/15 ze dne 
11. 6. 2017, v tomto rozsahu: 

a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, 
zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se 
platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření 
nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve 
vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a je výslovně srozuměn s tím, 
že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě. jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou 
chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po 
stranách krajního vedení. 

b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo 
zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 
1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních 
prostředků a nevhodného nářadí. 

c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené 
"Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.", je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 
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d) Započetí činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení 

dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora 
uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto 
podmínky. 

e) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S 
vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly 
činnosti provádět. 

f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude 
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK 
příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, 
stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve 
výkresové dokumentaci. 

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, 
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání 
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti 
prověšení, poškození a odcizení. 

h) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu 
oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel 
souhlas k pokračování v přerušených pracích. 

i) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s 
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen 
provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení 
platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné 
praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

j) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést 
až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor 
a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s.. 

l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět 
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti 
mechanickému poškození. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS 
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace 
pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí. 

m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného 
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci 
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v 
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách 
nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než l m  od NVSEK. 

o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve 
všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s." mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 

p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS 
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických 
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva 
představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň 
o hraně cca l m. 

r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, 
nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, 
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nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.. 

s) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, 
kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat 
ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, 
případně trvalé přeložení SEK. 

t) Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu 
s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí 
v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních 
vedení SEK na omítce i pod ní. 

u) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního 
orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do 
příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro 
činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit 
zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, 
plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 

v) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně 
návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, 
než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i 
vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození 
SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, 
povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s 
katodovou ochranou. 

w) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským 
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), 
nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek 
ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do 
situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového 
paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 

x) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před 
zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím 
pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

y) Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je 
stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být 
prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií. 

z) V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo 
podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení. 

aa) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí 
potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která 
vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení 
SEK. 

bb) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura, a.s. "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK". 

cc) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá 
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické 
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce 
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menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat 
POS. 

dd) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury 
se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod 
SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu 
od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

ee) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními 
komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy 
stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu 
od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

ff) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky 
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. 

gg) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 
zabetonováním). 

hh) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické 
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: 

− v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v 
blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti 
menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS 
projednat zakreslení v příčných řezech, 

− do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m, 

− neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 
− předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu 

pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 
− nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
− projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by 

mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory, 
− projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší 

než 1,5 m od kabelovodu. 

50. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Elektrárny 
Opatovice č.j. 249/15 ze dne 19. 11. 2015, v tomto rozsahu: 

a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb respektovat ochranné 
pásmo rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87. Při 
provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného nesmí dojít k ohrožení zařízení v 
majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Ochranné pásmo rozvodného tepelného 
zařízení činí 2,5 m po stranách krajního vedení. 

b) V ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení v majetku EOP nesmí být umístěno složiště 
materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika. 

c) Bude zabráněno poškození horkovodního potrubí procházejícího uvažovanou stavbou. 
d) Přístup k rozvodnému tepelnému zařízení v majetku EOP musí zůstat zachovaný. Veškeré stavby 

nebo zařízení přímo umístěné na rozvodném tepelném zařízení musí být snadno demontovatelné. 
Případnou demontáž před plánovanou rekonstrukcí provede na vyzvání EOP vlastník 
nemovitosti. V případě havárie zajistí demontáž EOP, náklady na tuto demontáž následně 
přefakturuje vlastníkovi nemovitosti. 

e) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v 
majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně. Nesmí dojít 
k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. 

f) V případě křížení a souběhu musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP 
dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Křížení inženýrských sítí bude 
prováděno zásadně kolmo na zařízení EOP. V případě souběhu a v místě křížení se stávajícím 
energetickým zařízením EOP bude uložen kabel vedení na náklady investora do chráničky. 

g) Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat 
vytyčit. 

h) Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník 
povinen neprodleně informovat dispečera EOP. 
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i) Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí 

provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného 
zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis. 

j) Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádřeni, bude stavební činnost, příp. 
úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. 
v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě 
vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli 
zařízení veškeré vzniklé škody. 

51. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti EDERA 
Group, a.s., značka 264/291115/PC, ze dne 29. 11. 2015 v tomto rozsahu: 

a) Průběh tras společnosti EDERA Group, a.s. bude zakreslen do výkresové dokumentace. 
b) Realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti 

EDERA Group, a.s.. 
c) Bude respektováno ustanovení § 101 a § 102 Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích. 
d) Před realizací stavby vyzve stavebník zástupce společnosti EDERA Group, a.s. k ověření 

skutečně zrealizovaných tras a vyzve vlastníka k jejich vytýčení. S vytýčenou trasou budou 
prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící stavební práce. 

e) Při provádění stavebních prací stavebník, nebo jím pověřený subjekt, učiní všechna nezbytná 
opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunikačního vedení ve vlastnictví 
společnosti EDERA Group a.s. 

f) Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního zařízení je možné provádět zemní 
práce pouze ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. 

g) Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 
7360 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. Pokud nebude možné normu 
dodržet, bude případné náhradní řešení dohodnuto se zástupcem společnosti EDERA Group, a.s. 

h) Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné 
zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími 
osobami. 

i) Bez souhlasu společnosti EDERA Group, a.s. nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod stávajícím 
vedením tvořeným HDPE trubkami. 

j) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly nad 
trasou před provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození. 

k) Před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván 
zástupce společnosti EDERA Group, a.s., který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem 
odkrytého vedení. 

l) V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sloupů trakčního vedení DP Pardubice, pokud by 
k takové situaci došlo, uvědomí stavebník nebo jím pověřený subjekt o této skutečnosti kromě 
DPMP a.s., také vlastníka nadzemní sítě elektronických komunikací - společnost EDERA Group 
a.s. 

m) Výkopové práce v blízkosti trakčních sloupů, na kterých se bude v průběhu stavby nacházet 
vedení EDERA pod provozem, bude stavebník nebo jím pověřený subjekt provádět v takové míře 
nebo vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. 

n) Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod takovou trasou nadzemního vedení bude 
stavebník nebo jím pověřený subjekt respektovat výšku vedení nad zemí. 

o) Manipulační a skladové plochy bude stavebník nebo jím pověřený subjekt zřizovat v takové 
vzdálenosti od nadzemního vedení, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby 
ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m. 

p) Hořlavé látky bude stavebník nebo jím pověřený subjekt skladovat nejméně 3 m od osy trasy 
nadzemního vedení. 

q) Veškeré projekční, inženýrské, zemní montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení a 
jejich součástí v místě stavby budou realizovány výhradně společností EDERA Group, a.s., 
případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu vedení je 
považována i jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (změna jejich polohy, výšky, typu 
víka atd.). 

52. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Služeb města Pardubic 
značka 15615/IO ze dne 10. 12. 2015, v tomto rozsahu: 
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a) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchranný 

systém, TKO apod.). 
b) Soubor VO lze připojit ke stávajícímu VO SmP, a.s. pouze při splnění podmínek daných 

technickým předpisem „Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic“ a 
„Zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města“. Před 
zapojením nových částí do veřejné sítě bude doložen souhlas s připojením vydaný OD MmP. 

c) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras provoz VO SmP a.s. Všechny 
výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně. Při všech zemních pracích musí být dodrženy 
platné normy a stávající kabelové vedení musí být zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. 

d) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě SmP, a.s. provede na objednávku 
investora divize VO SmP, a.s. které bude předáno zaměření skutečného provedení. 

e) Investor objedná před dokončením prací provoz VO SmP a.s. o kontrolu stávajících kabelových 
tras (před záhozem – min. 1 prac. den předem). 

f) Investor trakce minimálně 3 měsíce před zahájením stavby tuto skutečnost sdělí SmP a.s., aby 
bylo možné připravit stavbu veřejného osvětlení. 

g) Komunikace a pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

53. Stavba bude zabezpečena proti škodám způsobeným vodou, včetně případů povodní. 

54. Při realizaci stavby budou věcně a časově koordinovány stavební činnosti i jiných investorů mající 
vliv na uvedenou stavbu. 

55. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanovení § 24e vyhlášky č. 
501/2009 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. 

56. Stavebník se bude při realizaci jednotlivých staveb řídit ustanovením § 176 stavebního zákona ve 
smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

57. Stavebník je ve smyslu § 22 odstavce 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné 
organizaci např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického 
výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o 
podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději do 10 pracovních dní předem 
stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních 
pracích a stavebních prací. 

58. O stavební povolení na SO 099 - Trakční vedení bude požádán příslušný speciální stavební úřad - 
Drážní úřad. 

59. O povolení na SO 120 - Úprava obratiště bude požádán příslušný speciální stavební úřad - Magistrát 
města Pardubice, odbor dopravy. 

60. O kolaudační souhlas na SO 330 - Splašková jímka, SO 430 - VO Průmyslová ulice,  SO 432 - 
Vnitřní vedení elektro, SO 700 - Zázemí pro řidiče bude požádáno u příslušného stavebního úřadu - 
Magistrát města Pardubic, stavební úřad. 

61. Před zahájením stavebních prací bude žadatelem stavby projektová dokumentace k provedení stavby 
předložena Magistrátu města Pardubic, stavebnímu úřadu ke kontrole podmínek a po dokončení 
stavby bude dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby předána 
stavebnímu úřadu k archivaci.  

 

Účastníci řízení podle § 27, odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 
 

Odůvodnění: 

Dne 10. 2. 2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Prodloužení trolejbusové 
tratě na obratiště Zámeček" na pozemcích parc. č. 52/10, 71/62, 71/64, 71/65, 123/6, 142/4, 149/9, 154/5, 
154/7, 154/18, 154/89, 168/11, 450/1, 450/11, 450/13, 450/15, 450/16, 454/4, 454/10, 454/11, 539/7, 
539/10, 539/11, 539/12, 539/13, 539/14, 539/19, 539/20, 539/23, 539/24, 539/30, 540, 541, 542/1, 542/2, 
542/5, 543, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 554/8, 597, 665/1 v katastrálním území 
Pardubičky. 
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Žádost obsahovala projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou, závazná stanoviska 
dotčených orgánů, stanoviska, vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury, snímek katastrální 
mapy, výpisy z katastru nemovitostí. 

Stavební úřad oznámil dne 2. 3. 2016 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům a současně upustil, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, od ústního jednání, protože mu jsou 
poměry v území dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební 
úřad současně stanovil lhůtu 16 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení, do kdy mohli účastníci řízení 
uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. 

Stavební úřad doručoval oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 
odstavce 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.  

Stavební úřad, v souladu s ustanovením § 36 odstavce 3 správního řádu seznámení s podklady rozhodnutí 
a dal účastníkům řízení možnost se k podkladům rozhodnutí se vyjádřit. Tuto možnost dal stavební úřad 
ode dne 6. 4. 2016 až do doby vydání rozhodnutí. Oznámení provedl stavební úřad v souladu 
s příslušnými ustanoveními správního řádu. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínek a souhlasů účastníků řízení a zahrnul je do podmínek 
rozhodnutí.  

Stavební úřad rozhodl o podané žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

Územní rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 92 odstavce 3 stavebního zákona doručováno 
účastníkům řízení dle ustanovení § 85 odstavce 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. 

Při zveřejňování písemností se stavební úřad řídil ustanovením § 20 stavebního zákona.  

V průběhu územního řízení, postupoval stavební úřad v souladu se zákonem a ostatními právními 
předpisy, které jsou součástí právního řádu; uplatňoval svoji pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu 
byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i 
oprávněné zájmy osob, jejichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká a může 
zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem v nezbytném rozsahu. Správní orgán 
dbal, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, 
jakožto i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné 
rozdíly. 

Stavební úřad postupoval při svém rozhodování tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu 
s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu 
zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob 
zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu stavební úřad.  
Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.  

Záměr žadatele byl dále posouzen dle ustanovení § 90 stavebního zákona. 

Územní řízení prokázalo, že umístění stavby je v souladu se záměry a cíli územního plánování, v souladu 
s ohledem na souvislosti a charakter území stavba nezhoršuje hodnotu území, je v souladu s Územním 
plánem města Pardubic a jeho změnami, vyhovuje požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
V souladu s ustanovení § 69 odstavce 2 správního řádu uvádí stavební úřad v písemném vyhotovení 
rozhodnutí účastníky územního řízení: 
-žadatel; 
-obec, na jejímž území se uskutečňuje požadovaný záměr; 
-osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo 
stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; 
-osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis; 
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Stanoviska předložili: 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (vyjádření sp.zn.: SpKrÚ 
74004/2015 OŽPZ OIP, č.j.: KrÚ 75466/2015, ze dne 24. 11. 2015) 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (stanovisko značka 
74003/2015/OŽPZ/Sv,  ze dne 4. 12. 2015) 
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, (vyjádření sp.zn.: OHA/69914/2015/Zr, č.j.: MmP 
71326/2015, ze dne 24. 11. 2015) 
Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic, (vyjádření č.j.: MmP 3526/2016, ze dne 15. 1. 2016) 
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, (vyjádření č.j.: MmP/71480/15/LO, ze dne 27. 11. 
2015) 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, (sdělení č.j.: 
MmP 75648/2015 OD, ze dne 11. 12. 2015) 
Městský obvod Pardubice IV, (vyjádření č.j.: OIDŽPHS/1701/2015, ze dne 10. 12. 2015) 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, (vyjádření zn.: SBS 
36289/2015/OBÚ-09/1, ze dne 4. 12. 2015) 
Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní 
správy majetku Pardubice, (závazné stanovisko sp.zn.: 47055/2015-8201-OÚZ-PCE, ze dne 11. 12. 2015) 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, (vyjádření č.j.: 017455/38200/1/Kub/2015,  
ze dne 4. 12. 2015) 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, (stanovisko č.j. SÚSPk/7373/2015 ze dne 18. 11. 2015) 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, (vyjádření 
č.j.: KRPE-89881-1/ČJ-2015-170606, ze dne 30. 11. 2015) 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, (stanovisko č.j. SUSPK/7427/2015 ze dne 30. 11. 2015) 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, (rozhodnutí 
sp.zn.: MmP/73316/2015 OD-OSSUaD 4, č.j.: MmP 74761/2015, ze dne 8. 12. 2015) 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, (rozhodnutí 
sp.zn.: MmP/73301/2015 OD-OSSUaD 4, č.j.: MmP 74774/2015, ze dne 8. 12. 2015) 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, (závazné stanovisko značka: KHSPA 18035/2015/HOK-
Pce, ze dne 26. 11. 2015) 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, (závazné stanovisko č.j.: HSPA-7-1702/2015-Du,  
ze dne 4. 1. 2016) 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., (stanovisko č.j.: 22770/2015-OŘ HKR, ze dne 17. 12. 2015) 
ČD-Telematika, a.s., (stanovisko zn.: 22681/2015-0, ze dne 20. 11. 2015) 
Drážní úřad, sekce stavební, (závazné stanovisko zn.: MP-SOP2154/15-2/So DUCR-70718/15/So, ze dne 
27. 11. 2015) 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., (vyjádření zn.: Šl/15/v,k/264, ze dne 26. 11. 2015) 
RWE Distribuční služby, s.r.o., (vyjádření značka 5001213945 ze dne 26. 11. 2015) 
ČEZ Distribuce, a. s., (vyjádření značka 0100502752 ze dne 10. 12. 2015) 
ČEZ ICT Services, a.s., (vyjádření zn.: 0200327464, ze dne 11. 6. 2015) 
ČEZ Distribuce, a. s., (vyjádření značka 1080206033 ze dne 10. 12. 2015) 
ČEZ Distribuce, a. s., (vyjádření značka 1080206119 ze dne 10. 12. 2015) 
Česká Telekomunikační infrastruktura, a.s., (vyjádření č.j. 619756/15 ze dne 11. 6. 2015) 
Elektrárny Opatovice, a.s., (vyjádření zn.: 249/15, ze dne 19. 11. 2015) 
SITEL, spol. s r.o., (vyjádření zn.: 1111502654, ze dne 11. 6. 2015) 
UPC Česká republika, s.r.o., (vyjádření zn.: E016132/15, ze dne 20. 10. 2015) 
České Radiokomunikace, a.s., (vyjádření zn.: UPTS/OS/124700/2015, ze dne 29. 11. 2015) 
EDERA Group, a.s., (vyjádření zn.: 264/291115/PC, ze dne 29. 11. 2015) 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor informačních a 
komunikačních technologií, (vyjádření č.j.: KRPE-86630-27/ČJ-2015-1700IT, ze dne 30. 11. 2015) 
Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic, oddělení investic a technické správy (vyjádření, ze 
dne 18. 11. 2015) 
Dopravní podnik města Pardubic, a.s., (vyjádření zn.: Lp/15/302e., ze dne 18. 11. 2015) 
Fastport, a.s., (vyjádření ze dne 16. 11. 2015) 
Megasphera, a.s., (vyjádření zn.: 151204-02 ze dne 16. 11. 2015) 
Služby města Pardubic a.s., (vyjádření zn.: 15615/IO, ze dne 10. 12. 2015) 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., RWE 
Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Elektrárny 
Opatovice, a.s., EDERA Group a.s., Dopravní podnik města Pardubic a.s., Služby města Pardubic 
a.s., Městský obvod Pardubice IV, Statutární město Pardubice, zastoupené Ing. Jaroslavem Hruškou, 
vedoucím odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic, FOXCONN CZ s.r.o., Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje, Josef Chára, Ondřej Vosyka, Jitka Kasková, ELMAD spol. s r. o., Milan Ráliš, 
Ludmila Rálišová, Radim Mareš, Ing. Drahomíra Marešová, Libor Mareš, Stanislav Müller, 
Sportovní klub Pardubičky, Skanska a.s., Československá obec legionářská, Marie Bednářová, 
Zdeněk Bažant, Marie Bažantová, Marie Bažantová, Mgr. Pavlína Dojčiaková, ERA a.s., Ing. Josef 
Jindřichovský, CSc., Vladimír Vlk, Petr Kolomý, Ing. Jindřich Hvížďala, Miroslav Štěpánek, Faraon 
holding a.s., Jaroslav Kořínek, Ludmila Kořínková, Božena Veselá, Karel Svoboda, Ing. Petr 
Pokorný, Petra Pokorná, Stanislava Ožďanová, Aleš Lomnický, Tomáš Zemene, Helena Zemenová, 
Ing. Radoslav Zemene, Ing. Luboš Minařík, Helena Minaříková, Mgr. Dana Kamenická, Ing. Zdeněk 
Kamenický, Kristýna Pleskotová, Kristýna Pleskotová, Ondřej Pleskot, Václav Beran, Ing. Ondřej 
Oliva, Lic. Renáta Olivová, Mgr. Petr Harbich, Iva Vokřálová, Josef Havel, Oldřiška Havlová, Marie 
Líbalová, Milan Líbal, Hana Krátká, Marie Borovcová, Ing. Petr Hutla, Terezie Stojanová, Jitka 
Kasková, Ludmila Tichá, Jaroslav Svatoň, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Faraon holding a.s., Státní pozemkový úřad, ŠARAVEC A RUČ, spol. s r.o., Josef Chára, Ing. 
Miloslav Řezníček, Radka Řezníčková, Františka Mudruňková 

  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost žádné připomínky nepředložila. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a 
stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích dle položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20 000,- Kč byl zaplacen dne 7. 3. 2016. 
 
Příloha: 
ověřená situace 
 
 
 
                    „otisk úředního razítka“ 
 
 
 

Miroslav Klapka 
referent stavebního úřadu 

  
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na 
úřední desce stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských 
obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující 
pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte stavebnímu úřadu, oddělení územně 
správnímu, Magistrátu města Pardubic zpět. 
 
 
.................................................                         .................................................... 
             vyvěšeno dne                                                          sejmuto dne 
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
 
Obdrží: 

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) staveb. zákona (dodejky): 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IDDS: wk3drnu 
 
účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) staveb. zákona (dodejky): 
Městský obvod Pardubice IV, IDDS: ukzbx4z 
 
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) staveb. zákona (dodejky): 
Statutární město Pardubice, zastoupené Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic 
Magistrátu města Pardubic, U Divadla č.p. 828, 530 21  Pardubice 
FOXCONN CZ s.r.o., IDDS: v56cem6 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, IDDS: uccchjm 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjsp6d 
EDERA Group a.s., IDDS: bz2r37g 
Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95 
 
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) staveb. zákona (veřejnou vyhláškou): 
Josef Chára, Mezi stráněmi č.p. 311/1, Praha 4-Hodkovičky, 147 00  Praha 47 
Ondřej Vosyka, ing., IDDS: emjsc95 
Jitka Kasková, Ráby č.p. 115, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic 
ELMAD spol. s r. o., IDDS: ff83uyb 
Milan Ráliš, Zelená č.p. 426, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Ludmila Rálišová, Zelená č.p. 426, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
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Radim Mareš, Národních hrdinů č.p. 466, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Ing. Drahomíra Marešová, Pobřežní č.p. 229, 334 01  Přeštice 
Libor Mareš, Národních hrdinů č.p. 427, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Stanislav Müller, Národních hrdinů č.p. 428, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Sportovní klub Pardubičky, U Borku č.p. 371, Pardubice IV-Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Skanska a.s., IDDS: d7zgbd2 
Československá obec legionářská, IDDS: uevjjwr 
Marie Bednářová, Průmyslová č.p. 460, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Zdeněk Bažant, Okružní č.p. 595, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
Marie Bažantová, Okružní č.p. 595, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
Marie Bažantová, Okružní č.p. 595, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
Mgr. Pavlína Dojčiaková, Komenského č.p. 242, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
ERA a.s., IDDS: qiedxkr 
Ing. Josef Jindřichovský, CSc., Prodloužená č.p. 225, Polabiny, 530 09  Pardubice 9 
Vladimír Vlk, Dašická č.p. 73, Studánka, 530 03  Pardubice 3 
Věra Vlková, Dašická č.p. 73, Studánka, 530 03  Pardubice 3 
Petr Kolomý, Okrajová č.p. 308, Polabiny, 530 09  Pardubice 9 
Ing. Jindřich Hvížďala, Staré Jesenčany č.p. 99, 530 02  Pardubice 2 
Miroslav Štěpánek, Staré Jesenčany č.p. 70, 530 02  Pardubice 2 
Faraon holding a.s., IDDS: cjwvdfe 
Jaroslav Kořínek, Komenského č.p. 379, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Ludmila Kořínková, Komenského č.p. 379, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Božena Veselá, Komenského č.p. 376, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Karel Svoboda, Komenského č.p. 191, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Ing. Petr Pokorný, Komenského č.p. 190, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Petra Pokorná, Komenského č.p. 190, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Stanislava Ožďanová, Grusova č.p. 413, Polabiny, 530 09  Pardubice 9 
Aleš Lomnický, Ostřešany č.p. 55, 530 02  Pardubice 2 
Tomáš Zemene, Dašická č.p. 169, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
Helena Zemenová, Komenského č.p. 406, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Ing. Radoslav Zemene, U Větrolamu č.p. 1125/16, 693 01  Hustopeče u Brna 
Ing. Luboš Minařík, Bělehradská č.p. 312, Polabiny, 530 09  Pardubice 9 
Helena Minaříková, Na Hrádku č.p. 2578, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Mgr. Dana Kamenická, K Zámečku č.p. 135, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Ing. Zdeněk Kamenický, K Zámečku č.p. 135, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Kristýna Pleskotová, Průmyslová č.p. 550, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Kristýna Pleskotová, Průmyslová č.p. 550, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Ondřej Pleskot, Průmyslová č.p. 550, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Václav Beran, Průmyslová č.p. 437, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Ing. Ondřej Oliva, Průmyslová č.p. 539, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Lic. Renáta Olivová, Průmyslová č.p. 539, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Mgr. Petr Harbich, Češkova č.p. 480, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Iva Vokřálová, Komenského č.p. 95, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Josef Havel, Kyjevská č.p. 32, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Oldřiška Havlová, Kyjevská č.p. 32, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Marie Líbalová, Národních hrdinů č.p. 63, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Milan Líbal, Národních hrdinů č.p. 63, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Hana Krátká, Národních hrdinů č.p. 65, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Marie Borovcová, Národních hrdinů č.p. 65, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Ing. Petr Hutla, Na vrších č.p. 1490/7, 100 00  Praha 10-Vršovice 
Terezie Stojanová, Národních hrdinů č.p. 425, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Jitka Kasková, Ráby č.p. 115, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic 
Ludmila Tichá, Anenská č.p. 2640, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Jaroslav Svatoň, Nádražní č.p. 284, 534 01  Holice v Čechách 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
Faraon holding a.s., IDDS: cjwvdfe 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
ŠARAVEC A RUČ, spol. s r.o., IDDS: nxc5vb5 
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Josef Chára, Mezi stráněmi č.p. 311/1, Praha 4-Hodkovičky, 147 00  Praha 47 
Ing. Miloslav Řezníček, Průmyslová č.p. 471, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Radka Řezníčková, Průmyslová č.p. 471, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Františka Mudruňková, Národních hrdinů č.p. 5, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz 
 
dotčené orgány (dodejky): 
Úřad městského obvodu Pardubice IV, IDDS: 3kgb22c 
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 2 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, Odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy, náměstí 
Republiky č.p. 12, Pardubice I-Zelené Předměstí, 5321  Pardubice 2 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, IDDS: gf9adwf 
Policie ČR - Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
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