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MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
STAVEBNÍ ÚŘAD
Štrossova 44, Pardubice 53021
Sp. zn.: SÚ 22835/2012/Ma
Č.j.: MmP 46789/2012
Vyřizuje: Malenovská, tel.:+420466859171
oprávněná úřední osoba, 328.00, /-1

Pardubice, dne 6.8.2012
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S00BX00JCJK8

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
OZNÁMENÍ
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
2.4.2012 podal
Milan Pařízek, nábřeží Závodu míru 2740, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2,
Lucie Pařízková, nábřeží Závodu míru 2740, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
(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:
novostavba rodinného domu vč. domovních rozvodů inženýrských sítí, garáže, jímky na vyvážení,
zpevněných ploch, oplocení
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 426/3 v katastrálním území Staré Jesenčany.
Stavba obsahuje:
novostavba rodinného domu - půdorysný tvar písmene U o rozměrech 18,65x16,55m, dvoupodlažní
s dvěma nadzemními podlažími, střecha odstupňovaná polovalbová
novostavba garáže- půdorysné rozměry 8,10x9,9m, podsklepená, součástí je sklad zahradního
nábytku
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Jako jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič s vypínací charakteristikou B podle
technické normy (ČSN EN 60898) s nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např.
zvláštní barva ovládací páčky). Jistič před elektroměrem musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby
nebylo možno žádný z pólů odděleně vypnout.
Úpravy elektroměrového rozvaděče, spojené s porušením plomby, projednejte s našimi pracovníky na
zákaznické telefonní lince.
Žadatel je povinen podle zák. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) v
platném znění zajistit, aby jeho odběrné zařízení připojené na distribuční soustavu provozovatele bylo
vybaveno dostupnými technickými prostředky omezujícími vliv zpětného působení na kvalitu
dodávané elektřiny ostatním zákazníkům, a aby neovlivňovalo funkci řídící, měřící a zabezpečovací
techniky a činnost systému hromadného dálkového ovládání. Žadatel je dle platných technických
norem a pokynů výrobce povinen chránit své spotřebiče.
PDS si vyhrazuje právo při zjištění zpětného vlivu el. zařízení zákazníka na parametry kvality
elektřiny dodávané do distribuční sítě, uložit zákazníkovi nápravná nařízení.
Termín připojení do 30-ti dnů po splnění všech náležitostí uvedených v tomto stanovisku
9. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o ze dne
2.2.20012
Na základě předložené dokumentace souhlasíme s navrženým řešením plynovodní přípojky, která
bude napojena na NTL plynovod DN 150, včetně umístění HUP, regulátoru tlaku a plynoměru.
Předpokládaná délka NTL plynovodní přípojky včetně svislé části bude činit 4 m.
Pro realizaci přípojky stanovujeme tyto podmínky:
- před zahájením prací musí investor, nebo prováděcí firma, požádat o vytyčení polohy zařízení
- pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenských vedení
- zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1 m od plynárenského zařízení musí být prováděny
výhradně ručně
- v ochranném pásmu plynárenského zařízení, i mimo něj, nebudou prováděny činnosti, které by
mohly v důsledcích ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu (viz. § 68 zák.č.
458/2000 Sb.)
- dotyk se stávajícím plynárenským zařízením ve správě a majetku VČP Net, s.r.o. a jeho výstavba
musí vyhovovat příslušným předpisům, zejména zákonu č. 458/2000 Sb. a 670/2004 Sb., ČSN
EN 12007, ČSN 736005, TPG 70201 a technickým instrukcím VČP, a.s. č. 8/2004, č.10/2004 a č.
4/2004
- plynárenské zařízení musí být řádně zabezpečeno proti poškození, včetně možného poškození
projíždějícími těžkými mechanizmy (např. překrytím panely nebo ocelovými plechy o tl. min. 3
cm). Jakéko-li poškození plynárenského zařízení musí být neprodleně ohlášeno na bezplatnou
linku dispečinku RWE Distribuční služby, s.r.o.
- zásyp plynovodního potrubí musí být provedeno pískem o max. velikosti zrn 16 mm.
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
STL PE d 63 +STL plynovodní přípojka; STL plynovodní přípojka ve výstavbě
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zák.č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
- 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 považována podle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona 458/2000 Sb. za činnost
bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.

biologická domovní ČOV
zpevněné plochy
oplocení, výška 1,80m
domovní přípojky inženýrských sítí vody, kanalizace splaškové i dešťové, elektro
vsakovací jímka
Dispozice RD: 1.n.p. - zádveří, obývací pokoj s kuchyní, ložnice s koupelnou, 2 šatny, koupelna, WC,
komora, pracovna, pokoj pro hosty, technická místnost, bazénová část s
umývárnou a technologií, schodiště
2.n.p. - chodba, 2 pokoje, komora, koupelna, WC
zastavěná plocha RD 252,65 m2
obestavěný prostor 1298,73m3
zastavěná plocha garáže 67,59 m2
obestavěný prostor
248,4 m3
Umístění RD:
od p.p.č. 425/5 a č. 425/13 - 4m
od p.p.č. 456/30 v nejuzším místě 2,5m
od. p.p.č. 587/4 - cca 16m
Umístění garáže: od p.p.č. 587/4 - 2m
od p.p.č. 427/3 - 2m
vše v k.ú. Staré Jesenčany
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. Milan Pařízek;
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. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Před zahájením stavebních prací stavebník předloží
stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnické osoby výpis z obchodního rejstříku,
fyzické osoby osvědčení o autorizaci na provádění staveb).
5. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných
pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy, zák. č. 458/2000 Sb. a v souladu s
platnými ČSN (ČSN 73 6005, ČSN 33 3301, ČSN 38 6413).
6. Bude respektován zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
7. Budou dodržena stanoviska k žádosti o připojení ČEZ Distribuce, a.s.
8. Místo a způsob připojení zařízení žadatele k distribuční soustavě PDS:
Elektrická přípojka, elektrická instalace, provedení a umístění měřícího místa musí být v souladu
s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami
provozovatele DS“ a „Podmínkami distribuce elektřiny“. Následující úpravy si zajistí žadatel na své
náklady.
Rozvaděč měření bude umístěn z veřejné přístupného místa.
Typ měřícího zařízení přímé NN.
Umístění měřícího zařízení: v oplocení
Jistič před elektroměrem (rezervovaný příkon): 3 x 25,0 A
Kategorie zákazníka: D.
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před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno
vytýčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o
vytyčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení
uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského
zařízení se považuje za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O
provedení vytyčení bude sepsán protokol
- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04-tab. 8, zák. č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- pracovníci provádějící stavební činnosti, budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
- 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
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
- 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 min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno
- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení
10. 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.
11. Staveniště je nutno udržovat podle § 14 vyhl. č. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o
obecných technických požadavcích na výstavbu.
12. Dále budou dodrženy podmínky společného vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního
prostředí ze dne 7.2.2012 č.j. 7731/12/Va:
Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně
některých dalších zákonů není námitek. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno
nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., 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.
Doklady o odstranění odpadů v souladu se zákonem o odpadech budou předloženy při závěrečné
prohlídce stavby.
13. Dodavatel stavebních prací zajistí před výjezdem na místní komunikaci stavební a dopravní techniku
tak, aby nedošlo ke znečištění vozovek nábalů jílu a zemin, vyskytujících se na kolech. Pokud
přesto dojde ke znečištění místní komunikace a posléze státní komunikace, budou tyto každodenně
důkladně vyčištěny a spláchnuty.
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14. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu úplné dokončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní
prohlídky stavby (§ 133 stavebního zákona).
15. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu § 122 stavebního zákona
16. 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.
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V průběhu řízení při ústním jednání dne 28.5.2012 podal účastník řízení Petr Sýkora zastupující na
základě plné moci Josefa Sýkoru, bytem Staré Jesenčany 104, 53002 Pardubice námitky:
-

hlavní výtka je k zastínění pozemku č. 425/5 a následná pohoda bydlení a využívání domu čp.
104

-

stavebník vyzván k dodání diagramu zastínění a zastavění (plocha zast. A celková plocha) do 1
měsíce od 28.5.2012

17. 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.

Námitky Petra Sýkory se zamítají

18. 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.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

19. Pokud se stavba s obytnými a pobytovými místnostmi umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým
radonovým indexem, 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.
20. Při realizaci stavby nebudou sousední pozemky jakkoli dotčeny, tzn., že na hranicích pozemků
nebude skladován stavební materiál, zemina apod.
21. 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.
22. 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.
23. Staveniště musí být navrženo a provozováno v souladu s ustanovením § 24e vyhl. č. 269/2009 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.
IV.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

V průběhu řízení při ústním jednání dne 28.5.2012 podali účastníci řízení Leoš a Lenka Dohnalovi,
bytem Staré Jesenčany 103, 53002 Pardubice námitky:
- vlivem zastínění našeho pozemku namítáme snížení pohody bydlení a snížení tržní hodnoty
pozemku a domu
- navrhujeme zrcadlové otočení navrhované stavby
Námitky Leoše a Lenky Dohnalových se zamítají
V průběhu řízení při ústním jednání dne 28.5.2012 podal účastník řízení Pavel Jeništa, bytem Staré
Jesenčany 102, 53002 Pardubice námitky:
- navržený RD naruší současnou pohodu bydlení a sníží hodnotu nemovitosti, svou velikostí
převyšuje okolní zástavbu a neodpovídá běžným potřebám
Námitky Pavly Jeništy se zamítají
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zastavitelnost pozemku – plánovaná výstavba splňuje požadavky zákona č. 183/2006 Sb.§ 169 a vyhlášky
č. 501/2006 SB. ve znění platných předpisů.
Diagram zastínění – vzhledem k poloze pozemku č.. p.p. 425/5 a vzhledem k poloze navrhované
novostavby RD na p.p.č. 426/3 vykazuje posuzovaná část pozemku p.č. 425/5 na západní straně RD čp.
104 z hlediska zastínění novostavbou RD nejnepříznivější stav, proto byl tento pozemek zvolen
k posouzení, další vedlejší pozemky p.č. 425/4, p.č. 425/6 a p.č. 425/13 budou novostavbou RD na p.č.
426/3 vše v k.ú. Staré Jesenčany zastíněny méně.Závěr diagramu, že oslunění p.p.č. 425/5 v k.ú. Staré
Jesenčany je více než dostatečné a s rezervou splní požadavek ČSN 734301 Obytné budovy.Pohoda
bydlení nebude narušena.
3.Námitky týkající se snížení hodnoty nemovitosti, velikosti RD a zda odpovídá běžným potřebám jsou
občansko právní, které stavební úřad neřeší.
K námitce účastníka řízení Petr Sýkory , která je doslovně uvedena v rozhodnutí o námitkách účastníků
řízení výše, stavební úřad k námitkám sděluje následující
1.Stavební úřad nařídil stavebníkovi pořízení diagramu zastínění (studie doby oslunění vypracovaná
oprávněným projektantem) a k přeložení zastavěnosti pozemku.
2. Stavebník požadované podklady předložil s tímto výsledkem:
zastavitelnost pozemku – plánovaná výstavba splňuje požadavky zákona č. 183/2006 Sb.§ 169 a vyhlášky
č. 501/2006 SB. ve znění platných předpisů.
Diagram zastínění – vzhledem k poloze pozemku č.. p.p. 425/5 a vzhledem k poloze navrhované
novostavby RD na p.p.č. 426/3 vykazuje posuzovaná část pozemku p.č. 425/5 na západní straně RD čp.
104 z hlediska zastínění novostavbou RD nejnepříznivější stav, proto byl tento pozemek zvolen
k posouzení, další vedlejší pozemky p.č. 425/4, p.č. 425/6 a p.č. 425/13 budou novostavbou RD na p.č.
426/3 vše v k.ú. Staré Jesenčany zastíněny méně.Závěr diagramu, že oslunění p.p.č. 425/5 v k.ú. Staré
Jesenčany je více než dostatečné a s rezervou splní požadavek ČSN 734301 Obytné budovy.Pohoda
bydlení nebude narušena.
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 schváleným rozhodnutím o vymezení zastavěného územíce Staré
Jesenčany ze dne 14.12.2011 č.j. 19/14122011. 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:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec Králové, Lukáš
Crlík, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Leoš Dohnal, Lenka Dohnalová, Josef Sýkora,
Ilona Sýkorová, Ing. Pavel Jeništa, Eva Jeništová, Josef Sarauer, Mgr. Milada Sarauerová, Mario
Petr, Štěpánka Petrová, Ing. Vladimír Kašpar, Ing. Marta Kašparová, ČEZ Distribuce, a. s., VČP
Net, s.r.o., Vodovody a kanalizace, a.s., Obec Staré Jesenčany
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.

Milan Pařízek, nar. 16.7.1973, nábřeží Závodu míru 2740, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Lucie Pařízková, nar. 7.7.1977, nábřeží Závodu míru 2740, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:
Dne 2.4.2012 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 na 28.5.2012, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 30.5.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 25.6.2012.
Po doplnění podkladů stavební úřad dne 27.6.2012 oznámil možnost seznámení se s podklady rozhodnutí.
S podklady rozhodnutí se seznámili Leoš a Lenka Dohnalovi a Petr Sýkora.
Vypořádání s námitkami:
K námitce účastníků řízení uplatněné dne 28.5.20012 Leoše a Lenky Dohnalových, která je doslovně
uvedena v rozhodnutí o námitkách účastníků řízení výše, stavební úřad k námitkám sděluje následující:
1.Stavební úřad nařídil stavebníkovi pořízení diagramu zastínění (studie doby oslunění vypracovaná
oprávněným projektantem) a k přeložení zastavěnosti pozemku.
2. Stavebník požadované podklady předložil s tímto výsledkem:
zastavitelnost pozemku – plánovaná výstavba splňuje požadavky zákona č. 183/2006 Sb.§ 169 a vyhlášky
č. 501/2006 SB. ve znění platných předpisů.
Diagram zastínění – vzhledem k poloze pozemku č.. p.p. 425/5 a vzhledem k poloze navrhované
novostavby RD na p.p.č. 426/3 vykazuje posuzovaná část pozemku p.č. 425/5 na západní straně RD čp.
104 z hlediska zastínění novostavbou RD nejnepříznivější stav, proto byl tento pozemek zvolen
k posouzení, další vedlejší pozemky p.č. 425/4, p.č. 425/6 a p.č. 425/13 budou novostavbou RD na p.č.
426/3 vše v k.ú. Staré Jesenčany zastíněny méně.Závěr diagramu, že oslunění p.p.č. 425/5 v k.ú. Staré
Jesenčany je více než dostatečné a s rezervou splní požadavek ČSN 734301 Obytné budovy.Pohoda
bydlení nebude narušena.
3.Námittýkající se snížení hodnoty pozemku a domu, návrhu změny navrhované stavby jsou občansko
právní, které stavební úřad neřeší.
K námitce účastníka řízení Pavla Jeništy, která je doslovně uvedena v rozhodnutí o námitkách účastníků
řízení výše, stavební úřad k námitkám sděluje následující
1.Stavební úřad nařídil stavebníkovi pořízení diagramu zastínění (studie doby oslunění vypracovaná
oprávněným projektantem) a k přeložení zastavěnosti pozemku.
2. Stavebník požadované podklady předložil s tímto výsledkem:
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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
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, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. d) ve výši 300 Kč,
celkem 900 Kč byl zaplacen dne 10.5.2012.
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):
Milan Pařízek, nábřeží Závodu míru č.p. 2740, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Lucie Pařízková, nábřeží Závodu míru č.p. 2740, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Obec Staré Jesenčany, IDDS: udka5e5
Účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška):
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, územní pracoviště Hradec Králové,
IDDS: 96vaa2e
Lukáš Crlík, Dukelská č.p. 129, 533 12 Chvaletice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Leoš Dohnal, Tuněchodská č.p. 107, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Lenka Dohnalová, Tuněchodská č.p. 107, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Josef Sýkora, Staré Jesenčany č.p. 104, 530 02 Pardubice 2
Ilona Sýkorová, Staré Jesenčany č.p. 104, 530 02 Pardubice 2
Ing. Pavel Jeništa, Jestřebí č.p. 49, 549 01 Nové Město nad Metují 1
Eva Jeništová, Staré Jesenčany č.p. 102, 530 02 Pardubice 2
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Josef Sarauer, Staré Jesenčany č.p. 105, 530 02 Pardubice 2
Mgr. Milada Sarauerová, Staré Jesenčany č.p. 105, 530 02 Pardubice 2
Mario Petr, kpt. Bartoše č.p. 331, Pardubice II-Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Štěpánka Petrová, Staňkova č.p. 1246, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ing. Vladimír Kašpar, 5. května č.p. 367, Nemošice, 530 03 Pardubice 3
Ing. Marta Kašparová, 5. května č.p. 367, Nemošice, 530 03 Pardubice 3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6
Vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: xsdgx3v
Účastníci podle § 109. 1 stavebního zákona (dodejky):
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, územní pracoviště Hradec Králové,
IDDS: 96vaa2e
Lukáš Crlík, Dukelská č.p. 129, 533 12 Chvaletice
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Leoš Dohnal, Tuněchodská č.p. 107, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Lenka Dohnalová, Tuněchodská č.p. 107, Mnětice, 530 02 Pardubice 2
Josef Sýkora, Staré Jesenčany č.p. 104, 530 02 Pardubice 2
Ilona Sýkorová, Staré Jesenčany č.p. 104, 530 02 Pardubice 2
Ing. Pavel Jeništa, Jestřebí č.p. 49, 549 01 Nové Město nad Metují 1
Eva Jeništová, Staré Jesenčany č.p. 102, 530 02 Pardubice 2
Josef Sarauer, Staré Jesenčany č.p. 105, 530 02 Pardubice 2
Mgr. Milada Sarauerová, Staré Jesenčany č.p. 105, 530 02 Pardubice 2
Mario Petr, kpt. Bartoše č.p. 331, Pardubice II-Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Štěpánka Petrová, Staňkova č.p. 1246, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ing. Vladimír Kašpar, 5. května č.p. 367, Nemošice, 530 03 Pardubice 3
Ing. Marta Kašparová, 5. května č.p. 367, Nemošice, 530 03 Pardubice 3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6
Vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: xsdgx3v
dotčené orgány
Obecní úřad Staré Jesenčany, IDDS: udka5e5
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: 27baif4
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČ 70885869, odd. stavební prevence, IDDS: 48taa69

