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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádosti 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o vydání rozhodnutí o dělení a scelení pozemků  ze 
dne 10.12.2012, které podal  
ing.arch. Miroslav Petráň, Škroupova 585, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3, v zastoupení  
Jaroslava Pleskota, Starý Mateřov 21, 530 02  Pardubice 2, Květuše Procházkové, Mikulovická 256, 
Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2, Stanislava Šolty,  Horní Ředice 11, 533 75  Dolní Ředice, 
Josefa Sehnoutka, U Lesíka 112, Březhrad, 503 32  Hradec Králové 22, Ivany Pleskotové, Starý Mateřov 
21, 530 02  Pardubice 2, Jitky Vlčkové, Jana Zajíce 867, Studánka, 530 12  Pardubice 12, 
Marie Kučerové, Starý Mateřov 188, 530 02  Pardubice 2, Petra  Kučery, Starý Mateřov 188, 530 02  
Pardubice 2 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

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 a dle § 140 odstavce 7 zákona č. 
500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

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 

Obytné území U Hřiště, komunikace a ZTI 

na pozemcích parcelní číslo  929, 932/1, 936/3, 937, 938, 505/1, 261/9, 934, 930, 526/9, 526/7, 526/24, 
521/6, 128/6, 506/11 v katastrálním území Starý Mateřov 

 

 

jehož součástí  jsou stavební objekty: 
SO -  02- komunikace – stavební úpravy stávající příjezdové komunikace na p.p.č. 934 a místní 
komunikace na  p.p.č. 269/1;  nové pozemní komunikace uvnitř lokality obytné zóny,  úprava stávajícího 
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sjezdu na silnici III/32226; chodníky, parkovací stání; lokalita bude obsloužena novými komunikacemi 
funkční třídy D1 - obytná zóna; na trase budou umístěny zpomalovací prvky; základní šířka 
dvoupruhových  komunikací bude 6,0 m, jednopruhových 3,5 m; veřejný prostor, jehož součástí bude 
pozemní komunikace bude mít min. š. 8,0 m; dopravně bude komunikace napojena na stávající silnici 
III/32226 zvýšenou plochou křižovatky; 

SO – 03- kanalizace – dešťová  - bude řešit odvedení dešťových vod ze zájmového území  - a to v jižní 
části lokality  samostatnými řady dešťové kanalizace se zaústěním do vodoteče na p.p.č.521/6 k.ú. Starý 
Mateřov  přes výustní objekt, jehož čelo bude opevněno a  v severní části lokality do zasakovacích galerií,  
umístěných do zelených pruhů podél nové pozemní komunikace; 

SO – 03 – kanalizace splašková  - splaškové vody budou odvedeny do splaškové kanalizace DN 300 v 
celkové délce cca 1137 bm - žebrovaný polypropylen Ultrarib 2 DN 300;   

SO -  04 – vodovod –  vodovodní řad v celkové délce PEHD De 160 SDR 11 - 262 bm; DE 110 - 351 
bm; De 90 - 615 bm bude napojen a stávající vodovodní řady DN 300 (jih) a DN 90 (sever) a dále bude 
vodovod prodloužen a zokruhován na PVC DN 110 na p.p.č. 506/11 k.ú. Starý Mateřov; 
SO -  05 - STL plynovod -  plynofikace lokality zajistí způsob vytápění staveb a ohřev vody; plynofikace  
bude řešena novým STL plynovodem PE dn 63 v celkové délce 1226 bm; přípojky  PE dn 32 v celkové 
délce 455 bm;  
SO -  07  kabelové vedení 35 kV; TS; kabelové vedení NN -  připojení lokality bude řešeno 
vybudováním nového kabelového vedení 35 kV ze stávajícího odbočení k TS PA_1008"Starý Mateřov - 
Spálov" linka vn 843 k nové kontejnerové TS, která bude umístěna v severní části lokality na p.p.č. 936/3 
k.ú. Starý Mateřov; z rozvaděče v  nové TS budou vyvedeny nové kabelové nn rozvody, které budou 
smyčkovat jednotlivá odběrná místa pomocí skříní SS200 resp. SS100, které budou umístěny na rozhraní 
jednotlivých pozemků; kabelové rozvody budou zokruhovány pomocí skříní SR; dále bude zřízen nový 
RVO; 
SO -  08-  slaboproudé rozvody - síť elektronických komunikací; 
SO -  09 - veřejné osvětlení, místní rozhlas, stožáry VO; 

přípojky sítí vodovodu, splaškové kanalizace, plynu, elektro, VKS - budou v počtu cca 86 ks ( pro 
každý pozemek určený pro budoucí výstavbu rodinných domů) napojeny na nově budované řady a 
ukončeny na nových pozemcích nebo ve sloupcích na hranicích budoucích pozemků; 
 

Druh a účel umisťované stavby: 
soubor staveb  dopravní a technické  infrastruktury pro zasíťování a zpřístupnění pozemků pro budoucí 
stavby rodinných domů v lokalitě určené k bydlení. 
Umístění stavby na pozemku: 
technická infrastruktura – podzemní stavby 
TS,  dopravní infrastruktura – nadzemní stavba; 
Určení prostorového řešení stavby: 
veřejné prostranství, pozemky žadatele, pozemky ZPF; pozemky stávající a budoucí veřejné pozemní 
komunikace  a silnice  tř. III/32226; 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
dopravní a technická infrastruktura – částečně současně zastavěná část obce a částečně zastavitelná část 
obce  Starý Mateřov;  
 

II. Vydává podle § 82 a § 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a ve společném řízení dle § 140 
odstavce 7 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů,: 

 
r o z h o d n u t í    o   d ě l e n í     a     s c e l e n í     p o z e m k ů 

Obytné území U Hřiště, komunikace a ZTI 
 

na pozemcích parcelní číslo  936/3, 937, 938, 929, 932/1 k.ú. Starý Mateřov. 
 
součástí rozhodnutí o dělení a scelení pozemků jsou: 

- pozemky dopravní infrastruktury – páteřní pozemní komunikaci a čtyři samostatná odbočení do 
jednotlivých „hnízd“ budoucí zástavby; dále pozemky pro chodníky a parkovací plochy; zeleň a  
veřejné prostranství;  
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- pozemky pro budoucí stavby  rodinných domů (některé pozemky budou sloučeny z více částí a, b 

nebo  a,b, c)  - dle grafického znázornění v koordinační situaci; 

 

III. 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. 

2. Pro umístění stavby dopravní a technické infrastruktury se vymezují  pozemky parcelní číslo  929, 
932/1, 936/3, 937, 938, 505/1, 261/9, 934, 930, 526/9, 526/7, 526/24, 521/6, 128/6, 506/11 v 
katastrálním území Starý Mateřov  jako pozemky stavební tak, jak je zakresleno ve výkrese č. 03 –  
koordinační situace; v měřítku 1: 750 dokumentace pro územní řízení (DUR), kterou  autorizoval  
ing. arch. Miroslav Petráň, dílčí části vypracovali autorizovaní technici a inženýři se specializací pro 
elektrotechnická zařízení, dopravní a vodohospodářské stavby; techniku prostředí staveb a stavby  
zdravotechnické. 

3. Stavba technické a dopravní infrastruktury zajistí zasíťování a přístup do lokality pozemků určených 
pro budoucí výstavbu rodinných domů. 

4. SO – 02 - komunikace -lokalita bude obsloužena novými komunikacemi funkční třídy D1 - obytná 
zóna; na trase budou umístěny zpomalovací prvky; základní šířka dvoupruhových  komunikací bude 
6,0 m, jednopruhových 3,5 m; veřejný prostor, jehož součástí bude pozemní komunikace bude mít 
min. š. 8,0 m. 

5. Dopravní připojení lokality bude  pro pozemky budoucích staveb rodinných domů zajištěno ze 
stávající veřejné páteřní pozemní komunikace, jejíž návrhové parametry budou upraveny a řešeny 
v souladu s ČSN 736110/Z1.  

6. Z páteřní pozemní komunikace (trasa č.1) na p.p.č. 934 k.ú. Starý Mateřov, budou navrženy, do 
jednotlivých částí řešeného území, nové trasy veřejných pozemních komunikací a to ve směru 
příjezdu do lokality ze silnice  III/32226 - vpravo, na p.p.č. 932/1 k.ú. Starý Mateřov  trasa 
komunikace č. 7; na p.p.č. 929 k.ú. Starý Mateřov trasa komunikace č.2; - vlevo od trasy č. 1 bude na 
p.p.č. 936/3 k.ú. Stará Mateřov navržena nová trasa komunikace č. 3, která bude mít severně jedno 
kolmé slepé odbočení,  trasu komunikace č. 4. Na p.p.č. 937 k.ú. Starý Mteřov bude navržena trasa 
komunikace č. 5, která  ve směru sever jih propojí trasu č. 3 s komunikacemi na p.p.č. 938 k.ú. Starý 
Mateřov,  na kterém jsou navrženy trasy komunikací 1-4 (samostatné číslování). Napojení na trasu č. 
5 bude komunikací trasa č.2, ze které budou navržena dvě kolmá, slepá odbočení. Propojení se 
stávající páteřní místní komunikací bude komunikací č. 1(samostatné číslování  pro p.p.č. 938) novým 
sjezdem. Z trasy komunikace č. 5 bude provedeno další kolmé odbočení , slepá trasa komunikace č. 6.  

7. Slepé trasy komunikací budou zakončeny úvraťovými obratišti, případně nebudou delší než 50 bm. 

8. Na p.p.č. 930 k.ú. Starý Mateřov bude umístěna část komunikace a veřejného prostranství pro 
rozšíření stávající páteřní komunikace na p.p.č. 934 k.ú. Starý Mateřov  a to v celé délce tohoto 
pozemku a šířce max 4,0 m tak, aby šířka veřejného prostranství, jehož součástí bude páteřní 
komunikace byla min. 8,0m. Dokumentace pro stavební řízení přesně vymezí rozsah zpevněných 
ploch a veřejné zeleně na p.p.ř. 930 k.ú. Starý Mateřov a na základě těchto podkladů bude požádáno o 
vynětí ze zemědělského půdního fondu a tyto podmínky, které stanoví příslušný dotčený orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu, budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení na SO 02 – 
komunikace. 

9. Na trasu komunikace č. 7, na p.p.č. 932/1 k.ú. Starý Mateřov jižně,  bude navazovat samostatný 
chodník pro pěší  v délce cca 32 bm a šířce 2,0 m, který zpřístupní ochranný pás zeleně podél 
vodoteče, který bude podél vodoteče zachován bez staveb vč. oplocení. 

10. Stávající sjezd na silnici III/32226  bude upraven zvýšenou plochou křižovatky; současně bude 
prodlouženo stávající zatrubnění silničního příkopu. Stávající odvodnění silnice III/32226 nesmí být 
zhoršeno. Obrubníky v místě napojení na silnici III/32226 budou ukončeny bez ostrých hran v linii 
nezpevněné krajnice. 

11. Stavebními  úpravami bude rozšířena stávající místní komunikace na p.p.č. 261/9 k.ú. Starý Mateřov, 
která vede severně podél p.p.č. 936/3 k.ú. Starý Mateřov, o zelený pás v šířce 1,5 m a chodník o šířce 
1,5 m a délce cca 65,25 bm.  
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12. Na páteřní komunikaci na p.p.č. 934 k.ú. Starý Mateřov bude v centrální části lokality navazovat 

veřejné prostranství , zeleň s parkovací plochou. 

13. Šířkové uspořádání veřejného prostranství v upravovaných úsecích podél stávajících komunikací bude 
splňovat  parametry uvedené v ustanovení § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Šířkové uspořádání 
veřejného prostranství, jehož součástí budou nové obousměrné pozemní komunikace bude splňovat 
ustanovení § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

14. Projektová dokumentace na SO 02 - komunikace bude řešit detail prodloužení ŽB propustku a jeho 
stavební úpravy tak, aby byl zpevněn jeho okraj a byla ochráněna jeho průtočnost. 

15. Povrch upravované části  místní komunikace bude proveden ve spádu min. 2% směrem od silnice, 
místní komunikace bude bezpečně odvodněna nezávisle na odvodnění silnice III/32226. 

16. V lokalitě bude navržen  na veřejném prostranství normový počet parkovacích stání pro návštěvy a 
normový počet pro osoby imobilní. 

17. Výškové uspořádání páteřní přístupové místní komunikace  a větví nových přístupových komunikací 
bude v max. míře kopírovat stávající úrovně terénu a na výškovou úroveň  místní komunikace bude 
plynule navazovat. 

18. Návrhové parametry poloměrů oblouků, návrhových prvků pozemní komunikace a  rozhledové 
poměry musí odpovídat ČSN 736110 a  ĆSN 736102. Pro lokalitu budou navrženy prvky pro regulaci 
dopravy a rychlosti.  

19. Povrch  komunikací bude navržen bezprašný, s krytem z betonové dlažby do silniční obruby, podél 
budou ozeleněné zelené pásy. Konstrukce vozovky bude navržena dle předpokládaného zatížení 
silničním provozem v dané lokalitě, 

20. Projektová dokumentace pro stavební řízení na S0 -  komunikace bude zpracována oprávněnou 
osobou, která má k projektování staveb pro dopravu oprávnění. 

21. Řešení napojení místní komunikace do živičného krytu vozovky silnice III/32226, řešení návrhu 
odvodnění a prodloužení propustku, bude předloženo k posouzení a dalšímu vyjádření Správě a 
údržbě silnic PK. 

22. Stavební povolení na S0- komunikace  bude požádáno u příslušného speciálního stavebního úřadu – 
odboru dopravy Magistrátu města Pardubic. 

23. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena České abilympijské asociaci 
k posouzení s dodržením požadavků dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. příloha č. 8. Při projektování 
dokumentace pro stavební řízení bude postupováno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. vč. příloh a ČSN 
736110 Projektování místních komunikací (změna Z1 – 2010); zákonu o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášce, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 

24. SO -03- dešťová kanalizace – řeší odvedení dešťových vod ze všech tras pozemních komunikací 
dvěma způsoby; v severní části lokality budou dešťové vody odvedeny do zasakovacích zařízení, 
která budou umístěna v zelených pruzích podél navrhovaných komunikací a v jižní čásli lokality  
samostatnou dešťovou kanalizací, kterou budou odvedeny dešťové vody do Mateřovského potoka 
přes výustní objekt, jehož konstrukce bude z lomového kamene do betonového lože. 

25. Dešťová kanalizace - stoky D1 a D1 – 1 – 3 bude navržena v celkové délce cca 576 bm a DN 300 a 
400. Na trase kanalizace budou umístěny kanalizační vpustě, které budou potrubím De 160 v délce 
cca 115 bm  napojeny do dešťové kanalizace. 

26. Podélné zasakovacích galerie budou umístěny pro jednotlivé odvodňované plochy do zelených pásů 
podél komunikací. Pro jednotlivé úseky komunikací bude  jejich typ, počet a objem  řešit projektová 
dokumentace pro stavební řízení. Na přítoku do galerie budou osazeny sedimentační jímky a kontrolní 
šachtice. Propojení galerií bude potrubím v délce cca 60 bm. 

27. Způsob řešení odvedení dešťových vod z komunikací bude doloženo hydrogeologickým posudkem. 

28. SO – 04 - vodovod -  zásobování lokality zdrojem pitné vody bude řešeno novým vodovodním řadem 
v celkové délce  cca 1228 bm  (z toho PEHD De 160 SDR 11 - 262 bm; DE 110 - 351 bm; De 90 - 
615 bm) propojením  na stávající vodovodní řad, který je uložen v osové komunikaci lokality. 
Vodovodní řad 1-1 bude prodloužen a zokruhován na PVC DN 110 na p.p.č. 506/11 k.ú. Starý 
Mateřov. 

29. Na vodovodních řadech budou osazeny sekční uzávěry, v lokalitě bude navržen normový počet 
hydrantů, koncové úseky vodovodních řadů budou ukončeny hydranty. V celé délce vodovodního 
řadu bude přiložen vytyčovací vodič CY 6mm2. 
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30. Ke stávajícímu vodovodu DN 300, který je veden v p.p.č. 938 bude zajištěn přístup z veřejného 

prostranství, pozemky ochranného pásma vodovodu nebudou oploceny a bude k nim zajištěn přístup 
vlastníkovi a správci zařízení. Vyznačení přesné trasy vodovodu a ochranného pásma bude zakresleno 
v projektové dokumentaci pro stavební řízení. 

31. Na trase vodovodního řadu budou vysazeny odbočky pro  domovní přípojky. Pro každou budoucí 
stavbu  bude navržena samostatná vodovodní přípojka, která bude co nejkratší a bude vedena kolmo 
na vodovodní řad a která bude zakončena vodoměrnou šachtou umístěnýmou na  pozemcích 
rodinných domů před provedením povrchů komunikací.   

32. Nejpozději ke kolaudaci stavby vodovodu budou vodoprávnímu úřadu předloženy doklady o 
zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. 

33. Před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen vodoprávnímu úřadu doklad o 
nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaných vodovodních řadů. 

34. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena Krajské hygienické stanici 
Pardubického kraje k vydání závazného stanoviska. Podmínky stanovené  pro provádění  a ke 
kolaudaci stavby budou zapracovány do podmínek stavebního povolení na stavbu vodovodu. 

35. SO – 03- splašková kanalizace - splaškové vody z budoucích staveb rodinných domů budou 
odváděny novou splaškovou kanalizací DN 300 v celkové délce cca 1137 bm - žebrovaný 
polypropylen Ultrarib 2 DN 300. 

36. Kanalizační stoky  S1-1, S1-1-1, S1-1-2; S1-1-3; S1-2 budou svedeny do stoky S1, která je zaústěna 
do stávající oddílné kanalizace v obci a stoky S2, která  bude napojena na stávající kanalizační systém 
v obci. 

37. Ke stoce S1, vedené mj. po  p.p.č. 128/6 k.ú. Starý Mateřov bude zajištěn přístup po veřejně 
přístupných pozemcích. 

38. Do splaškové kanalizace nebudou vypouštěny dešťové vody a balastní vody. 

39. Poklopy na kanalizačních šachtách – cca 37 ks, budou provedeny jako celolitinové, opatřené 
poklopem pro otevírání. Kanalizační šachty budou z betonových prefabrikátů s těsněním, přístupny 
pro příjezd servisní techniky. Stávající kanalizační šachta – napojovací, bude vyměněna. 

40. Na trase splaškové kanalizace budou vysazeny odbočky pro kanalizační přípojky, které budou 
provedeny pro každou budoucí stavbu samostatně a budou ukončeny na pozemcích jednotlivých 
rodinných domů před provedením povrchů komunikací. 

41. Projektová dokumentace pro stavební řízení na S0 – vodovod a kanalizace bude projednána se 
společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se střediskem vodovodů a kanalizací. 

42. Pro zřízení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace  musí být vodoprávnímu úřadu Magistrátu 
města Pardubic podána podle ustanovení §15 zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, žádost o stavební povolení k vodnímu dílu, která bude v souladu s přílohou č. 6 
vyhlášky č. 432/2001 Sb. 

43. Projektová dokumentace  bude zpracována osobou, která má oprávnění  k projektování vodních děl. 

44. SO- 05- plynovod - plynofikace lokality bude řešena novým STL plynovodem PE dn 63 v celkové 
délce cca 1226 bm; přípojky  PE dn 32 v celkové délce cca 455 bm. Napojení plynovodu na stávající 
plynárenské zařízení bude ve stávající páteřní komunikaci na p.p.č. 934 k.ú. Starý Mateřov. 

45. Plynofikace lokality zajistí zásobování budoucích staveb rodinných domů zdrojem tepla a zdrojem 
pro ohřev teplé vody. Nový STL plynovodní řad PE dn 63 bude členěn na větve: P1 PE 63 v délce 
223 bm; P2 PE 63 v délce 264 bm; P3 PE 63 57 bm; P4 PE 36 bm; P5 PE 63 54 bm; P6 PE 63 v délce 
127 bm; P7 PE 63 v délce 50 bm; P8 PE 63 v délce 164 bm; P9 PE 63 v délce 130 bm a P10 PE 63 
v délce 100 bm. Stavba plynovodu  bude prováděna jako celek s dílčími předáními na jednotlivé 
investory, které zajistí plynofikaci dílčích částí lokality ve vlastnictví různých investorů. 

46.  Nový STL plynovod bude veden  v komunikacích  a  k jednotlivým odběrným místům bude veden 
kolmo na nový STL plynovodní řad. Plynoměry budou osazeny na hranicích pozemků v nice sloupků. 
Na trase STL plynovodního řadu budou umístěno STL přípojky Pe dn 32 pro každý pozemek 
rodinného domu. STL plynovod bude pod komunikacemi uložen do chrániček. 

47. Projektová dokumentace stavby plynárenského zařízení  bude  zpracována autorizovaným 
projektantem. 
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48. Stavba plynárenského zařízení  bude realizována v souladu s uzavřenými majetkoprávní smlouvami 

mezi RWE Distribuční služby, a.s. s jednotlivými vlastníky pozemků v lokalitě. Realizační projekt 
bude odsouhlasen provozovatelem plynárenského zařízení VČP Net, s.r.o. 

49. Při realizaci stavby plynárenského zařízení (PZ) budou dodrženy tyto podmínky: 
- Stavba PZ musí být realizována dle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platnými 

právními předpisy ČSN – EN, TPG,TIN. Technické požadavky provozovatele DS jsou uvedeny na 
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/. 

- Zhotovitel stavby je povinen nejméně 5 dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby 
provedením registrace stavby provedením registrace na adrese http://www.rwe-
distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy 
jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se 
stavbou. 

- Stavbu PZ (mimo samostatně budované plynovodní přípojky) a propojovací práce na stávající PZ smí 
provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a 
prováděné činnosti. 

- Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků, bude 
vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele 
DS. Geodetická dokumentace bude předložena stavebníkem při odevzdání a převzetí stavby PZ. 

- Termín zahájení přejímacího řízení bude dohodnut na příslušném regionálním oddělení operativní 
správy sítí; při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Propojení 
stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS se vpuštěním 
plynu. Stanoviska vydaná ke schválené projektové dokumentaci vč. této musí být na stavbě PZ 
k dispozici. 

- Při realizaci stavby PZ budou dodrženy podmínky pro provádění činnosti v ochranném pásmu PZ: 
- 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 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) je nutné požádat 
o nové stanovisko k této změně, 

- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno 
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt 
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána 
minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytýčení a přesného určení uložení 
plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán 
protokol; 

- bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou; 

- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
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 činností 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 bude oznámeno každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, 
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239; 

- 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 příslušná provozní oblast (formulář a 
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude 
podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské 
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zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 
nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je 
povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 
styku stavby s PZ; 

- 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; 

- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na 
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební 
činnosti; 

- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení; 

- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení; 
- při použití nákladních vozidel stavebních strojů a mechanizmů bude případný přejezd nad stávajícím 

plynárenským zařízení zabezpečen uložením panelů v místě přejezdu nad PZ. 

50. SO – 07 - elektro - pro připojení lokality bude vybudováno nové kabelové vedení 35 kV ze 
stávajícího odbočení k TS PA_1008"Starý Mateřov - Spálov" linka vn 843. Od  stávající stožárové 
TS bude vybudováno nové podzemní kabelové vedení vn 35 kV v délce cca 340 bm k nové 
prefabrikované betonové TS, která bude umístěna na p.p.č. 936/3 k.ú. Starý Mateřov na samostatně 
oddělovaném  pozemku. Z rozvaděče v nové TS budou vyvedeny nové kabelové nn rozvody v délce 
cca 1740 bm,  které budou smyčkovat jednotlivá odběrná místa pomocí skříní SS200 resp. SS100, 
které budou umístěny na rozhraní jednotlivých pozemků oddělovaných pro budoucí zástavbu. 
Kabelové rozvody budou zokruhovány pomocí skříní SR;  

51.  Prostorové uložení trasy sítě DS ČEZ Distribuce, a.s. bude provedeno dle vzorových řezů  A – H a I, 
výkresy 05a, 05b DUR. kabelové vedení 1 kV bude uloženo do zelených pásů podél pozemní 
komunikace, podchody pod komunikací a chodníky bude řešeno uložením do chrániček. 

52. Výstavba distribučního zařízení 1 kV a 35 kV v lokalitě bude smluvně zajištěna s ČEZ Distribuce, 
a.s. s jednotlivými investory dílčích částí lokality dle etapizace realizace technické infrastruktury. 
Výstavba v lokalitě musí být zahájena výstavbou kompaktní TS a trasou kabelového vedení 35 kV od 
stávající stožárové TS na p.p.č. 505/1 k.ú. Starý Mateřov. Z nové TS budou vyvedeny distribuční 
kabely ve třech smyčkách, další vývod bude pro samostatné napojení RVO, který bude instalován 
v těsné blízkosti TS a jeden vývod bude jako rezerva. RS 402 budou umístěny vždy na jednotlivých 
větvích tras kabelového vedení č. 1-3. 

53. Hloubka uložení kabelů bude provedena dle ČSN 332000-5-52 ed 2; kabely budou kladeny do 
pískového lože v chodníku a terénu, pod komunikacemi do kabelové chráničky. 

54. Pro provádění činnosti v ochranném pásmu zařízení ES je třeba souhlasu provozovatele distribuční 
soustavy dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Při provádění činnosti v ochranném 
pásmu zařízení ES  bude postupováno dle podmínek souhlasu provozovatele distribuční soustavy dle 
§ 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a podmínek pro provádění činnosti v ochranných 
pásmech, zejména: 

- při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech 
nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku 
osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo 
znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu; 

- při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, 
které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto 
činností nedošlo k poškození elektrického zařízení; 

55. SO – 08-  slaboproudé rozvody - síť elektronických komunikací - podél pozemní komunikace 
bude uložena chránička pro budoucí možné položení sítě elektronických komunikací a možné 
napojení na stávající síť v lokalitě. 

56. SO – 09 - veřejné osvětlení a místní rozhlas - kabelové vedení VO bude napojeno na nový RVO, 
trasa kabelového vedení VO bude vedena v souběhu s trasou NN  č. 1 a 2. V souběhu s kabelem VO 
bude veden i kabel místního rozhlasu a mezi sloupy VO bude instalován zemnící pásek.  Na trase VO 
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budou umístěny sloupy VO, bezpatkové,  výšky  6m, s dvojím osazením, svítidla budou použita 
shodná v celé lokalitě. VO bude navrženo v souladu s ČSN 360410 – Osvětlení místních komunikací. 

57. Pro každý nově vzniklý pozemek rodinného domu budou zřízeny z nových sítí technické 
infrastruktury samostatné přípojky  vody, splaškové kanalizace, plynu, elektro, VKS  a tyto budou  
ukončeny na nových pozemcích nebo v typových sloupcích na hranicích oddělených pozemků 
rodinných domů. 

58. Dešťové vody ze střech budoucích staveb a zpevněných ploch na pozemcích rodinných domů budou 
na každém pozemku likvidovány samostatně. 

59. Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené 
stavební řízení. 

60. Dokumentace bude předložena k vydání závazného stanoviska ČR – MO Vojenské ubytovací a 
stavební správě Pardubice. 

61. 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. 

62. Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 
458/2000 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.  

63. Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi bude dodržen min. svislý a vodorovný odstup dle  
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při pokládce budou respektovány 
další související předpisy, normy a předpisy BOZP. Z pohledu BOZP budou během výstavby všechny 
práce prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků i ostatních občanů. 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. 

64. Při terénních úpravách nesmí dojít ke  snížení stávajících vzdáleností vodičů vedení od země a nesmí 
dojít ke snížení nebo zvýšení hloubky uložení stávajících podzemních vedení (nebude zvýšena ani 
snížena vrstva zeminy nad kabelem). 

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

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

67. Při provádění zemních prací v blízkosti stávající veřejné sítě elektronických komunikací (dále SEK) 
společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky 
uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti 
poškození, odcizení, prověšení. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK společnosti  
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., bude vyzván pracovník pověřený ochranou sítě ke kontrole 
vedení před zakrytím. Na trase vč. ochranného pásma nebude měněna niveleta terénu a nebude měněn 
rozsah zpevněných ploch. 

68. Nesmí dojít k omezení přístupu a příjezdu ke stávajícímu zařízení společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., provozuschopnost zařízení nesmí být stavbou ohrožena. Na kanalizační poklopy 
nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby 
zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly. Poklopy, které budou stavbou dotčeny, musí být na 
náklady stavebníka osazeny do úrovně budoucí nivelety. 

69. S odpady bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.o odpadech a změně 
některých zákonů. Odpad vzniklý nebude ukládán na veřejných plochách, bude předán pouze osobě 
oprávněné k jeho převzetí dle ustanovení § 12 odstavce 3 zákona o odpadech a bude zneškodňován 
na povolených skládkách či zařízeních k tomu účelu určených ve smyslu ustanovení § 14 odstavce 1 
zákona o odpadech. O vznikajících odpadech a způsobu jejich zneškodňování nebo využití bude 
vedena evidence.   

70. Zábor   5271 m2  zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu komunikace k bytové 
výstavbě, veřejnou zeleň a pro výstavbu rodinných domů je  v souladu s ustanovením § 11 odstavce 
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3, písmene c) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších 
předpisů, osvobozen od odvodu. 

71. Záborem nesmí být dotčena okolní zemědělská půda. Zábor bude trvale a viditelně vyznačen v terénu.  

72. Ke skrývce kulturních vrstev bude přizván orgán ochrany ZPF Magistrátu města Pardubice, který si 
vyhrazuje právo po místním šetření upravit podmínky souhlasu k trvalému odnětí půdy. 

73. Před zahájením stavby bude na celé odnímané ploše provedena skrývka kulturních vrstev půdy a to 
ornice v mocnosti min. 25 cm a podorničí  20 cm. Skrytá zemina bude po dobu výstavby 
deponována odděleně od hlouběji uložených vrstev půdy. Deponie bude zabezpečena proti zcizení 
(oplocení), pravidelně bude ošetřována proti zaplevelení. Po skončení stavebních prací bude ornice 
použita na budoucí zahrady u rodinných domů a podorničí použito na ozelenění podél komunikace. 

74. Staveniště bude udržováno v řádném stavu, pravidelně budou likvidovány plevele, aby nedocházelo 
k jejich šíření na okolní zemědělské pozemky. 

75. V případě překročení výměry záboru ZPF pro výstavbu komunikace k bytové výstavbě bude 
požádáno u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu o změnu souhlasu k trvalému odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu v k.ú. Starý Mateřov a to před podáním žádosti o stavební povolení 
na SO 02 – komunikace , aby  podmínky byly zahrnuty do podmínek stavebního povolení vydávané 
speciálním stavebním úřadem. 

76. Stávající vzrostlá zeleň v místě budoucí stavby a staveniště bude maximálně chráněna.  

77. V případě provádění stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být 
prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně  kořenového systému, min. 2,5 m od paty 
kmene stromů, v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. Pokud nebude možné dodržet tuto vzdálenost, bude proveden protlak pod 
kořeny stromů. Současně musí být provedena ochrana stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene 
minimálně do výšky 2 m). Nezbytné ořezání dřevin musí být provedeno odbornou firmou kolmým 
řezem v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny. 

78. Břehové porosty Mateřovského potoka (LBK 142) nebudou výstavbou dotčeny. 

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

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

81. Dotčené dopravní plochy  a plochy zeleně uvede zhotovitel stavby do původního stavu v šíři a délce 
stavebního zásahu dle povolení příslušného silničního správního úřadu v povolení zvláštního užívání 
pro provádění stavebních prací. 

82. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanovení § 24e vyhlášky č. 
501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů. Přístup a příjezd na staveniště bude zajištěn ze stávající místní komunikace.  Zařízení 
staveniště bude zřízeno v rámci lokality na pozemcích stavby. 

83. V době, kdy budou probíhat  výkopové práce, bude kabelová rýha řádně zabezpečena, dotčená plocha 
bude řádně označena a ohraničena výstražnou fólií.  

84. Dotčené dopravní plochy musí být zabezpečeny a opraveny v souladu s příslušným ustanovením 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. 

85. Veškerá pracovní místa budou řádně označena dle příslušných TP66 a dopravní značení a zařízení 
bude umístěno v souladu s TP 65. 

86. Součástí dokumentace pro stavební řízení bude i POV, řešení omezení dopravy v místě stavby, 
upozornění pro chodce (zvýšená pozornost při chůzi atd). 

87. O zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání místních komunikací bude požádán příslušný 
silniční úřad a to min. 21 dnů před zahájením prací. 

88. V případě zvláštního užívání místní komunikace pro umísťování, skládání a nakládání věcí podle § 
25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů je zhotovitel povinen požádat min. 21 dní předem příslušný silniční správní úřad o povolení 
zvláštního užívání pozemní komunikace a pokud bude nutné zvláštní užívání veřejného prostranství 
zeleně je zhotovitel povinen požádat o souhlas ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství na 
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umísťování věcí, ve kterém stanoví další podmínky pro zřízení staveniště a podmínky konečných 
úprav povrchů místních komunikací  a zeleně. 

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

90. S vlastníky dotčených pozemků, dotčených staveb a majetkovými správci dotčených pozemků a 
staveb budou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Stavebník  k žádosti o stavební povolení prokáže, že 
je vlastníkem pozemku anebo má k pozemku jiné právo, které ho opravňuje zřídit na pozemku 
stavbu. Stavebník  před zahájení stavebních prací prokáže, že je vlastníkem pozemku anebo má 
k pozemku jiné právo, které ho opravňuje zřídit na pozemku stavbu. 

91. O stavební povolení na SO 02 bude požádáno na  speciálním stavebním úřadě Magistrátu města 
Pardubic – odboru dopravy a na SO 03 SO 04 bude požádáno na  speciálním stavebním úřadě 
Magistrátu města Pardubic – odboru životního prostředí. 

92.  Užívání dokončených staveb, případně  část stavby schopné samostatného užívání  - stavebních 
objektů SO 05, SO 07, SO 08 lze, v souladu s ustanovením § 119 odstavce 1 stavebního zákona, na 
základě oznámení stavebnímu úřadu  dle § 119 stavebního zákona a v souladu s ustanovením  § 122 
vydáním kolaudačního souhlasu. 

93. Dokumentace bude předložena Hasičskému záchrannému systému Pardubického kraje, Obci a 
Obecnímu úřadu Starý Mateřov. 

 
 
V projektové dokumentaci stavby pro stavební povolení je třeba: 
• Respektovat obecné technické požadavky na výstavbu a obecné požadavky na využívání území. 
• Způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům. 

• V situaci stavby zřetelně vyznačit veškeré stávající a nově navržené sítě, jejich vzájemné odstupy a 
způsob křížení. Jejich prostorové uspořádání řešit v souladu s ČSN 736005. Budou dodržena 
ochranná pásma všech sítí. 

• Provádění prací navrhnout tak, aby nedošlo jednak k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

94. Projektová dokumentace stavby bude konzultována s dotčenými orgány, s vlastníky a správci sítí   
technické infrastruktury a ostatními  subjekty, které si toto právo vyhradily. 

 

 

 

IV. Stanoví podmínky pro dělení a scelení pozemků: 

95. Dělení a scelení pozemků bude provedeno dle návrhu dělení a scelení pozemků, které je podrobně 
zakresleno v koordinační situaci pro scelování a dělení pozemků – výkres č. 04  DUR v měřítku 1: 
1000, zpracovanou ing. arch. Miroslavem Petráněm, autorizovaným architektem.  

96. Dělení a scelení pozemků bude provedeno oprávněnou osobou a geometrický plán pro rozdělení 
pozemků  bude předložen stavebnímu úřadu k odsouhlasení. 

97. Pozemky parcelní číslo  936/3, 937, 938, 929, 932/1 k.ú. Starý Mateřov budou děleny na pozemky   
pro veřejné prostranství , technickou a dopravní infrastrukturu a na pozemky pro budoucí výstavbu 
rodinných domů.   

98. Pozemky veřejného prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace s obousměrným 
provozem, budou odděleny v celé délce  v  šíři min. 8,0  m. 

99. Pozemky pro budoucí stavby budou navrženy  tak, aby na všechny byl zajištěn přístup a příjezd z   
veřejné pozemní komunikace;  ke stávajícím sousedním pozemkům bude zachován stávající příjezd.  

100. Druh a způsob využití části pozemku, na kterém je umisťována komunikace,  bude zapsán 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Pardubicích  jako ostatní plocha – ostatní komunikace; 
druh a způsob využití ostatních pozemků  se tímto rozhodnutím nemění. 
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Stanislav Šolta, nar. 7.5.1952, Horní Ředice 11, 533 75  Dolní Ředice 
Květuše Procházková, nar. 22.10.1942, Mikulovická 256, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Josef Sehnoutek, nar. 11.4.1956, U Lesíka 112, Březhrad, 503 32  Hradec Králové 22 
Jaroslav Pleskot, nar. 30.10.1946, Starý Mateřov 21, 530 02  Pardubice 2 
Ivana Pleskotová, nar. 21.6.1950, Starý Mateřov 21, 530 02  Pardubice 2 
Jitka Vlčková, nar. 7.6.1941, Jana Zajíce 867, Studánka, 530 12  Pardubice 12 
Marie Kučerová, nar. 22.10.1954, Starý Mateřov 188, 530 02  Pardubice 2 
Petr Kučera, nar. 12.5.1953, Starý Mateřov 188, 530 02  Pardubice 2 

 

Odůvodnění: 

Dne 10.12.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění shora uvedené stavby  (souboru 
staveb) a žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelení pozemků. 
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl žadatel dne  3.1.2013 vyzván k doplnění žádosti a řízení byla přerušena do 30.4.2012. 
Žádost byla částečně doplněna dne 18.3.2013 a dne  4.4.2013.  
Dne 3.1.2013 spojil stavební úřad územní řízení o umístění stavby s územním řízení o dělení a scelení 
pozemků na shora uvedenou stavbu záznamem o usnesení poznamenaným do spisu. Stavební úřad může 
podle správního řádu spojit územní  řízení s řízením o dělení a scelení pozemků, jsou-li podmínky 
v území jednoznačné. 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, rozhodl 
stavební úřad Magistrátu města Pardubic dne  3.1.2013 o spojení řízení o umístění stavby s  řízením o 
rozhodnutí o dělení a scelení pozemků. Stavební úřad určil, že ve věci  bude veden pouze jeden  spis pod 
sp. zn.: SÚ 72232/2012/Neu pro obě řízení. 
Postup stavebního úřadu vycházel zejména z ustanovení § 4 odstavce 1 stavebního zákona, kdy se 
přednostně využívá zjednodušujícího postupu při povolování záměru. Proti tomuto usnesení se podle § 76 
odstavce 5 správního řádu nelze odvolat. Podle § 12 správního řádu se usnesení pouze poznamená do 
spisu. 

Stavební úřad oznámil dne 12.4.2013 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 
den 31.5.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol, který je společně s presenční listinou a písemnými 
vyjádřeními účastníků řízení ČEZ Distribuce, a.s. a Obce Starý Mateřov založen ve spise stavebního 
úřadu. 
 
Stavební úřad využil pro celé řízení ustanovení § 140 správního řádu, tzn., že konal  ve společném řízení 
a vydává společné rozhodnutí. Stavební úřad v součinnosti s ustanovením § 8 odstavce 1 správního řádu 
dbal vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmž právy nebo 
povinnostmi dotčených osob, protože současně probíhala řízení u jednoho správního orgánu. Ustanovení 
o společném řízení navazuje rovněž na zásadu obsaženou v ustanovení § 6 odstavce 2 správního řádu, 
podle kterého správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a aby co možná 
nejméně zatěžoval dotčené osoby. 

 Stavební úřad doručoval oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 
odstavce 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v § 85 
odstavci 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Pro všechny výroky rozhodnutí je stanoven shodný 
okruh účastníků řízení. 

Územní rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 92 odstavce 3 stavebního zákona doručováno 
účastníkům řízení  uvedeným v ustanovení § 85 odstavce1 stavebního zákona a dotčeným orgánům 
jednotlivě; účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odstavci 2 stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou. 

Společné oznámení  a rozhodnutí  ve věci byla oznámena dále  vyvěšením na úřední desce stavebního 
úřadu, který je příslušný o podané žádosti rozhodnout a na úřední desce příslušného obecního úřadu, 
v jehož působnosti je stavba umisťována. 
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Písemnosti byly v rámci celého společného řízení, v souladu s ustanovením § 25 odstavce 2 správního 
řádu  zveřejněny i způsobem umožňující dálkový přístup, tedy  i na elektronické úřední desce Magistrátu 
města Pardubic. Při zveřejňování písemností se stavební úřad řídil ustanovením § 20 stavebního zákona.  
 
Další závazné podmínky pro navrhovatele stanovil  : 

- v rozhodnutí Obecního úřadu dle zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů, zvláštní užívání místní komunikace - umístění inženýrských  a jiných 
podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku;  

- v závazném stanovisku č.j. 15653/13/va ze dne š.č. 2013 Magistrát města Pardubic, odbor 
životního prostředí, příslušný dle zákona č. 334/92 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu 
ve znění pozdějších předpisů; 

Podkladem po rozhodnutí stavebního úřadu byla mj. stanoviska společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s.;  RWE Distribuční služby, s.r.o.; ČEZ Distribuce, a.s.; Telefónica O2 Czech republic, a.s.; 
stanoviska a vyjádření odborů Magistrátu města Pardubic  – odboru životního prostředí; odboru dopravy;  
vlastníků a  správců podzemních inženýrských  sítí; vlastníků a majetkových správců dotčených staveb a 
pozemků; závazná stanoviska a pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů. Žádost obsahovala 
dokumentaci pro územní řízení zpracovanou autorizovanou osobou. 

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 dále v souladu s ustanovení § 3 správního řádu, tzn., že 
postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a to v takovém rozsahu, 
který je nezbytný k tomu, 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.  
Územní řízení prokázalo, že umístění stavby je v souladu se záměry a cíli územního plánování, vyhovuje 
požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití 
území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a  vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů. Budoucí využití staveb na jednotlivých pozemcích, které vznikají 
dělením a scelením bude určeno pro bydlení. Umístění technické a dopravní infrastruktury je s funkční 
plochou v souladu. Dále byly splněny i požadavky na vytvoření veřejného prostranství na pozemcích  
žadatele. 

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

Stavební úřad zkoumal, zda záměry žadatele,  odpovídají  místní obvyklosti zástavby a to s ohledem na 
širší vztahy v území, typ okolní zástavby,  možnosti dopravního napojení apod. V daném případě stavební 
úřad posoudil, že umisťovaný soubor staveb a navrhované dělení a scelení pozemků odpovídá místní 
obvyklosti zástavby. Stavební úřad se dále podrobně zabýval i navrhovaným řešením technické a 
dopravní infrastruktury, bral v úvahu i ekonomickou stránku věci. Umístění stavby  a dělení a scelení 
pozemků vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.  

Umístění souboru staveb a  návrh dělení a scelení pozemků, tak, jak je uvedeno ve výrocích rozhodnutí 
shora, je v souladu s Územním plánem obce Starý Mateřov. Dotčené pozemky jsou umístěny do 
zastavitelné plochy Z6, která je v územním plánu obce svou funkcí určena pro způsob využití jako plocha 
BV – bydlení individuální – venkovského typu. Území je určeno pro zástavbu rodinných domů, veřejná 
prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu; západní část lokality, podél silnice III/32228  v šíři 25 
m je určena jako funkční plocha ZS – zeleň soukromá a vyhrazená; podél Mateřovského potoka bude 
zachován pruh zeleně bez staveb v šíři 6,0 m a v jižní části řešeného území, na p.p.č. 938 k.ú. Starý 
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Mateřov bude respektována trasa vodovodu vč. ochranného pásma bez oplocení, se zachováním přístupu 
z veřejného prostranství. 

Stavební úřad posoudil dané žádosti dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že jsou v souladu 
s vydanou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování, s charakterem území, 
s požadavky na veřejnou technickou a  dopravní infrastrukturu, s požadavky stavebního zákona i jeho 
prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území a se stanovisky dotčených 
orgánů. 
Na základě všech shora uvedených skutečností stavební úřad rozhodl o podaných žádostech tak, jak je 
uvedeno ve výrocích rozhodnutí shora, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 

 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Josef Čapský, Pavel Čapský, Lubomír Dostál, Vlasta Pětioká, Ing. Zdeněk Vašák, Ing. Jiří Doležal, Ing. 
Dana Doležalová, Dušan Drlík, Helena Drlíková, Květoslava Vašíčková, Marie Vašíčková, Vladimír 
Vašíček, Vlastimil Horáček, Věra Matějková, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Ing. Linda 
Tesařová, Jan Tesař, Karel Jelínek, Irena Jelínková, Libor Holý, Jan Volhejn, Věra Turoňová, Miroslav 
Turoň, Jan Škorpík, Zlata Škorpíková, Ilona Chvojková, Mgr. Alena Dvořáčková, Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Ing. Anna Topičová, Ing. Jana Machková, Zdeněk 
Poříz, Jiří Pospíchal, Stanislava Sádovská, Jaroslav Jeřábek,  Libuše Turková, René Velebný, Vodovody 
a kanalizace Pardubice, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., VČP Net, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., 
Telefónica Czech Republic, a.s., Obec Starý Mateřov; 

 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Námitky ani připomínky nebyly v průběhu řízení uplatněny 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
Nebyly vzneseny. 
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 žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby, rozhodnutí o dělení a scelení pozemků platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy 
věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
 
 
 

Alena Neuvirtová 
referent stavebního úřadu 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 
Kč, položky 18 písm. b) ve výši 500 Kč,  celkem 1500 Kč byl zaplacen. 
 
Toto rozhodnutí 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 úřední desce  obecního úřadu. 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 dle § 85 odstavce 1 stavebního zákona (do vlastních rukou): 
Ing.arch. Miroslav Petráň, Škroupova č.p. 585, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3  v zastoupení: 
Květuše Procházková, Mikulovická č.p. 256, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Stanislav Šolta, Horní Ředice č.p. 11, 533 75  Dolní Ředice 
Petr Kučera, Starý Mateřov č.p. 188, 530 02  Pardubice 2 
Marie Kučerová, Starý Mateřov č.p. 188, 530 02  Pardubice 2 
Josef Sehnoutek, U Lesíka č.p. 112/12, Březhrad, 503 32  Hradec Králové 22 
Jaroslav Pleskot, Starý Mateřov č.p. 21, 530 02  Pardubice 2 
Ivana Pleskotová, Starý Mateřov č.p. 21, 530 02  Pardubice 2 
Jitka Vlčková, Jana Zajíce č.p. 867, Studánka, 530 12  Pardubice 12 
Obec Starý Mateřov, IDDS: dx6a5ft 
účastníci dle § 85 odstavce 2 stavebního zákona ( veřejnou vyhláškou) 
Josef Čapský, Starý Máteřov č.p. 53, 530 02  Pardubice 2 
Pavel Čapský, Bezděkov č.p. 37, 535 01  Přelouč 
Lubomír Dostál, Starý Mateřov č.p. 35, 530 02  Pardubice 2 
Vlasta Pětioká, Starý Mateřov č.p. 37, 530 02  Pardubice 2 
Ing. Zdeněk Vašák, Starý Mateřov č.p. 66, 530 02  Pardubice 2 
Ing. Jiří Doležal, Starý Mateřov č.p. 51, 530 02  Pardubice 2 
Ing. Dana Doležalová, Starý Mateřov č.p. 51, 530 02  Pardubice 2 
Dušan Drlík, Starý Mateřov č.p. 54, 530 02  Pardubice 2 
Helena Drlíková, Starý Mateřov č.p. 54, 530 02  Pardubice 2 
Květoslava Vašíčková, Starý Mateřov č.p. 72, 530 02  Pardubice 2 
Marie Vašíčková, Starý Mateřov č.p. 57, 530 02  Pardubice 2 
Vladimír Vašíček, Starý Mateřov č.p. 57, 530 02  Pardubice 2 
Vlastimil Horáček, Starý Mateřov č.p. 52, 530 02  Pardubice 2 
Věra Matějková, Čepí č.p. 89, 533 32  Čepí 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Ing. Linda Tesařová, Starý Mateřov č.p. 152, 530 02  Pardubice 2 
Jan Tesař, Starý Mateřov č.p. 152, 530 02  Pardubice 2 
Karel Jelínek, Malátova č.p. 1777, 508 01  Hořice v Podkrkonoší 
Irena Jelínková, Malátova č.p. 1777, 508 01  Hořice v Podkrkonoší 
Libor Holý, Labská č.p. 27, Bílé Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Jan Volhejn, Starý Mateřov č.p. 134, 530 02  Pardubice 2 
Věra Turoňová, Starý Mateřov č.p. 46, 530 02  Pardubice 2 
Miroslav Turoň, Starý Mateřov č.p. 46, 530 02  Pardubice 2 
Jan Škorpík, Habrová č.p. 687, 250 90  Jirny 
Zlata Škorpíková, Habrová č.p. 687, 250 90  Jirny 
Ilona Chvojková, Jurkovičova č.p. 962/16, Háje, 149 00  Praha 415 
Mgr. Alena Dvořáčková, T. Novákové č.p. 413, Horní Předměstí, 572 01  Polička 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, IDDS: z49per3 
Ing. Anna Topičová, Nedašovská č.p. 335/26, Zličín, 155 21  Praha 517 
Ing. Jana Machková, Sladkovského č.p. 414, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 



Č.j. MmP  36253/2013 str. 15 

 
Zdeněk Poříz, Starý Mateřov č.p. 7, 530 02  Pardubice 2 
Jiří Pospíchal, Starý Mateřov č.p. 93, 530 02  Pardubice 2 
Stanislava Sádovská, Za Sokolovnou č.p. 652, 533 41  Lázně Bohdaneč 
Jaroslav Jeřábek, Starý Mateřov č.p. 48, 530 02  Pardubice 2 
Libuše Turková, Erno Košťála č.p. 968, Studánka, 530 12  Pardubice 12 
René Velebný, Luďka Matury č.p. 857, Studánka, 530 12  Pardubice 12 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
VČP Net, s.r.o., IDDS: wt99xp6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
dotčené orgány (doručí se dodejkou) 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČO 70885869, odd. stavební prevence, IDDS: 48taa69 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
Státní energetická inspekce, IČO 61387584, územní inspektorát pro Královehradecký a Pardubický kraj, 
IDDS: hq2aev4 
Obecní úřad Starý Mateřov, Starý Mateřov, 530 02  Pardubice 2 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21   Pardubice 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, 17.listopadu č.p. 303, 530 02  Pardubice 2 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí č.p. 125, 
532 11  Pardubice 
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk 

 

 

Příloha: 

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech DS NN, VN, TS: 
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení 
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí 
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu 
stanice ve všech směrech, 
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. 
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat 
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) 
Zákona č. 458/2000 Sb. 
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít 
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně 
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 
5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo 
stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního 
vedení), 
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům 
vysokého nebo nízkého napětí, 
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., 
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. 
 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
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a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
– pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), 
– pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
– pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně – 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného 
do 31. 12. 1994). 
Poznámka: 
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných 
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba 
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) 
a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. 
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, 
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry 
(dle ČSN EN 50110-1). 
2. 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. 
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vysokého napětí. 
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných 
bodů – sloupů nebo stožárů. 
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 
elektrického vedení. 
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 
7. 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. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud 
nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě. 
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat 
minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též 
požádat o zaizolování části vedení. 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno 
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět 
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 
www.  
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící 
a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou 
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, 
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba 
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) 
Zákona č. 458/2000 Sb. 
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1. 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. 
2. 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. 
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3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány 
a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, 
ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. 
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací 
minimálně 3 pracovní dny předem. 
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě 
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti 
mechanickému poškození. 
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno 
na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, 
která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného 
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu 
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení 
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo 
na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. 
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní 
energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných 
pásmech dle §46 téhož zákona. 
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