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VYHLÁŠKA

RoZHoDNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Pardubic, stavebníúřad,oddělenístavebněsprávní,jako stavebníúřadpříslušnýpodle $
i3 odst. 1 písm.d) zákona č.183/2006Sb., o územnímplánování a stavebnímřádu (stavebnízákon)' ve
''stavební
zákon',), ve společnémúzemníma stavebním Íízení
znénípozdějšíchpředpisů (dále jen
přezkoumal podle $ 84 až9| a $ 109 až II4 stavebníhozákona žádosto vydánírozhodnutíoumístěnía
provedenístavby, kterou dne I4.1O.2010podala obec Čepí,zastoupená starostou obce, IČ 00273457,
Čepí, 533 32 Čepí, kterou zastupuje Jiří Jelínek VEPKA s.r.o., Starý Mateřov 14, 530 02
',stavebník''),
a na základě tohotopřezkoumání:
Pardubice 2 (dá|ejen

I.

Vydává podle $ 79 a92 stavebníhozákona a $ 9 vyhlášky č.50312006Sb., o podrobnějšíúpravě
veřejnoprávnísmlouvy a územníhoopatření
územníhoÍízení,
rozhodnutí

o umístění

stavby

a pod1e $ 115 stavebníhozákona a $ 5 a 6 vyhlášky č. 52612006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanor,enístavebníhozákona ve věcech stavebníhořádu
stavební

povolení

na stavbu:
Veřejné osvětlenía místnírozhlas na pozemku parc. č.296lI, 297, 287, 342, 346, 347, 348, 349, 286,
p. p. k.293,
267l'.L.,28U'1,,30811,2691r,1.58/1.4,
77/r2,tsgltD,15glg, L5g/5,159/12,158/28,158/38,
267l 4, 17, 278, |38, I3gl I v katastráln ím ÍzemíČepí.
Popis stavb)z:
Stávajícíveřejnéosvětlenía místnírozhlas v obci je v nevyhovujícímstavu. Veřejné osvětleníje řešeno
vrchním vedením, stávající stožáry jsou v dezolátním Stavu. Stávající vet'ejné osvětlení bude
demontováno a v celé obci bude provedeno novéveřejnéosvětlenía místnírozhlas. Pro navrženénové
veřejnéosvětleníbude využito stávajícíhorozvaděčeRV 06 na pozemku parcelní číslo159/10 v k.ú.
Čepí.Ztohoto rozvaděčebude vedeno nové veřejnéosvětlenívčetněmístníhorozhlasu po celé obci na
výšeuvedenýchpozemcích.
Vedení bude vedeno podél komunikací ve výkopu. Pod komunikacemi bude proveden protlak.
osvětlovací tělesa jsou navrženas technologiíLED. Veřejné osvětleníje rozděleno na 3 napájecívětve
A,B a C. Y každénapájecívětvi bude využito všech 3 fází. Pro ochranu před úderemblesku budou
všechnasvítidlapropojena zemním drátemFeZn I0 mm (8 mm). Na vybranéstožárybudou instalovány
novéreproduktorymístnéhorozhlasu. Ustředna místnílrorozhlasu je stávajícína obecním úřadě.Vedení
veřejnéhoosvětleníz vodičeCYKY 4x16 bude o délce 4095 m; vedenímístníhorozhlasu CYKY 2x1,5
bude o délce4010 m. Hloubka uloženíkabelůve volném terénubude 70 cm, v chodníku35 cm a pod
podzemníchvedeníazaÍízeníbudou kabely 1kV uloženyv"betonových
vozovkou 100 cm. PÍikÍížení
o 1 nr na každou
nebo umělohmotných žlabechnebo trubkách, kterémusípřesahovatkřižovanézaÍízení
Stranuod místakříŽení.

j. MmP 1834112010
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II.

Stanoví podmínky pro umíStění stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu S gÍafickou přílohou rozhodnutí, která ob..rltu1erikre . :1t1ii;11111:ii1r
stavu území v měřítku katastrální mapy Se zakreslením stavebního pt]lťÍIll'u. pxrŽadtlraltínt
.t
umístěním stavby, s vyznačenímVazeb a vlivů na okolí, zejména l.zdiilerio.tí txi hranic P(l./cl-IlL[l
SouSedníchstaveb.

zákona \Č \nl\Slu
Stavebník se bude pÍi rea7izacistavby řídit ustanovenímŠ 176 Sta\.ebníh()
ustanovení$ 22 odstavce 2 zákona č,.2011987Sb., o státnípamátkor.épéči.l-e z'něníptlzdějších
předpisů.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1 . Stavba bude provedenapodle projektovédokumentace,kterou vypracoral Ing. Stanislal Poskočil,
autorizovaný inženýrpro technologická zařízenístaveb, CKAIT 0600781: případnézměnv nesmí
být provedeny bez předchozíhopovolení Stavebníhoúřadu.

2 . Stavebník oznámí stavebnímuúřadutermín zahájenístavby.
--)
- Stavba bude dokončenado 5 let ode dne nabytíprávnímoci tohoto rozhodnutí.
4 . Stavba bude prováděna oprávněným zhotovitelem a to stavebrrímpodrrikatele.Před zahájením
a

5.

6.

1.

8.

9.

stavebníchpracíoznámí stavebníkstavebnímuúřadunázev, sídlo a IČ zhotovitele stavby.
PÍed rea|ízacístavby bude provedeno vytýčenívšech inženýrskýchsítía tyto r'č.jejich ochranných
pásem budou respektovány v souladu s příslušnýmipředpisy, zák. č,.458/2000 Sb' a v souladu s
.]3
platnými Čsx (Čsx
6005,ČsN :: 3301,ČSN 38 6413).
PÍed zahájenímstavby budou zhotoviteli předána všechnavyjádření a stanoviskadotčenýchorgánůa
vlastníkůa správců dotčenýchinženýrskýchsítía zaiízení,která budou aktualizována (v případě
uplynutíjejich platnosti).
Bude zajištěnbezpečnýpřístup do jednotlivých objektůa příjezd pro hasiče,sanitní vozy a yozy
havarijní služby. Bude zajištěn i příjezd kjednotlivým nemovitostem a to po dohodě svlastníky
těChtonemovitostí.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnostipráce a technických
zařízení.zejménanaiízenívlády č.59112006Sb. o bližšíchminimálních požadavcíchna bezpečnosta
ochranu zdraví při práci na staveništích,naÍízenívlády ó. 36212005Sb. o bližšíchpožadavcíchna
pádu z výšky nebo do hloubky a
bezpečnosta ochranu zdravípři práci na pracovištíchs nebezpečím
zákona č.30912006Sb.' kterým se upravujídalšípožadavkybezpečnostia ochrany zdraví při práci
r'pracovněprávníchvztazícha o zajištěníbezpečnostia ochrany zdravípři činnostinebo poskytování
služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištěnídalšíchpodmínek bezpečnostia ochrany
zďravípři práci).
Pro stavbu molrou být navrženya použity jen takové výrobky a konstrukce' jejichž vlastnosti z
h]ediska způsobilostistavby pro navrženýúčelzaručují,že stavba při správnémprovedenía běžné
údržběpo dobu předpokládanéexistence splní požadavkyrra mechanickou odolnost a stabilitu,
poŽární bezpečnost,hygienu, ochranu zdraví a životníhoprostředí,bezpečnostpři udržovánía
užívánístavby,ochranuproti hluku a na úsporuenergie a ochranutepla.

10. Staveništěje nutno udržovatpodle $ 24e vyh|. č. 50112006Sb., ve znění pozdějšíchpř.edpisů'o
obecnýclrpožadavcíchna využíváníúzemi.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE
40121091r34:

Distribučníslužby, S'r.o. Ze dne 6.10.2009 zn'

a) Za stavební činnosti Se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
(tzn. íbezvýkopovétechnologie)
v ochrannémpásmu plynárenskéhozaÍízení
b) Stavební činnosti v ochrannémpásmu plynárenskéhozařízeníje možnérealizovaÍpouze při
dodrženípodmínekstanovenýchv tomto stanovisku.Nebudou-li tyto podmínkydodrženy,budou
stavebníčinnosti,popř. úpravy terénuprováděné v ochrannémpásmu plynárenskéhozaÍízeru
považovány dle $ 68 odst. 6 zákona č,'67012004Sb. a zákona č,.45812000Sb. za činnostbez
našeho předchozího souhlasu. Při kaŽdé změně projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanýchinženýrskýclrsítí)jenutnépožádato novéstanoviskok tétozměně.
c) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zaÍízeníbude provedeno
vytýčeníplynárenskéhozařízení.Vytýčeníprovede příslušnáprovozní oblast (viz kontaktnílist).

7S3-+l/1010

str'.-i

Žádost o vytýčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytýčer-rím.Při žádosti uvede
žadate|naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určeníuložení
plynárenského zaÍízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zaŤízení
považujeme za zahfiení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zaÍízení. o
provedeném vytýčeníbude sepsán protokol.

Bude dodrženaČSN 736005, ČsN z:gosO, TPG 10204.tab.8,zákon č,.45812000Sb., případně
dalšípředpisy souvisejícís uvedenoustavbou.
Pracovníci provádějícístavebníčinnostibudou prokazatelněseznámeni s polohou plynárenského
rozsahemochrannéhopásma a těmito podmínkami
zaÍízení,
Při stavební činnosti v ochrannémpásmu plynárenského zaÍízeníje investor povinen učinit
nebo ovlivněníjeho bezpečnosti
taková opatření,aby nedošlok poškozeníplynárenskéhozaÍízení
zemina
bude těženapouze ručněbez
nái'adí,
použito
nevhodného
provozu.
Nebude
a spolehlivosti
nář
adí.
a
motorových
použitíneumatických,elektrických,bateriových
odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
proti jeho poškození.
zabezpeč,eno
h) V případě použitíbezvýkopových technologii (např. protlaku) bude před zahájením stavební
v místěkÍížení
činnostiprovedenoobnaženíplynárenskéhozaÍízení
Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zaYízení (vč. Izo|ace,
signalizačníhovodiče, výstažnéfólie atd') nate|efon t239
j ) Před provedenímzásypu výkopu v ochrannémpásmu plynárenskéhozaÍízeníbude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenskéhozaÍízenía kontrola plynárenskéhozafizení. Kontrolu provede příslušnáprovozní
oblast. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanoukontrolou. Při žádostiuvede
žadatelnaši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
pl1'nárenskázařízení'která nebyla odhalena. o provedenékontrole bude sepsán protokol. Bez
pror'edenékontroly nesmíbýt plynovodnízaíízenízasypáno.
Pl1.nárenskézařízeníbude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženýmpískem,
zhutněno a bude osazena vÝstražnáfólie žlutébarvY, vše v souladu s CSN EN 12007.1-4,TPG
70101.TPG 70204
ll \eprodleně po skončenístavebníčinnostibudou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvk1'plynárenskéhozaÍízení
\. zájmovémprostoru stavby senacházíenergetickézaÍízenív majetku ČEZ Distribuce, a.S.'kteréje
chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 45812000Sb., příslušnýmitechnickými normami
(ČsN, podnikovými normami energetiky (PNE) a podmínkam|CEZ Distribuce a.s. tak, aby se
nepoškodilo.Stavebníkodpovídájakza škody
během stavebníčinnostianijejím následkem zaÍízení
enelgetickéspolečnosti,tak za škodyvzniklé tř.etímosobám na zdravía majetku.
na zaÍízení

l. \
N,'

ll

1 3 . PYed zahájenímjakýchkoliv zemníchprací zažádejtespolečnostČBz oistribuce, a.S. naZákaznické

lince 840 B40 840 o vytýčenítrasy podzemního silového zaÍízení,dodržte ochranné pásmo a
podmínkypro práci V tomto ochrannémpásmu.

14. Pokud dojde k obnaženíkabelového vedení, kontaktujte Zákaznickou linku společnosti CEZ

Distribuce, a.S. 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zaÍízení,kontaktujte
Poruchovou linku 840 850 860. obě linky jsou k dispozici 7 dnív týdnu, 24hodtn denně.
1 5 . Budou dodrženy požadavky vyjádření společnostiTelefónica o2 Czech Republic' a.s. ze dne
9,1.0.2009ěj. 1 I8924l09/CPA/V00:
a) Jako nedílnousoučástkolaudace stavby - vydání kolaudačníhosouhlasu,doložtezápisy z kontrol
jednotlivých kolizních míst před jejich záhozy. Nesmí dojít ke změně hloubky uložení'popřípadě
krytí.
b) Sítě elektronických komunikací společnostitelefónica 02 Czech Republic' a.s. jsou součástí
veřejné komunikačnísítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními
předpisy. ochranné pásmo podzemníhokomunikačníhovedeníčiní1,5 m po stranách krajního
vedení.
c) Při činnostechv blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma. podzemního
vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSE'K) a nadzemního vedení sítě elektronických
komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškozenínebo zamezenípřístupuk vedení.Při

Č'j.tvtrrll

z:ooo5 ,,Prostorováúpravavedení
kříŽení,nebo souběhuzemníchpracís PVSEK dodrŽíČsx
ČsN a:zto0 ,,Předpisy pro ochranu sdáo-vacíchvedení
technickéhovybavení..v platnéÁ znéní,
332000-5-54
nebezpeenymivlivy trojfázových vedeníVN, WN a ZVN.. a CSN
a zaŤízenípřed
.'Uzemněnía ochrannévodiče...
d)

Před započetím zemních ptací zajtsÍívytýčenítrasy PVSEK' ": ]::".i1t.::1,:',:::"?:::

trasouPyS:T,:::}",:,":^:.^11i'T1T"i."1T*jj-"']
Švyznačenou
dokumentace.
polohopisné
vlády č,.59112006Sb., požadavky na bezpečnosta
budou stavebnípráce provádjt o{ařízení
Š3 bod 1.' přílohač.3. kap. II. čl. 1', 4. a 5.).
ochranu zdravípři práci na staveništích'

e)

V případě prováděníprací v objektu je povinen provéstpruzkum *.|i':}u,"i:::::::"Yiť
;
komunikacína omítcei pod ní (Nařízenívlády č.
elet<troňlctycn
ňř*;i'';".J#síta
;''.j.a;
. . : ' - ^ ^ + ^ - . ^ ^ i X + í ^ 1 ^A 2 1 - ^ á 1 . {

$ 3 bod b.5.'
při práci na staveništích,
59112006Sb., poŽadavky na bezpečnosta ochranu zďraví
příloha č.3kap. XII. Cl. 1).
staveništi' aby v případě potřeby
Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na
je také na možnost odchylky
zjistili hloubtové uloženíPVSEK, příčnýrnisondami. Upozorní
ve výkresové-dokumentaci.
údaji
polohovými
+l- 30 cmmezi skuteěným uloženímPVSEK a
trasy PVSE'K
vyznač,ené
vedení
krajních
Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně1,5 m od
provádění
při
aby
a
náÍadí,
nepoužívali žáďných mechanizačníchprostředků nebo nevhodného
opatrnosti.
pracív těchto místechdbali nejvyšší
zastavípráce a
dokumentaci a skutečností
o ) Při zjištěnízásadníhorozporu mezi údajiv projektové
a/
a.s.pověřenéhoochrannou
věc oznámízaměstnanci společnostirótefonióa 02 Czech Republic'
Martin Košťál (te1.: 466802424,
sítě Romu.' Ďuriš (tel': +aasoz11z, 602482995) nebo
pokračovatažpo projednání
je
oprávněn
pracích
602 2IB 22l), (dálejen ,,PoS..). V prováděných
PoS.
a schválenídalšíhopoStupu,stanoveného
tak, aby nedošloke změně hloubky
h) Při provádění zemníchprací v blízkosti PVSEK' postupuje
vedeníje povinen zabezpeóiÍ
nebo prostorovéhouspořádáníkomunikačnísítě.odkryté
r.rložení

odcizenía prověšení.
proti poškození,
na sloup apod.je povinen
V místech,kde úloŽnýkabel vystupujeze země do budovy, rozvaděče,
PVSEK. Výkopové práce
r.rkonár,at zemní p.á." u"l-i- oput*e kvůli ubývajícímukrytí nad
aby nedoš1ok narušení
l blízkosti sloupů NVSEK je povinen prováděi v takové vzdálenosti,
a 4.).
jejich stability(Ňařízenívlády i. sgttzo1s Sb., $ 3 bod b.1, přílohač.3kap. tV čl.3
prací k odkrytí PVSE,K' je povinen vyzvat PoS ke kontrole
J ) Dojde-li při provádění zemních
zához.
.'eáeníprea zanytim. AŽpo následnékontroleje oprávněn provést
označníky,nadložní lana, uzemňovací
k) Pomocná zaÍízení(patníky, kontrolní měřící objekty,
součástívedení,není oprávněn
soustavy,podpěry, stožáry,střešníky,konzoly apod.)' kteréjsou
nesmíbýt dotčenaani přemístěna.
a taková zaÍízení
ani dočasněvyttŽívatkjilý- účelům
nebo stavebnímechanizacído
Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždětvozidly
poškození.Způsobmechanickéochrany
doby, nežbude vedenízabezpeÓenopróti mechanickému
nákladu nebo mechanizacepod
trasý,rvsnK je povinen projednats PoS. Při přepravě vysokého
trasou NVSE,K jé povinen respektovatvýškuvedenínad zemí.
měnit niveletu terénu,vysazovat
m) Na trase PVSEK (včetněochrannéhopásma) není oprávněn
(např. komunikací, parkovišť,
ploch
trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných
vjezdůaj.).
vzdálenosti od NVSE,K, aby se přt
n) Manipulační a skladové plochy je povinen zÍizovaÍ-v takové
přiblížitk vedenína vzdálenost
výkonu pracív těchto prostoráchnemohly osoby ani mechanizace

r)

ČsN:+ztoo;.
než1 m (ót.z.75,
menší

všechpřípadech,kdyby i nad rámec těchto
o) Je povinen obrátit se na PoS v pruběhu stavby, a to ve
poáminet ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
poškození,případněodcizenívedeníSEK neprodleně
p) Je povinen kaŽdézjištěné,nebo způsobené
Telefbnica 02 Czech Republic, a.S.na tel.č.800 184 084.
oznámitPoruchovéslužbj spo1ečnosti
Pardubickéhoksajer'e dne 12.10.2009
16. Budou dodrŽeny podmínky vyjádření Správy aidržby silnic
zn. SUSPK/MS/KUP/6094/09:
a)Příčnépřechodybudounavrženykolrnoksitnicipomocíprotlaků
pravděpodobnost negativního vlivu
b) Termín obnovy silniční stavby bude volen tak, aby
byla minimalizována
technologie
klimatickýcn pádmínek na tepelně náročnéstavební
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a ostatnísilničnípříslušenství
c) Nebucledotčenodopravníznačení
d) Sítě technicp656 r.ybavenínebudou SVou polohou bránit opravám a modernizaci si]nic a
zatěžovatprováděníúdržbydle CSN 736005
Při stavběbude dbáno náležitostízákonač.I3l1997 Sb. o pozemníchkomunikacích

r)

krytu vozovky nebudounavrŽeny
Podélnézásahy do živičného
o ) Zásyp rýh a jam v prostoru silničníhopozemku bude proveden nenamrzavým materiáIem
Ó/
hutněnýmpo vrstvách, stavebníobjekty nebudounikde situovány do míst silničníhopříkopu
h) Stavební práce v prostoru silničních pozemků budou zahájeny poté, co od nás zhotovitel
(investor) příslušnou část pozemků protokolárně převezme a současně se zaváže uhradit
předepsanépoplatky
i) Nebude poškozenasilničnívegetace,výkopek nebudekladen na vozovku
j) Jílovitésložky výkopku budou nahrazeny nenamrzavým hutnitelným zásypem' jíl nebude do rýh
a jam vracen
7. V průběhustavby bude respektováno:
a) S odpady, kterévzniknou v pruběhu stavby,je nutno nakládat v souladu S ustanovenímjzákonač.
185/200i Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to bud' přímo' nebo
osoby
k tomu určené
pÍostřednictvím
b) Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačněstanoveno' který právní subjekt bude
původcemodpadů'kterépři stavběvzniknou
jednotlivých
c) Dodavate| stavby vytvoří v rámci staveništěpodmínkypro tříděnía shromažd'ování
hospodářství
odpadového
druhůodpadův souladu se stávajícímipředpisy v oblasti
jejlch odstraněnínebo využitíbude vedena
d) o vznikajícíchodpadechv průběhustavby a zpťrsobu
evidence
odpovídající
kontrolní prohlídky stavby budou předloženydoklady o způsobuodstranění
e) V rámci zár.ěrečné
nebo r'yužitívzniklých odpadů
f) \/ případěstavebníchpracív blízkosti stávajícíchdřevin rostoucíchmimo les musíbýt prováděny
tak. ab1' tyto dřeviny nebyly poškozenyvčetněkořenovéhosystému'minimálně 2,5 m od paty
kmene stromův souladu s ČsN DIN 839061 ochrana stromů,porostůa ploch pro vegetacipři
star.ebníchčinnostech.Zároveí podle tétonormy bude provedenaochranakmene stromůpo dobu
Stavby(např. bedněnímkmene minimálně do výšky2 m)
l8. Dokončenoustavbu|zeužívaÍpouzenazáIďaděkolaudačníhosouhlasudle š 119 stavebníhozákona.
ÚčastníciŤízenídle Š27 odst. I zákona č.50012004Sb. správnířád:
obec Čepí.Čepí,533 32 Čepí
Odůvodnění:
Dne 14'10.2010podal stavebníkžádosÍo vydání rozhodnutíoumístěnía provedeníStavby.Uvedeným
dnem bylo zahá|enoúzemnía stavebníÍízení,kteréstavebníúřad spojil podle Š78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s $ 140 odst. l správníhořádu usnesenímvydaným dne 13.10.2010sp.zn. USo
64649l2010/Papodle $ 140 odst. 4 správníhořádu.
Íízení,dotčeným
Stavební óÍad oznámiL zahájení společnéhoúzemníhoa stavebního Íízeníúčastníkům
jednání
spojenés ohledánímna místě
orgánůma veřejnosti. Kprojednánížádosti současněnařídil ústní
na 26.1'I.2010.Na veřejné ústníprojednání se kromě stavebníkaa zástupce Správy a údržbysilnic
řízenía dotčenýchorgánu nedostavil.Nedostavila se
Pardubickéhokraje žádný zpozvaných účastníků
jednání
protokol.
sepsán
byl
ústního
ani veřejnost.Z veÍejného
Stavební úřad v provedeném společnémízemním a stavebním ÍízenípÍezkoumal předloženou žádost
Íízenía s dotčenými
zhledisek uvedenýchv$86 a111 stavebníhozákona, projednalji s účastníky
zqmy
chráněné stavebním
ohroženy
jejím
nejsou
uskutečněnímnebo užívánín
orgány a zjistl|, že
jeho
předpisy.
provedenía zvláštními
zákonem,předpisy vydanými k
řízení' či
Stavební úřad neobdrže| v průběhu územního a stavebního Íízenížádnénálnítky účastiríků
a
plánovací
dokumentací
je
územně
se
schválenou
v souladu
připomínky veřejnosti. Umístěnístavby
splňuje
obecné
vylrovuje obecným požadavkůmna využíváníízemí. Projektová dokumentace stavby
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v průběhul'ízeníneshledal důvody,kteréby bránily
technicképoŽada\'kYna Stavby.Stavebníúřad
Sta\b\'.
por,olení
zákona. Do okruhu účastníků
územníhoÍízeníby:, Vymezen dle Š 85 stavebního
okruh účastníků
1 písm. a) a b) stavebníhozákona), v tomto
územnílrořízeníbyl zahrnut Žadate1uobe. (dle $ 85 odst.
písm.a) a b; stavebníhozákona vlastnícipozemků,
případě stejnáprávnická osoba a dáIedle š 85 oast. z
a dále osoby, jejichž vlastnickénebo jiné právo
na kterých má být požadovanýzáméruskutečněn
nebo stavbám na nich může být územním
k sousedním stavbáň anebo sousedním pozemkům
rozhodnutímpřímo dotčeno.
c), e) stavebníhozákona. Do
stavebníhoÍízeníby|Vymezendle Š109 odst. 1 písm. a),
okruh účastníků
pozemků, na kterém má být
stavebníhoÍízeníby:l zahrnut stavebnft, dále vlastníci
okruhu účastníků
pozemkůa staveb,mohou.li být jejich práva
stavba prováděna a vlastníci stavbou dotčenýchsousedních
navrhovanoustavboupřímo dotčena.
pozemkům,kterénejsou v jeho vlastnictvía to smlouvami
StavebrríkdoloŽil právo ke stavbou dotčeným
o výpůjčcea o smlouvě budoucío zÍízenívěcnéhobřemene.
pro umístěníinženýrskýchsítíbylo odborem dopravy
Rozhodnutí o povolení zvláštníhouŽívánísilnice

sp.zn.MmP/5491B12009oDz.
úagistrátuměitaPardubicvydáno dne14.tO.2009
záv.aznýchstanovisek dotčenýchorgánů
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených
vvžadovanýchzvláštnímipře.dpisyazahrnuljedopodmínekrozhodnutí.
zapolžítíustanoveníprávních předpisůve
Stavebníúřadrozhodl, jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí,
výroku uvedenýcl.r.

Účastníciřízenídle $ 27 odst. 2 správníhořádu:
řízeníd1e$ 85 odst. 2 stavebníhozákona..
Účastníciúzenrního
a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.'
CE,Z Distribuce, a.S.,Telefónica 02 Czech republic,
Pardubického kraje, Pavel Hrubý, Jan
RWE Distnbuční služby, S.r.o., Správa a údržbasilnic
Pavel Kortiš, Lenka Mleinková,
Pohorelec, Jana Pohorelcová, Helena Čapská, RůženaŠedivá,
Musil' Marek Pleška, Stavební
Emil
Dagmar Dubcová, Vladimír Komberec, Blanka Fuchsová,
Pavel Štěpán,Jaroslava Štěpánová,Milan
b}tor'édruŽstr'o Družba Pardubice, Vlasta Klímová,
Horáček, Václav Velebný, Lenka
Chocherčák' Vlasta Vocásková, Iva Hrušková, Stanislav
Beránek, Lenka Beránková,
\.elebná' Romana Píchová, Milan Pavlík, Jitka Pavlíková, Miroslav
Marie Pleskotová,
Beranová,
Marie
Pithart,
Jan Urban' olga Urbanová, Miroslav Voženílek,Jan
Tomáš
Kadlecová,
Ienka
r.o.,
spol.
Drahuše Vlasáková, Jan Pithart, JlRoUT-kompresory
-sSka1ický,
Ladislav
Čapská,
Helena
Danihelka, Petra Volmutová, Michal Faltin' Pavel- Čapský,
Zíta
Čechmanová,Marie Slezáková,
Čechman,
Jiří
Košťálová,
Vlasta Skalická, Jiří Košťál,Lenka
Lenka Kadlecová' David Veselý, Petra
olga Žt1ková, oldřich Dobrovský, Lubomír Kadlec,
Zuzana Dubinová, Karel Škopek,Helena
Veselá, František Brůna, Kare1Blažejovský, Jiří Dubina,
Michková' Břetislav Zachoval, Služba
Škopková,oldřich Teplý, Anna Teplá, ra'' lr,lict'ek' Jitka
Ing. Vratislav Jonáš Kubínek, Dagmar
škole Parclubice s.r.o., Roman Paulus, Tereza Seidlová,
Šuba,JaromíraŠubová,Vladimír
Kubínková, Ján Motýl, Pavel Masný, Margita Masná, Miroslav
Marta Francová, Josef Chmelík,
KráL, Zdeřika Králová, Bohumil Voňraík, tadislava Vohralíková,
Věra Matějková, Lucie Komzáková,
Martin BŤíza,Marcela BÍízová,JiříPekárek, Edita Pekárková,
Voženílková,Petr Mar1ínek,Josef
Pavlína
Vlasta Spilková' Vladimír Záruba,Ing. Bohumil Hora,
Čížek,Hana Cížková' Marie Velínová,
Martínek, Drahomíra Martínková, Rňtislav Šagát,Josef
Ing Arnošt Pleskot, Jaromír
Jaroslava vruná, BoCo Pardubice V.o.S., Marie Svobodová,
Čapský,Vlasta Capská, Karel Dvořák,
Voženílek,rozemkový fond Českérepubliky, František
Pochobradská,Marta Brůnová,
ZtlzanaDvořáková, Jiří Macháček,Marie Macháčková' Stanislava
Dubec, Vladislav Kaválek, Jiří
Milan
Frank,
Jaroslav Brůna,FrantišekBrůna,Jana Suchá, Jaroslav
Dubec, Ludmila KoŽená
Účastníci stavebníhoíízeníd\eŠ109 stavebníhozákona:
Vodovody a kanalízacePardubice, a.s.,
CE,Z Distribuce, a.S.,Telefónica 02 Czech republic, a.s.,
kraje, Pavel F{rubý, Jan
RWE Distribučníslužby, s.r.o., Správa a táržaa silrric Pardubického
Pavel Kortiš, Lenka Mleinková,
Pohorelec, Jana Pohoreícová, Heláa Čapská' RůženaŠedivá,
Musil' Marek Pleška, Stavební
Emil
Dagmar Dubcová, Vladimír Komberec, Ělanka Fuchsová,
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b-vtovédružstvoDružba Pardubice,Vlasta Klínlová, Pavel Štopán.Jaroslava Štěpánová'Milan
Chocherčák, Vlasta Vocásková, Iva Hrušková, Stanislav Horáček, Václav Velebný, Lenka
Velebná, Romana Píchová, Milan Pavlík, Jitka Pav1íková,Miroslav Beránek, Lenka Beránková,
Jan Urban, olga Urbanová, Miroslav Voženílek,Jan Pithart' Marie Beranová, Marie Pleskotová,
Drahuše Vlasáková, Jan Pithart, JlRoUT-kompÍesory spol. s r.o.' Lenka Kadlecová, Tomáš
Danihelka, Petra Volmutová, Michal Faltin, Pavel Čapský. Helena Capská' Ladislav Skalický,
Vlasta Skalická, Jiří Košťál'Lenka Košt.álová,Jiří Čechnran,ZltaCechmanová, Marie Slezáková,
o1ga Žt|ková, oldřich Dobrovský' Lubomír Kadlec, Lenka Kadlecová, David Veselý, -Petra
Veielá, FrantišekBrůna,Karel B1ažejovský,Jiří Dubina' Zuzana Dubinová' Karel Skopek, Helena
Škopková,oldřich Teplý, Anna Teplá, Jan Michek, Jitka Michková, Břetislav ZachovaL Služba
škole Pardubice s'r.o., Roman Paulus' Tereza Seidlová, Ing. Vratislav Jonáš 5ubínek' Dagmar
Kubínková' Ján Motýl, Pavel Masný, Margita Masná, Miroslav Šuba,JaromíraŠubová,Vladimír
KráI, Zdeřka Králová, Bohumil Vohralík, Ladislava Vohralíková' Marta Francová, Josef Chmelík,
Martin BÍíza,Marcela BÍízová,Jiří Pekárek, Edita Pekárková, Věra Matějková, Lucie Komzáková'
Vlasta Spilková, Vladimír Zárlba,Ing. Bohumil Hora, Pavlína Voženílková,Petr Martínek, Josef
Marie Velínová,
Martínek, Drahomíra Martínková, Rostislav Šagát,Josef Čížek,Hana Čizt<.ova,
Jaroslava Yraná, BoCo Pardubice V.o.S., Marie Svobodová, Ing Arnošt Pleskot, Jaromír
Voženílek,Pozemkový fond Českérepubliky, František Čapský,Vlasta Čapská, Karel Dvořák,
Zuzana Dvořáková, Jiří Macháček,Marie Macháčková, Stanislava Pochobradská, Marta Brůnová,
Jaroslav Brůna'FrantišekBrůna,Jana Suchá, Jaroslav Frank, Milan Dubec, Vladislav Kaválek, Jiří
Dubec, Ludmila KoŽená, obec Čepí
Poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeník odboru majetkovémua
stavebníhořádu Kr.ajskéhoúřaduPardubickéhokraje podánímu zdejšíhosprávníhoorgánu.
odvolání se podává s potřebným počtemstejnopisůtak, aby jeden stejnopis zůstalsprávnímuorgánu a
je
aby každý účastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastnftpotřebný počet stejnopisů,vyhotoví
správníorgán na náklady účastníka.
odvoláním lze napadnout výrokovou částrozhodnutí,jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení.
odr.oláníjen proti odůvodněnírozhodnutíje nepřípustné.
Star'ebníúřadpo právní moci rozhodnutípředá ověřenou dokumentacipro umístěnístavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehoŽ územníhoobvodu se umístěnístavby týká' neníli sám stavebním
úřud"*, popřípadě téžspeciálnímu stavebnímuúřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektovéáoŘu-"ntu"e a štítekobsahujícíidentifikačníitdaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
óvěřenéprojektovédokumentacezašlevlastníkovistavby,pokud nenístavebníkem.
Stavebníkje povinen štítekpřed zahájenímstavby umístit na viditelnémmístě u Vstupu na staveništěa
ponechatjej tam až do dokončenístavby, případnědo vydání kolaudačníhosouhlasu; rozsáhléstavby se
mohou označitjiným vhodným způsobems uvedenímúdajůze štítku.
Rozhodnutímá podie Š93 odst. 1 stavebníhozákona platnost 2roky. Podmínky rozhodnutío umístění
nedošlo-liz povahy věci k jejich konzumaci' Stavba nesmí
Stavbyplatí po dobu trvání stavby či zaÍízení,
jestliže
být zahájena,dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti,
stavbanebyla zahájenado2|et ode dne, kdy nabylo právnímoci. .

..otisk úředníhor azítka,,
Zita Petrusová
referentstavebněsprávníhooddě|ení

Poplatek:
Správnípoplatek podle zákona č.63417004Sb., o správníchpoplatcíchpoložky 17 odst. 1 písm.i) ve výši
1000 Kč bylzaplacen dne2.I1.2010.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšenopod dobu 15 dnů. Po uplynutí zákonné lhůty zašleterozhodnutí
na stavební úřad Magistrátu města Pardubic s vyznačenímdoby vyvěšenía sejmutí.

Sejmuto dne

ť-tbeq:ní
úřsď {-]řlř}$
7{}
}]j:] 1: i..'.+pí
Razítko a podpis orgánu , který potvrzuje vyvěšenía sejmutí rozhodnutí.

K vyvěšeníúřední desky:
Magistrát města Pardubic, roh ul. Sezemická a Strossova
obecní úřadCepí
wlyyap_4,{dubici.gU
otldrží:
účastníci(dodejky)
účastníciúzemníhoÍízenídle $ 85 odst. 1stavebního zákona:
obec Čepí.IDDS: tswa4is
účastníciúzemního Íízenídle $ 85 odst. 2 stavebního zákona a účastnícistavebního Íízenídle š 109
stavebního zákona:
Jiří JelínekVEPKA s.r.o.'Sta{ Mateřov č.p.14,530 02 Pardubice2 (zastupujeve stavebnímfizení
obec Cepí)
star'ebníka
ČEz Distribuce.a.s.,IDDS: v95uqfy
Telet.ónicao2 Czech republic, a.s.,IDDS: d19ch2h
Vodovodv a kanalizacePardubice,a.s.,IDDS: xsdgx3v
služby,S.r.o.'IDDS: jnnyjs6
R\\.E Distribuční
silnic Pardubickéhokraje, IDDS : ffhkSfq
Sprár'a a údržba
Kolovraty, 103 00 Praha 113
Par.elHrubý' l'{ajílechč,.p.65912,
Jan Pohorelec,Čepíč.p.16, 533 32 Cepí
Jana Pohorelcová,Čepíč.p.16, 533 32 Cepí
Helena Čapská'Čepíč.p.80, 530 02 Pardtlbíce2
RůŽenaŠedivá'Grusova č.p.4I4,Polabiny,530 09 Pardubice9
PavelKortiš,Sakařovač.p.1285,BíléPředměstí,530 02 Pardlblce7
Lenka Mlejnková, U Morušíč.p.909, Svítkov,530 06 Pardubice 6
Dagmar Dubcová, Bakovská č.p.858/9,Kbe1y, 197 00 Praba9]
Vladirnír Komberec, Žitna t.p. 2600,Ze|enéPředměstí,530 0z Pardubice 2
,74,533
32 Čepí
Blanka Fuchsová,Čepíč.p.
Emil Musil, Čepíč.p.14,533 32 Čepí
Marek Pleška,Čepíč.p.14.533 32 Cepí
StavebníbytovédružstvoDružbaPardubice,IDDS: raaSg9r
Vlasta Klímová,Cepí č.p.]4,533 32 Cepí
Čepíč.p,74.53332 Cepí
Pavel Štěpjin.
.]4,533
32 Cepí
Čepíč'p.
JaroslavaŠtěpánová,
Milan Chocherčák,Čepíč.p.58, 533 32 Cepí
Předměstí,530 0z Pardubice 2
V1astaVocásková, Mikulovická č,.p.2634,Ze|ené
32
Čepí
5T
č.p.
30,
Iva Hrušková, Čepí
Stanislav Horáček'Čepíč.p.29,533 32 Čepí
Václav Velebný,Čepíč'p.31. 533 32 Cepí
Lenka Velebná, Čepíč'p.31,533 32 Čepi

C.j.l\4nP1834112010
RomanaPíchová,Čepíč.p.l8, 533 32 Čepí
M i I a nP a v | í kC. e p íČ . p4. í ) 5. 3 3 . 1 2C e p í
J i t k aP a v l l k o v áC. e p íČ . p4. 0 . 5 3 3 3 2 C e p í
Miroslav Beránek,Čepíe 'p. 2I,533 32 Cepí
Lenka Beránková,Čepíe .p. 21. 533 32 Cepí
. e p íč . p5. l . 5 3 3 3 2 C e p íJ a n U r b a nC
olga Urbanová,Cepíč.p.51' 533 32 Cepí
Miroslav Voženílek'Čepíč.p.36,533 32 Cepí
Jan Pithart.Čepíč.p.76. 533 32 Cepí
Marie Beranová,Čepíč.p.32.533 32 Cepí
Marie Pleskotová,Češkovač.p.1689,ZelenéPředměstí,530 02 Pardubice2
DrahušeVlasáková' Bohnice č.p.538125,18100 Praha B1
Jan Pithart.Čepíč'p.76,533 32 Cepí
JlRoUT-kompÍesoryspol. s r.o.,IDDS: z45uzys
Lenka Kadlecová,Čepíč.p.81, 533 32 Cepí
TomášDanihelka' Čepíč.p.80, 533 32 Cepí
PetraVolmutová, Čepíč.p.80. 533 32 Cepí
Michal Faltin.ČepíČ.p.80. 533 32 Cepí
PavelCapský.Čepíč.p.80' 533 32 Cepí
Helena Čapská,Čepíč.p.80, 530 02 Pardubice 2
Ladislav Skalický-,Cepíč.p.B0,533.32 Cepí
Vlasta Skalická' Cepí č'p.80' 533 32 Cepí
. 4 . 5 3 33 2 Č e p í
J i ř íK o Š ť áC| e. p íč . p 1
č.p.43' 53B 02 Morašiceu Chrudimě
Morašice
Košťálová,
Lenka
l
.
5
3 33 2 C e p í
E
Č
.
p
.
J i ř íČ e c h m e nČ. c p í
81'
ČepíČ.p. 533 32 Cepí
Zita Čechmanor,á.
N4arieSlczákor'á,Čepre .p. 81. 53.]32 Cepí
olga Žilftol.á,Čepíčp. 81.533 32 Cepí .
oldřicil Dobrol.ský.Cepíč.p.81' 533 32 Cepí
LuborlírKadlec.Čepíč.p.81' 533 32 Cepí
Lctlka Kacllecorá'Čepíč.p.81. 533 32 Cepí
D e ri d \ e : e l l .C e p íČ . p8. | ' 5 3 3 3 2 C e p í
. l. 53332 Cepí
. e p íč . p B
P c . t r \a e s e | ÍČ
Brůna,Čepíč.p.82. 533 32 Cepí
Frarrtišek
Karel Blažeiovský,Čepíč.p.82' 533 37 Cepí
J i r íD u b i n a .Č e p íč . p 8. 2 .5 3 3 3 2 C e p í
ZuzanaDubinová, Cepí č.p.82,533 37 Cepí
Čepíč.p.82. 533 32 Cepí
Kare|Škopek.
Helena Škopková,Třebosiceč.p.43,530 0z Pardubice2
oldřich Teplý-,Čepíč.p.82,533 32 Čepí
Anna Teplá' 9"pi č.p.82, 533 32. |epí
Jan Michek, Cepí č.p.82,53332 Cepí
Jitka Michková' ČepíČ.p.82' 533 32 Cepí
Břetislav Zachov aI,J anaZajíce č.p.953' Studánka,530 12 Pardubice 12
SlužbaškolePardubices.r.o.,IDDS: fgj2we3
Roman Paulus,Rosice č.p.284,53B 34 Rosice u Chrasti
TerezaSeidlová, Bartoňova č.p.B47, Studánka, 53O 12 Pardubice 12
Ing. Vratislav JonášKubínek,Nová č.p.546, Polabiny' 530 09 Pardubice 9
Dágmar Kubínková, Nová č.p.54ó, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Ján Motýl, Cepíč.p.13,533 32 Cepj
Pavel Masný, Cepí č.p.91, 533 32 Cepí
MargitaMasná.CepíČ.p.91,'??-3.2 lepí
Miroslav Šuba,Cepíč.p.98, 533 32 Cepí
JaromíraŠubová,Čepíč.p.98' 533 32 Cepí
V l a d i m í rK r á l . C e p íč . p9. 6 ' 5 3 3 3 2 C e p í
ZdeikaKrálová, Čepíč.p.96' 533 32 Cepí
BohumilVohralík,Čepíč.p.95, 530 02 Pardubice2
LadislavaVohralíková,Cepí č.p.95, 530 02 Pardubice2
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Mar1aFrancová,Čepíč.p.94,533 32 Čepí
JosefChme|ík.Čepíč.p.93. 533 32 Cepí
Martin BŤíza,Ráby č.p.3,533 52 StaréHÍadištěu Pardubic
č'p.91, 533 32 Cepí
Marcela BÍízová,Čepí
Jiří Pekárek,Čepíč.p.85, 533 32 Cepí
E,ditaPekárková, Čepíč.p.85, 533 32 Cepí
Věra Matějková, Cepí č.p.89' 533 37 Cepí
Lucie Komzáková,Cepí č.p.89' 533 32 Cepí
Vlasta Spilková, Poděbradóvo náměstíč'p.1, 539 01 Hlinsko v Čechách1
Vladimír Záruba, Čepíč.p.61, 533 32 Cepí
Ing. Bohumil Hora, Radimova č.p.136127,Břevnov, 169 00 Praha 69
PavlínaVoženílková,Čepíč'p.75, 533 32 Cepí
Petr Martínek.Čepíč'p.78, 533 32 Cepí
Josef Martínek,Čepíč.p.78, 5T 32 Čepí
DrahomíraMartínková,Čepíč.p.78, 533 32 Cepí
Čepíč.p.55, 533 32 Cepí
Rostis]avŠagát'
Čepíč.p.54,5T 37 Čepí
Josef Čížek,
Čepíč.p.54, 533 32 Cepí
Hana Čížková.
Čepíč.p.59,533 32 Čepí
Velínová'
Marie
JaroslavaVraná, BratříČapkůč.p.814,50002 řkadec KráIové2
BOCO Pardubicev.o.s.,IDDS: sh9un39
Marie Svobodová,Čepíe.p. 23,533 32 Cepí
Ing Amošt Pleskot,Čepíč.p.I],530 02 Pardubice2
JaromírVoženflek,Cepíč.p.],533 32 Pardubice
Pozemkový fond Českérepubliky, IDDS: mrbaiz9
FrantišekČapský,Čepíč.p.3,533 32 Čepí
VIastaČapská.Čepíč.p.3. 533 32 Cepí
Karel Dvořák, Čepíč.p.4l , 533 32 Cepí
ZuzanaDr'ořáková, Čepíč.p.4I,533 32 Čepí
Jiří Macháček,Čepíč,.p.42,5T 32 Čepí
IríarieMacháčková,Čepíč.p.42,5T 32 Čepí
StanislavaPochobradská,Čepíč.p.43,533 32 Cepí
Marta Brunová' Čepíč.p.44,533 32 Čepí
Jaroslar,Bruna, Čepíč.p.44.533 32 Cepí
FrantišekBrůna,Čepíč.p.82.533 32 Cepí
JanaSuchá.Čepíč.p.45, 533 32 Cepí
JaroslavFrank,Čepíč.p.46.533 32 Cepí
4,7,53332 Čepí'
Milan Dubec, Čepíč-.p.
Vladislav Kaválek, Čepíč.p.53,533 32 Čepí
Jiří Dubec, V Lipinách č,.p.407, BíléPředměstí,530 03 Pardubice 3
Ludrnila KoŽená, Štefánikovač.p.16I,Ze\enéPředměstí,530 02 Pardubice 2
obec Cepí, IDDS: tswa4is

