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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 91 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
25.4.2016 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené 
Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona 

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 

 Moravany, Na Obci- rekonstrukce NN 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích  st. p. 33/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 35 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 110 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 113 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 144 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 193 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 200 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 216 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4 (zahrada), parc. č. 5/2 (zahrada), parc. č. 6/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 77/6 (zahrada), parc. č. 78/13 (trvalý travní porost), parc. č. 78/16 (orná půda), parc. č. 78/17 
(orná půda), parc. č. 78/45 (orná půda), parc. č. 78/50 (ostatní plocha), parc. č. 78/53 (orná půda), parc. č. 
78/54 (orná půda), parc. č. 78/55 (ostatní plocha), parc. č. 78/60 (orná půda), parc. č. 84/2 (ostatní 
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plocha), parc. č. 84/6 (ostatní plocha), parc. č. 89/1 (ostatní plocha), parc. č. 89/16 (ostatní plocha), parc. 
č. 532 (zahrada), parc. č. 533/5 (zahrada), parc. č. 543/4 (zahrada), parc. č. 592/4 (ostatní plocha), parc. č. 
592/11 (ostatní plocha), parc. č. 640 (ostatní plocha), parc. č. 641/1 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Moravany nad Loučnou. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- stavební úpravy distribuční soustavy nízkého napětí spočívající v novém kabelovém vedení nn 
včetně pojistkových skříní a propojení do stávajících elektroměrů a demontáži nevyhovujícího 
venkovního vedení nn včetně sloupů, konzol, střešníků a pojistkových skříní 

- SO 01 – Montáž kabelového vedeni nn 1kV 

- SO 02 – demontáž venkovního vedení nn 1 kV 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- na pozemcích  st. p. 33/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36/2 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 37/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 98 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99/2 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 110 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 113 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 144 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 193 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 200 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 216 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. 4 (zahrada), parc. č. 5/2 (zahrada), parc. č. 6/1 (ostatní plocha), parc. č. 77/6 
(zahrada), parc. č. 78/13 (trvalý travní porost), parc. č. 78/16 (orná půda), parc. č. 78/17 (orná půda), 
parc. č. 78/45 (orná půda), parc. č. 78/50 (ostatní plocha), parc. č. 78/53 (orná půda), parc. č. 78/54 
(orná půda), parc. č. 78/55 (ostatní plocha), parc. č. 78/60 (orná půda), parc. č. 84/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 84/6 (ostatní plocha), parc. č. 89/1 (ostatní plocha), parc. č. 89/16 (ostatní plocha), parc. č. 
532 (zahrada), parc. č. 533/5 (zahrada), parc. č. 543/4 (zahrada), parc. č. 592/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 592/11 (ostatní plocha), parc. č. 640 (ostatní plocha), parc. č. 641/1 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Moravany nad Loučnou 

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna 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. Stavba bude realizována dle ověřené projektové dokumentace, zpracované autorizovaným technikem 
Milanem Dundou– ČKAIT 0701315. Podmínky k provádění stavby uplatněné ve vyjádřeních 
vlastníků inženýrských sítí jsou zapracovány do dokumentace stavby. 

3. 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. 

4. Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 
158/2009 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. Zemní práce musí být 
prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl.54-57. 

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

6. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné sítě. 
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7. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu a to i pro osobní 

automobily a bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem. 

8. Investor ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací 
v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není 
vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody 
vlastním nákladem. 

9. V místě, kde trasa výkopu kříží trasu chodců, bude přes otevřený výkop umístěna přechodová lávka. 
Trasa výkopu bude ohraničena po celou dobu výstavby červenobílou výstražnou páskou a za snížené 
viditelností označena výstražnými světly. 

10. Při provádění zemních prací budou dodržena veškerá vyjádření a požadavky jednotlivých majitelů 
pozemků, správců jednotlivých sítí dopravní a technické infrastruktury. 

11. Investor zajistí na stavbě takové podmínky, které umožní bezpečný a plynulý dopravní provoz na 
všech dotčených dopravních plochách, provede oznámení zahájení a ukončení stavby, upozornění na 
omezení dopravy, upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání 
přechodů a tras vyznačených dodavatelem. 

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

13. Zhotovitel stavby zajistí dopravní obslužnost stávajících budov pro příjezd záchranného 
integrovaného systému, svozu TKO atd. Stavbou nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu. Stavbou nebude dotčeno dopravní značení a ostatní silniční příslušenství. 

14. Dotčené komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a 
znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina z výkopu 
nesmí být krátkodobě skladována na silnici ani v jejím dopravním prostoru. 

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

16. V průběhu realizace stavby budou důsledně omezovány nepříznivé vlivy na okolí, bude dbáno na 
čistotu dotčených pozemních komunikací a dopravních ploch, bude minimalizováno zatížení okolí 
hlukem a prachem.  

17. Investor, stavebník i ostatní osoby provádějící stavební a výkopové práce budou dodržovat 
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

18. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanovení § 24e vyhlášky č. 
501/2009 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. 

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

20. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky souhlasu vydaného Správou a údržbou silnic  
Pardubického kraje ze dne 30.9.2015 pod zn. SUSPK/5910/2015. 

21. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Magistrátu města 
Pardubic, odboru životního prostředí, č.j. OŽP/60274/2015/Bu ze dne 19.10.2015, v tomto rozsahu: 

a) v případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny 
tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty 
kmene stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu 
stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m). 

b) v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude konzultováno s věcně i  
místně příslušným Obecním úřadem Moravany. 

c) na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou 
firmou na větevní kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno podle 
výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb. 

22. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Správy železniční 
dopravní cesty ze dne  30.10.2015 zn. 19516/2015-SŽDC- OŘ HKR-ÚT v tomto rozsahu: 
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a) Investor uzavře se Správou železniční dopravní cesty s.o. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na pozemku ČR-SŽDC. Investor zašle žádost o uzavření smlouva na adresu 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oddělení právní, Nové Město, Dlážděná 

1003/7, PSĆ 110 00. 

b)  V předstihu před výstavbou vyrozumět drážní dozor nad stavbami v OPD ST Pce-vedoucího 
STO Moravany. 

c) Na STO Pardubice bude nahlášen pracovník stavebního dozor investora a tel spojení na něj. 

d) Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní část stavby musí být 
navrženy z materiálů nepodléhající korozi nebo musí být chráněny proti korozním účinkům 
bludných proudů. 

e) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku ČD a.s. a SŽDC s.o. 

f) Prováděcí firma musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného  zástupce SDC 
týkající se  bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení. 

g) Po dokončení stavebních prací provést do 7 dnů písemné předání pozemku ČR-SŽDC vedoucímu 
STO. Kopii zápisu zašle investor na SŽDC SDC Pardubice – technický odbor. 

23. Při realizaci stavby budou splněny podmínky  závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne  
7.10.2015 zn. MP-SOP1859/15-2/So: 

• Stavba bude provedena  podle  projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním  
úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen  předem projednat  
s Drážním úřadem. 

• Stavbou nesmí být nepříznivě  ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

• Při provádění  stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

• Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných  norem a předpisů před 
účinky bludných  proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy. 

• Na stavbě nesmějí být umístěna taková  světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.  

24. Při realizaci stavby budou splněny podmínky  stanoviska Českých drah ze dne 27.10.2015 čj. 
490/2015 – ROJ-ŽST/HK: 

• Zahájení  a ukončení akce požadujeme  písemně oznámit  s předstihem na Mistní správu 
Pardubice, kontakt  Jaroslav Kraťoch , kratoch@rsm.cd, tel 972 322 076, 

• V uvažované lokalitě se nevyskytují inženýrské sítě v naší správě. 

• Do vydání správního rozhodnutí musí být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemek ČD, a.s  p.č. 89/16 k. ú. Moravany nad 
Loučnou. 

• Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněn pozemek v majetku ČD, a.s. za případné škody 
odpovídá a hradí je investor stavby. 

• Akcí zasažený pozemek ČD, a.s bude po skončení akce uveden do původního stavu, převzat 
zástupcem místní správy. O předání a převzetí  nemovitosti ČD a.s. bude vyhotoven 
písemný protokol. 

• Likvidaci příp. odpadů řešit v souladu  splatnou legislativou v aktuálním znění dle stupně 
jejich  nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemku v naší správě. Za 
ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební  firma – zhotovitel stavby. 

• Případné změny  v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat. 

• Při písemném styku v předmětné záležitosti uvádějte vždy číslo jednací tohoto vyjádření.  

25. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti RWE Distribuční služby . s.r.o.  
ze dne 14.10.2015 zn. 5001191385. 

26. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti O2 Czech Republic a.s., ze dne 
25.5.2015 čj. 605331/15. 

27. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace a.s. ze 
dne 9.10.2015 zn. 285/15/SI.   
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28. V souladu s ustanovením § 103 odst., 1, písm., e) stavebního zákona nevyžaduje stavba stavební 

povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

29. K povolení stavby bude na základě tohoto územního rozhodnutí požádáno o vydání kolaudačního 
souhlasu podle § 122 stavebního zákona. 

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 25.4.2016 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV 
Podmokly, 405 02  Děčín 2, kterou  zastupuje společnost  MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032, Arnošta 
z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
Moravany, Na Obci- rekonstrukce NN na pozemcích st. p. 33/1, 34, 35, 36/1, 36/2, 37/1, 38, 99/1, 
99/2, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 144, 193, 216, 98, 200, parc. č. 4, 5/2, 77/6, 78/13, 78/16, 78/17, 
78/45, 78/50, 78/53, 78/54, 78/55, 78/60, 84/2, 84/6, 532, 533/5, 543/4, 592/4, 592/11, 640, 641/1, 89/1, 
89/16, 6/1 v katastrálním území Moravany nad Loučnou.  

 

Žádost obsahovala projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou, závazná stanoviska 
dotčených orgánů, stanoviska, vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury, snímek katastrální 
mapy, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku, souhlasy vlastníků dotčených 
pozemků. 

Stavební úřad opatřením čj. MmP 39529/2016 ze dne 9.6.2016 oznámil zahájení územního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního 
zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení 
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

 

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, s přihlédnutím k ustanovení §144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a v souladu s ustanovením § 87 odstavce 1 stavebního 
zákona, veřejnou vyhláškou, protože pro dotčené území je zpracována územně plánovací dokumentace. 

Územní rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 92 odstavce 3 stavebního zákona doručováno 
účastníkům řízení dle ustanovení § 85 odstavce 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě; 
účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85 odstavci 2 stavebního zákona, s přihlédnutím k § 144 
správního řádu, veřejnou vyhláškou, vyvěšením na úřední desce stavebního úřadu, který je příslušný o 
podané žádosti rozhodnout Při zveřejňování písemností se stavební úřad řídil ustanovením § 20 
stavebního zákona.  

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. 
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Stavební úřad postupoval při svém rozhodování tak, 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.  

Záměr žadatele byl dále posouzen dle ustanovení § 90 stavebního zákona. 

Územní řízení prokázalo, že umístění stavby je v souladu se záměry a cíli územního plánování, v souladu 
s ohledem na souvislosti a charakter území stavba nezhoršuje hodnotu území, je v souladu s Územním 
plánem obce Moravany, vyhovuje požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanoviska sdělili: 
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
- Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Odbor dopravy 
- Drážní úřad Praha 
- České Dráhy, a.s. 
- ČD Telematika a.s. 
- Obecní úřad Moravany 
- RWE Distribuční služby, s.r.o.  
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
- ČEZ Distribuce, a.s.  
- ČEZ ICT Services, a.s. 
- Vodovody a kanalizace a.s  

Pro stavbu bylo vydáno Magistrátem Města Pardubice, odborem dopravy dne  12.10.2015 rozhodnutí o 
povolení zvláštního  užívání silnice  č. III/32252 k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních  nebo 
podzemních  vedení všeho  druhu, provedením  6x protlak v délce cca 6 m + 1x překop a 7 x montážní 
jáma v kraji  komunikace. 

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 Moravany, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, České dráhy, a.s., Regionální správa majetku 
Hradec Králové, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Miloslav Valášek, Pardubický kraj, Vladimír Faltys, Milada 
Faltysová, Alena Jiroutová, Zdeňka Matoušková, Ladislav Marek, Jaromír Turek, Oldřiška 
Potůčková, Josef Zeman, Jaroslava Zemanová, Jaromír Veselý, Vlasta Veselá, Jaroslav Švihovský, 
Jana Švihovská, Milan Havelka, Josef Fiala, Božena Fialová, Martin Kazda, Jana Kazdová, Marcel 
Schubert, Český Rybářský Svaz, Mo Moravany, Milan Adámek, Miloslav Pištora, Kamila Pištorová, 
Jiří Kožant, František Koudelka, Ludmila Koudelková, Jarmila Lajnerová, František Podaný, Jiří 
Podaný, Olga Dostálová, Libor Dostál, Jarmila Mikulcová, František Kment, Marie Kmentová, 
Michal Sodomka 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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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 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 také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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. 
 
 
 
 
 

Jana Bobková 
referent stavebního úřadu 

  
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 10.6.2016.  
 
 
 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno pod dobu 15 dnů. Po uplynutí zákonné lhůty zašlete oznámení 
na stavební úřad Magistrátu města Pardubic s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 

 
 
 

 

Obdrží: 
účastníci dle § 27, odst.1 správního řádu (dodejky): 

MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem 
Obec Moravany, IDDS: hitbcp4 
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účastníci dle § 27, odst.2 správního řádu (doručí se veřejnou vyhláškou): 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, IDDS: e52cdsf 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 
Miloslav Valášek, Na obci č.p. 111, 533 72  Moravany u Holic 
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 
Vladimír Faltys, Karla IV. č.p. 43, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Milada Faltysová, Karla IV. č.p. 43, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Alena Jiroutová, Moravanský č.p. 15, Moravany, 530 02  Pardubice 2 
Zdeňka Matoušková, Moravanský č.p. 12, Moravany, 530 02  Pardubice 2 
Ladislav Marek, Slunečná č.p. 258, 533 72  Moravany u Holic 
Jaromír Turek, Na obci č.p. 109, 533 72  Moravany u Holic 
Oldřiška Potůčková, Na obci č.p. 109, 533 72  Moravany u Holic 
Josef Zeman, Tyršova č.p. 283, 561 12  Brandýs nad Orlicí 
Jaroslava Zemanová, Tyršova č.p. 283, 561 12  Brandýs nad Orlicí 
Jaromír Veselý, Na obci č.p. 106, 533 72  Moravany u Holic 
Vlasta Veselá, Severojižní č.p. 290, 533 72  Moravany u Holic 
Jaroslav Švihovský, Na obci č.p. 87, 533 72  Moravany u Holic 
Jana Švihovská, Na obci č.p. 87, 533 72  Moravany u Holic 
Milan Havelka, Na obci č.p. 135, 533 72  Moravany u Holic 
Josef Fiala, Na obci č.p. 53, 533 72  Moravany u Holic 
Božena Fialová, Na obci č.p. 53, 533 72  Moravany u Holic 
Martin Kazda, Na obci č.p. 26, 533 72  Moravany u Holic 
Jana Kazdová, Na obci č.p. 26, 533 72  Moravany u Holic 
Marcel Schubert, Na obci č.p. 54, 533 72  Moravany u Holic 
Český Rybářský Svaz, Mo Moravany, Masarykova č.p. 171, 533 72  Moravany u Holic 
Milan Adámek, Slunečná č.p. 257, 533 72  Moravany u Holic 
Miloslav Pištora, Na obci č.p. 46, 533 72  Moravany u Holic 
Kamila Pištorová, Na obci č.p. 46, 533 72  Moravany u Holic 
Jiří Kožant, Platěnice č.p. 2, Moravany, 530 02  Pardubice 2 
František Koudelka, Na obci č.p. 221, 533 72  Moravany u Holic 
Ludmila Koudelková, Na obci č.p. 221, 533 72  Moravany u Holic 
Jarmila Lajnerová, Prostřední Poříčí č.p. 46, 679 62  Křetín 
František Podaný, Na obci č.p. 198, 533 72  Moravany u Holic 
Jiří Podaný, Na obci č.p. 198, 533 72  Moravany u Holic 
Olga Dostálová, Na obci č.p. 45, 533 72  Moravany u Holic 
Libor Dostál, Na obci č.p. 45, 533 72  Moravany u Holic 
Jarmila Mikulcová, Na obci č.p. 96, 533 72  Moravany u Holic 
František Kment, Na obci č.p. 55, 533 72  Moravany u Holic 
Marie Kmentová, Na obci č.p. 55, 533 72  Moravany u Holic 
Michal Sodomka, Na obci č.p. 353, 533 72  Moravany u Holic 
  
dotčené orgány 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, náměstí Republiky č.p. 12, Zelené Předměstí, 530 21  
Pardubice 
Magistrát města Pardubic-odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
Obecní úřad Moravany, 533 72  Moravany u Holic 
 
příloha :  ověřená situace 
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