
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Štrossova 44, Pardubice 53021 
Sp. zn.: SÚ 110470/2018/Pet 
Č.j.: MmP  48099/2019 Pardubice, dne 9.5.2019 
Vyřizuje: Petrusová Zita, tel.:+420466859157 
zita.petrusova@mmp.cz 
oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10 
 

*S00BX01F1HOE* 
S00BX01F1HOE 

 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby  (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.12.2018 
podal Yaqoub Y. A. M. Alradhwan, nar. 11.7.1965, Bayan b 2 s3 H68, Kuvajt, 
kterého zastupuje Ing. arch. Miroslav Petráň, nar. 13.7.1951, Škroupova 585, Bílé Předměstí, 530 03  
Pardubice 3 (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 rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

"Zastavitelná plocha Z3 Starý Mateřov – infrastruktura pro budoucích 35 RD" - umístění 
infrastruktury - komunikace, zpevněné plochy; část splaškové kanalizace; přeložka výtlaku 

kanalizace; část vodovodu; veřejné osvětlení; dešťová kanalizace pro novou lokalitu budoucích 
35 rodinných domů  na pozemcích parc. č. 486 (ostatní plocha), 895 (ostatní plocha), 901 (orná 

půda), 902 (orná půda) v katastrálním území Starý Mateřov, parc. č. 229/12 (orná půda), 
229/13 (orná půda), 229/15 (orná půda), 229/18 (orná půda), 537/3 (ostatní plocha), 587/41 

(vodní plocha), 587/42 (vodní plocha) v katastrálním území Třebosice. 
 

Popis staveb: 

IO 06 - Komunikace včetně parkovacích stání na veřejném prostranství v počtu 8 stání, včetně jednoho 
bezbariérového stání na pozemcích parc.č. 537/3 v k.ú. Třebosice, 901, 902, 895 v k.ú. Starý Mateřov 

Nová místní komunikace funkční třídy D1 – obytná zóna bude napojena novým vjezdem ze stávající 
místní komunikace III/32226 v k.ú. Třebosice na východě lokality. Komunikace bude obousměrná, 
dvoupruhová o šířce 5,5 m, šířka dopravního prostoru je minimálně 8 m. Komunikace obytné zóny je 
navržena o sklonu 2%, v souladu s požadavky ČSN 736110 a TP103. Na komunikaci jsou navrženy 
zklidňující prvky ve formě zúžení komunikace na 3,5 m. Na západním konci lokality je navrženo 
úvraťové obratiště, které bude umožňovat otočení vozidla pro svoz odpadu. Na vjezdu do obytné zóny (v 
místě zúžení) je navržen zpomalovací práh délky 14 m, s převýšením 10 cm a náběhy dlouhými 3 m ve 
sklonu 1:30. Komunikace bude ohraničena betonovou obrubou s převýšením 12 cm , v místě sjezdů pak 5 
cm. Příčný sklon komunikace je navržen jako jednostranný o velikosti 2%, svažující se směrem k severní 
hraně komunikace. 

V místě napojení nové komunikace na stávající komunikaci III/32226 bude zřízen propustek a vyznačeno 
dopravním značením. 
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Odvodnění komunikací a zpevněných ploch  bude pomocí podélných a příčných sklonů do uličních vpustí 
napojených na nově budovanou dešťovou komunikaci, která je budována pouze pro odvodnění 
komunikací a veřejných zpevněných ploch. 

V západní části lokality bude pro přístup ke stávající přečerpávací stanici v majetku společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. zřízení přístupová cesta o šířce 3 m a to jako polní cesta 
s nestmeleným povrchem. 

IO 05 - Vodovodní řad s přípojkami  na pozemcích parc.č.  902, 895, 486  v k.ú. Starý Mateřov 

Napojovací bod vodovodu pro část nové lokality je na stávající vodovodní řad na pozemku parc.č. 486. 
Délka vodovodního řadu je 500 m z potrubí PE100 RC SDR11 De 110 x 10 mm. Vodovod bude veden po 
pozemcích parcelní čísla 486, 895 a 902 v k.ú. Starý Mateřov, včetně přípojek k jednotlivým rodinným 
domům v budoucí lokalitě a to pouze v části – 22 RD. Východní  část vodovodního řadu není předmětem 
tohoto územního rozhodnutí.  

IO 03 - Splašková kanalizace s přípojkami na pozemcích parc.č.  902, 895 v k.ú. Starý Mateřov 

Splašková kanalizace bude napojena ze stávajícího řadu na pozemku parc.č. 895 v k.ú. Starý Mateřov 
v západní části lokality. Kanalizace bude v této fázi výstavby bude realizována pouze pro část lokality 
napojitelnou na Stoku S2 pro 22 RD v délce 191 m DN 300-ULTRA-RIB2. Stoka S1 není součástí tohoto 
územního rozhodnutí. 

IO 02 - Přeložka části stávajícího výtlaku kanalizace na pozemku parcelní číslo 902 v k.ú. Starý Mateřov 

Část stávajícího výtlaku kanalizace  bude přeložena a vedena v zelených pásech a v komunikaci 
budoucího veřejného prostranství lokality na pozemku parcelní číslo 902 v k.ú. Starý Mateřov. Přeložka o 
délce 310 m De 160mm-PE100 SDR 17. 

IO 09 - Veřejné osvětlení na pozemku parcelní číslo 902 v k.ú. Starý Mateřov 

Vedení veřejného osvětlení včetně sloupů bude vedeno v zeleném pásmu u komunikace budoucí lokality.   

IO 04 - Dešťová kanalizace na odvod dešťových vod z komunikace na pozemcích parcelní čísla 895, 902 
k.ú. Starý Mateřov; 537/3, 229/13, 229/15, 229/12, 229/18, 587/41, 587/42 v k.ú. Třebosice. 

Dešťové vody z komunikace a zpevněných ploch veřejných prostranství budou vedeny novou dešťovou 
kanalizací do vodotečí s použitím trubních retencí. Jsou navrženy dvě stoky a to stoka D1 se zaústěním do 
Dubanky a stoka D2, svedena pod ČSOV3-Domec a napojena na bezpečnostní přeliv s této ČS, který je 
zaústěn do Mateřovského potoka. Celková délka dešťové kanalizace je 499 m. 

 

II. Vydává podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   dělení pozemků  

parcelní čísla 901 a 902 v k.ú. Starý Mateřov v rozsahu dle Situace dělení C.5, která je přílohou 
tohoto rozhodnutí. 

 

III. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením 
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Pro umístění stavby dopravní a technické infrastruktury se vymezují pozemky parcelní čísla 486, 
895, 901, 902 v katastrálním území Starý Mateřov a pozemky parcelní čísla 229/12, 229/13, 229/15, 
229/18, 537/3, 587/41, 587/42 v k.ú. Třebosice tak, jak je uvedeno a zakresleno v koordinační situaci  
C.3 vypracované Ing. Arch. Miroslavem Petráněm, autorizovaným architektem. 

3. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. památkový zákon ohlásit záměr 
stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. 
(Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo Královopolská 147, 612 00  Brno) a umožnit jemu nebo oprávněné 
organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) 
http://www.arup.cas.cz/?cat=684  

4. Pro stavbu IO 04 Veřejné osvětlení musí být dle § 92 odst. 1 stavebního zákona zpracována  
dokumentace pro provádění stavby, která bude odsouhlasena budoucím uživatelem a vlastníkem 
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Obcí Starý Mateřov a v jednom vyhotovení předložena stavebnímu úřadu. Po dohodě s Obcí Starý 
Mateřov bude projekt obsahovat i instalaci místního rozhlasu na sloupech VO. 

5. Napojení nové lokality na elektřinu bude provedeno vlastníkem elektrické sítě společností ČEZ 
Distribuce, a.s. na podkladě žádosti stavebníka.  

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

7. Pro plochu Z3 je schválena a zaregistrována územní studie s názvem „ÚS Starý Mateřov  - lokalita 
Z3“, která slouží jako územně plánovací podklad i  pro další rozhodování v území. 

8. Stavba IO 06 komunikace a zpevněných ploch parkovacích stání a obratišť na veřejných plochách 
vyžadují vydání stavebního povolení u speciálního stavebního úřadu – odboru dopravy Magistrátu 
města Pardubic.  

9. Součástí stavby veřejné komunikace bude i stavební úprava stávající místní komunikace III/32226 a 
to křižovatka u vjezdu naproti Tritonu. Úprava bude spočívat ve výstavbě směrovacího a dělícího 
ostrůvku, včetně vodorovného a svislého dopravního značení.  

10. Na začátku a konci obytné zóny musí být zřízen varovný pás .- dle přílohy 2 bod 1.2.6. vyhl.č. 
398/2009 Sb. 

11. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavbu IO 06 bude vypracována 
v souladu s požadavky vyhl.č. 398/2009 Sb. včetně jejích příloh a ČSN 736110 projektování 
místních komunikací (změna Z1 2010). 

12. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavbu IO 06 bude předložena 
k posouzení na dopravní inspektorát Policie ČR a při jejím vypracování budou respektovány 
podmínky vyjádření Dopravního inspektorátu Police ČR ze dne 5.11.2018 č.j. KRPE-86435-1/ČJ-
2018-170606. 

13. Stavby IO 02, IO 03, IO 04 a IO 05 vyžadujíc vydání stavebního povolení u vodoprávního úřadu – 
odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic. 

14. Stavby rodinných domů lze povolit až poté, co budou povoleny, dokončeny a uvedeny do užívání 
stavby dopravní a technické infrastruktury, které jsou předmětem tohoto územního rozhodnutí.  

15. Na stavebních pozemcích určených k zástavbě se nachází odvodňovací soustava drenáží svádějících 
podzemní vodu do nižších odvodňovacích zařízení (vodotečí a příkopů). Je nutné při výstavbě dodržet 
následující opatření: 

a) V případě, že dojde k narušení nebo překopání jakéhokoliv trativodu (hlavní řad svodnice nebo 
sběrné trativody), bude vždy toto narušení obnoveno, aby nedošlo k vývěru vody v místě narušení 
trativodu a tím k podmáčení v místě narušení a jeho okolí.  

b) Trativody budou zcela zachovány, aby nadále plnily svou funkci odvodnění pozemku a byl tak 
zachován stávající vodní režim. 

16. Podél nové místní komunikace bude uložena chránička pro budoucí možné položení sítě 
elektronických komunikací a možné napojení na stávající síť v lokalitě. 

17. Trasa i stožáry veřejného osvětlení budou umístěny pouze na veřejném prostranství.  

18. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí Povodí Labe, a.s. ze dne 7.2.2019 č.j. 
PVZ18/52141/Ka/0: 

a) Vyústní objekt bude realizován dle předložené projektové dokumentace 

b) Termín zahájení prací a jejich ukončení požadujeme oznámit našemu závodu v Pardubicích 
(Cihelna 135, tel. 466 868 246 nebo 721 963 729, p. Šprync) 

19. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze 
dne 14.11.2018 č.j. KHSPA 18814/2018/HOK-Pce: 

a) Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů 
přicházejících do styku s pitnou vodou. 

b) Před uvedením stavby do provozu bude doložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově 
vybudovaného vodovodního řadu. 

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

21. 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 
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vlastníkům, příp. správcům podzemních vedení a stávajících zařízení a budou sjednány podmínky 
zpětného převzetí. 

22. 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.  

23. 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. 

24. 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). 

25. 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.  

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

27. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 17.1.2019 zn. 
Ja/2019/v,k/711: 

a) Veřejný vodovod a kanalizace budou umístěny na veřejně přístupných a nezaplocených 
pozemcích a bez dalších překážek pro zajištění provozu 

b) Před zahájením stavby bude provedena přeložka části kanalizačního výtlaku přes p. 459/236 a 
459/237 (vydáno samostatné vodoprávní povolení), na který navazuje IO 02. Tuto část přeložky 
doporučujeme provést z PE 100 d160 SDR 17. 

c) Návazně doporučujeme zpracovat samostatnou projektovou dokumentaci a provést prodloužení 
stoky S1 a přeložku části kanalizačního výtlaku v úseku mezi řešeným územím a hlavní PSOV 
viz. situace. Součástí PD bude zrušení PSOV2 a souvisejících zařízení. 

d) Následující stupeň PD bude zpracován v souladu s Technickými standardy VAK Pardubice a 
odsouhlasen VAK. V tomto budou rovněž řešeny vodovodní přípojky ukončené vodoměrnými 
šachtami a kanalizační přípojky  ukončené revizními kanalizačními šachtičkami osazenými při 
hranici parcel a další podrobnosti. 

28. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 2.11.2018 zn. 1100774575 o 
provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení: 

a) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytýčení podzemního vedení 
prostřednictvím Zákaznické linky 800 850 860 

b) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami 
a předpisy 

c) V prostoru předmětné stavby stavebník zajistí na nadzemním vedení VN doplnění opatření pro 
zvýšení bezpečnosti nadzemního vedení VN (dle PNE 33 3301) 

d) Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů) 

e) V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu 
stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení ČSN 
736005 

f) Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy 

g) Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy 

h) V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení 
zeminy 

i) V prostoru ochranného pásma el.stanic nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy 
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j) V prostoru ochranného pásma podzemních vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. 

k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí 
kabelových vedení dle ČSN 736005 

k) Trvalé porosty budou vysazovány mimo ochranné pásmo podzemního vedení 

l) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení 
nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální 
vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost 
dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení 

m) Musí být dodrženy Podmínky pro práce  v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou 
tohoto souhlasu 

n) Jakákoliv poškození  nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, 
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 

29. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GridServices s.r.o. ze dne 12.3.2019 zn. 
5001870385: 

a) V oblasti plánované stavby se nachází stanice katodické ochrany, včetně příslušného SKAO Starý 
Mateřov + plynovod STL PE d50+STL plynovodní přípojky 

b) Stanice katodické ochrany – SKAO se skládá z kiosku, přípojky elektro NN, anodového 
uzemnění, kabelů k VTL plynovodu a k anodovému uzemnění 

c) Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů je 1 m na každou stranu krajního kabelu 

d) Ochranné pásmo anodového uzemnění, a ostatních technologických objektů je 4 m na všechny 
strany půdorysu 

e) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle § 2925 zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny 
ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. 

f) Vzhledem k rozsahu akce, která pravděpodobně vyvolá přeložky – úpravy plynárenských 
zařízení, doporučujeme předem konzultovat technické řešení se zaměstnanci operativní správy 
sítí p. Radovan Šlapák, tel. 495 563 933, email radovan.slapak@innogy.com  

g) Projektovou dokumentaci řešit v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 
04 (technická pravidla Gas) a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

h) Dále upozorňujeme, že v uvedené lokalitě – stavby je potenciální vliv interferenčních proudů od 
anodového uzemnění 100 m všemi směry. Tyto proudy mají negativní vliv na kovová zařízení 
uložená v zemi (železobetonové základy budov, kovové inženýrské sítě, uzemňovací soustavy, 
čerpadla ve studních atd.) 

i) Z tohoto důvodu Vám doporučujeme provést v místě stavby korozní průzkum a výsledky 
korozního průzkumu zohlednit v projektové dokumentaci případného stavebního zájmu 

j) Stanovení nebezpečného interferenčního pásma je provedeno v souladu s ČSN EN 12954 a TPG 
92025. V daném případě je pásmo stanoveno na 100 m od osy AU všemi směry. Podle místních 
podmínek  (hodnoty rezistivity půdy, hladiny podzemní vody, její chemické složení, max. 
výstupního proudu SKAO, druhu cizí úložné konstrukce, její pasivní ochrany apod) může být 
ochranná vzdálenost redukována např. formou odborného znaleckého posudku, který musí mít 
náležitosti stanovené § 13 vyhl.č. 37/1967 Sb. 

k) Projektová dokumentace na předmětnou stavbu – stavební záměr se zakresleným stávajícím 
plynárenským zařízením a zakótováním nových staveb vůči němu bude předložena GridServices 
s.r.o. k odsouhlasení. 

l) V případě potřeby Vám již v průběhu zpracování projektové dokumentace naše zařízení vytýčíme 
http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/  

30. 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.   
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31. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude 

původcem  odpadů, které při stavbě vzniknou. 

32. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 
druhů odpadu, které při stavbě vzniknou. 

33. V plochách veřejného prostranství bude zřízena plocha pro umístění kontejnerů na separovaný sběr. 
Toto místo bude dostatečně dostupné pro obslužnou techniku. 

34. Rozsah záboru zemědělského půdního fondu pro stavbu komunikace k bytové výstavbě a veřejných 
ploch pro výstavbu rodinných domů je 2942,50 m2  zemědělské půdy. 

35. Dle vydaného závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic ze dne 
1.3.2019 č.j. MmP 21377/2019/Ve: 

a) Zábor bude trvale-viditelně vyznačen v terénu. V případě překročení odnímané výměry bude 
požádáno o doplnění souhlasu. 

b) Před zahájením stavby bude na celé odnímané ploše provedena skrývka kulturních vrstev půdy a 
to ornice v mocnosti min. 30 cm a podorničí  10 cm. Skrytá zemina bude po dobu výstavby 
deponována odděleně na pozemku investora, na části nedotčené stavbou. Obě deponie (ornice a 
podorničí)  budou zabezpečeny proti zcizení a pravidelně ošetřovány proti zaplevelení a 
degradaci. Po skončení stavebních prací bude skryté podorničí využito k terénním úpravám podél 
stavby komunikace na nezastavěné části pozemku parc.č. 902 v k.ú. Starý Mateřov. Skrytá ornice 
bude ve vhodné agrotechnické lhůtě převezena a rovnoměrně rozprostřena na zemědělsky 
obhospodařované pozemky parc.č. 192/4 a 192/5 v k.ú. Mikulovice u Pardubic. Dohodu o 
řádném využití ornice ( o objemu cca 882,5 m3) investor předloží orgánu ochrany ZPF nejdéle 
před zahájením skrývky kulturních vrstev zeminy, případně spolu s oznámením zahájení realizace 
záměru. 

c) O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev zeminy, jejím přemístění a zpětném 
použití povede žadatel protokol dle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 

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

37. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu. 

38. Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí. 

39. Před zahájením prací požádá zhotovitel stavby Obecní úřad Starý Mateřov a Obecní úřad Třebosice o 
vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace ve smyslu ust. § 25 odst. 6 zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 

40. Pozemek po záboru bude uveden do původního stavu včetně veřejných ploch poškozených 
případnými pojezdy mechanizace, včetně místních komunikací. 

 

IV. Stanoví podmínky pro dělení pozemků: 

 

1. Dělení a scelení pozemků bude provedeno dle doložené situace C.5 vypracované Ing. Arch. 
Miroslavem Petráněm. 

2. Pozemky parcelní čísla 901 a 902 k.ú. Starý Mateřov budou děleny na pozemky pro veřejné 
prostranství , technickou a dopravní infrastrukturu a na pozemky pro budoucí výstavbu rodinných 
domů.   

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

4. 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.  

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“): 

Yaqoub Y. A. M. Alradhwan, nar. 11.7.1965, Bayan b 2 s3 H68, Kuvajt 
Obec Starý Mateřov, Starý Mateřov 38, 530 02  Pardubice 2¨ 
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Petr Bouma, nar. 20.8.1973, Třebosice 15, 530 02  Pardubice 2 
Marie Boumová, nar. 18.11.1975, Třebosice 15, 530 02  Pardubice 2 

Odůvodnění: 

Dne 21.12.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dne 1.3.2019 byl žadatel 
vyzván k doplnění podané žádosti a řízení bylo přerušeno. 

Stavební úřad oznámil dne 18.3.2019 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 25.4.2019, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol. Ve stanovené lhůtě, ani při ústním jednání nebyly podány žádné námitky, 
ani připomínky účastníků řízení, či dotčených orgánů. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Záměr dle předložené projektové dokumentace je umístěn na pozemcích parc. č. 901 a 902 v katastrálním 
území Starý Mateřov, který se dle Územního plánu Starý Mateřov (dále také jen „územní plán“) nachází v 
zastavitelné lokalitě Z3, v ploše s rozdílným způsobem využití – BI – bydlení individuální – 
příměstského, satelitního typu a PV -veřejná prostranství.  
Dle textové části územního plánu plocha s rozdílným způsobem využití BI zahrnuje území s 
nízkopodlažní zástavbou rodinných domů a bytových domů s případnými doplňujícími funkcemi 
hospodářskými a nezbytnou technickou vybaveností.  
Jako přípustné je zde možno mimo jiné umístit:  
- rodinné domy max. 2 NP s možností využití podkroví; 
- zeleň obytná včetně mobiliáře a dětských hřišť, zahrady; 
- komunikace funkční skupiny C a D, účelové komunikace, cyklistické, pěší a sjezdy z nich, nezbytné 
manipulační plochy, odstavné plochy pro motorová vozidla bydlících a dopravní obsluhy, parkovací 
plochy, garáže a další stavby související s dopravní infrastrukturou;  
- inženýrské sítě technického vybavení území, odvodňovací systémy, veřejné osvětlení (vedení 
inženýrských síti může být pouze podzemní s výjimkou elektrických vedení VN); 
- zařízení a stavby nezbytného technického vybavení elektrické vedení VN. 
 
Dle textové části územního plánu plocha s rozdílným způsobem využití PV zahrnuje:  
- veřejná prostranství, uliční prostory, veřejné prostory obsahující místní a účelové komunikace, 
- cyklistické stezky, chodníky 
- stavby dopravní a technické infrastruktury 
- občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství 

Z výše uvedeného vyplývá, že záměr dle předložené projektové dokumentace je v souladu s Územním 
plánem Starý Mateřov. 

Pro plochu Z3 je schválena a zaregistrována územní studie s názvem „ÚS Starý Mateřov  - lokalita Z3“, 
která slouží jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. 

Podmínky územní studie: 
Při realizaci musí mít investor na paměti, že je nutné podle ustanovení par. 22 odst. 2 památkového 
zákona předem oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR 
 Dopravní řešení 
Území je řešeno ve vazbě na dopravní skelet realizovaný v této části obce v souladu s platným ÚPO. Je 
řešeno s ohledem na blízkost komunikace III/32226 pro obsluhu následujícími druhy dopravy. Celým 
územím prochází páteřní komunikace ve směru západ-východ. Šířka této komunikace bude 5,50 m mezi 
obrubami. Ve třech místech bude komunikace zúžena pro redukci rychlosti na 3,50 m. Tato komunikace 
bude napojena na dopravní skelet obce variantně třemi možnými obslužnými komunikacemi ve směru jih-
sever, které jsou zaneseny v územním plánu. 
Jedna vede přibližně do středu lokality, druhá na jejím západním okraji, třetí na její východní straně a 
slouží pro nouzovou obsluhu letiště. Tato třetí možnost je nejpravděpodobnější. Předpokládaný povrch 
komunikací je převážně v betonové zámkové dlažbě, místně dle dalších stupňů PD možná i s doplněním v 
živici, či žulové dlažbě. V zelených plochách s napojením na okolní zeleň na východní a severní straně 
bude doplněn chodník ze zatravňovacích tvárnic. 
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• MHD má nejbližší zastávku u Tritonu, ve vzdálenosti cca 3-5 minut chůze 
• automobilová doprava – od komunikace III/32226 cca 300 m po obslužných komunikacích obce. 
Základní skelet území v západovýchodním směru, doplněn třemi alternativními severojižními propojkami 
ze stávajícího území dle ÚPO. Skelet může být průjezdný, doplněný obratišti v koncových sekcích 
• cyklistická doprava možná ve více variantách 
• pěší doprava v návaznosti na stávající území také ve variantách pro přístup do lokality, ve vlastním 
řešeném území pak po obslužných komunikacích, které i z tohoto důvodu pro zajištění bezpečnosti budou 
obsahovat různé typy retardérů 
• doprava v klidu – každý RD bude mít na svém pozemku minimálně 2 odstavná stání. Návrh řešení 
předpokládá, že jedno bude s největší pravděpodobností kryté, či přímo garážové, druhé a případně další 
budou otevřená. Mimo tato stání vychází potřeba odstavných stání veřejných na počet 7, z toho jedno pro 
osoby s omezenou schopností pohybu, skutečnost bude 9-11, a 2 pro osoby s omezením. 
 
 Technická infrastruktura 
Řešení technické infrastruktury 
Technická infrastruktura bude v území řešena standardním způsobem s využitím šířky 8 m u veřejných 
prostranství 
Napojení na energie a další sítě technické infrastruktury 
- Elektro silnoproud 
územím prochází nadzemní vedení VN, jehož ochranné pásmo bude respektováno. V budoucnu je 
počítáno s jeho přeložkou, která však poté pouze zvýší možnosti využití zelených ploch. 
Napojení je z trafostanice na křižovatce cca 40 – 50 m jižním směrem a bylo projednáno s ČEZ 
- Elektro slaboproud a VO 
napojením na existující rozvody ve shodném bodě jako silnoproud 
- Zemní plyn -ze shodného místa jako elektrická energie 
Vodohospodářské sítě jsou v převážné míře ve vlastnictví obce Starý Mateřov, řešení bylo s obcí a 
následně s VAK Pardubice konzultováno a ve variantách projednáno. 
- Pitná voda – z existujících vedení v dotyku se stavbou a územím. Konečné řešení se bude vyvíjet 
v dalších stupních PD 
- Splašková kanalizace. Územím prochází již nepoužívaný výtlak, který bude přeložen a jeho přeložená 
ást pravděpodobně zčásti využita. Území bude odkanalizováno do dvou stávajících přečerpacích stanic, 
jedné severozápadně od území, druhé jihovýchodním směrem. Definitivní technické řešení v dalších 
stupních PD 
- Dešťová kanalizace -vzhledem k výsledkům hydrogeologického průzkumu, který nedoporučuje 
vsakování ze dvou důvodů ( jílovitá půda, částečné znečištění spodních vod ), bude dešťová voda vedena 
shodně se splaškovou kanalizací dvěma směry a bude napojena do stávajících vodotečí. 
 
Životní prostředí 
Řešení počítá se dvěma typy veřejných prostranství a umístění zeleně 
- veřejné prostranství jako součást místních komunikací, nebo neoplocených částí soukromých pozemků 
- veřejné prostranství jako navazující plocha na zeleň pod vedením VN, na zeleň v severní propojce do 
budoucí izolační zeleně, a na zeleň podél vedení kanalizace a vody ve východní části území. 
- rozsah zelených ploch se pohybuje mezi 2.000 – 2100 m2, což při výměře řešeného území 23565 m2 
činí 1.895 m2 /2 ha, přičemž požadavek z vyhl. č. 269/2009 Sb je 1.000 m2//2ha. Výměra bude dále 
upřesňována v průběhu projektových prací. 

Záměr dle předložené projektové dokumentace je v souladu z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního 
plánování stanovených v § 18 a § 19 stavebního zákona a je v souladu s vydanou územní studií. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje dne 20.12.2018 č.j. HSPA-7-770/2018-Mu 

- Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí dne 13.3.2019 č.j. OŽP/25912/19/LO; ze dne 
8.1.2019 č.j. OŽP 103289/2018/Ve; ze dne 1.3.2019 č.j. MmP 21377/2019/Ve 

- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem ze dne 12.12.2018 sp.zn. 111567/74404/2018-
1150-OÚZ-PCE 

- Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta dne 21.11.2018 sp.zn. OHA/73304/2018/Mo 
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- Policie ČR Dopravní inspektorát dne 5.11.2018 č.j. KRPE-86435-1/ČJ-2018-170606 

- Magistrát města Pardubic, odbor dopravy dne 17.12.2018 č.j. MmP 108102/2018 OD 

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje dne 14.11.2018 č.j. KHSPA 18814/2018/HOK-Pce 

- Česká abilympijská asociace dne 7.11.2018 č. 18/11/117/UŘ Pce-be 

- Povodí Labe, s.p. dne 7.2.2019 č.j. PVZ/18/52141/Ka/0 

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: 

Obec Třebosice, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ČEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Povodí Labe, státní podnik 
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 289, 304, parc. č. 459/31, 459/91, 459/102, 459/103, 459/106, 459/108, 459/109, 459/139, 
459/140, 459/141, 459/143, 459/144, 459/145, 459/147, 459/148, 459/149, 459/150, 459/151, 
459/152, 459/153, 459/235, 459/236, 459/237, 893/4, 893/12, 900 v katastrálním území Starý 
Mateřov, parc. č. 224/7 v katastrálním území Třebosice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Starý Mateřov č.p. 193 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení účastníků: 

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

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

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

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 

Zita Petrusová 
referent stavebního úřadu 

  
  
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na www.pardubce.eu a na úředních deskách 
Obecních úřadu Starý Mateřov a Třebosice. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20000 Kč, položky 17 odst. 3 ve výši 1000 Kč, celkem 21000 Kč byl zaplacen dne 30.3.2019. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Ing. arch. Miroslav Petráň, Škroupova č.p. 585, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
 zastoupení pro: Yaqoub Y. A. M. Alradhwan, Bayan b 2 s3 H68, Kuvajt 
Obec Starý Mateřov, IDDS: dx6a5ft 
 sídlo: Starý Mateřov č.p. 38, 530 02  Pardubice 2 
Obec Třebosice, IDDS: g6rbwxt 
 sídlo: Třebosice č.p. 12, 530 02  Pardubice 2 
Ing.arch. Kateřina Škorpilová, IDDS: nr77fuw 
 místo podnikání: Na Návsi č.p. 4, Staré Čívice, 530 06  Pardubice 6 
 zastoupení pro: Petr Bouma, Třebosice 15, 530 02  Pardubice 2 
 zastoupení pro: Marie Boumová, Třebosice 15, 530 02  Pardubice 2 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 
 sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
 
účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád):  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 289, 304, parc. č. 459/31, 459/91, 459/102, 459/103, 459/106, 459/108, 459/109, 459/139, 
459/140, 459/141, 459/143, 459/144, 459/145, 459/147, 459/148, 459/149, 459/150, 459/151, 
459/152, 459/153, 459/235, 459/236, 459/237, 893/4, 893/12, 900 v katastrálním území Starý 
Mateřov, parc. č. 224/7 v katastrálním území Třebosice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Starý Mateřov č.p. 193 
 
dotčené orgány 
Obecní úřad Starý Mateřov, doručí se do DS: IDDS: dx6a5ft 
 sídlo: Starý Mateřov č.p. 38, 530 02  Pardubice 2 
Obecní úřad Třebosice, doručí se do DS. IDDS: g6rbwxt 
 sídlo: Třebosice č.p. 12, 530 02  Pardubice 2 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
 sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, 530 03  Pardubice 3 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Magistrát města Pardubic - OŽP, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, nám. Republiky č.p. 12, 530 02  Pardubice 2 
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21  Pardubice 2 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: 
ndihp32 
 sídlo: Rožkova č.p. 2757, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
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