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K vyvěšení na úřední desce:
- Magistrát města Pardubic - úřední deska, nároží ulic Sezemická a Štrossova, Pardubice, Bílé Předměstí
- www.pardubice.eu/urad/radnice/uredni-deska/su.html
- Úřad městského obvodu Pardubice V, Češkova č.p. 22, 530 02 Pardubice 2
- Obecní úřad Staré Jesenčany, Staré Jesenčany č.p. 57, 530 02 Pardubice 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, oddělení územně správní, 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby") a žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území a ve stavebním řízení přezkoumal
podle § 109 až § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, které dne 4.1.2012 podala společnost
Služby města Pardubic, a.s., IČ 25262572, Hůrka 1803, 530 02 Pardubice 2
(dále jen "žadatel" a "stavebník"), a na základě tohoto posouzení a přezkoumání:
I.

Vydává podle § 80 a § 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
rozhodnutí o změně využití území

týkající se pozemků parc. č. 229/5, 229/9, 229/31 a 229/32 v katastrálním území Dražkovice a pozemku
parc. č. 262/10 v katastrálním území Staré Jesenčany
pro účel:
změny způsobu využití pozemků parc. č. 229/5, 229/9, 229/31 a 229/32 v katastrálním území
Dražkovice a pozemku parc. č. 262/10 v katastrálním území Staré Jesenčany z dobývacího prostoru na
manipulační plochu.
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II. 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
dočasná zpevněná plocha na pozemcích parc. č. 229/9 a 229/31 v katastrálním území Dražkovice
III. Vydává 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:
dočasná zpevněná plocha na pozemcích parc. č. 229/9, 229/31 v katastrálním území Dražkovice
Stavba obsahuje:
- zpevněnou manipulační plochu
- záchytný odvodňovací žlab
- vjezdová vrata
IV. Pro nové využití území se stanoví tyto podmínky:
1. Pozemky parc. č. 229/5, 229/9, 229/31 a 229/32 v katastrálním území Dražkovice a pozemek parc. č.
262/10 v katastrálním území Staré Jesenčany o celkové výměře 28 935 m2 budou v katastru
nemovitostí evidovány v druhu ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha.
2. Pozemky parc. č. 229/5, 229/9, 229/31 a 229/32 v katastrálním území Dražkovice a pozemek parc. č.
262/10 v katastrálním území Staré Jesenčany budou užívány v souladu s právním stavem.
V.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 229/9 a 229/31 v katastrálním území Dražkovice
v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb - dle celkové situace stavby - č.
výkresu B.4, který je součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval Jiří Stránský, Staré
Hradiště 142, 533 52, autorizace č. ČKAIT 0700035, v 12/2011.
2. Jako stavební pozemek se vymezuje část pozemků parc. č. 229/9 a 229/31 v k.ú. Dražkovice přímo
dotčených stavbou dle situace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
3. Zpevněná manipulační plocha bude provedena o výměře cca 8 300 m2, bude rozebíratelná z panelů,
odvodnění plochy bude pomocí podélného spádu do terénu - v severní části. Podél východní hrany
zpevněné plochy bude proveden bezpečnostní záchytný žlab proti případnému přelivu dešťových
povrchových vod na okolní pozemky.
4. Přístup a příjezd bude zajištěn dvěma vjezdy šíře 6 m umístěnými v jihovýchodním a jihozápadním
rohu manipulační plochy.
5. Dočasnost je omezena vybudováním mimoúrovňové křižovatky s napojením JZ tangenty.
VI. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jiří Stránský, Staré
Hradiště 142, 533 52, autorizace č. ČKAIT 0700035, pod číslem zakázky 323/11 v 12/2011.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Jakékoliv
odchylky od schválené projektové dokumentace stavby stavebník sdělí s předstihem stavebnímu
úřadu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Před zahájením stavebních prací bude provedeno polohopisné a výškopisné vytýčení stavby dle
předložené a ověřené projektové dokumentace.
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5. Před zahájením stavby budou zhotoviteli předána všechna vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a
vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a zařízení, která budou aktualizována (v případě
uplynutí jejich platnosti).
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) úplné dokončení stavby - závěrečná kontrolní prohlídka
7. Stavba bude dokončena do 31.12.2013.
8. 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, 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
zákona 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 činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci).
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací stavebník předloží
stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku),
jméno, telefon a osvědčení stavbyvedoucího. Zároveň bude předloženo oprávnění a sděleno jméno a
telefon odpovědného stavbyvedoucího.
10. 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 (vč. užívání
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a
ochranu tepla.
11. Stavebník se bude při realizaci stavby řídit ustanovením § 176 stavebního zákona ve smyslu
ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
12. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí v místě stavby a tyto vč. jejich
ochranných pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy, zákonem č. 458/2000 Sb. a
v souladu s platnými ČSN (ČSN 73 6005, ČSN 33 3301, ČSN 38 6413).
13. Stavba bude prováděna, provedena a vybavena dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, včetně příloh.
14. 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. Původce
odpadů má povinnost zajistit přednostně materiálové využití odpadů před jejich odstraněním dle § 11
odst. 1 zákona o odpadech. 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. Ve smlouvě s dodavatelem
stavby budou vytvořeny v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých
druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. O vznikajících
odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající
evidence. Kontejnerové stanoviště nádob na komunální odpad bude umístěno tak, aby neomezovalo
dopravu a neobtěžovalo okolí.
15. V místech křížení s plynárenským zařízením bude provedena mechanická ochrana plynovodu, na
povrch budou uloženy silniční panely.
16. Obvod staveniště nepřesáhne hranice vymezených pozemků k zastavění. V okolí stavby bude
udržován pořádek a čistota, včetně výjezdu staveništní dopravy na veřejnou komunikaci. Před
výjezdem ze staveniště na místní komunikaci bude umístěna účinná čistící stanice na odstraňování
nábalů jílu a zemin, vyskytujících se na kolech stavební a dopravní techniky, aby bylo zabráněno
znečištění vozovek. Staveniště bude po ukončení prací uvedeno do původního stavu.
17. Staveniště je nutno udržovat podle § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
18. Veškeré mezideponie stavebních a výkopových materiálů budou umisťovány na pozemcích
staveniště.
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19. Staveništní odběr elektrické energie a vody bude zajištěn ze stávajících zdrojů v místě stavby.
Napojení staveništních rozvodů na stávající nebo nové sítě (v předstihu v rámci stavby realizované
sítě), bude provedeno provizorně a bude opatřeno měřícím zařízením.
20. 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.
21. Při provádění stavby bude stavebník dodržovat povinnosti stanovené v § 152 stavebního zákona.
22. Stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
Stavebník je dle § 120 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít
s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Služby města Pardubic, a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:
Dne 4.1.2012 podal žadatel žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území, týkající se
pozemků parc. č. 229/5, 229/9, 229/31, 229/32 v katastrálním území Dražkovice a pozemku parc. č.
262/10 v katastrálním území Staré Jesenčany, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o vydání
stavebního povolení na stavbu - dočasná zpevněná plocha na pozemcích parc. č. 229/9 a 229/31 v
katastrálním území Dražkovice.
Protože územní řízení o využití území, týkající se pozemků parc. č. 229/5, 229/9, 229/31, 229/32 v k.ú.
Dražkovice a pozemku parc. č. 262/10 v k.ú. Staré Jesenčany, a řízení o umístění stavby pro záměr
dočasná zpevněná plocha na pozemcích parc. č. 229/9 a 229/31 v k.ú. Dražkovice spolu věcně souvisejí,
stavební úřad spojil v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, v jedno územní řízení a rozhodnutí. Stavební úřad může podle správního řádu spojit
územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen
územní plán. Protože řízení spolu věcně souvisejí, týkají se týchž účastníků řízení a nebrání tomu povaha
věci, podmínky stanovené v ustanovení § 78 odstavce 1 stavebního zákona jsou naplněny a žadatel dodal
stavebnímu úřadu podklady nutné k posouzení, rozhodl stavební úřad Magistrátu města Pardubic o
spojení územního řízení s řízením o stavební povolení. Usnesení poznamenané do spisu bylo vydáno dne
5.1.2012 pod č.j. MmP 1174/2012.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Žádost o vydání územního rozhodnutí i o vydání stavebního povolení kromě obecných náležitostí
obsahovala základní údaje o záměru a identifikační údaje pozemků. K žádosti žadatel připojil rozhodnutí
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, závazná stanoviska, stanoviska vlastníků veřejné technické
infrastruktury, projektovou dokumentaci.
Opatřením č.j. MmP 1296/2012 ze dne 5.1.2012 stavební úřad oznámil zahájení společného řízení.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 17.2.2012 se schůzkou pozvaných na
místě předmětné stavby, o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je založen v archivním paré spisu.
Oznámení o zahájení společného řízení a nařízení veřejného ústního jednání doručil stavební úřad
účastníkům územního řízení i účastníkům stavebního a dotčeným orgánům doručil stavební úřad
oznámení jednotlivě v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 stavebního zákona, protože obec Staré
Jesenčany nemá vydán územní plán. Veřejnosti stavební úřad doručil oznámení o zahájení společného
řízení a nařízení veřejného ústního jednání veřejnou vyhláškou. Stejným způsobem bude doručeno i toto
rozhodnutí.
Okruh účastníků územního řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona, tzn., že
účastníci územního řízení byli vymezeni do dvou skupin. Kromě žadatele a obcí, na jejichž území má být
požadovaný záměr uskutečněn (Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice V, Obec Staré

Č.j. MmP 13755/2012

str. 5

Jesenčany), byly vymezeny ještě osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám
nebo sousedním pozemkům a stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena. Při
vymezení účastníků řízení, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo
sousedním pozemkům a stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena, stavební úřad
posuzoval možné přímé dotčení umístěním navrhované stavby, mimo jiné z hlediska výšky a hmoty
stavby, orientace k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků.
Okruh účastníků stavebního řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona.
Účastníky řízení jsou stavebník, vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí a zařízení a vlastníci
sousedních pozemků a staveb, jejichž vlastnická práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena.
Žadatel v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistil, aby informace o jeho záměru a o
tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě
u pozemků, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Informace
obsahovala identifikační údaje o žadateli, předmět územního řízení a jeho stručný popis, parcelní čísla
pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn, údaj o tom, že předmět územního řízení nevyžaduje
posouzení vlivu na životní prostředí, místo a čas konání veřejného ústního jednání a upozornění, že
námitky, závazná stanoviska a připomínky mohou účastníci řízení, dotčené orgány a jiné osoby uplatnit
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Součástí informace bylo grafické
vyjádření záměru, z něhož bylo možné usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na
jeho vliv na okolí.
V územním i stavebním řízení se povinně aplikuje koncentrační zásada, tzn., že závazná stanoviska
dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při
veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. V tomto stanoveném termínu má tedy stavební úřad
k dispozici kompletní podklady pro vydání rozhodnutí, a proto současně s oznámením o zahájení
společného řízení účastníkům řízení sdělil, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, že se
mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním a zároveň je informoval, kdy stavební úřad
vydání územního rozhodnutí předpokládá.
Předmětná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Pozemky parc. č. 229/9 a
229/31 v k.ú. Dražkovice se dle platného územního plánu nacházejí z části ve funkční ploše ZI - zeleň
izolační, která je překryta plochou rezervy pro dopravní systém silniční dopravy, a z části na ploše
dopravního systému silniční dopravy. Manipulační plocha navazující na stávající plochy technické
infrastruktury (stávající zařízení odpadového hospodářství) v oploceném areálu žadatele je přípustným
využitím. Z důvodu rezervy pro dopravní systém silniční dopravy byla omezena doba trvání stavby.
Záměr se dotýká pouze území nacházejícího se v uzavřeném areálu ve vlastnictví žadatele. Na pozemcích
parc. č. 229/5, 229/9, 229/31 a 229/32 v k.ú. Dražkovice, ani na pozemku parc. č. 262/10 v k.ú. Staré
Jesenčany není evidován žádný dobývací prostor.
Stavební úřad v územním řízení dle ustanovení § 90 stavebního zákona posuzuje, zda je záměr žadatele
v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních
právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv
a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Stavební úřad po provedeném územním řízení dospěl k názoru, že stavbou se podstatně nemění poměry
v území, je v souladu s charakterem území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, stavbou nebude ohrožena bezpečnost, ochrana zdraví a životy osob,
nebudou ohroženy sousední pozemky ani stavby.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona. Po přezkoumání žádosti, projektové dokumentace a doložených podkladů,
vyjádření, stanovisek a rozhodnutí stavební úřad dospěl k závěru, že projektová dokumentace stavby byla
vypracována oprávněnou osobou dle § 158 odst. 1 stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a že není v rozporu s územně plánovací dokumentací, že ke
stavbě je zajištěn příjezd po veřejných komunikacích, a že podklady předložené spolu se žádostí o vydání
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stavebního povolení vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány - odborem životního prostředí
Magistrátu města Pardubic, Obvodním báňským úřadem v Trutnově, Vojenskou ubytovací a stavební
správou Pardubice. V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a 5 stavebního zákona byly případné podmínky
uplatněné dotčenými orgány zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
K záměru se vyjádřili:
- odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic dne 14.11.2011pod č.j. OŽP/70835/BA
- Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice dne 7.11.2011 pod č.j. 8702/17407-ÚP/2011-1420
- Obvodním báňským úřadem v Trutnově dne 13.10.2011pod č.j. SBS 32025/2011/09/1/Ko/Lá a č.j.
SBS 32026/2011/09/1/Ko/Lá a dne 11.1.2012 pod č.j. SBS 00674/2012/09/1/Ko/Lá
- správci veřejné technické infrastruktury
Stavební úřad vychází pouze z podkladů ve spise založených, což jsou zejména stanoviska dotčených
orgánů, která jsou kladná a garantují soulad stavby se zvláštními právními předpisy, podle kterých tyto
orgány hájí veřejné zájmy.
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:
Městský obvod Pardubice V, Obec Staré Jesenčany, Statutární město Pardubice, zastoupené Ing.
Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic, Pozemkový fond
České republiky, RWE Distribuční služby, s.r.o.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila připomínky.
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 žadateli a stavebníkovi ověřenou dokumentaci a štítek
obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení 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. 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“
Ing. Kateřina Skladanová
referent stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Po uplynutí zákonné lhůty zašlete rozhodnutí
na stavební úřad Magistrátu města Pardubice s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši
1000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000,- Kč, položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč, celkem
5000,- Kč byl zaplacen dne 13.1.2012.

Příloha: situace
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Obdrží:
účastníci dle § 85, odst.1 stavebního zákona (dodejky):
Služby města Pardubic, a.s., IDDS: yc9gb95
Městský obvod Pardubice V, IDDS: mbbbxhp
Obec Staré Jesenčany, IDDS: udka5e5
účastníci dle § 85, odst.2 stavebního zákona (dodejky):
Statutární město Pardubice, IČ 00274046, zastoupené Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a
investic Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530 21 Pardubice
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
účastníci podle § 109 odst.1 stavebního zákona (dodejky):
Služby města Pardubic, a.s., IDDS: yc9gb95
Statutární město Pardubice, IČ 00274046, zastoupené Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a
investic Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530 21 Pardubice
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
dotčené orgány (dodejky):
Magistrát města Pardubic, IČ 00274046, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice
Obvodní báňský úřad v Trutnově, IČ 00025844, pracoviště Hradec Králové, IDDS: gf9adwf
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: 27baif4

