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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 
sekce infrastruktury - územní odbor Praha 

Sp. zn.: MP-SDP0720/19-14/Bn V Praze dne 27. července 2020 

Č. j.: DUCR-41686/20/Bn Telefon: +420 602 149 916 

Oprávněná úřední osoba: Bulíř Roman JUDr. E-mail: bulir@ducr.cz 

 

R O Z H O D N U T Í  

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah 

podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy: 

k . ú .  P a r d u b i c e  a  k . ú .  S v í t k o v  
“M o d e r n i z a c e  ž e l e z n i č n í h o  u z l u  P a r d u b i c e “ 

v rozsahu: 
PS 02-21-01 ŽST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 

PS 02-21-02 ŽST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ) 

PS 02-21-03 ŽST Pardubice hl. n., spádoviště 2, zabezpečovací zařízení (ZZ) 

PS 01-21-01 Kostěnice - Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení 

PS 03-21-01 Pardubice hl. n. - Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení 

PS 05-21-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

PS 06-21-01 Medlešice - Pardubice-Rosice n/L., úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)     

PS 99-21-02 ŽST Pardubice hl. n., ETCS RBC 

PS 99-21-05 ŽST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla 

PS 02-22-01 ŽST Pardubice hl. n., místní kabelizace 

PS 02-22-02 ŽST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení 

PS 02-22-04 ŽST Pardubice hl. n., telefonní zapojovač 

PS 02-22-05 ŽST Pardubice hl. n., ATÚ 

PS 02-22-06 ŽST Pardubice hl. n., EZS 

PS 02-22-07 ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém 

PS 100-22-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., kamerový systém  

PS 02-22-09 ŽST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 

PS 02-22-10 ŽST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika 

PS 04-22-01 Ostřešany - Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK 

PS 05-22-01 Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK 

PS 02-22-11 ŽST Pardubice hl. n., informační systém pro cestující 

PS 100-22-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., informační systém 

PS 02-22-13 ŽST Pardubice hl. n., rádiové systémy TRS, MRS 

PS 02-22-14 ŽST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení 
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PS 02-22-15 ŽST Pardubice hl. n., přenosový systém a TDS 

PS 02-22-16 ŽST Pardubice hl. n., DDTS ŽDC 

PS 02-22-17 ŽST Pardubice hl. n., PPV 

PS 02-23-01 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), DŘT 

PS 02-23-02 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, DŘT 

PS 02-23-03 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, DŘT 

PS 02-23-04 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, DŘT 

PS 02-23-05 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), DŘT 

PS 02-23-06 ŽST Pardubice hl. n., TB na třebovském zhlaví, DŘT 

PS 02-23-07 ŽST Pardubice hl. n., PB na pražském zhlaví, DŘT 

PS 02-23-08 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, DŘT 

PS 02-23-10 ŽST Pardubice hl. n., ED Pardubice, doplnění DŘT 

PS 02-23-11 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, stejnosměrná část 3kV-DC 

PS 02-23-12 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vlastní spotřeba, technologie 

PS 02-23-13 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vazba napaječů 

PS 02-23-14 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), technologie 

PS 02-23-15 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), vlastní spotřeba 

PS 02-23-16 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, technologie 

PS 02-23-17 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 

PS 02-23-18 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, technologie 

PS 02-23-19 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 

PS 02-23-20 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, technologie 

PS 02-23-21 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 

PS 02-23-22 ŽST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, technologie 

PS 02-23-23 ŽST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 

PS 02-23-24 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), technologie, část SŽDC 

PS 02-23-25 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), vlastní spotřeba 

PS 02-23-26 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn 

PS 02-23-30 ŽST Pardubice hl. n., STS1 6 kV, 50 Hz (nově STS 5400), technologie 

PS 02-23-27 ŽST Pardubice hl. n., STS2 6 kV, 50 Hz (nově STS 5300), technologie 

PS 02-23-28 ŽST Pardubice hl. n, EPZ, technologie 

PS 02-23-29 ŽST Pardubice hl. n, EPZ, vlastní spotřeba 

PS 02-24-01 ŽST Pardubice hl. n., nové výtahy na nástupiště 

PS 02-24-01.01  ŽST Pardubice hl. n., demontáže výtahů na nástupiště v zavazadlovém tunelu  

                           v km 305,667 

PS 02-24-11 ŽST Pardubice hl. n., nové eskalátory na nástupiště 

PS 100-24-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., výtahy a eskalátory 

SO 02-31-01 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek 

SO 02-31-01.01 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK 

SO 02-31-11 ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek 

SO 02-31-11.01 ŽST Pardubice hl. n., železniční spodek, odstranění pilířů lávky pro pěší 

SO 02-31-02 ŽST Pardubice hl. n., železniční svršek, příprava výhybek pro zabezpečovací  

                      zařízení 

SO 02-31-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD, železniční svršek  

SO 02-31-13 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD, železniční spodek 

SO 02-31-04 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční svršek 

SO 02-31-14 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční spodek 

SO 02-31-05 ŽST Pardubice hl. n., vlečka č. 3428 TOPEK - Oil, železniční svršek 

SO 02-31-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD DKV, železniční svršek 

SO 02-31-17 ŽST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD DKV, železniční spodek 

SO 05-31-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek 

SO 05-31-01.01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná 
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                           úprava GPK 

SO 05-31-11 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek 

SO 06-31-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek 

SO 06-31-01.01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava 

                          GPK 

SO 06-31-11 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek 

SO 99-31-01 Uzel Pardubice, výstroj a značení trati 

SO 02-32-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1 

SO 02-32-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. la 

SO 02-32-04.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. la, demolice 

SO 02-32-05 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 2 

SO 02-32-06 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 3 

SO 02-32-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 4 

SO 02-32-08 ŽST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5 

SO 02-34-01 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,425 přes ulici Sladkovského – 

                      podchod pro pěší 

SO 02-34-02 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,776 přes ulici Jana Palacha 

SO 02-34-07 ŽST Pardubice hl. n., železniční most v km 92,388 přes ulici Jana Palacha 

SO 02-34-03 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,677 - zavazadlový tunel 

SO 02-34-04 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,740 - příjezdový podchod pro  

                    cestující 

SO 02-34-05 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788 - odjezdový podchod pro  

                    cestující 

SO 02-34-06 ŽST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,869 - zavazadlový tunel 

SO 05-34-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589 

                      přes ulici U Trojice 

SO 06-34-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,901 

                      přes železniční trať 1501 

SO 06-34-02 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,943 přes  

                      místní komunikaci 

SO 06-34-03 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 91,299 přes  

                      ulici U Trojice 

SO 02-34-24 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,448 přes vodoteč  

SO 02-34-25 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,451 přes vodoteč 

SO 02-34-51 ŽST Pardubice hl. n., kabelová lávka přes ulici S. K. Neumanna 

SO 06-34-51 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, lávka pro pěší na mostě v km 90,901  

                      přes železniční trať 1501 

SO 100-34-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,966 

SO 02-34-61 ŽST Pardubice hl. n., zárubní zeď ev. km 306,184 - 306,428, úprava 

SO 05-34-61 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, zárubní zeď v km 1,312 - 1,631,  

                      vlevo 

SO 06-34-71 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,801 – 91,125  

                      vlevo 

SO 06-34-72 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,466 – 90,968  

                      vpravo 

SO 02-34-81 ŽST Pardubice hl. n., návěstní lávka v km 303,935 

SO 02-35-01 ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 304,400 - 304,630  

SO 02-35-02 ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 305,650 - 305,900  

SO 02-35-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 306,008 a 306,075  

SO 02-35-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace CETIN v km 306,450  

SO 02-35-11 ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace T-Mobile v km 304,430 - 304,630  
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SO 02-35-21 ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace UPC v km 304,410 - 304,456 

SO 02-35-31 ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace EDERA Group v km 306,375 

SO 05-35-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava kabelizace CETIN v km 

                     1,000 - 1,200 

SO 05-35-02 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava kabelizace CETIN v km  

                     1,205 

SO 05-35-03 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava kabelizace CETIN v km 

                      1,230 

SO 05-35-21 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava kabelizace UPC v km 

                      1,230 

SO 05-35-31 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava kabelizace EDERA Group 

SO 05-35-41 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava kabelizace Českých  

                      Radiokomunikací v km 1,230 

SO 06-35-01 Medlešice Pardubice-Rosice nad Labem, úprava kabelizace CETIN v km 90,930 

SO 06-35-02 Medlešice Pardubice-Rosice nad Labem, úprava kabelizace CETIN v km 90,950 

SO 06-35-21 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava kabelizace UPC v km 90,950 

SO 06-35-31 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, ochrana kabelové trasy EDERA  

                      Group v km 90,940 

SO 06-35-41 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava kabelizace Českých  

                      Radiokomunikací v km 90,950 

SO 02-35-62 ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,307-304,340 

SO 02-35-63 ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,410-304,450 

SO 02-35-64 ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice podchodu v km 304,443 

SO 02-35-65 ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,550-304,610 

SO 02-35-66 ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice v km 304,780 

SO 02-35-71 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kabelového vedení DPmP v km 304,766-304,783 

SO 05-35-61 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava zemního vedení VO 

                      Služby města Pardubice v km 1,592 v ulici U Trojice 

SO 05-35-81 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava zemního vedení VN  

                      Paramo 

SO 06-35-62 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, VO lávky a přístupů na lávku města  

                      Pardubice v km 90,901 

SO 100-35-51 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka NN 

SO 100-35-52 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., osvětlení lávky 

SO 100-35-52.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka VO města Pardubice 

SO 100-35-52.02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka osvětlení areálu Enteria 

SO 100-35-52.03 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace EDERA Group 

SO 100-35-53 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., napojení výtahů a eskalátorů 

SO 02-36-09.01 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - SŽDC, s.o. 

SO 02-36-10 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění komunikace v km 306,176  

SO 02-36-15 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985 - 305,055 SO 

02-36-16 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,058 - 305,103 SO 02-

36-17 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,889 - 306,003  

SO 02-36-51 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění spínací stanice v km 304,06 

SO 02-36-52 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště a přístřešku v km 304,426  

SO 02-36-53 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku - příprava v km 304,504  

SO 02-36-54 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,617 

SO 02-36-55 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 304,859  

SO 02-36-56 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění EPZ v km 304,888  
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SO 02-36-57 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,981  

SO 02-36-58 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985 

SO 02-36-59 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,058  

SO 02-36-60 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS4 v km 305,117  

SO 02-36-61 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS3 v km 305,147  

SO 02-36-62 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,246  

SO 02-36-63 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,251  

SO 02-36-64 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,253 

SO 02-36-65 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění mycí linky v km 305,393 

SO 02-36-66 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,341 - 305,638 

SO 02-36-67 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,531 - 305,638 

SO 02-36-68 ŽST Pardubice hl. n., stoka S3 v km 305,607 - 305,832 

SO 02-36-69 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 

SO 02-36-70 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS1 (nově TS6) v km 305,653 

SO 02-36-71 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 - 306,155 

SO 02-36-72 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908 

SO 02-36-73 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 305,889 

SO 02-36-74 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,928 

SO 02-36-75 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS2 v km 306,083 

SO 02-36-76 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS7 (nově TS1) v km 306,083 

SO 02-36-77 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133 

SO 02-36-77.01 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133, odvedení  

                           dešťových vod 

SO 02-36-78 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164 

SO 02-36-78.01 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164, odvedení  

                            dešťových vod 

SO 02-36-79 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění garáží v km 306,217 

SO 02-36-80 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,253 

SO 02-36-81 ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437 - 306,364 - SŽDC, s.o. 

SO 02-36-82 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,164 

SO 02-36-83 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,140  

SO 02-36-84 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - 306,164 

SO 02-36-85 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169 

SO 02-36-85.01 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169, odvedení  

                           dešťových vod 

SO 02-36-86 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 304,426 

SO 100-36-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přípojka do kanalizace ČD RSM 

SO 02-36-89 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodní přípojky v km 306,064 

SO 02-36-91 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 304,855 

SO 02-36-92 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní řad v km 305,250 

SO 02-36-93 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 305,728 

SO 02-36-94 ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici 

SO 02-36-95 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,133 

SO 02-36-96 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,163 

SO 02-36-97 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,087 

SO 02-36-98 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodní přípojky v km 306,138 

SO 02-36-22 ŽST Pardubice hl. n., úprava NTL plynovodu RWE pod železniční tratí v žkm  

                      304,403 

SO 02-36-23 ŽST Pardubice hl. n., úprava STL plynovodu PE d 225 RWE pod železniční  
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                      tratí v žkm 304,405 

SO 02-36-24 ŽST Pardubice hl. n., ochrana STL plynovodu PE d 225 RWE v ulici Jana  

                      Palacha v žkm 304,796 

SO 02-36-32 ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v žkm 304,200 

SO 02-36-33 ŽST Pardubice hl. n., zrušení nevyužívaného parovodu v žkm 304,400 

SO 02-36-34 ŽST Pardubice hl. n., přeložka horkovodu v kolektoru, žkm 305,000 

SO 02-36-35 ŽST Pardubice hl. n., přeložka teplovodu u TS3 

SO 02-38-01 ŽST Pardubice hl. n., nová SpS Pardubice, přístupová komunikace, část SŽDC 

SO 02-38-05 ŽST Pardubice hl. n., západní zhlaví, úprava přístupové komunikace k  

                      pozemním objektům 

SO 02-38-06 ŽST Pardubice hl. n., úprava komunikací u objektu SŽDC OŘ 

SO 06-38-01 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, přístupové komunikace na lávku na 

                      mostě ev. km 90,901 

SO 100-38-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na 1. a 2.  

                        nástupišti 

SO 100-38-02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přístupové chodníky na koncích lávky 

SO 02-39-01 ŽST Pardubice hl. n., kabelovody 

SO 02-39-52 ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 305,000 přes parovod 

SO 02-40-01 ŽST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196 - 304,995 (vpravo)  

SO 02-40-03 ŽST Pardubice hl. n., PHS 3P v km 306,416 - 306,699 (vpravo)  

SO 02-40-04 ŽST Pardubice hl. n., PHS IL v km 304,319 - 304,527 (vlevo) 

SO 02-40-05 ŽST Pardubice hl. n., PHS 2L v km 304,750 - 304,850 (vlevo) 

SO 02-51-02 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví 

SO 02-51-02.01 ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, stavební 

                           úpravy ve stavědle č. 5 

SO 02-51-03 ŽST Pardubice hl. n., stavební úpravy ve výpravní budově 

SO 02-51-04 ŽST Pardubice hl. n., objekt garáží a skladů na pražském zhlaví 

SO 02-51-06 ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví 

SO 02-52-01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a la 

SO 02-52-01.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a la, osvětlení 

SO 02-52-02 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupiště č. 2 

SO 02-52-02.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupiště č. 2, osvětlení 

SO 02-52-03 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupiště č. 3 

SO 02-52-03.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupiště č. 3, osvětlení 

SO 02-52-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupiště č. 4 

SO 02-52-04.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupiště č. 4, osvětlení 

SO 02-52-05 ŽST Pardubice hl. n., zastřešení nástupiště č. 5 

SO 02-52-05.01 ŽST Pardubice hl. n., zastřešení nástupiště č. 5, osvětlení 

SO 02-52-06 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16 

SO 02-52-06.01 ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16, osvětlení 

SO 02-52-11 ŽST Pardubice hl. n., zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425 

SO 02-52-11.01 ŽST Pardubice hl. n., zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425, osvětlení 

SO 02-52-21 ŽST Pardubice hl. n., opláštění výtahových šachet na nástupištích 

SO 02-54-01 ŽST Pardubice hl. n., orientační systém 

SO 100-54-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., orientační systém 

SO 100-55-01.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., stavební úpravy v rámci demolice 

                             objektu SŽDC 

SO 02-60-01 ŽST Pardubice hl. n., drobná architektura na nástupištích 
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SO 02-51-05 ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení 

SO 100-51-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu SŽDC 

SO 01-61-01 Kostěnice – Pardubice hl. n., úprava trakčního vedení 

SO 02-61-01 ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení 

SO 02-61-02 ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení ČD 

SO 02-61-03 ŽST Pardubice hl. n., připojení SPS Pardubice na TV  

SO 02-61-51 ŽST Pardubice hl. n., trolejbusové trakční vedení ulice Jana Palacha  

SO 05-61-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení 

SO 02-62-01 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS1 (nově TS6)  

SO 02-62-02 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS2  

SO 02-62-03 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS3 

SO 02-62-04 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS4 

SO 02-62-05 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS7 (nově TS1)  

SO 02-62-06 ŽST Pardubice hl. n., objekt EPZ východ 

SO 02-63-01 ŽST Pardubice hl. n., nová Spínací stanice Pardubice 

SO 02-64-01 ŽST Pardubice hl. n., elektrický ohřev výhybek 

SO 02-65-01 ŽST Pardubice hl. n., EPZ, kabelové rozvody 

SO 02-66-01 ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn 

SO 02-66-02 ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení 

SO 02-66-03 ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

SO 02-66-04 ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev. km 

                     305,740 - příjezdový podchod pro cestující 

SO 02-66-05 ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev. km 

                      305,788 - odjezdový podchod pro cestující 

SO 02-66-06 ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel 

SO 02-66-07 ŽST Pardubice hl. n., úprava rozvodu vn 6kV 50Hz 

SO 02-66-10 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, přípojka nn 

SO 02-66-11 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

SO 02-66-12 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, návěst pro elektrický provoz 

SO 01-67-01 Kostěnice - Pardubice hl. n., úprava ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 02-67-01 ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 02-67-02 ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí ČD 

SO 05-67-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 02-68-01 ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vnější uzemnění 

SO 02-68-02 ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), vnější uzemnění  

SO 02-68-03 ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vnější uzemnění  

SO 02-68-04 ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vnější uzemnění 

SO 02-68-05 ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vnější uzemnění 

SO 02-68-06 ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV, vnější uzemnění 

SO 02-68-07 ŽST Pardubice hl. n, EPZ, vnější uzemnění 

Stavebník:  

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, zastoupená na 

základě plné moci právnickou osobou: SUDOP PRAHA a.s.,  Olšanská 2643/1a,  13000 Praha 3, 

IČ:25793349 

Umístění stavby: 
Stavba se nachází na pozemcích parc.č. 134/14, 677/2, 1776/3, 1778/9, 1778/24, 1778/32, 1778/33, 

1778/52, 1778/54, 1778/57, 1778/60, 1778/61, 1778/62, 1778/64, 1778/65, 1778/66, 1778/90, 
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1778/118, 1795/7, 2054/9, 2054/13, 2054/14, 2054/15, 2094/7, 2149/8, 2499/129, 2499/140, 

2500/11, 2500/24, 2513/22, 2520/1, 2520/4, 2520/5, 2520/7, 2520/8, 2526/7, 2526/12, 2526/13, 

2526/15, 2529/1, 2529/6, 2529/7, 2568/4, 2573/9, 2583/1, 2583/3, 2583/4, 2583/9, 2583/15, 

2583/16, 2583/43, 2583/44, 2583/45, 2583/67, 2590/1, 2590/3, 2605/24, 2605/25, 2605/45, 

2605/46, 2605/48, 2605/58, 2605/59, 2605/77, 2605/98, 2605/102, 2605/109, 2605/110, 2605/111, 

2605/118, 2605/134, 2605/135, 2605/136, 2605/168, 2605/175, 2628/16, 2628/17, 2628/18, 

2628/19, 2628/22, 2643/1, 2643/2, 2643/3, 2665/22, 2665/28, 2665/38, 2774/54, 2774/55, 2797/1, 

2798/11, 2798/13, 2798/14, 2798/15, 2798/16, 2798/22, 2798/23, 2798/24, 2798/25, 2798/26, 

2798/27, 2798/28, 2798/29, 2798/36, 2798/38, 2798/46, 2798/48, 2798/50, 2798/62, 2798/64, 

2798/65, 2800/3, 2800/4, 2800/5, 2802/1, 2802/10, 2803/6, 2803/8, 2803/9, 2803/10, 2803/11, 

2803/13, 2803/16, 2803/17, 2803/20, 2996/1, 3000/4, 3000/20, 3000/21, 3772/1, 3885/7, 3906/3, 

3906/5, 3906/7, 3906/14, 3906/15, 3906/16, 3906/17, 3907/12, 3909/1, 3910/1, 3911/2, 3911/3, 

3912, 3916/1, 3916/2, 3917/1, 3917/3, 3917/4, 3924/2, 3927/5, 3929/1, 3929/2, 3929/8, 3930/1, 

3930/2, 3930/3, 3937, 4091/2, 4406, 4407, 4417, 4418, 4419/1, 4420, 4443, 4444, 4445, 4446, 

4453/1, 4453/2, 4453/3, 4453/4, 4917/11, 4917/19, 4917/22, 4917/23, 4917/24, 4917/27, 4917/29, 

4917/32, 4917/33, 4917/34, 4917/35, 4917/36, 4917/37, 4917/43, 4917/45, 4917/46, 4917/64, 

4917/68, 4917/69, 4917/70, 5014, 5019, 5072, 5083, 5155, 5157, 5198, 5277, st. 614, st. 617, st. 

694, st. 700/1, st. 700/2, st. 700/3, st. 701/2, st. 704/3, st. 706/1, st. 708/1, st. 708/2, st. 1079/5, st. 

1091, st. 1795/1, st. 3766, st. 3767, st. 3771, st. 3797/2, st. 3797/3, st. 3797/4, st. 5534, st. 5545, st. 

5548, st. 5555, st. 5559, st. 5562, st. 6007/1, st. 8033, st. 8036, st. 8037, st. 8038, st. 8185/1, st. 

8185/2, st. 9517, st. 9543, st. 9555, st. 9556, st. 9576, st. 9578, st. 9944, st. 9945, st. 9946, st. 9949, 

st. 9992, st. 9993, st. 9994, st. 9995, st. 10010, st. 10011, st. 10037, st. 10041, st. 10042, st. 10043, 

st. 10044, st. 10053, st. 10086, st. 10306, st. 11124 v katastrálním území Pardubice a na pozemcích 

parc.č. 738/7, 738/10, 738/15, 738/17, 738/24, 738/25, 800/1, 800/5, 1102/1, 1102/2, 1102/5, 

1103/1, 1104/19, 1105/9, 1105/12, 1105/14, 1105/15, 1108/1, 1108/3, 1108/16, 1151, 1155, 1156, 

1157/1, 1157/4, 1157/5, 1163/1, 1163/2, 1164, 1165, 1166/1, 1166/2, 1168, 1169/1, 1169/2, 1169/3, 

1170, 1171, 1177/3, 1177/4, 1190/1, 1190/5, 1190/6, 1190/10, 1195/4, 1200/5, 1200/6, 1249, 1348, 

st. 810/14, st. 810/15,st. 810/16, st. 810/17, st. 819, st. 893 v katastrálním území Svítkov. 

Popis stavby: 
Stavba zahrnuje celkovou modernizaci a rekonstrukci ŽST Pardubice, zlepšení technického stavu a 

parametrů uzlu Pardubice ve všech profesích, snížení negativních vlivů železniční dopravy na 

životní prostředí a zdraví obyvatelstva, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících a 

zlepšení dopravní obslužnosti jednotlivých částí města. Součástí stavby je i lávka pro pěší a 

cyklisty, která propojuje městské obvody č. I a V. Umožňuje tak mimoúrovňový přechod přes žst. 

Pardubice hl. n. a přímý přístup na nástupiště železniční stanice. Uvedená stavba je stavbou dráhy 

veřejně prospěšnou. 

- podrobněji viz projektová dokumentace - 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. 

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 

stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a 

ustanoveními stavebního zákona. 

3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou 

se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 

18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník 

neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u 

vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit 

jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před 

povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě 

ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 

6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci 

zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby 

práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, 

které jsou držiteli takového oprávnění. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 

8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení 

a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem 

a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 

9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno 

jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 

10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými 

stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 

11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním 

žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, 

stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti 

určeného technického zařízení. 

12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových 

cest na staveniště po celou dobu výstavby. 

13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně 

odstranit. 

14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným 

hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v 

uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a 

Drážním úřadem. 

15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný 

silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě 

informovat dotčené obecní úřady. 

17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při 

provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány 

výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 

18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček 

o zahájení stavebních prací.  

19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle  §§ 22 a 23 

zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
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20. Stavebník dodrží podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 61996/2019/OŽPZ/Si ze dne 20.8.2019: 

- zásahy do porostů (kácení dřevin a odstraňování keřů) musí být provedeny mimo období 

reprodukce a péče o mláďata předmětných druhů, tj. v období od začátku měsíce září do 

poloviny měsíce března. 

- zásahy do porostů je nezbytné omezit pouze na prostor úprav kabelových tras a vlastní 

stavební část předmětného záměru, tak, jak byly tyto vymezeny předloženou projektovou 

dokumentaci.  

- výjimka povolená tímto rozhodnutím se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří musí být 

před realizací záměru držitelem výjimky prokazatelným způsobem poučeni (například 

zápisem do stavebního deníku) o všech podmínkách tohoto rozhodnutí. 

- výjimka povolená tímto rozhodnutím je platná ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

do doby kolaudace stavby, nejpozději však do 31.12.2026. 

21. Stavebník dodrží podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy 

a silničního hospodářství, pod č.j.: KrÚ 22688/2020-Ky ze dne 11.3.2020 v plném rozsahu. 

22. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru 

životního prostředí, pod č.j.: OŽP/99149/2019/BA ze dne 27.9.2019: 

- s odpady, které vzniknou v průběhu realizace záměru, je nutno nakládat v souladu s 

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a 

předpisy souvisejícími. Postupy nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci záměru, 

budou určeny na základě provedených laboratorních stanovení a skutečných vlastností 

odpadů 

- odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 

odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď 

přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.  

23. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru 

životního prostředí, pod č.j.: MmP 101647/2019/Ve ze dne 11.10.2019 v plném rozsahu. 

24. Stavebník dodrží podmínky souhlasu Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, 

pod č.j.: MmP/75494/2019/ ze dne 23.7.2019: 

- nedojde k poškození stojících lesních stromů ani jejich hlavních kořenových systémů na 

PUPFL 

- na lesní pozemky nebude ukládán žádný stavební ani jiný materiál 

- při stavbě nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na lesní pozemky 

- stavba bude umístěna dle předložené situace  

25. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru 

správních agend, pod č.j.: MmP/70798/2019/ ze dne 19.8.2019 a pod č.j.: MmP/17714/2020 a 

MmP/17723/2020 ze dne 26.3.2020: 

- bourací práce budou prováděny s maximální šetrností, s minimalizací pouze na nutný rozsah 

se zachováním maximální možné části původních konstrukcí 

- stavební úpravy objektu budou prováděny s maximálním ohledem na autenticitu a 

originalitu dochovaných historických konstrukcí a prvků 

- odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky vykonává dle ust. § 32 

odst. 2 písm. g) památkového zákona Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště 

v Pardubicích (dále jen NPÚP), který je oprávněn při realizaci uplatňovat náměty a 

připomínky ke zvýšení kvality prováděných prací. S příslušným pracovníkem NPÚP musí 

být konzultován postup prací a včas projednány veškeré odborné a problémové záležitosti 

- Požadovaná změna příjezdového a odjezdového podchodu musí zachovat původní obklady a 

dlažby s jejich opravou a doplněním v původním řešení 

- při demolici garáží pro nově navrhovanou lávku nesmí být stavební činností poškozena 

konstrukce nemovité kulturní památky, tj. západní štítové zdi o 2.NP 
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- západní štítová zeď výpravní budovy bude po odstranění přístavků začištěna 

vápenocementovou omítkou a obložena matnými glazovanými gabřincovými obklady v 

barvě červenohnědé, a to ve variantě a) pod atikou dvěma svislými řadami, v nadokenní linii 

1. a 2. NP jednou řadou svisle a v soklové části jednou řadou svisle, ostatní celá základní 

plocha vodorovné řady obkladů, nebo ve variantě b), kdy bude provedeno obložení pouze 

pod atikou dvěma svislými řadami a v soklové části jednou svislou řadou 

- v případě použití druhé varianty pod písm. b) bude základní plocha fasády vyspravena 

vápenocementovou štukovou omítkou s nátěrem fasádní barvy na bázi vápna s max. 

obsahem 3% disperze a barevně sjednocena se stávající barevností objektu (lomená šedá) 

- severní obvodová zeď bude doplněna gabřincovým obložením pod atikou dvěma svislými 

řadami a v soklové části jednou svislou řadou 

- na obložení budou použity obklady ve stejném materiálu, formátu a barevnosti jako je 

původní stávající obložení včetně sladění barevnosti spár se stávajícími spárami výpravní 

budovy 

- Solitérní objekt pozdně barokní kaple nesmí být pracemi v okolí ohrožen a musí uchovat 

svoji hmotovou a pohledovou svébytnost 

- v rámci výkopů pro kabelizaci v blízkosti kaple sv. Anny budou zemní práce prováděny 

ručně z důvodu zamezení poškození památky manipulací s technikou a vibracemi 

- železniční most přes Chrudimku si musí uchovat svoji výrazovou svébytnost v krajině s 

minimálním pohledovým narušením současnými technickými prvky, jeho konstrukce a plášť 

nesmí být narušen nevhodnými zásahy 

26. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, 

pod č.j.: OŽP/84118/2019/Ves ze dne 5.9.2019, zejména z hlediska ochrany přírody: 

- 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 DIN 83 90 61 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), 

- v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude v souladu s 

ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. požádán o vydání závazného stanoviska ke 

kácení věcně i místně příslušný obecní úřad městského obvodu Pardubice l, V nebo VII, 

- na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno 

odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být 

sankciováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb. 

27. Stavebník dodrží podmínky rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru životního 

prostředí, pod č.j.: OŽP/VOD/55590/20/No ze dne 4.6.2020, zejména: 

- nakládání s podzemními Nakládání s podzemními vodami se povoluje do: po dobu 

výstavby mostních pilířů v rámci stavby „ Modernizace železničního uzlu Pardubice" 
- Vypouštění vod při realizaci akce Modernizace žel. uzlu Pardubice nebude probíhat do 

neodsouhlasených a smluvně nepodchycených míst veřejné kanalizace ve správě VAK 

Pardubice ani do vnitřních kanalizací a kanalizací odvodnění železniční dráhy, neboť 

všechna tato potrubí jsou zaústěna do kanalizací ve správě VAK. V případě požadavku na 

vypouštění do stávajících tras dešťových kanalizací jiných správců bude rovněž tato 

možnost nejprve projednána a odsouhlasena VAK. 

- V případě potřeby vypouštění i u jiných objektů, které nebyly specifikovány v žádosti a 

nejsou uvedeny v tomto rozhodnutí, musí být podána žádost o povolení k vypouštění, jejíž 

podkladem bude souhlasné stanovisko VAK Pardubice. 

- Vypouštění, odvádění a likvidace vod se znečištěním pod hodnotami danými kanalizačním 

řádem bude probíhat jako zpoplatněná služba na základě uzavřené smlouvy o odvádění a 

likvidaci vod. Bez uzavřené smlouvy nesmí být vypouštění čerpaných vod realizováno. 
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- Na základě požadavku VAK Pardubice zhotovitel/stavebník nejpozději 90 dnů před 

uvažovaným zahájením vypouštění osloví VAK k řešení podmínek a uzavření smlouvy. 

- Čerpaná voda ze studní bude jímána do usazovací jímky, odsazená voda přepadne do 

čerpací jímky, odkud může být po usazení kalů a písku přečerpána do kanalizace. Kaly 

budou odváženy jako odpad. 

- Do veřejné kanalizace lze vypouštět max. 2500 m3/den 

- Snižování hladiny může vést k dočasnému snížení hladiny podzemní vody v případných 

okolních domovních studní, na což je třeba nutno upozornit jejich majitele. 

- Čerpaná voda bude vypouštěna takovým způsobem, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 

vodních poměrů a okolních pozemků. 

28. Stavebník dodrží podmínky rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru životního 

prostředí, pod č.j.: OŽP/Vod/53897/20/No ze dne 2.6.2020: 

- vodoprávnímu úřadu bude předložen ke schválení povodňový plán stavby a havarijní plán 

stavby 

29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy 

a životního prostředí, pod č.j.: ÚMOI/1013/2020/ODŽ/15/Peš-2 ze dne 11.3.2020: 

- veškerá zařízení staveniště, skládky materiálu, odpady ze stavební činnosti, stavební 

mechanizmy, apod. budou přednostně umístěny a odstaveny na pozemcích investora. 

- v případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, případně budou na 

místní komunikaci probíhat stavební práce je zhotovitel povinen požádat o povolení 

zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona 

č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů silniční správní úřad 

odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V případě, že 

bude stavební zařízení umístěno na veřejném prostranství - na pozemkových parcelách ve 

vlastnictví Statutárního města Pardubic, případně na nich budou probíhat stavební práce, je 

zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním 

tohoto prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu 

Pardubice l. V obou výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění 

zařízení staveniště a podmínky pro provádění stavebních prací vč. konečných úprav 

předmětných místních či účelových komunikací, případně nezpevněných ploch (veřejná 

zeleň, apod.) 

- Dotčené komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a 

znečišťovány. Případné znečistění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze 

stavební činnosti nesmí být ani krátkodobě skladována na těchto komunikacích. 

- Odstavené mechanismy budou ponechávány zásadně v lokalitách zařízeni staveniště a 

v místech k parkování mechanismů uzpůsobených. Staveništní doprava bude probíhat pouze 

v prostorách k tomu určených. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na pozemní komunikace 

musí být před výjezdem očištěna 

- Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem 

- Komunikace, užívané pro staveništní dopravu, budou dodavatelem stavby a na jeho náklady 

po dokončení stavby uvedeny do původního stavu 

- Stávající dřeviny, které budou dotčeny stavbou, budou důsledně ochráněny proti poškození 

vlivem stavební činnosti dle ČSN 839061 "Technologie vegetačních úprav v krajině -  

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích", a to jak kmen, koruna, 

tak i kořenový systém. Při provádění výkopových prací v blízkosti těchto dřevin zajistí 

investor přítomnost odborného dozoru na místě, který bude dohlížet na dodržování postupů 

stanovených výše uvedenou normou. 

30. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice V, odbor 

investiční a správní, pod č.j.: 7005/2019/Chu/OIS ze dne 31.1.2020: 
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- pokud při realizaci stavby vzniknou jakékoli odpady, je nutné s nimi nakládat v souladu s 

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. O vznikajících odpadech v průběhu 

stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití je nutno vést odpovídající evidenci. 

Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 

odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď 

přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze využívat nebo 

odstraňovat pouze na zařízeních k tomu účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

- V případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu budou 

práce těchto investorů časově vzájemně koordinovány 

- Na staveništi bude udržován pořádek 

- Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu 

- Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí 

- Řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je vedeno samostatným správním 

řízením 

- V případě zásahu do pozemků ve vlastnictví Statutárního města Pardubice budou tyto 

pozemky po dokončení stavebních prací protokolárně předány Úřadu městského obvodu 

Pardubice V, odboru investičnímu a správnímu a to nejpozději do 7 dnů ode dne skončení 

stavebních prací. 

31. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Úřadu městského obvodu VI, odbor investic, dopravy 

a životního prostředí, pod č.j.:MOP65/280/2020/KO ze dne 27.2.2020: 

- při provádění stavebních prací žádáme, aby vozidla odjíždějící ze staveniště na pozemní 

komunikace byla vždy řádně očištěna a každý den byly řádně uklizeny veškeré komunikace. 

32. Stavebník dodrží podmínky rozhodnutí Úřadu městského obvodu VI, odbor investic, dopravy 

a životního prostředí, pod č.j.:MOP65/812/2020/KR ze dne 5.5.2020 v plném rozsahu. 

33. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, 

územního odboru Pardubice, Dopravní inspektorát, pod č.j.: KRPE-74949-1/ČJ-2019-170606 

ze dne 14.10.2019, zejména: 

- při zřízení nového připojení komunikace nebo sousední nemovitosti nebo při úpravě těchto 

připojení musí být postupováno v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. 

o pozemních komunikacích 

- šířkové uspořádání komunikací pro chodce i cyklisty musí odpovídat výhledovému zatížení 

na 20 let (viz. 4.4.5 platné ČSN 73 6110). Upozorňujeme zejména na řešení komunikací v 

rámci připojení nástupiště tzv. Ostřešanské spojky, kdy s ohledem na předpokládané nárůsty 

intenzit chodců ve špičkových hodinách musí dojít k rozšíření stávajícího podchodu 

propojujícího ulice Rokycanova a Sladkovského i pro možné vedení cyklistů 

- v rámci stavebních objektů prováděných nad silnicí č. II/324 musí být zachována na II/324 

stávající volná výška podjezdu min. 3,93 m. V další musí být zachována i volná výška nad 

stezkou pro chodce a cyklisty dle platné ČSN 736110 

- musí být dodrženy rozhledové poměry v místě připojení komunikací s provozem chodců na 

komunikaci vyšší kategorie, či na stezku pro chodce cyklisty dle čl. 10.1.4 ČSN 73 6110. V 

místě křížení komunikací s provozem cyklistů, pak přiměřeně dle čl. 5.2.9 ČSN 73 6102 

- veškeré nadzemní části stavby nesmí zasahovat do rozhledových polí připojení pozemních 

komunikací dle ustanovení čl. 5.2.9 ČSN 73 6102, do rozhledových polí připojení 

sousedních nemovitostí dle čl. 12.7 a 12.8 ČSN 73 6110 a do rozhledových polí vstupů 

chodců do vozovky dle čl. 10.1.4 ČSN 73 6110 

- podélné a příčné sklony komunikací s provozem chodců (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích) nesmí porušovat limity dané vyhláškou č. 398/2000 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

- osvětlení pozemních komunikací musí odpovídat platné ČSN EN 13201. 
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34. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Úřadu pro civilní letectví, pod č.j.: 09259-19-701 ze 

dne 19.8.2019, zejména: 

- v průběhu provádění stavebních prací musí být vhodnými opatřeními omezena prašnost, aby 

nedošlo ke snížení dohlednosti a tím omezení bezpečnosti letového provozu 

- použití výškových mechanizmů (např. jeřábů, vrtných plošin apod.) v průběhu realizace 

stavebních prací podléhá samostatnému povolení ÚCL 

- V případě změn projektové dokumentace z hlediska umístění stavby či navýšení objektu 

požadujeme předložení nové žádosti o posouzení změn stavebního záměru. 

35. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického 

kraje, pod č.j.: KHSPA 23885/2019/HOK-Pce ze dne 7.2.2020, zejména: 

- zajistit provedení omyvatelných povrchů sanitárních zařízení v souladu s § 2 zákona č. 

309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 54 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

- pokud budou tzv. „denní místnosti" s kuchyňkou (č. 2.07 v objektu SO 05-51-02 a 102 v 

objektu SO 02-51-06) sloužit i ke konzumaci jídla, musí být v souladu s § 2 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 55 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

vybaveny kromě dřezu i umývadlem na mytí rukou s tekoucí teplou a studenou pitnou 

vodou, 

- předsíně záchodů (2.08 a 2.09) a úklidová místnost (2.03) objektu SO 05-51-02 musí být 

v souladu s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s § 41 a § 42 

nařízení vlády č. č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dostatečně provětrávané 

výměnou vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním. Před uvedením 

stavby do užívání bude KHS předložen doklad, ve kterém budou uvedené skutečné objemy 

vyměněného vzduchu vyjádřené v m3/h ve výše uvedených místnostech a budou dokládat 

splnění normových požadavků na výměnu vzduchu 

- v souladu s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s § 45 odst. 1 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude KHS před uvedením 

stavby do užívání předložen protokol měření udržované osvětlenosti Em (intenzity umělého 

osvětlení) v kancelářských místnostech (č. 108 a 109) objektu SO 02-51-06, který dokládá 

splnění požadovaných normových hodnot 

- v souladu s § 124 stavebního zákona bude stanoven zkušební provoz 

- v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z provozu všech stacionárních 

zdrojů hluku souvisejících s provozem posuzované stavby (tj. rozhlas, VZT zařízení, 

vlakotvorné práce, trafostanice atd.) v době noční. Měření bude provedeno v nejbližším 

chráněném venkovním prostoru staveb (bod P 12 hlukové studie — před okny v nejvyšším 

patře objektu k bydlení U Marka 2429, Pardubice I - Zelené Předměstí a bod P3 hlukové 

studie - v ul. Jana Palacha čp. 191, Pardubice) 

- v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z železniční dopravy v 

nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb mimo OPD a v OPD (tj. před okny bytu v 

nejvyšším patře ul. Macanova 2540, Pardubice, ve výpočtovém bodě hlukové studie P8 , 

před nejbližšími okny bytu v ul. Jana Palacha čp. 191, Pardubice, ve výpočtovém bodě č. P3 

a Hlaváčova čp. 84, Pardubice, ve výpočtovém bodě č. P4) 

- před uvedením stavby do zkušebního provozu bude doloženo KHS, že čtyři byty s okny ve 

stěně ke kolejišti objektu č.p. 217 Jana Pernera na p.p.č. st. 706/1 k.ú. Pardubice (obytná 

část výpravní budovy) vlastník rekolaudoval na prostory nevyžadující ochranu proti hluku 

tak, jak bylo v PD uvedeno 

- nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých 

materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 

odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
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souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 

409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 

s vodou a na úpravu vody 

-  před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově 

vybudovaného vodovodního řadu. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 

Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost 

kontroly pitné vody v platném znění 

- před uvedením stavby SO 02-36-93 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 

305,728 do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody zásobující navržené 

veřejné fontány pro odběr pitné vody (pítka na nástupištích). 

36. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva 

obrany, pod sp.zn.:80661/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 30.1.2020: 

- požaduji respektovat ochranná pásma letiště Pardubice včetně ochranných pásem leteckých 

zabezpečovacích zařízení 

- jedná se o zájmovou železniční stanici pro nakládku a vykládku železničních transportů 

určenou pro ženijní jednotky AČR a aliančních vojsk 

- požadujeme zachovat koleje 302,304,306 u čelně boční rampy a koleje 332A a 334 s čelní 

rampou sloužící pro výcvik AČR v nakládání na železniční vozy 

- požaduji zaslat informace o zahájení stavby a harmonogram výstavby. 

37. Stavebník dodrží podmínky odborného stanoviska Agentury logistiky, odbor vojenské 

dopravy, ze dne 24.10.2019: 

- jde o zájmovou železniční stanici pro nakládku a vykládku železničních transportů určenou 

pro ženijní jednotky AČR a aliančních vojsk 

- žádáme o zachování kolejí 302, 304,306 u čelně boční rampy a kolejí 332A a 334 s čelní 

rampou sloužící pro výcvik AČR v nakládání na železniční vozy 

- žádám o zaslání informace o zahájení stavby a harmonogramu výstavby. 

38. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti InfoTel, spol s r.o., zastupující společnost 

UPC Česká republika, s.r.o. (nyní společnost Vodafone Czech Republic a.s.) pod zn. 

E011891/19 ze dne 17.12.2019, zejména: 

- stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 

VVKS společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření 

39. Stavebník dodrží podmínky vyjádření EDERA Group a.s., pod zn.: 122/310320/PC ze dne 

31.3.2020 a pod zn.: 258/010620/PC ze dne 1.6.2020, zejména: 

- realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti 

EDERA Group a.s. 

- bude respektováno ustanovení §101 a §102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických 

komunikacích. 

- s dostatečným předstihem před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší 

společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby, případně po dohodě s námi zajistí 

odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. S vytýčenou trasou vedení budou 

prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět. 

- při provádění stavebních prací stavebník, nebo jím pověřený subjekt, učiní všechna 

nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunikačního vedení ve 

vlastnictví společnosti EDERA Group a.s. 

- ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního zařízení je možné provádět 

zemní práce pouze ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. 

- při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle 

ČSN 736005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. Pokud nebude možné 

normu dodržet, bude případné náhradní řešení dohodnuto se zástupcem naší společnosti. 
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- pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho 

řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením 

třetími osobami.  

- bez souhlasu společnosti EDERA Group a.s. nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod 

stávajícím vedením tvořeným HDPE trubkami. 

- stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly 

nad trasou před provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození. 

- před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem 

přizván zástupce naší společnosti 

- Hořlavé látky bude stavebník nebo jím pověřený subjekt skladovat nejméně 3m od osy trasy 

nadzemního vedení. 

- Veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich 

vedení a jejich součástí v místě stavby budou v případě jejich potřeby realizovány výhradně 

společností EDERA Grup a.s. případně ji určenou projekční, montážní nebo servisní 

organizací. Za úpravu vedení je považována i jakákoliv manipulace s kabelovými komorami 

(změna jejich polohy, výšky, typu víka atd.) 

40. Stavebník dodrží podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti 

CETIN, a.s., pod č.j.: 667830/18 ze dne 13.7.2018, zejména: 

- stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami 

ochrany Sek, které jsou nedílnou součástí Vyjádření 

41. Stavebník dodrží podmínky Českých radiokomunikací a.s. ze dne 12.12.2019, zejména: 

- nejpozději před zahájením stavby bude uzavřena smlouva o překládce a SoSB na služebnost 

- práce nutno provádět tak, aby nedošlo k porušení kabelů. Před a po ukončení stavby budou 

provedena příslušná měření vč. měřících protokolů 

- výkopy budou prováděny ručně. Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po 

kontrole díla stavebním dozorem a majitelem podzemních sítí 

42. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Hradec 

Králové, pod č.j.: 1591/2019 ze dne 6.9.2019, zejména: 

- požadujeme odkup nemovitostí p.č.st.9993, st.9994, st.617, st.10044. 

- před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemky určené pro 

dočasný a trvalý zábor  

- požadujeme zachování přístupu k nemovitostem v majetku ČD, a.s. především pro všechny 

nájemníky 

- zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví 

dopisu minimálně 7 dní předem 

- k předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM 

Hradec Králové - místní správu, se kterým bude projednán postup prací na pozemku v 

majetku ČD, a.s. a který písemně předá a po ukončení prací písemné potvrdí převzetí 

pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro 

udělení souhlasu k ukončení stavby 

- před zahájením zemních prací kontaktujte s předstihem zástupce místní správy za účelem 

přesného vytyčení tras IS. Při výkopových pracích je třeba dodržet ochranná pásma IS a 

zajistit zabezpečení stávajících vedení IS proti poškození 

- zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, 

bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby 

budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch 

dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy. 

43. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Českých drah, a.s., odboru správy a prodeje majetku, 

pod č.j.: 4392/2019-O32 ze dne 30.9.2019: 

- požadujeme dodržení všech podmínek uvedených ve stanovisku RSM Hradec Králové č.j. 

1591/2019 ze dne 6.9.2019 
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- před zahájením stavby a předáním staveniště musí dojít k majetkoprávnímu vypořádání 

pozemků p.č. st. 10041, st. 10042, st. 10043, st. 1091, 2590/3, 2798/50, 2798/65, st. 3766, 

st. 3767, st. 3771, 4417, 4443, 4444, st. 8033, st. 8035, st. 8036, st. 8038, st. 9995 a to 

včetně případných staveb na těchto pozemcích. 

44. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Služeb města Pardubic a.s., pod zn.: 20131/IO ze dne 

22.3.2020 a pod zn.: 20156/IO ze dne 24.3.2020, zejména: 

- práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození souboru veřejného osvětlení 

- součástí stavby jsou i objekty přeložek VO, jejichž stavby bude hrazena z prostředků 

investora 

- v místě křížení bude stávající i nově budované kabelové vedení VO na náklady investora 

uloženo do chráničky (KOPOHALF prům. 110mm). Rovněž v místech, kde nebude 

dodrženo ochranné pásmo kabelového vedení VO bude toto uloženo do chráničky 

(KOPOHALF prům. 110mm). 

- Před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras provoz VO 

SmP a.s. (tel. 466 260 854). Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně. Při 

všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy. 

- Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na 

objednávku investora divize VO SmP a.s. 

- Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras 

před záhozem (min. 1 pracovní den předem). 

- Před montážními dvířky sloupů VO ve vzdálenosti 1,0m a na kabelovém vedení VO 

nebudou umístěny žádné objekty. 

- Osvětlení lávky pro pěší nebude napojeno do souboru veřejného osvětlení. 

- Na kabelovém vedení a 1m od stožárů VO nebude uskladněn stavební materiál ani zde 

nebude umístěno zařízení staveniště a kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby. 

Soubor VO bude po dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby. 

- Na nově zbudovaný soubor veřejného osvětlení investor zajistí zpracování geometrického 

plánu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve 

prospěch SmP a.s. 

- Stávající soubor veřejného osvětlení bude zachován funkční až do zprovoznění nově 

vybudovaného souboru VO. Odstraněné zařízení bude předáno vlastníkovi – SmP a.s.  

45. Stavebník dodrží podmínky vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., pod č.j.: E31711/19 ze 

dne 16.8.2019, zejména: 

- stavebník je povinen řídit se podmínkami uvedenými v přílohách podle druhů kolize a jejich 

řešení. 

46. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Explosia a.s., pod zn.:18800 Expl/TU/383/2019 ze 

dne 9.7.2019 a pod zn.: 18800 Expl/TÚ/266/2020 ze dne 16.6.2020: 

- všechny SO a PS které budou realizovány v rámci modernizace a rekonstrukce se nachází v 

pátém bezpečnostním pásmu závodu Explosia a.s. v Semtíně. Společnost Explosia a.s. 

upozorňuje, že stavba a její technické řešení (možné narušení stability, způsob použití těžké 

techniky a ruční mechanizace, ukotvení sloupů trolejového vedení, pohyb osob v kolejišti a 

jeho okolí apod.) musí zohledňovat rozsah poškození, které lze v daném bezpečnostním 

pásmu v případě mimořádné události očekávat (viz vyhlášky ČBÚ č. 102/1994 Sb., č. 

99/1995 Sb., resp. č. 76/1996 Sb.) pro podmínky umístění staveb v bezpečnostních pásmech 

závodu Explosia a.s., která jsou vyznačena v platném územním plánu města Pardubice. 

Případná ochranná pásma této stavby nesmí být v kolizi s výše uvedeným pátým 

bezpečnostním pásmem. V řízení požadujeme respektovat stanovisko dotčeného orgánu 

státní správy, kterým je Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 

Pardubického, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové. Rozsah stavby musí odpovídat 
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projektové dokumentaci, ke které zaslala Explosia a.s. závazné stanovisko pod č.j. 18800 

Expl/TÚ/387/2019 ze dne 19. 7. 2019. 

47. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., pod zn.: 

Jo/2020/v,k/DSP-903.01 ze dne 29.1.2020 a pod zn.: Jo/2020/v,k/DSP-903.02odl ze dne 

11.2.2020, zejména: 

- zásah a vstup do stávajících vodovodů a kanalizací a souvisejících zařízení provádí na 

základě objednávky pouze provozní středisko VAK Pardubice 

- přeložky a nové trasy veřejných vodovodů a kanalizací budou povolovány a uváděny do 

trvalého provozu jako vodní díla 

- sanované odpadní vody, odpadní materiály a sutě nebudou vypouštěny ani ukládány do 

kanalizace pro veřejnou potřebu, tzn. ani do jejich přípojek 

- používání mechanizace bude v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací omezeno 

- nejpozději k předání a převzetí dokončených staveb a překládaných tras veřejných 

vodovodů a kanalizací uzavře investor s vlastníky dotčených pozemků smlouvy o 

služebnosti uložených vodovodů a kanalizací pro „majitele a provozovatele“ a zajistí zápis 

do KN 

- Rozsah prací a dokončené dílo včetně potřebných dokumentů (dokumentace skutečného 

provedení, protokoly zkoušek, atesty, geodet. zaměření, smlouvy o služebnosti zapsané v 

KN atd.) převezme technik VAK samostatným protokolem.  

- Nejpozději ke kolaudaci díla zpracuje investor /provozovatel provozní řád nebo kanalizační 

řád vnitřní (areálové) kanalizace včetně podchycení umístěných předčistících zařízení, 

retenčních nádrží a dalších specifických umístěných objektů a zařízení. Pro retenční nádrže 

bude zařazen provozní řád samostatný. Před dokončením bude dokument projednán s VAK, 

čistopis bude předán VAK. 

- V průběhu realizace bude probíhat spolupráce investora a zhotovitele s techniky VAK 

(předání staveniště, konzultace techn. řešení a příp. změn, účast na KD, účast na zkouškách, 

přejímky dokončených prací apod.) 

- Nejpozději ke kolaudaci díla budou investorem upraveny uzavřené smlouvy s VAK 

Pardubice na dodávku pitné vody a odvádění a likvidaci odpadních vod a vod srážkových. 

48. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Lesy České republiky, s.p., pod č.j.: 

LCR164/001579/2019 ze dne 12.7.2019 a pod č.j.: LCR164/001699/2020 ze dne 17.6.2020, 

zejména: 

- nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na předmětné pozemky 

- na předmětné pozemky nebude ukládán žádný stavební ani jiný materiál 

- nedojde k poškození stromů stojících na předmětných pozemcích 

- investor stavby, a po jejím dokončení provozovatel stavby, budou po celou dobu životnosti 

stavby na svůj náklad provádět opatření dle § 22 zákona č. 289/1995 Sb. 

- konečné stanovisko k dotčení ochranného pásma lesních pozemků vydá orgán státní správy 

lesů, Magistrát města Pardubic. 

49. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik, pod č.j.: 

PLa/2019/043683 ze dne 21.11.2019, zejména: 

- křížení trati s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 752130 „Křížení a souběhy 

vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením“ 

- likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 

„Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“ 

- požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 

povrchových vod či podzemních vod 

- do koryta vodního toku nebudou ukládány žádné materiály a veškerý případný napadaný 

materiál musí být neprodleně z koryta vodního toku odstraněn 
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- veškeré práce u vodního toku a zásahy do břehových porostů budou provedeny pouze v 

nezbytném rozsahu a předem odsouhlaseny se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, 

provozní středisko Pardubice 

- veškeré objekty vybudované v rámci akce a případné vyvolané stavební úpravy v okolí 

vodního toku v naši správě zůstanou v majetku investora stavby, nebo jeho právního 

nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla 

- zahájeni a ukončení prací prováděných u vodního toku bude předem oznámeno na Povodí 

Labe, státní podnik, provozní středisko Pardubice (Cihelna 135, 530 09 Pardubice, 2 466 

868 245) a zástupce uvedeného provozního střediska požadujeme přizvat na předání 

staveniště zhotoviteli a před kolaudací stavby ke kontrole a k protokolárnímu převzetí 

provedených prací. 

50. Stavebník dodrží podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností 

v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 1107544377 ze dne 

21.2.2020, zejména: 

- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytýčení podzemních vedení 

prostřednictvím Zákaznické linky 

- stavba si vyžádá úpravy zařízení distribuční soustavy. Tato úprava bude realizována v 

souladu s ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v rámci přeložky distribučního zařízení dle 

podmínek Smlouvy o Smlouvě budoucí o realizaci přeložky č. 8120072161. 

Popis prací: Stávající kabely vn 35kV vedoucí do trafostanice PA_0918 se demontují a 

nahradí se novými kabely vn 35kV mimo plánovanou komunikaci - plánovaný sjezd novými 

kabely stejného průřezu. Stávající olejové kabely se odkopou a ekologicky zlikvidují. V 

trase nových kabelů vn budou vybudovány nové trubky HDPE.  

- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 

normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 

33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro 

kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. 

- Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době 

výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., 

zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení 

přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.  

- V případě výstavby oplocení bude oplocení provedeno tak, aby k zařízení distribuční 

soustavy byl zajištěn nepřetržitý volný přístup pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ 

Distribuce, a. s., a pracovníků námi pověřených firem. 

- Budovy, konstrukce, skladovací prostory a ostatní objekty (např. garáže, kůlny, sklady, 

přístřešky, pergoly, kryté zastávky, objekty ČOV, čerpacích stanic, akumulačních nádrží, 

městský mobiliář apod.) nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé roviny vedené po 

obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních 

vodičů nadzemního vedení VN). Současně žádná část budov, skladovacích prostor (od 

uskladněného materiálu) a ostatních objektů nebude umístěna blíže než 5 metrů od vodičů 

vedení (přímá vzdálenost k vodičům vedení VN). 

- Budovy, konstrukce, skladovací prostory a ostatní objekty (např. garáže, kůlny, sklady, 

přístřešky, pergoly, kryté zastávky, objekty ČOV, čerpacích stanic, akumulačních nádrží, 

městský mobiliář apod.) nebudou umístěny blíže než 2 metry od konstrukcí nebo vnějšího 

pláště zděných el. stanic (ve všech směrech). 

- Skladovací prostory hořlavých látek budou umístěny mimo ochranné pásmo el. stanic. 

- Budovy, konstrukce, skladovací prostory a ostatní objekty (např. garáže, kůlny, sklady, 

přístřešky, pergoly, kryté zastávky, objekty ČOV, čerpacích stanic, akumulačních nádrží, 

městský mobiliář apod.) nebudou umístěny blíže než 0,6 metru od podzemního vedení. 
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- Souběh inženýrských sítí s venkovním elektrickým vedením VN - trasa inženýrských sítí 

(vodovod, kanalizace, plyn) nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé roviny vedené po 

obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (měřeno od 

krajních vodičů nadzemního vedení VN). Křížení inženýrských sítí s venkovním 

elektrickým vedením VN - trasa inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn) nebude 

umístěna blíže než 4 metry od nejbližšího tělesa stožáru nebo sloupu. 

- Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn) nebudou umístěny blíže než 2 metry od 

konstrukcí nebo vnějšího pláště zděných el. stanic. 

- Sdělovací vedení a ostatní (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV nebudou umístěny blíže 

než 4 metry od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (souběh). Křížení s 

venkovním elektrickým vedením VN - trasa sdělovacích vedení a ostatní silových vedení s 

napětím do 45 kV nebude umístěna blíže než 4 metry od nejbližšího tělesa stožáru nebo 

sloupu. 

- Sdělovací vedení a ostatní (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV blíže než 2 metry od 

konstrukcí nebo vnějšího pláště zděných el. stanic. 

- Sklady hořlavých látek a prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu (pokud zvláštní 

předpisy nestanoví jinak) nebudou umístěny blíže než 10 metrů od svislé roviny krajních 

vodičů nadzemního vedení VN. 

- Silnice, místní a účelové silniční komunikace, parkoviště, cyklistické stezky nebudou 

umístěny blíže než 0,6 metru od trasy podzemních vedení (souběh). Křížení (kolmé křížení) 

bude provedeno dle ČSN 73 6005.  

- Protihlukové stěny nebudou umístěny blíže než 0,6 metru od trasy podzemních vedení 

(souběh). Křížení (kolmé křížení) bude provedeno dle ČSN 73 6005. 

- Dráhy železniční, tramvajové, trolejbusové, lanové (souběh) nebudou umístěny blíže než 6 

metrů (s trakcí 10 metrů) od svislé roviny krajních vodičů nadzemního vedení VN (měřeno 

kolmo na vedení). Křížení bude provedeno dle PNE 33 3301. 

- Stavbou (stavební činnosti) nesmí dojit k narušení stability podpěrných bodů vedení. 

- Stavbou (stavební činností) nesmí dojit k narušení stability kabelových skříní (pilířů). Před 

jistícími skříněmi musí být zajištěn volný manipulační prostor alespoň lm. Spodní hrana 

jistících skříní nebude níže než 0,6m nad definitivně upraveným terénem. 

- Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability el. stanic. 

- V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou 

ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při 

dodržení ČSN 73 6005 

- Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. 

- Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. 

- V prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. 

- V prostoru podpěrných bodů nadzemních vedení nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k 

navršení zeminy 

- V prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení 

zeminy. 

- V prostoru ochranného pásma podzemního 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 73 6005. 

- Trvalé porosty budou vysazovány mimo ochranné pásmo podzemního vedení. 

- 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 vn a 3 m od vodičů vvn (dle PNE 330000-6), pokud 



 

21 /31 

není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že 

nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného 

vedení. 

- Ochranné pásmo vedení vn bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí 

"POZOR - ochranné pásmo vedení vn“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma. 

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 

nedodržení bezpečnostních předpisů. 

- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných 

vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše 

uvedené stavby, ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, 

které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 

nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

- Na podpěrných bodech nadzemního vedení nesmí být umístěno žádné dopravní značení 

nebo reklama. 

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou 

tohoto souhlasu. 

- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 

stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku. 

51. Stavebník dodrží podmínky stanoviska GridServices, s.r.o., pod zn. 5002151705 ze dne 

22.6.2020, zejména: 

- požadujeme respektovat umístění STL plynovodu OC DN 80. V případě nutnosti demontáže 

plynovodu pro provedení opravy propustku je nutné projednat přeložku plynárenského 

zařízení s tím, že bude nutné zajistit distribuci zemního plynu pro lokalitu U Trojice (např. 

zásobník CNG) 

- v místě předpokládaného vjezdu na staveniště (cca km 90,279) bude provedena ochranaVTL 

plynovodu DN 300 silničním panelem. Dále požadujeme ochránit čichačku v blízkosti 

vjezdu betonovou skruží. 

- před zahájením zemních prací musí stavbyvedoucí zhotovitele zajistit vytyčení a řádné 

vyznačení VTL plynovodů v obvodu staveniště včetně dohodnutí podmínek pro provádění 

zemních prací, bez řádné znalosti polohy těchto vedení není možno zahájit zemní práce 

- vyznačení těchto zařízení musí být patrné po celou dobu výstavby; 

- s vytyčením podzemního zařízení musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci 

provádějící zemní práce 

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.) 

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál 

- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození 

vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL 

plynovodu ohraničit výstražnou páskou) 

52. Stavebník, dodrží podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje pod zn.: 

SUSPK/486/2020 ze dne 27.2.2020 a pod zn.: SUSPK/841/2017 ze dne 13.2.2017: 

- silnice nesmí být využita k uložení materiálů, výkopové zeminy či k odstavení mechanizace 

- vlastní stavební činností nesmí být poškozena ani znečištěna vozovka nebo příslušenství 

silnice II/324. Případné negativní dopady na danou silnici musí být neprodleně odstraněny 

- nebude zasahováno do dopravního prostoru silnice II/324 pod mostem 

- pro případné uzavírky bude zhotovitelem stavby zažádáno o stanovení přechodné úpravy 

provozu s předchozí konzultací s SúsPk. 

53. Stavebník dodrží požadavky vyjádření Dopravního podniku města Pardubic a.s., pod zn.: 

Lp/19/96e ze dne 3.9.2019, dále pod zn.: Lp/19/259e ze dne 25.9.2019 a pod zn.: Lp/19/1252 

ze dne 10.2.2020, zejména: 
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- během vlastní realizace těchto úprav požadujeme přístup na staveniště, abychom mohli 

činnost na našich zařízeních kontrolovat a zejména pak zajišťovat jejich bezpečný stav před 

jednotlivými výlukami. Dodavatel přeložek našich zařízení musí s námi jednotlivé kroky 

výstavby průběžně konzultovat. 

- Konkrétní termíny zahájení a trvání jednotlivých výluk a objížděk pro linky městské 

hromadné dopravy je třeba s námi průběžně projednávat vždy alespoň 3 měsíce předem, 

abychom mohli sestavit nové jízdní řády a nechat je schválit nadřízenými orgány. Tyto 

dočasné objížďky a výluky musí být stanovovány v souladu s rozhodnutími příslušných 

dopravních úřadů, aby nebylo třeba žádat o změny licencí na provoz jednotlivých linek. 

54. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, pod 

č.j.: 38200/3/So/2019 ze dne 18.10.2019, zejména: 

- průjezdní profil prostorové uspořádání silnice I/17 nebude změněno. 

- na mostních objektech ev.č. 37-029 a 37-031 budou umístěny zábrany proti dotyku dle 

specifikace předložené projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS z 07/2019, SUDOP 

BRNO, spol s r. o., Kounicova 26, 611 36 Brno. 

- Tato zařízení „zábrany proti dotyku“ jsou dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích v platném znění součástí silnice/mostu, jedná se o tzv. „mostní vybavení“ v 

majetkové správě vlastníka pozemní komunikace. K tomuto proto není třeba vydávat 

souhlas dle § 25 zákona o zvláštním užívání silnice/mostu k umístění tohoto typu zařízení. 

- Do nosné konstrukce ani do spodní stavby nebude zasahováno, nebudou změněny 

prostorové parametry mostních otvorů. 

- Na nosné konstrukci nesmí být umístěno jiné cizí zařízení např. návěstní a směrové 

informační tabule, reklamní poutače, světelná signalizace apod. 

- Stavba bude prováděna v klimaticky vhodném období. Dopravně inženýrská opatření z 

hlediska BESIP budou předem projednána. 

- V případě, že si stavba vyžádá zvláštní užívání silnice (zřízení pracovního místa) je nutné, 

aby zhotovitel stavby požádal v dostatečném předstihu před realizací stavby ŘSD ČR 

Správu Pardubice v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c-2 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, v platném znění o souhlas se zvláštním užíváním silnice I/17. 

- V průběhu vlastní stavby musí stavebník zajistit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění 

nebo poškození silnice I/37 včetně jejího příslušenství. Ze strany stavebníka je nutné zajistit 

očištění vozidel, aby nedocházelo k vyvážení nečistot na vozovku a ohrožení BESIP. 

Případné znečištění bude bezodkladně odstraněno. 

55. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Elektrárny Opatovice a.s., pod zn.: 252/19 ze dne 

30.9.2019 a ze dne 12.5.2020: 

- při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 

458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho 

spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení činí 

2,5 m po stranách krajního vedení. 

- V ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení v majetku EOP nesmí být umístěno 

složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika 

- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou 

sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně. 

V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k 

projektové dokumentaci. 

- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP 

dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Křížení inženýrských sítí 

provádět zásadně kolmo na zařízení EOP. Křižující sítě uložit v místech křížení do 

chrániček. 

- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě 

nechat vytyčit - vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 

813, 724303244 nebo 800 100 841 (dispečer EOP). 
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- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je 

stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841. 

- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten 

zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození 

uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis. 

- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. 

úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 

458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele 

zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen 

uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody. 

- Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi. 

56. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:  

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné 

samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí 

stavebník Drážnímu úřadu. 

57. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 

jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6-ti měsíců. 

58. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 

vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 

402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování 

rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

59. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu 

nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení 

závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena 

předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., 

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

60. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a 

staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich 

vlastníkům. 

61. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2024, včetně zkušebního provozu. 

 

Účastníci řízení: 

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 

 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČ:70994234 

zastoupená na základě plné moci právnickou osobou: SUDOP PRAHA a.s.,  Olšanská 

2643/1a,  13000 Praha 3, IČ:25793349 

 Dopravní podnik města Pardubic, a. s.,  Teplého 2141,  53220 Pardubice, IČ:63217066 

 KÁVOVINY akciová společnost,  Jana Palacha 515,    Pardubice, IČ:25999818 

 Statutární město Pardubice,  Pernštýnské náměstí 1,  53021 Pardubice I, IČ:00274046 

 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,  Teplého 2014,  53002 Pardubice V, IČ:60108631 

 Služby města Pardubic a.s.,  Hůrka 1803,  53002 Pardubice, IČ:25262572 

 enteria a.s.,  Jiráskova 169,  53002 Pardubice, IČ:27537790 

 EDERA Group a.s.,  Arnošta z Pardubic 2789,  53002 Pardubice I, IČ:27461254 

 Elektrárny Opatovice, a.s.,  Pardubice 2 ,  53213 Opatovice nad Labem, IČ:28800621 

 Povodí Labe, státní podnik,  Víta Nejedlého 951,  50003 Hradec Králové 3, IČ:70890005 

 Lidl Česká republika v.o.s.,  Nárožní 1359/11,  15800 Praha 5, IČ:26178541 

 ČEZ Distribuce, a. s.,  Guldenerova 2577/19,  30328 Plzeň, IČ:24729035 
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 Lesy Čr, s. p.,  Přemyslova 1106/19,  50168 Hradec Králové, IČ:42196451 

 Kongresové centrum ILF a.s.,  Pařížská 128/22,  11000 Praha 1, IČ:63999871 

 Správa a údržba silnic Pardubického kraje,  Doubravice 98,  53353 Pardubice, IČ:00085031 

 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha, IČ:61459445 

 MOBIservis s.r.o.,  Kostnická 159,  53006 Pardubice, IČ:28809963 

 České Radiokomunikace a.s.,  Skokanská 2117/1,  16900 Praha, IČ:24738875 

 T-Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 Praha 4, IČ:64949681 

 Vodafone Czech Republic a.s.,  náměstí Junkových 2808/2,  15500 Praha 5, IČ:25788001 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Čerčanská 2023/12,  14000 Praha 4, IČ:65993390 

 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,  K Vápence 2677,  53002 Pardubice, IČ:25253361 

 PARAMO, a.s.,  Přerovská 560,  53006 Pardubice, IČ:48173355 

 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1, IČ:70994226 

 Explosia a.s.,  Semtín 107,  53050 Pardubice Semtín, IČ:25291581 

 Česká pošta, s.p.,  Politických vězňů 909/4,  22599 Praha 1, IČ:47114983 

 Státní pozemkový úřad,  Husinecká 1024/11a,  13000 Praha 3, IČ:01312774 

 CETIN a.s.,  Českomoravská 2510/19,  19000 Praha 9, IČ:04084063 

 Obec Jankov,  Na náměstí 14,  25703 Jankov, IČ:00231916 

 VOJTÍŠKOVÁ IVANA, Ostřešany 297, 53002 Ostřešany 

 ŠŤOVÍČKOVÁ VĚRA, Ráby 178, 53352 Ráby 

 ŠŤOVÍČEK JIŘÍ, Počaply 89, 53304 Sezemice 

 ŽÁČKOVÁ ZUZANA, V Štíhlách 1252/5, 14200 Praha 

 HUSÁKOVÁ VĚRA, Rokycanova 608, 53002 Pardubice 

 TLAČVODA PAVEL, Jiráskova 4191, 43003 Chomutov 

 ELKANA RUTH, Nahalal 10600, Izrael 

 SEGAL DANIEL, Sderot Shaul Hamelech 4, Izrael 

 Generální ředitelství cel,  Budějovická 1387/7,  14000 Praha 4, IČ:71214011 

 AutoForum, spol. s r. o.,  Na Spravedlnosti 1533,  53002 Pardubice, IČ:46508660 

 DEPRO Vápenka s.r.o.,  Jiráskova 169,  53002 Pardubice, IČ:08539201 

+ další účastníci označení veřejnou vyhláškou. 

O d ů v o d n ě n í  

         Stavebník, Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 

IČ:70994234, zastoupená na základě plné moci právnickou osobou: SUDOP PRAHA a.s.,  

Olšanská 2643/1a,  13000 Praha 3, IČ:25793349, podal dne 25. října 2019 žádost o stavební 

povolení.  

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost 

o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo 

stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-

65814/19/Bn ze dne 25. listopadu 2019 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti 

č.j.: DUCR-65758/19/Bn ze dne 25. listopadu 2019. Ke dni 1. června 2020 byly všechny nedostatky 

žádosti odstraněny. 

Podle § 112 odst. 2 stavebního zákona Drážní úřad upustil od ohledání na místě a ústního 

jednání a stanovil termín pro uplatnění závazných stanovisek a námitek dotčených orgánů a 

účastníků řízení nejpozději do 15. července 2020. 

Drážní úřad ověřil v souladu s postupem uvedeným v Metodické pomůcce MMR k 

problematice záměrů, pro které byl vydán negativní závěr zjišťovacího řízení podle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, shodu záměru 

s rozsahem podrobeným zjišťovacímu řízení (závěr zjišťovacího řízení č. j. KrÚ 
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27490/2017/OŽPZ/VO ze dne 20. 4. 2017). Drážní úřad v tomto smyslu konstatuje, že oproti 

záměru, identifikovanému v závěru zjišťovacího řízení, nedošlo k podstatným změnám, které by 

mohly mít vliv na závěr ohledně nezbytnosti posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán 

Magistrátem města Pardubic, stavebním úřadem.  

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 

 Územní rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, pod č.j.: MmP 71358/2017 

ze dne 8.11.2017 

 Územní rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, pod č.j.: MmP 67398/2017 

ze dne 24.10.2017 

 Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

pod č.j.: KrÚ 27490/2017/OŽPZ/VO ze dne 20.4.2017 

 Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

pod zn.: 60630/2019/OŽPZ/Le ze dne 14.8.2019 

 Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

pod č.j.: 61996/2019/OŽPZ/Si ze dne 20.8.2019 

 Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod 

č.j.: KrÚ 75070/2019/OŽPZ/UD ze dne 10.10.2019 

 Závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a 

zemědělství, pod č.j.: KrÚ 78291/2019 ze dne 31.10.2019 

 Společné vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: 

OŽP/84118/2019/Ves ze dne 5.9.2019 

 Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: 

OŽP/99149/2019/BA ze dne 27.9.2019 

 Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: MmP 

101647/2019/Ve ze dne 11.10.2019 

 Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: 

MmP/75494/2019/ ze dne 23.7.2019 

 Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: 

OŽP/79563/2019/JH ze dne 7.8.2019 

 Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, pod č.j.: 

MmP/70798/2019/ ze dne 19.8.2019 

 Souhlas Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: 

OŽP/99149/2019/BA ze dne 27.9.2019 

 Souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaného Magistrátem města 

Pardubic, stavebním úřadem, pod č.j.: MmP 87127/2019 ze dne 21.8.2019 

 Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, pod č.j.: 

MmP/17714/2020 a MmP/17723/2020 ze dne 26.3.2020 

 Vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, pod 

č.j.: ÚMOI/1013/2020/ODŽ/15/Peš-2 ze dne 11.3.2020 

 Stanovisko Úřadu městského obvodu Pardubice V, odbor investiční a správní, pod č.j.: 

7005/2019/Chu/OIS ze dne 31.1.2020 

 Rozhodnutí Úřadu městského obvodu Pardubice V, odbor investiční a správní, pod č.j.: 

7006/2019/44/OIS ze dne 16.3.2020 

 Stanovisko Úřadu městského obvodu VI, odbor investic, dopravy a životního prostředí, pod 

č.j.:MOP65/280/2020/KO ze dne 27.2.2020 

 Rozhodnutí Úřadu městského obvodu VI, odbor investic, dopravy a životního prostředí, pod 

č.j.:MOP65/812/2020/KR ze dne 5.5.2020 

 Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, 

pod č.j.: KrÚ 22688/2020-Ky ze dne 11.3.2020 
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 Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, pod č.j.: PLa/2019/026861 ze dne 19.8.2019 a pod 

č.j.: PLa/2019/043683 ze dne 21.11.2019 

 Stanovisko Lesy České republiky, s.p., pod č.j.: LCR164/001579/2019 ze dne 12.7.2019 a 

pod č.j.: LCR164/001699/2020 ze dne 17.6.2020 

 Stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, 

Dopravní inspektorát, pod č.j.: KRPE-74949-1/ČJ-2019-170606 ze dne 14.10.2019 

 Stanovisko Úřadu pro civilní letectví, pod č.j.: 09259-19-701 ze dne 19.8.2019 

 Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, 

pod zn.: SBS 24977/2019/OBÚ-09/1 ze dne 18.7.2019, dále pod zn. SBS 39822/2019/OBÚ-

09/1 ze dne 8.1.2020 a pod zn.: SBS 22156/2020/OBÚ-09/1 ze dne 17.6.2020 

 Vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje pod zn.: SUSPK/486/2020 ze dne 

27.2.2020 a pod zn.: SUSPK/841/2017 ze dne 13.2.2017 

 Stanovisko Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Hradec Králové, pod č.j.: 

1591/2019 ze dne 6.9.2019 

 Stanovisko Českých drah, a.s., odboru správy a prodeje majetku, pod č.j.: 4392/2019-O32 ze 

dne 30.9.2019 

 Vyjádření Explosia a.s., pod zn.:18800 Expl/TU/383/2019 ze dne 9.7.2019 a pod zn.: 18800 

Expl/TÚ/266/2020 ze dne 16.6.2020 

 Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, pod č.j.: 38200/3/So/2019 ze dne 

18.10.2019 

 Vyjádření Elektrárny Opatovice a.s., pod zn.: 252/19 ze dne 30.9.2019 a ze dne 12.5.2020 

 Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s., pod č.j.: 

667830/18 ze dne 13.7.2018 

 Vyjádření Českých radiokomunikací a.s. ze dne 12.12.2019 

 Vyjádření EDERA Group a.s., pod zn.: 122/310320/PC ze dne 31.3.2020 a pod zn.: 

258/010620/PC ze dne 1.6.2020 

 Vyjádření Služeb města Pardubic a.s., pod zn.: 20131/IO ze dne 22.3.2020 a pod zn.: 

20156/IO ze dne 24.3.2020 

 Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., pod č.j.: E31711/19 ze dne 16.8.2019 

 Vyjádření společnosti InfoTel, spol s r.o., zastupující společnost UPC Česká republika, s.r.o. 

(nyní společnost Vodafone Czech Republic a.s.) pod zn. E011891/19 ze dne 17.12.2019 

 Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě UPC 

Česká republika, s.r.o. (nyní společnost Vodafone Czech Republic a.s.) ze dne 23.4.2020 

 Vyjádření Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., pod zn.: Jo/2020/v,k/DSP-903.01 ze dne 

29.1.2020 a pod zn.: Jo/2020/v,k/DSP-903.02odl ze dne 11.2.2020 

 Vyjádření ČD-Telematika a.s., pod zn.: 08131/2018-O ze dne 26.10.2018 

 Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického 

zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 1107544377 ze dne 21.2.2020 

 Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: 

OŽP/Vod/53897/20/No ze dne 2.6.2020 

 Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, pod č.j.: 

OŽP/VOD/55590/20/No ze dne 4.6.2020 

 Stanovisko GridServices, s.r.o., pod zn. 5002151705 ze dne 22.6.2020 

 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územního odboru 

Pardubice, pod č.j.: HSPA-17-360/2020-Sh ze dne 27.5.2020 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, pod č.j.: KHSPA 

23885/2019/HOK-Pce ze dne 7.2.2020 

 Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, pod sp.zn.:80661/2019-

1150-OÚZ-PCE ze dne 30.1.2020 

 Odborné stanovisko Agentury logistiky, odbor vojenské dopravy, ze dne 24.10.2019 
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 Vyjádření Dopravního podniku města Pardubic a.s., pod zn.: Lp/19/96e ze dne 3.9.2019, dále 

pod zn.: Lp/19/259e ze dne 25.9.2019 a pod zn.: Lp/19/1252 ze dne 10.2.2020 

 Vyjádření správce ochrany autorských práv ze dne 16.12.2019 

 Stanovisko PARAMO, a.s. pod zn.: OBS-K/165/19/Bř ze dne 26.8.2019 

 a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a,  

13000 Praha 3, IČ:25793349, osoba oprávněná ke zpracování dokumentace: Ing. Daniel Filip 

– ČKAIT 0601407. 

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 

odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 

správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další 

písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se 

doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení 

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. 

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad 

vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení 

Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, 

které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 

rozhodnutí. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů 

ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce 

infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti 

odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává 

s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý 

účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní 

úřad na náklady účastníka. 

 

Informace pro stavebníka: 

 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

 Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 

nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad 

obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže 

stavba již byla zahájena. 

Stavebník je podle § 8 odst. 1, písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, osvobozen od úhrady správního poplatku stanoveného podle sazebníku 

správních poplatků položky 18, bod 1, písm. f). 

 

  

„otisk úředního razítka“  Ing. Miroslav  H r o n   v.r.  

ředitel územního odboru Praha 
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Přílohy:  

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 

 Ověřená projektová dokumentace 

 Štítek „Stavba povolena“ 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den 

vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce 

Drážního úřadu. 

 

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 

 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 

 Magistrát města Pardubic,  Pernštýnské nám. 1,  53021 Pardubice 

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení:  

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 

 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, 

zastoupená na základě plné moci právnickou osobou:  SUDOP PRAHA a.s.,  Olšanská 

2643/1a,  13000 Praha 3 

 Dopravní podnik města Pardubic, a. s.,  Teplého 2141,  53220 Pardubice 

 KÁVOVINY akciová společnost,  Jana Palacha 515,   Pardubice 

 Statutární město Pardubice,  Pernštýnské náměstí 1,  53021 Pardubice I 

 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,  Teplého 2014,  53002 Pardubice V 

 Služby města Pardubic a.s.,  Hůrka 1803,  53002 Pardubice 

 enteria a.s.,  Jiráskova 169,  53002 Pardubice 

 EDERA Group a.s.,  Arnošta z Pardubic 2789,  53002 Pardubice I 

 Elektrárny Opatovice, a.s.,  Pardubice 2,  53213 Opatovice nad Labem 

 Povodí Labe, státní podnik,  Víta Nejedlého 951,  50003 Hradec Králové 3 

 Lidl Česká republika v.o.s.,  Nárožní 1359/11,  15800 Praha 5 

 ČEZ Distribuce, a. s.,  Guldenerova 2577/19,  30328 Plzeň 

 Lesy Čr, s. p.,  Přemyslova 1106/19,  50168 Hradec Králové 

 Kongresové centrum ILF a.s.,  Pařížská 128/22,  11000 Praha 1 

 Správa a údržba silnic Pardubického kraje,  Doubravice 98,  53353 Pardubice 

 ČD - Telematika, a.s.,  Pernerova 2819/2a,  13000 Praha 3 

 MOBIservis s.r.o.,  Palackého třída 2879,  53002 Pardubice 

 České Radiokomunikace a.s.,  Skokanská 2117/1,  16900 Praha 6 

 T-Mobile Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1,  14800 Praha 4 

 Vodafone Czech Republic a.s.,  náměstí Junkových 2808/2,  15500 Praha 5 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  

razítko   
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 Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Čerčanská 2023/12,  14000 Praha 4 

 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,  K Vápence 2677,  53002 Pardubice 

 PARAMO, a.s.,  Přerovská 560,  53006 Pardubice 

 České dráhy, a.s.,  nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,  11000 Praha 1 

 Explosia a.s.,  Semtín 107,  53050 Pardubice Semtín 

 Česká pošta, s.p.,  Politických vězňů 909/4,  22599 Praha 1 

 Státní pozemkový úřad,  Husinecká 1024/11a,  13000 Praha 3 

 CETIN a.s.,  Českomoravská 2510/19,  19000 Praha 9 

 Kubešová Kamila, Odlochovice 1, 25703 Jankov, zastoupená opatrovníkem: Obec Jankov,  

Na náměstí 14,  25703 Jankov 

 Vojtíšková Ivana, Ostřešany 297, 53002 Ostřešany, spravující pozůstalost po Břetislavu 

Vojtíškovi, zemřelém, posledně bytem Ostřešany 297, 53002 Ostřešany 

 Šťovíčková Věra, Ráby 178, 53352 Ráby 

 Šťovíček Jiří, Počaply 89, 53304 Sezemice 

 Žáčková Zuzana, V Štíhlách 1252/5, 14200 Praha 

 Husáková Věra, Rokycanova 608, 53002 Pardubice 

 Tlačvoda Pavel, Jiráskova 4191, 43003 Chomutov 

 ELKANA Ruth, Nahalal 10600, Izrael 

 SEGAL Daniel, Sderot Shaul Hamelech 4, Izrael 

 Generální ředitelství cel,  Budějovická 1387/7,  14000 Praha 4 

 AutoForum, spol. s r. o.,  Na Spravedlnosti 1533,  53002 Pardubice 

 DEPRO Vápenka s.r.o.,  Jiráskova 169,  53002 Pardubice 

 

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí: 

katastrální území Pardubice 

st. 595, st. 596/1, st. 597/1, st. 598/1, st. 598/2, st. 599, st. 606/1, st. 607/1, st. 618/1, st. 618/12, st. 

618/13, st. 618/2, st. 618/5, st. 618/6, st. 618/7, st. 618/8, st. 618/9, st. 677/1, st. 677/2, st. 677/3, st. 

701/4, st. 702/1, st. 702/2, st. 715, st. 727/4, st. 728/1, st. 730, st. 731/1, st. 732/2, st. 732/3, st. 

732/4, st. 7329, st. 733/2, st. 734/1, st. 736, st. 737/1, st. 737/2, st. 738/9, st. 739/3, st. 740, st. 741, 

st. 774/1, st. 782/1, st. 795, st. 816, st. 824/1, st. 824/2, st. 827, st. 828, st. 836, st. 845, st. 848/1, st. 

848/2, st. 854, st. 864/1, st. 864/12, st. 864/13, st. 864/2, st. 864/3, st. 864/4, st. 864/5, st. 864/6, st. 

864/7, st. 864/8, st. 865, st. 876, st. 877, st. 882, st. 924/1, st. 932/2, st. 932/3, st. 940, st. 943, st. 

956, st. 958/10, st. 958/11, st. 958/12, st. 958/13, st. 958/14, st. 958/15, st. 958/2, st. 958/3, st. 

958/4, st. 958/5, st. 958/6, st. 958/7, st. 958/8, st. 958/9, st. 964/1, st. 984, st. 994, st. 995, st. 996, st. 

8034, st. 8036, st. 8081, st. 8092, st. 8184, st. 8186, st. 8187, st. 8188, st. 8308, st. 8309, st. 8310, st. 

8311, st. 8312, st. 8313, st. 8314, st. 8315, st. 8316, st. 8317, st. 8362/1, st. 8363, st. 8364, st. 8369, 

st. 8584, st. 8605, st. 8797, st. 8873, st. 8911, st. 9264, st. 9265, st. 9266, st. 9267, st. 9447, st. 9517, 

st. 9729, st. 9738, st. 9867, st. 1012, st. 1018/1, st. 1018/6, st. 1018/7, st. 1023/1, st. 1024, st. 1031, 

st. 1033/1, st. 1033/2, st. 1033/3, st. 1033/4, st. 1038, st. 1043, st. 1057, st. 1067, st. 1074, st. 

1079/1, st. 1079/2, st. 1079/3, st. 1079/4, st. 1081, st. 1139, st. 1140, st. 11402, st. 1141, st. 1206, st. 

1248, st. 1304, st. 1342/1, st. 1485, st. 1486, st. 1491/1, st. 1544, st. 1545, st. 1667/2, st. 1667/4, st. 

1734, st. 1735, st. 1779, st. 1795/2, st. 1795/3, st. 1795/4, st. 1795/5, st. 1796, st. 2460, st. 2461, st. 

3018, st. 3097/1, st. 3098, st. 3301/2, st. 3385/2, st. 3449, st. 3599, st. 3776, st. 3791, st. 4068/3, st. 

4609, st. 5051, st. 5530/1, st. 5533, st. 5550, st. 5553, st. 5554, st. 6007/10, st. 6007/11, st. 6007/12, 

st. 6007/13, st. 6007/14, st. 1795/3, st. 1795/4, st. 1795/5, st. 1796, st. 2460, st. 2461, st. 3018, st. 

3097/1, st. 3098, st. 3301/2, st. 3385/2, st. 3449, st. 3599, st. 3776, st. 3791, st. 4068/3, st. 4609, st. 

5051, st. 5530/1, st. 5533, st. 5550, st. 5553, st. 5554, st. 6007/10, st. 6007/11, st. 6007/12, st. 

6007/13, st. 6007/15, st. 6007/16, st. 6007/17, st. 6007/19, st. 6007/20, st. 6007/21, st. 6007/22, st. 

6007/23, st. 6007/24, st. 6007/25, st. 6007/26, st. 6007/27, st. 6007/3, st. 6007/5, st. 6007/6, st. 

6007/7, st. 6007/8, st. 6420, st. 6421, st. 6422, st. 6423, st. 6424, st. 6425, st. 6426, st. 6427, st. 

6428, st. 6429, st. 6430, st. 6007/15, st. 6007/16, st. 6007/17, st. 6007/19, st. 6007/20, st. 6007/21, 
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st. 6007/22, st. 6007/23, st. 6007/24, st. 6007/25, st. 6007/26, st. 6007/27, st. 6007/3, st. 6007/5, st. 

6007/6, st. 6007/7, st. 6007/8, st. 6420, st. 6421, st. 6422, st. 6423, st. 6424, st. 6425, st. 6426, st. 

6427, st. 6428, st. 6429, st. 6431, st. 6432, st. 6433, st. 6434, st. 6435, st. 6441, st. 6442, st. 6443, st. 

6444, st. 6445, st. 6446, st. 6447, st. 6448, st. 6449, st. 6450, st. 6451, st. 6452, st. 6453, st. 6454, st. 

6455, st. 6456, st. 6457, st. 6463, st. 6464, st. 6465, st. 6466, st. 6467, st. 6468, st. 6469, st. 6470, st. 

6471, st. 6472, st. 6473, st. 6474, st. 6475, st. 6476, st. 6477, st. 6478, st. 6479, st. 6485, st. 6486, st. 

6487, st. 6488, st. 6489, st. 6490, st. 6491, st. 6492, st. 6493, st. 6494, st. 6495, st. 6496, st. 6497, st. 

6498, st. 6499, st. 6500, st. 6501, st. 6502, st. 6503, st. 6504, st. 6505, st. 6506, st. 6507, st. 6508, st. 

6509, st. 6510, st. 6511, st. 6519, st. 6593, st. 7330, st. 7331, st. 7332, st. 10038, st. 10039, st. 

10040, st. 10054, st. 10055, st. 10486, st. 11218, st. 11356, st. 11357, st. 11358, st. 11359, st. 

11380, 103/18, 103/2, 103/35, 120/28, 120/29, 120/30, 120/31, 120/32, 120/33, 133/36, 134/71, 

134/73, 134/74, 134/75, 134/79, 134/80, 1769/6, 1778/119, 1778/125, 1778/126, 1778/127, 

1778/131, 1778/133, 1778/135, 1778/138, 1778/22, 1778/23, 1778/30, 1778/34, 1778/35, 1778/36, 

1778/39, 1778/40, 1778/41, 1778/51, 1778/55, 1778/58, 1778/63, 1778/67, 1778/70, 1778/71, 

1778/72, 1778/78, 1778/79, 1778/80, 1778/9, 1792/10, 1792/6, 1794/11, 1794/19, 1795/33, 1810/1, 

2034/10, 2034/12, 2034/25, 2034/30, 2034/41, 2034/9, 2047/4, 2047/6, 2054/16, 2054/6, 2055/1, 

2062/2, 2062/3, 2082/36, 2082/45, 2082/46, 2082/47, 2082/59, 2082/70, 2082/81, 2082/83, 

2082/84, 2082/85, 2084/3, 2087/5, 2094/6, 2096/35, 2098/5, 2105/2, 2107/5, 2118/2, 2118/4, 

2118/63, 2123/2, 2123/20, 2123/28, 2123/30, 2124/4, 2130/1, 2130/19, 2130/28, 2149/10, 2149/11, 

2149/2, 2149/7, 2149/9, 2152/5, 2168/10, 2168/15, 2168/16, 2168/17, 2168/48, 2168/49, 2168/51, 

2170/1, 2170/10, 2240/12, 2240/2, 2240/5, 2303/15, 2316/1, 2316/20, 2316/65, 2318/50, 2338/2, 

2341/1, 2350/9, 2353/35, 2376/15, 2382/6, 2386/15, 2386/40, 2386/44, 2387/12, 2387/32, 2387/34, 

2387/8, 2388/1, 2389/2, 2389/27, 2404/2, 2404/56, 2404/57, 2410/33, 2477/3, 2482/5, 2482/7, 

2484/3, 2491/3, 2493/1, 2493/11, 2493/12, 2493/17, 2493/18, 2493/21, 2493/22, 2493/3, 2493/4, 

2495/3, 2496/1, 2496/3, 2499/112, 2499/128, 2499/137, 2499/138, 2499/139, 2499/141, 2499/146, 

2499/147, 2499/151, 2499/27, 2499/33, 2499/34, 2499/35, 2499/38, 2499/44, 2499/71, 2499/98, 

2500/12, 2500/18, 2500/2, 2500/26, 2500/30, 2500/32, 2500/4, 2500/5, 2500/8, 2500/9, 2502/1, 

2502/2, 2502/4, 2502/5, 2502/6, 2505/3, 2506/8, 2507/11, 2507/9, 251/6, 2511/11, 2511/28, 

2511/29, 2511/36, 2511/42, 2513/1, 2513/2, 2513/3, 2516/1, 2518/1, 2518/2, 252/11, 2520/5, 

2520/6, 2526/14, 2529/5, 2534/12, 2534/13, 2534/15, 2534/29, 2538/1, 2538/3, 2542/3, 2543/2, 

2546/4, 2568/5, 2568/7, 2568/8, 2573/5, 2573/8, 2580/4, 2583/10, 2583/12, 2583/17, 2583/18, 

2583/19, 2583/20, 2583/21, 2583/22, 2583/23, 2583/24, 2583/25, 2583/26, 2583/28, 2583/30, 

2583/31, 2583/32, 2583/33, 2583/37, 2583/39, 2583/40, 2583/41, 2583/46, 2583/47, 2583/49, 

2583/56, 2583/6, 2589/20, 2590/5, 2590/6, 2605/10, 2605/100, 2605/103, 2605/104, 2605/105, 

2605/106, 2605/107, 2605/108, 2605/112, 2605/115, 2605/117, 2605/132, 2605/133, 2605/141, 

2605/142, 2605/143, 2605/144, 2605/162, 2605/163, 2605/164, 2605/165, 2605/167, 2605/171, 

2605/172, 2605/173, 2605/174, 2605/183, 2605/184, 2605/186, 2605/187, 2605/40, 2605/47, 

2605/49, 2605/50, 2605/51, 2605/52, 2605/56, 2605/60, 2605/66, 2605/67, 2605/72, 2605/76, 

2605/78, 2605/79, 2605/80, 2605/96, 2605/97, 2605/99, 2628/20, 2629/31, 2650/2, 2665/11, 

2665/20, 2665/21, 2665/42, 2774/27, 2774/3, 2774/30, 2774/47, 2797/2, 2797/3, 2797/4, 2798/34, 

2798/35, 2798/47, 2798/52, 2798/54, 2798/57, 2798/60, 2798/61, 2800/6, 2802/19, 2802/31, 

2802/32, 2802/33, 2802/36, 2802/38, 2802/41, 2802/42, 2802/43, 2802/44, 2802/47, 2802/50, 

2802/7, 2803/21, 2803/7, 2906/1, 2973/1, 2973/2, 2886, 2996/2, 2996/3, 3000/1, 3000/2, 3000/24, 

3000/25, 3000/26, 3000/27, 3000/29, 3000/30, 3000/31, 3000/32, 3000/33, 3000/34, 3000/35, 

3000/36, 3000/37, 3000/38, 3000/39, 3000/40, 3000/41, 3000/42, 3000/47, 3000/48, 3000/5, 

3000/51, 3000/56, 3000/57, 3000/58, 3000/61, 3181, 3780, 3781, 3782/1, 3782/2, 3783/1, 3783/2, 

3784, 3873, 3884/13, 3884/19, 3884/2, 3884/20, 3884/21, 3884/22, 3884/5, 3885/3, 3885/5, 3885/8, 

3906/13, 3906/14, 3906/15, 3906/17, 3906/2, 3906/4, 3906/6, 3906/8, 3907/10, 3907/11, 3907/13, 

3907/7, 3907/8, 3908, 3909/3, 3910/3, 3910, 3911/1, 3913/1, 3913/2, 3913/3, 3917/2, 3921/1, 

3921/2, 3921/3, 3921/4, 3921/5, 3923/1, 3924/1, 3925, 3926/1, 3926/3, 3927/10, 3927/2, 3927/3, 

3927/7, 3927/8, 3927/9, 3928/1, 3928/2, 3929/3, 3929/4, 3929/5, 3929/6, 3929/7, 3931, 3936/1, 

3936/2, 3936/4, 3938, 3939, 3945, 3999/6, 3999/7, 4001/1, 4013/2, 4013/7, 4013/8, 4038, 4091/1, 
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4091/4, 4091/9, 4419/2, 4447, 4700, 4806, 4817, 4853/1, 4905/1, 4905/2, 4905/3, 4913/1, 4914/1, 

4914/11, 4914/14, 4914/16, 4914/18, 4914/19, 4914/6, 4914/8, 4915/13, 4915/2, 4917/1, 4917/10, 

4917/15, 4917/2, 4917/25, 4917/26, 4917/28, 4917/3, 4917/30, 4917/31, 4917/38, 4917/39, 

4917/40, 4917/41, 4917/42, 4917/44, 4917/48, 4917/49, 4917/50, 4917/51, 4917/52, 4917/53, 

4917/54, 4917/55, 4917/56, 4917/57, 4917/58, 4917/60, 4917/61, 4917/62, 4917/63, 4917/66, 

4917/67, 4917/71, 4917/72, 4991, 5005, 5015, 5016, 5020, 5064, 5070, 5070, 5118, 5129, 5136, 

5148, 5159, 5160, 5161, 5179, 5190, 5236/2, 5236/3, 672/25, 672/3, 673/1, 694/8, 695/2, 755/1. 

katastrální území Svítkov 

st. 785, st. 788, st. 790, st. 791, st. 792, st. 793, st. 794, st. 796, st. 797, st. 799, st. 800, st. 808, st. 

810/1, st. 810/10, st. 810/11, st. 810/12, st. 810/18, st. 810/2, st. 810/3, st. 810/4, st. 810/5, st. 810/6, 

st. 810/7, st. 810/8, st. 810/9, st. 816/1, st. 820, st. 821, st. 831/3, st. 845, st. 846, st. 847, st. 848, st. 

849, st. 894/1, st. 894/10, st. 894/11, st. 894/12, st. 894/13, st. 894/14, st. 894/15, st. 894/16, st. 

894/17, st. 894/18, st. 894/2, st. 894/20, st. 894/21, st. 894/22, st. 894/23, st. 894/24, st. 894/25, st. 

894/27, st. 894/28, st. 894/3, st. 894/32, st. 894/4, st. 894/5, st. 894/6, st. 894/7, st. 894/8, st. 894/9, 

st. 895, st. 896, st. 897, st. 1282, st. 1445, 221/1, 221/2, 221/5, 738/1, 738/8, 738/9, 751/3, 751/7, 

796/7, 796/8, 796/9, 797/4, 798/1, 800/2, 800/4, 800/6, 800/7, 1061/1, 1077/1, 1077/26, 1077/27, 

1091/1, 1091/2, 1091/4, 1098/35, 1100, 1101/1, 1101/4, 1101/6, 1102/3, 1103/2, 1103/3, 1104/18, 

1104/20, 1104/21, 1104/22,  1104/23, 1104/24, 1104/25, 1104/27, 1104/28, 1104/29, 1104/30, 

1104/31, 1105/11, 1105/13, 1105/8, 1106/2, 1107/2, 1107/3, 1108/10, 1108/11, 1108/2, 1109/7, 

1119/43, 1119/45, 1119/46, 1121/2, 1121/4, 1122/2, 1122/3,1123/1, 1123/2, 1127/32, 1130/1, 

1131/1, 1131/3, 1133, 1136, 1148, 1149/2, 1150/1,1150/2, 1150/3, 1152, 1153, 1154, 1157/6, 

1157/7, 1158/1, 1158/2, 1159, 1161, 1162/1, 1162/2, 1167/1, 1167/2, 1169/4, 1173/10, 1173/8, 

1173/9, 1185, 1190/2, 1190/3, 1190/4, 1191/10, 1191/7, 1191/8, 1195/2, 1195/3, 1195/5, 1200/1, 

1200/2, 1200/7, 1200/8, 1206, 1207, 1208, 1223, 1313, 1324, 1351, 1368, 1369. 

Dotčené orgány: 

 Úřad pro civilní letectví,  Letiště Ruzyně,  16008 Praha 6 

 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,  Teplého 1526,  53002 Pardubice 

 Úřad městského obvodu Pardubice V, Češkova 22,  53002 Pardubice 

- odbor investiční a správní 

 Úřad městského obvodu Pardubice VI, Kostnická 865,  53006 Pardubice 

- odbor investic, dopravy a životního prostředí 

 Úřad městského obvodu Pardubice I, U Divadla 828,  53002 Pardubice 

- odbor dopravy a životního prostředí 

 Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125,  53211 Pardubice 

- odbor životního prostředí a zemědělství 

- odbor dopravy a silničního hospodářství 

 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor 

Pardubice, dopravní inspektorát,  Rožkova 1684,  53002 Pardubice 2 

 Magistrát města Pardubic,  Pernštýnské nám. 1,  53021 Pardubice 

- stavební úřad 

- odbor životního prostředí 

- odbor správních agend 

 Ministerstvo obrany,  Teplého 1899,  53002 Pardubice 2 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,  Wonkova 1142/1,  

50002 Hradec Králové 

 Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové,  Velké náměstí 

33,  50001 Hradec Králové 

Na vědomí: 

 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1 

 

Spis 


