MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
STAVEBNÍ ÚŘAD
Štrossova 44, Pardubice 53021
Sp. zn.: SÚ 75334/2011/Ma
Č.j.: MmP 5316/2012
Vyřizuje: Malenovská, tel.:+420466859171
oprávněná úřední osoba, 328.00, /-1

Pardubice, dne 24.1.2012
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K vyvěšení na úřední desku:
- Magistrát města Pardubic, úřední deska, nároží ulic Štrossova a Sezemická, 530 21 Pardubice
- Obecní úřad Staré Jesenčany, 530 02 Pardubice 2
- Statutární město Pardubice, odbor informačních technologií, Štrossova 44, 530 21 Pardubiceinternetové stránky MmP

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne
28.11.2011 podal
Vladislav Uttendorfský, Jana Zajíce 629, Studánka, 530 12 Pardubice 12 a Michala Uttendorfská,
Jana Zajíce 629, Studánka, 530 12 Pardubice 12, které zastupuje Josef Lamr, Bartoňova 682,
Studánka (MO 3), 530 00 Pardubice, (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
dvoupodlažní nepodsklepený RD s přistavěnou garáží, střecha valbová
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 518/23 v katastrálním území Staré Jesenčany.
Stavba obsahuje:
jedná se o rodinný dům samostatně stojící, nepodsklepený, dvoupodlažní, o jedné bytové jednotce,
střecha valbová, půdorysný rozměr max. 14,50 x 12,0 m, výška hřebene střechy max. +7,884 m,
domovní rozvody inž. sítí budou napojeny na stávající přípojky ukončené na hranici stavebního
pozemku, odstupové vzdálenosti rodinného domu budou dle přiložené situace, odstupová
vzdálenost severní fasády rodinného domu od společné hranice s p.p.č. 518/22 bude 3,5m; východní
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hrana fasády s pozemkem místní komunikace parc.č. 518/2 k.ú. Staré Jesenčany bude 6,00 m, od
společné hranice s pozemkem parc.č. 518/24 k.ú. Staré Jesenčany bude jižní hrana fasády vzdálena
3,967 m
Dispozice RD: přízemí - závětří, zádveří, šatna, sklad, hala, schodiště, koupelna, pracovna, obývací
pokoj, jídelna, kuchyň, spíž, terasa, garáž
2.n.p. - hala, WC, koupelna,technická místnost, 2 dětské pokoje, šatna, ložnice
oplocení- výška 1,50m, mezi sousedními pozemky z pletiva, uliční oplpcení z betonových tvárnic,
vrata, vrátka
zpevněné plochy dle situačního výkresu
-

zastavěná plocha - 160m2
obestavěný prostor - 947 m3
užitková plocha
- 248 m2
obytná plocha
- 151 m2

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna 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.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomáš Bryčka;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Staveniště musí být provozováno v souladu s ustanovením § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.
5. Stavba zařízení staveniště musí být v souladu s §28 vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a
zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci).
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje technické požadavky na stavby,
které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací předloží
stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnické osoby výpis z obchodního rejstříku,
fyzické osoby osvědčení o autorizaci).
9. Investor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena
pro územní a stavební řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá
prošlá vyjádření.
10. Bude respektován zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
11. Bude dodržena podmínka vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy ze dne 21.10.2011 pod
čj.8207/17084-ÚP/2011-1420:
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a)

Lokalita pro výstavbu se nachází v ochranném pásmu vzletových a přistávacích prostorů letiště
Pardubice. Respektovat územní rozhodnutí č.j. ÚSO 444/98/Vg ze dne 25.6.1998.
b) Vzhledem k ochrannému pásmu radiolokačního zařízení Pardubice maximální výška výstavby
nepřesáhne výšku 13 m.n.t.
c) krytina a povrchy konstrukcí budou matové
d) střechy objektů budou z nevodivých materiálů (netýká se materiálů svodů pro dešťovou vodu a
oplechování komínů a ostatních drobných klempířských výrobků)
12. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu a to i pro osobní
automobily, bude zajištěn bezpečný přístup k jednotlivým nemovitostem a příjezd pro hasiče, sanitní
vozy a vozy havarijní služby. Všechny stávající dopravní plochy nesmí být vlivem stavby nebo s ní
související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
Materiál a zemina z výkopu nesmí být ani krátkodobě skladována na dopravních plochách.
13. Stavebník se bude při realizaci stavby řídit ustanovením § 176 stavebního zákona, ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
14. Stavba je umístěna na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, a proto musí být
preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Návrh protiradonové izolace
musí být v souladu s ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží.
15. Při realizaci stavby nebudou sousední pozemky jakkoli dotčeny, tzn., že na hranicích pozemků
nebude skladován stavební materiál, zemina apod.
16. Stavbou dotčené pozemky a stavby včetně přístupových a manipulačních ploch uvést do původního
stavu. Oplotit, označit a jinak zabezpečit staveniště a zařízení staveniště proti vstupu nepovolaných
osob. Neodstavovat mechanizaci na zelených plochách a přístupových cestách.
Zabezpečit stavební materiály a odpady před rozfoukáním větrem. Na stavbě, v zařízení staveniště a v
okolí udržovat pořádek a čistotu. Při stavebních a bouracích pracích minimalizovat prašnost a
hlučnost. Znečištěnou komunikaci uvést neprodleně do původního stavu.
17. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly dodrženy platné
hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací a obyvatel blízkých staveb byli minimálně rušeny zejména hlučností prašností.
18. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po
dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
19. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba
povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě
do kolaudace stavby.
20. Likvidace odpadních vod bude provedena pomocí DČOV s akumulační nádrží pro další využití pro
potřebu stavebníků.
21. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku stavebníka.
22. Stavba může být uvedena do trvalého užívání pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122
stavebního zákona.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vladislav Uttendorfský, nar. 30.8.1979, Jana Zajíce 629, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Michala Uttendorfská, nar. 22.4.1981, Jana Zajíce 629, Studánka, 530 12 Pardubice 12
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Odůvodnění:
Dne 28.11.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 16.1.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
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:
Ing. Milan Děd, Jan Krupka, Jiří Pohl, Klára Vágnerová, Radomír Čáp, Kamila Čápová, ČEZ
Distribuce, a. s., VČP Net, s.r.o., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., Obec Staré Jesenčany
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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. Stavba nesmí
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být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Otisk úředního razítka
Helena Malenovská
referent stavebního úřadu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve
výši 300 Kč byl zaplacen dne 12.12.2011.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Po uplynutí této lhůty jej potvrzené vraťte
stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic, oddělení územně správnímu zpět.
Vyvěšeno dne:…………………….

Sejmuto dne:……………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky):
Josef Lamr, Bartoňova č.p. 682, Studánka (MO 3), 530 00 Pardubice
Obec Staré Jesenčany, IDDS: udka5e5
Účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška):
Ing. Milan Děd, Zimní č.p. 881, 566 01 Vysoké Mýto
Jan Krupka, Bylany č.p. 125, 538 01 Bylany
Jiří Pohl, Lukavice č.p. 196, 516 03 Lukavice
Klára Vágnerová, Bartoňova č.p. 838, Studánka, 530 12 Pardubice
Radomír Čáp, Staré Jesenčany č.p. 110, 530 02 Pardubice 2
Kamila Čápová, Staré Jesenčany č.p. 110, 530 02 Pardubice 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Účastníci podle § 109. 1 stavebního zákona (dodejky):
Ing. Milan Děd, Zimní č.p. 881, 566 01 Vysoké Mýto
Jan Krupka, Bylany č.p. 125, 538 01 Bylany
Jiří Pohl, Lukavice č.p. 196, 516 03 Lukavice
Klára Vágnerová, Bartoňova č.p. 838, Studánka, 530 12 Pardubice
Radomír Čáp, Staré Jesenčany č.p. 110, 530 02 Pardubice 2
Kamila Čápová, Staré Jesenčany č.p. 110, 530 02 Pardubice 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
dotčené orgány
Obecní úřad Staré Jesenčany, IDDS: udka5e5
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: 27baif4
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