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MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 
ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice 
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy 

 
sp.zn.: OD 6.29/110210/18/Chr D 89/18 
č.j.: MmP 48971/2022  
vyřizuje: Bc. Marie Chroustová 
telefon: 466 859 354 
e-mail: Marie.Chroustova@mmp.cz 
  

V Pardubicích dne 27. dubna 2022  

 

K vyvěšení na úřední desku: 

Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice 

Městský úřad Dašice, úřední deska, Komenského 25, 533 03 Dašice 

 

Veřejná vyhláška 

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ 

 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, speciální stavební úřad podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, se rozhodl o opravě zřejmých nesprávností v rozhodnutí:  

 

„Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“ 
 

Stavební objekty: 

SO 141 Polní cesta Loučná 

SO 142 Přístupy na pozemky 

SO 192 DIO – Dopravně inženýrské opatření 

 

Stavba je umístěna na těchto pozemcích: 

SO 141 Polní cesta Loučná 

Na poz. par. č. 771/4 (orná půda), 771/5 (orná půda), 771/9 (orná půda), 772/3 (orná půda), 772/4 (orná půda), 
773/6 (orná půda), 773/7 (orná půda), 832/17 (orná půda), 832/18 (orná půda), 1072/43 (orná půda), 1476/1 
(ostatní plocha), 2147/1 (ostatní plocha), 2264/57 (vodní plocha), 2264/64 (vodní plocha), 2302/13 (ostatní 
plocha), 2304/1 (ostatní plocha), 2304/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Dašice; 

SO 142 Přístupy na pozemky 

Na poz. par. č. 722/13 (orná půda), 820/1 (vodní plocha), 820/17 (vodní plocha), 822/2 (orná půda), 826/4 (orná 
půda), 832/18 (orná půda), 832/23 (orná půda), 832/28 (orná půda), 832/30 (orná půda), 1011/3 (orná půda), 
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1032/2 (orná půda), 1067/13, 1067/14 (vodní plocha), 1068/3 (orná půda), 1072/124 (orná půda), 1072/126 (orná 
půda), 1072/130 (orná půda), 1074/2 (orná půda), 1143/4 (orná půda), 1143/14 (orná půda), 1164/1 (orná půda), 
1164/21 (orná půda), 1167/6 (orná půda), 1173/2 (ostatní plocha), 1174/23 (vodní plocha), 1181/2 (orná půda), 
1205/1 (orná půda), 1205/16 (orná půda), 1205/43 (orná půda), 1205/45 (orná půda), 1205/47 (orná půda), 
1205/49 (orná půda), 1205/51 (orná půda), 1205/52 (orná půda), 1205/54 (orná půda), 1206/3 (orná půda), 
1217/3 (orná půda), 1232/2 (orná půda), 1233/3 (orná půda), 1238/2 (orná půda), 1241/2 (orná půda), 1243/2 
(orná půda), 1252/2 (orná půda), 1441/51 (orná půda), 1476/1 (ostatní plocha), 1476/3 (ostatní plocha), 2167/1 
(ostatní plocha), 2167/9 (ostatní plocha), 2167/12 (ostatní plocha), 2171/1 (orná půda), 2180/1 (ostatní plocha), 
2346/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Dašice; 

SO 192 DIO – Dopravně inženýrské opatření 

Na poz. par. č. 733/1 (orná půda), 765 (orná půda), 832/20 (orná půda), 1302/13 (orná půda), 1302/25 (orná 
půda), 1302/26 (orná půda), 1302/27 (orná půda), 1441/2 (orná půda), 1441/54 (orná půda), 1441/55 (orná 
půda), 1441/58 (orná půda), 1441/60 (orná půda), 1441/63 (orná půda), 1441/64 (orná půda), 1441/65 (orná 
půda), 2180/21 (ostatní plocha), 2193/3 (ostatní plocha), 2193/33 (ostatní plocha), 2193/38 (ostatní plocha), 
2193/39 (ostatní plocha), 2193/40 (ostatní plocha), 2193/41 (ostatní plocha), 2193/46 (ostatní plocha), 2346/1 
(ostatní plocha), 2346/2 (ostatní plocha), 2346/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Dašice (dále jen stavba). 

 

Podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se provádí oprava písemného vyhotovení rozhodnutí 
Speciálního stavebního úřadu Odboru dopravy pod č.j.: MmP 43833/2022 ze dne 13. dubna 2022 takto: 

 

Původní znění:  

7. Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou 
žádosti o vydání povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu. 

Nové znění:  

7. Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou 
žádosti o vydání povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu: 

7.1. CETIN a.s., č. j.: 800253/21 ze dne 29. 9. 2021: 

7.1.1. Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; 

7.1.2. Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník 
a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo 
činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 

7.1.3. stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 

 dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK 

 V místech křížení SEK s novými zpevněnými povrchy (pochozí a pojízdná plocha) musí být SEK 
uložena do chráničky, a to tak, aby chráničky přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj křížení na obě 
strany. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. 

 Minimálně šest měsíců před zahájením realizace stavby objednejte u společnosti CETIN a.s. 
vypracování prováděcí projektové dokumentace na přeložku komunikačních sítí (kontaktní 
osoba: p. Pekař - 602120786, tomas.pekar@cetin.cz). 

 Minimálně tři měsíce před zahájením realizace stavby je stavebník povinen se společností CETIN 
a.s. uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci překládky SEK (kontaktní osoba: p. Pekař - 602120786, 
tomas.pekar@cetin.cz). 
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 Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky 
zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby. 

 CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky. 

 Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která 
překládku SEK vyvolala.; a 

 řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

7.1.4. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost 
CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona 
o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné 
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 

7.1.5. Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností 
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

7.1.6. Všeobecné podmínky ochrany SEK. 

7.2. GasNet Služby, s.r.o., č. j.: 5002467690 ze dne 21. 10. 2021: 

7.2.1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 
Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na 
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při 
podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí 
termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné 
určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad. 

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ 
STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI 
V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 

7.2.2. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí 
kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. 
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem 
ochranného pásma a těmito podmínkami. 

7.2.3. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

7.2.4. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti 
a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

7.2.5. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena 
tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, 
který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii 
a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být 
použita bezvýkopová technologie. 

7.2.6. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich 
poškození. 

7.2.7. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

7.2.8. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
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7.2.9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE 
potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239. 

7.2.10. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, 
která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete 
na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto 
stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.  

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly 
povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

7.2.11. O provedené kontrole bude sepsán protokol. 8ez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 
Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy 
v místě styku stavby s PZ. 

7.2.12. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány 
a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu 
s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce 
a opravy", který naleznete na https://www.gasnet.cz/c5/technicke- dokumenty/ a v souladu s ČSN 
EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

7.2.13. Neprodleně po skončení stavební Činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky PZ. 

7.2.14. Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ 
a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

7.3. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, č. j.: KHSPA 17236/2018/HOK-
Pce ze dne 7. 12. 2018: 

7.3.1. V souladu s § 124 zákona c. 183/2006 Sb. stavebního zákona bude stanoven zkušební provoz nebo 
předčasné užívání výše uvedené stavby. 

7.3.2. V rámci zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby bude provedeno měření hluku ze 
silniční dopravy v době denní i v době noční v bodech č.: V10 hlukové studie (tj. v chráněném 
venkovním prostoru staveb, bytového domu čp. 195 v ul. Křičenského z provozu stávající 
komunikace č. 11/322). 

7.3.3. V rámci zkušebního provozu nebo předčasného užívání novostavby přeložky bude provedeno 
měření hluku v nej bližším chráněném venkovním prostoru staveb k ověření výsledků výpočtu 
v bodě č. V15 hlukové studie (ZAK-Q112-07-2018-HS, Dašice zpracované 19.7.2018 Mgr. Michalem 
Grégrem ze spol. Radek Píša, Konečná 2770, 530 02 Pardubice). Měření bude požadováno u objektu 
k bydlení Dašice čp. 258. 

7.3.4. Nej později ke kolaudaci SO 311 budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých 
materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. 

7.3.5. Před uvedením stavebního objektu SO 311 do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné 
vody z nově vybudovaného vodovodního řadu. 

7.4. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, č. j.: KRPE-78739-1/ČJ-2018-
170606 ze dne 16. 10. 2018: 

7.4.1. Provedení připojení silnice č. III/32246 na nově navržený přivaděč není bezpodmínečně nutné. 

7.4.2. Provedení propustků musí být provedeno dle čl. 12.1.2 ČSN 736101 (září 2018). 
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7.4.3. Provedení polních cest musí odpovídat platné ČSN 73 6109. 

7.4.4. Konstrukce středového ostrova nesmí umožňovat přímý průhled okružní křižovatkou. Provedení 
připojení vjezdových i výjezdových větví okružních křižovatek nesmí umožňovat rychlý průjezd 
vozidel. 

7.4.5. V případě splnění podmínek pro provedení osvětlení komunikací (křižovatek) dle ČSN EN 
13201/2017, požadujeme tyto osvětlit. 

7.4.6. Zastávky veřejné přepravy osob požadujeme provést dle platných: vyhláška č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ČSN 73 6425-1. 

7.4.7. Požadujeme právní zajištění dodržení rozhledových poměrů na připojení komunikací, v případech, že 
rozhledová pole těchto připojení zasahují do cizích pozemků. 

7.4.8. Připojení sousedních nemovitostí a účelových komunikací na komunikace vyšší kategorie provést 
stavebně tak, aby bylo zřejmé, že se nejedná o křižovatku pozemních komunikací. Rozhledové 
poměry v místech připojení musí splňovat podmínky čl. 11.9 platné ČSN 73 6101. 

7.4.9. V případě zachování zastávek veřejné přeprav osob doporučujeme zvážit jejich opodstatnění 
s ohledem na jejich využívanost. 

7.4.10. Provedení mostních objektů musí umožňovat normální zatížitelnost min. 48 t. Vybudování 
mostního objektu na dálničním přivaděči, kde by si řidiči těžkých nákladních vozidel (kvůli nimž je 
také přivaděč budován) museli zajišťovat, aby ve stejném okamžiku nejelo po mostu další vozidlo je 
nepřípustné. 

7.4.11. Šířka jízdních pruhů na mostních objektech pak musí respektovat šířku jízdních pruhů 
v předchozím vedení komunikací zvětšenou o bezpečnostní odstup (viz. ČSN 73 6101). 

7.4.12. Nadzemní části stavby včetně vegetačních úprav nesmí zasahovat ani do rozhledových polí 
křižovatek (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) ani do rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí 
(čl. 11.9.ČSN 736101/2018). 

7.4.13. Polní cestu P1 nepřipojovat na hlavní tah silnice č. II/322, ale pouze na silnici č. II/340, na které lze 
uvažovat jízdu sníženou rychlostí. 

7.4.14. V souladu s ustanovením § 25 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních, 
požadujeme provést osvětlení silnice včetně přilehlých křižovatek v případě, že dojde k posunu dz 
č. IZ4a-b do volného úseku. 

7.5. Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu, č. j.: MmP 
133762/2021 ze dne 20. 12. 2021: 

7.5.1. Územní rozhodnutí lze vydat, až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

7.5.2. Žadatel dodrží podmínky dané ve vyjádření Správy a údržby silnic PK č.j. SUSPK/8113/2021 ze dne 
26. 10. 2021:  

 Minimálně 1 měsíc před prováděním vlastních stavebních prací požádá zhotovitel silniční správní 
úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice — provádění stavebních prací 
v silničním pozemku. 

 Minimálně 1 měsíc před prováděním vlastních stavebních prací požádá zhotovitel silniční správní 
úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice — provádění stavebních prací 
v silničním pozemku. 

 Projekční a stavební práce na stavebním objektu SO 501 Úpravy vodovodu budou koordinovány 
se stavbou „Napojení silnice 11/322 na D35 MÚK Dašice". 
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 Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období 
(01. 11. - 31.03.). 

 Před zahájením stavebních prací bude mezi investorem, zhotovitelem akce a Správou a údržbou 
silnic Pardubického kraje uzavřena smlouva o podmínkách zřízení stavby a předáno staveniště. 

 Bude zajištěn monitoring stavu vozovek v prostoru budoucí stavby za účelem opravy vozovek 
v případě jejich poškození při provádění stavebních prací a staveništní dopravy; monitoring 
bude předán správci komunikace (vedoucí cestmistr Pardubice a pracovník oddělení 
majetkové 

 bude předložena fotodokumentace za použití měřidla dokládající splnění výše uvedených 
podmínek (hloubka uložení, přesahy vrstev vozovky, provedení měření hutnění). 

 Uloženi do silničního příkopu, popř. zeleného pásu: 

 hloubka uložení v příkopu bude 1,2 m pode dnem příkopu, rovněž tak v zeleném pásu, 
šoupata, hydranty budou umístěny mimo silniční příkop z důvodu strojní údržby 

 zaměstnanci SÚS Pk musí být oznámen termín provedení zásypu za účelem kontroly 
hloubky uložení sítě, zásypy budou provedeny po vrstvách a řádně hutněny v souladu 
s TP 146, 

 v případě zásahu do silničního příkopu bude tento obnoven v odpovídajícím tvaru 
a spádu, 

 místa výkopů budou uvedena do řádného stavu, včetně osetí. 

 Musí být zajištěno řádné odvodnění silnic. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího 
zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady 
investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice. 

 Vytěženy a stavební materiál bude ukládán mimo silnici 

 Nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní silniční příslušenství. Zasáhne-li výsprava krytu 
vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno, na základě pokynů správce 
pozemní komunikace (vedoucí cestmistr Holice, pracovník oddělení majetkové správy) na 
náklady investora stavby. 

 Držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání silnice 
a za případné škody jim zvláštním užíváním silnice způsobené do doby protokolárního předáni 
opravené silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje (dále jen SUS Pk) a za případné 
škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční doby. 

 Držitel souhlasu zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět SÚS Pk dle 
potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR Dl Pardubice a silničním správním 
úřadem. 

 Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 Za soulad s platnými technickými předpisy pro projektování odpovídá projektant. 

7.5.3. Provozem uloženého vedení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. 

7.5.4. Umístění sítí technického vybavení svou polohou nesmí bránit opravám a modernizaci komunikací, 
ztěžovat provádění jejich údržby. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní 
komunikace, při stavebních pracích na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, zajistit 
bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor. 
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7.5.5. Před vlastní realizací stavby musí žadatel požádat o povolení zvláštního užívání pro užití silnice, 
silničního pozemku, místní komunikace pro provádění stavebních prací, ve smyslu § 25 odst. 1 
a odst. 6 písm. c) 3 zákona. 

7.5.6. V případě omezení silničního provozu při provádění výstavby, včetně omezení chodců, žadatel 
požádá Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, v rámci výše uvedeného o stanovení přechodné 
úpravy provozu na komunikaci, a to zejména způsob označení dopravní překážky pro zajištění 
bezpečnosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

7.5.7. Věci umístěné bez povolení nebo v rozporu s tímto povolením je jejich vlastník povinen odstranit 
neprodleně, po doručení výzvy vlastníka komunikace. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje věc vlastník 
této pozemní komunikace na náklady vlastníka věci. 

7.5.8. Nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí posuzuje silniční správní úřad jako porušení předpisů pro 
zvláštní užívání silnic. 

7.6. Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělní ochrany přírody, č. j.: OŽP/99511/2021/Li 
ze dne 13. 10. 2021: 

7.6.1. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

7.6.2. Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do 
zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst.2 písm. c). 

7.6.3. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude 
původcem odpadů, které při stavbě vzniknou. 

7.6.4. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

7.6.5. vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence. 

7.6.6. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo 
využití vzniklých odpadů. 

7.6.7. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, 
aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene 
stromů v souladu s ČSN DIN 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), 

7.6.8. V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude konzultováno s věcně a místně 
příslušným úřadem. 

7.6.9. 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. 

7.6.10. Ve výsadbě doporučujeme upřednostnit geograficky původní druhy dřevin. Zároveň 
upozorňujeme, že záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin je v souladu 
s ustanovením § 5 odstavce 4 zákona č. 114/1992 Sb., možné jen s povolením orgánu ochrany 
přírody. 

7.6.11. V případě nalezení pobytových znaků zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků je nutné 
záměr konzultovat s věcně a místně příslušným správním orgánem dle zákona Č. 114/1992 Sb. 
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7.6.12. V případě, že byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 
a výše zmíněné změny stavebních objektů nevytvoří nový zábory na zemědělské půdě nebude nový 
souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF zapotřebí. 

7.6.13. Pro polní cesty není třeba souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle ust. § 1 odst. 3 zákona 
č. 334/1992 Sb. 

7.6.14. Vybudování polních cest P3 (brod přes Kostěnický potok), P6 a P7 v blízkosti vodního toku Loučná 
a P4 (propustek HOZ Barevna) podléhá vydání souhlasu dle ust. § 17 písm. a) a d) vodního zákona. 
Tento souhlas bude vydán před vydáním stavebního povolení stavby. 

7.6.15. Se žádostí o souhlas bude předloženo stanovisko správce vodního toku Loučná a Kostěnický potok 
– Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové a správce HOZ Barevna - Státní pozemkový úřad. 

7.7. Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělní vodního hospodářství, č. j.: MmP 
128593/2021 ze dne 7. 12. 2021: 

7.7.1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, kterou za společnost Dopravně 
inženýrská kancelář s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, zpracoval Ing. Pavel Řehák 
a ověřil Ing. Miloš Burianec ČKA1T 0600437 (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby) v souladu 
s obecnými a technickými požadavky na výstavbu a ochranu životního prostředí v červenci 2018. 

7.7.2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu, odbor vodohospodářských 
staveb a Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj ze dne 13.05.2019, zn. č. SPU 
450984/2018 s aktualizací č. 2 ze dne 27.10.2020, zn. č. SPU 395317/2020 a dále s aktualizací č. 3 ze 
dne 22.11.2021, zn.č. SPU 352987/2021. Byla aktualizována dokumentace pro stavební povolení. 

7.7.3. Stanovisko Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, č.j. PLa/2021/044731 ze dne 25.10.2021 - bez 
připomínek. 

7.7.4. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

7.8. Ministerstvo životního prostředí, č. j.: MZP/2022/550/17 ze dne 19. 1. 2022: 

7.8.1. Závazná část bod I. nově zní: „UDĚLUJE SOUHLAS k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu o celkové výměře 11,6594 ha v k. ú. Dašice a k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu o celkové výměře 5,1550 ha v k. ú. Dašice na dobu 5 let." Celková výměra trvalého 
odnětí se snižuje o 0,0030 ha; celková výměra dočasného odnětí v trvání nad 1 rok se zvyšuje 
o 2,2016 ha. 

7.8.2. Seznam pozemků nebo jejich částí dotčených trvalým a dočasným odnětím je uveden v příloze 
tohoto závazného stanoviska. 

7.8.3. Podmínka č. 2 souhlasu se mění takto: kubatura skrývky u dočasného odnětí celkově činí 20 620 m3. 
Ve zbytku zůstává podmínka nezměněna. 

Podmínka č. 4 souhlasu se mění takto: Věta druhá a třetí zní „Zbylé kulturní vrstvy z trvalého odnětí 
v objemu 33 112 m3 budou ihned rozváženy a rozprostřeny na zemědělské pozemky na půdních 
blocích 0105/9, 9202/7, 9101/6, 9303/6, 1102/2 ve vrstvě 0,1 m. Souhlas s rozprostřením kulturních 
vrstev společnosti Chroustovická a. s., IČO: 27479111, je součástí spisu.“ Ve zbytku zůstává 
podmínka nezměněna.  

7.8.4. Bod V. souhlasu „Orientační výše odvodů" se mění takto: Za dočasné odnětí půdy ze ZPF pro 
předmětný záměr budou stanoveny odvody v orientační výši 12 721 Kč/rok odnětí. Ve zbytku 
zůstává bod V. nezměněn. 

7.8.5. Ostatní části souhlasu č. j. MZP/2019/550/1153 ze dne 19. 9. 2019 zůstávají v platnosti. 
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7.9. Povodí Labe, státní podnik, č. j.: PLa/2021/044731 ze dne 25. 10. 2021: 

7.9.1. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního 
a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze 
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu 
dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních 
vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu. 

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými 
dokumenty. 

7.9.2. Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrženým záměrem bez 
připomínek. 

7.10. Obecní úřad Kostěnice, č. j.: 81/2021 ze dne 1. 11. 2021: 

7.10.1. Podél cyklostezky z Kostěnic do Dašic je vedeno pouliční osvětlení, které je katastrálně 
a majetkově rozděleno pro obec Kostěnice a město Dašice. 

7.10.2. Podél silnice 111/32246 v úseku z Kostěnic do Dašic je již provedena výstavba splaškové 
kanalizace v rámci akce „Splašková kanalizace Kostěnice". V tomto úseku je proveden kanalizační 
výtlak vedoucí do stokové sítě v Dašicích. Tuto stavbu investovala společnost VaK Pardubice. 
Požádejte je tedy o vyjádření ke křížení s Vaší stavbou. 

7.10.3. Bereme na vědomí předloženou dokumentaci k provedení podchodu pro cyklisty a chodce. 

7.10.4. Bereme na vědomí předloženou hlukovou studii 

7.11. Obecní úřad Kostěnice, č. j.: 70/2019 ze dne 13. 6. 2019: 

7.11.1. Podél cyklostezky z Kostěnic do Dašic je vedeno pouliční osvětlení, které je katastrálně 
a majetkově rozděleno pro obec Kostěnice a město Dašice. 

7.11.2. Podél silnice 111/32246 v úseku z Kostěnic do Dašic je plánovaná výstavba splaškové kanalizace 
v rámci akce „Splašková kanalizace Kostěnice". Konkrétně v tomto úseku je navržen kanalizační 
výtlak vedoucí do stokové sítě v Dašicích. Kanalizační výtlak bude ukládán podél stávajícího 
vodovodu poblíž cyklostezky. Na tuto stavbu již bylo vydáno stavební povolení a je zpracován 
i projekt pro provádění stavby. V současné době předpokládáme, že výstavba kanalizace proběhne 
dříve než výstavba obchvatu Dašic. Z tohoto důvodu je v rámci prováděcí dokumentace na 
splaškovou kanalizaci počítáno s uložením výtlaku do plastové chráničky v místě křížení 
s plánovaným obchvatem i plánovanou polní cestou, která taktéž bude kanalizační výtlak křížit. 

7.11.3. Při stavebních pracích je potřeba postupovat tak, aby nebyl kanalizační výtlak poškozen. Krytí 
kanalizačního výtlaku je v místě styku s plánovaným obchvatem uvažováno 1,6 m (počítáno ke 
stávajícímu terénu). Žádné nadzemní prvky výtlaku (poklopy šoupat, hydrantů apod.) nejsou 
v daném místě navrženy. 

7.11.4. Bereme na vědomí předloženou dokumentaci k provedení podchodu pro cyklisty a chodce. 

7.11.5. Bereme na vědomí předloženou hlukovou studii 

7.12. Státní pozemkový úřad, č. j.: SPU 450984/2018 ze dne 13. 5. 2019: 

7.12.1. Dotčená HOZ požadujeme respektovat a zachovat jejich funkčnost. 

7.12.2. Při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude zamezeno 
vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do profilu HOZ. 

7.12.3. Dno propustků musí navazovat na původní niveletu dna HOZ (tj. dno bez nánosů). 

7.12.4. V místě křížení polní cesty P1 a zakrytého HOZ ID 1020000285-11201000 požadujeme provést 
obetonování HOZ v tloušťce minimálně 20 cm nad horní hranu potrubí. 
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7.12.5. Požadujeme oznámit zahájení prací na stavebních objektech, v rámci nichž má dojít k dotčení 
HOZ, alespoň 7 pracovních dnů předem. Kontaktní osoba: Ing. Josef Kubant. 

7.12.6. Požadujeme přizvat zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb na kontrolní dny týkající se 
dotčení staveb vodních děl HOZ a k odsouhlasení dokončených prací. Kontaktní osoba: Ing. Josef 
Kubant. 

7.12.7. nejpozději před vlastní realizací stavby budou části staveb vodních děl HOZ. dotčené uvedenou 
stavbou, majetkoprávně vypořádány. 

7.12.8. Majetkoprávní vypořádání může být realizováno na základě písemné žádosti (předepsaný 
formulář) formou kupní smlouvy podle ust. § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, před 
vlastní realizací stavby. Dotčené části staveb vodních děl HOZ v příslušnosti hospodařit SPÚ jsou 
v souladu s platnou legislativou oceňovány cenou obvyklou (tržní hodnotou) i cenou zjištěnou s tím, 
že pro převod se v souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, použije cena vyšší. 
Majetkoprávní vypořádání bude možné realizovat po projednání a odsouhlasení kupní smlouvy 
ústředním ředitelem SPÚ. Z tohoto důvodu doporučujeme navrhovateli se po nabytí právní moci 
stavebního povolení spojit s SPÚ - odborem vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3, ohledně sepsání návrhu žádosti o realizaci prodeje nemovitosti (kontaktní osoba: 
Ing. Michaela Kašpírková, tel.: 729 922 271, email: m.kaspirkova@spucr.cz). 

7.13. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., č. j.: VS/Řá/2021/3416 ze dne 27. 12. 2021: 

7.13.1. Před zahájením stavby budou zařízení ve správě VAK vytýčena. Během provádění prací bude 
zajištěna dostatečná ochrana zařízení ve správě VAK. 

7.13.2. V místě křížení vodovodního přivaděče Dašice - Kostěnice PVC 225 s novou silnicí II/322 bude před 
realizací daného úseku potrubí vytyčeno a ověřena hloubka - doporučujeme provedení ručně 
kopaných sond. 

7.13.3. Na hydranty a traťová šoupata nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky 
musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly. Během stavby nesmí 
dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost 
nesmí být stavbou ohrožena. 

7.13.4. V rámci stavby obchvatu bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech (stř. VAK Holice 
- p. Bartoníček). 

7.13.5. Prováděcí dokumentace obchvatu bude předložena VAK k vyjádření. 

 

Účastníci řízení: 

Ostatní účastníci řízení, podle § 94k písm. a) stavebního zákona: 

1. Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupen 
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 (DS: ffhk8fq) 

Ostatní účastníci řízení, podle § 94k písm. b) až d) stavebního zákona: 

2. Andersonová Šárka, nar. 14. 7. 1975, č.p. 74, 538 63 Ostrov, zastoupena na základě plné moci Pýchou 
Stanislavem, nar. 10. 6. 1982, Přívozní 1600/2B, 170 00 Praha (DS: jp579hn) 

3. Bílá Jana, nar. 13. 6. 1969, Podhaltýřská 814, 533 41 Lázně Bohdaneč 

4. Bílý Michal, nar. 23. 2. 1967, Podhaltýřská 814, 533 41 Lázně Bohdaneč 

5. FUTURE CS a.s., Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05488966 (DS: u394xgg) 
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6. Janouchová Olga, nar. 24. 3. 1971, Zlivice 9, 397 01 Čížová 

7. Jirman Jan, nar. 9. 9. 1981, Tylova 16, 533 03 Dašice 

8. Klásek Tomáš, nar. 4. 6. 1956, Komenského 35, 533 03 Dašice 

9. Křičenská Kateřina, nar. 13. 5. 1992, Čáslavská 236, 538 03 Heřmanův Městec 

10. Lacková Ludmila, nar. 10. 12. 1959, Zelená 296, 53372 Moravany 

11. Loučná - Dašice, a.s., Palackého 485, 533 03 Dašice, IČ: 48171387 (DS: ek5ezny) 

12. Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice, IČ: 00273481 (DS: 95mbn7y) 

13. Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822 (DS: 57xt493) 

14. Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČ: 70892822, zastoupen Správou a údržbou 
silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 (ffhk8fq) 

15. Pastorek Ivo, nar. 26. 3. 1964, Via Salum Sura 11, Graubünden, 7031 Laax, Švýcarská konfederace 

16. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70890005 
(DS: dbyt8g2) 

17. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774 (DS: z49per3) 

18. Štěpánková Marcela, nar. 13. 11. 1973, Křičenského 445, 533 03 Dašice 

19. Torhanová Laura, nar. 5. 1. 1972, Legionářská 539, Rosice, 533 51 Pardubice 

20. Vacek Bohumír, nar. 19. 5. 1949, náměstí T. G. Masaryka 24, 533 03 Dašice 

21. Vinař František, nar. 6. 12. 1944, Ládevská 404/20, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 

22. Vovane & Co, s.r.o., Husitská 107/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 09359443 (DS: it6enzy) 

23. Vrbický Miroslav, nar. 22. 6. 1967, U Splavu 421, 533 03 Dašice (DS: r34ukhh) 

24. Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradce Králové, Velké náměstí 33, 500 01 
Hradec Králové (č. j.: MO 279195/2021-5512HK ze dne 23. 9. 2021) (DS: hjyaavk) 

25. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 (DS: qa7425t) 

26. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1 Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 (DS: jnnyjs6)  

27. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové (DS: dbyt8g2) 

28. Správa a údržba silnic, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 (DS: ffhk8fq)  

29. Státní pozemkový úřad, Husinecké 1024/11a Žižkov, 130 00 Praha, IČ: 01312774 (DS: z49per3) 

30. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 (DS: xsdgx3v) 

31. Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice, IČ: 14450542 (DS: 2f7y2vx) 

Ostatní účastníci řízení, podle § 94k písm. e) stavebního zákona: 

p. p. č. 977/1, 977/15, 977/39, 1006/1, 1006/2, 1011/1, 1011/2, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1032/1, 1067/4, 
1067/13, 1068/2, 1068/4, 1072/92, 1072/93, 1072/94, 1072/95, 1072/96, 1072/101, 1072/102, 1072/125, 
1072/127, 1072/129, 1072/131, 1074/1, 1136, 1143/2, 1143/6, 1146/13, 1150/4, 1164/24, 1164/25, 1164/28, 
1164/29, 1164/30, 1164/32, 1167/4, 1167/7, 1171/1, 1171/3, 1174/16, 1174/17, 1174/22, 1174/24, 1181/1, 
1205/30, 1205/31, 1205/32, 1205/34, 1205/35, 1205/36, 1205/37, 1205/38, 1205/39, 1205/46, 1205/48, 
1205/50, 1205/53, 1205/55, 1206/1, 1206/2, 1217/1, 1217/2, 1232/1, 1232/3, 1233/1, 1233/2, 1238/1, 1241/1, 
1243/1, 1246/3, 1246/4, 1252/1, 1264/1, 1267, 1283, 1287, 1297/1, 1439/2, 1441/46, 1441/49, 1441/50, 1459, 
1468/10, 1468/15, 1468/17, 1468/20, 1468/22, 1471, 1483/1, 2164, , 2167/10, 2171/3, 2180/12, 2180/21, 
2180/22, 2193/1, 2193/32, 2193/34, 2193/43, 2193/45, 2193/47, 2193/48, 2193/57, 722/1, 722/2, 730, 731/1, 
731/2, 733/2, 736, 752/1, 757/55, 757/56, 763, 767, 768, 769, 771/1, 772/2, 773/4, 773/8, 776/2, 820/7, 820/16, 
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822/1, 822/3, 826/2, 826/3, 832/5, 832/12, 832/13, 832/14, 832/15, 832/16, 832/21, 832/29, 832/31, 847/10, 
847/45, 965, 977/1, 977/40, 2264/13, 2264/15, 2264/31, 2264/40, 2264/56, 2264/58, 2264/65, 3202/2, 3202/8, 
3202/9, 3202/10, 2346/7 v katastrálním území Dašice 

 

O d ů v o d n ě n í :  

Speciální stavební úřad vydal dne 13. dubna 2022 pod č. j.: MmP 43833/2022 společné povolní – změna stavby 
před dokončením na „Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“ – SO 141 Polní cesta Loučná, SO 142 Přístupy na 
pozemky, SO 192 DIO – Dopravně inženýrské opatření. 

Ministerstvo životního prostředí, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové, které je ve vedeném řízení dotčeným 
orgánem, upozornil dne 26. 4. 2022 na nedostatek vydaného společného povolení – změny stavby před jejím 
dokončení a to „V nyní vydaném společném povolení není závazné stanovisko č. j. MZP/2022/550/17 ze dne 19. 1. 
2022 uvedeno, přitom je dle § 149 správního řádu závazným podkladem pro vydané povolení a dle § 10 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, má být závaznou součástí rozhodnutí vydaného podle 
stavebního zákona.“. Současně Ministerstvo životního prostředí zažádalo o zjednání nápravy. 

Speciální stavební úřad vyhodnotil, že se jedná o zjevnou nesprávnost dle § 70 správního řádu „Opravu zřejmých 
nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede 
správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné 
rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání 
proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.“ 

Jedná se o zjevnou nesprávnost ve vypsání všech podmínek dotčených orgánů, provozovatelů a vlastníků sítí, 
které jsou součástí žádosti společné povolení – změna stavby před dokončením. 

Speciální stavební úřad opravným rozhodnutím mění své rozhodnutí dle § 70 správního řádu ze dne 13. dubna 
2022 pod č. j.: MmP 43833/2022 změnou vypsání podmínek dotčených orgánů, provozovatelů a vlastníků sítí.  

P o u č e n í :  

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník řízení, který může být 
tímto usnesením přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů 
ode dne jeho doručení. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladného účinku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Marie Chroustová         -Otisk úředního razítka- 

Oprávněná úřední osoba  
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Dotčené orgány: 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice (č. j.: HSPA-3741-2/2021 ze dne 4. 
10. 2021) (DS: 48taa69) 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793 Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice (DS: 23wai86) 

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice (č. j.: KRPE-
73627-2/ČJ-2021-170606 ze dne 6. 10. 2021) (DS: ndihp32) 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství 
a dopravní obslužnosti, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (DS: z28bwu9) 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení integrované prevence, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice (DS: z28bwu9) 

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování  

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody 

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství 

Městský úřad Dašice, odbor majetku a silničního správního úřadu, Komenského ul. 25, 533 03 Dašice 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, 160 
00 Praha, IČ: 60162694 (Sp. zn. 118899/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 5. 10. 2021) (DS: hjyaavk) 

Ministerstvo životního prostředí, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové (č. j.: MZP/2022/550/17 ze dne 19. 1. 
2022) (DS: 9gsaax4) 

Obecní úřad Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice 

Na vědomí: 

Městský úřad Dašice, odbor stavební, územního plánování a životního prostředí, Komenského ul. 25, 533 03 
Dašice 

 

 

 

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce. 

 

Vyhláška zveřejněna dne:   

Vyhláška sejmuta dne: 

Razítko a podpis úřadu: 

 

Razítko úřadu a podpis osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti prostřednictvím úřední desky  

(po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět). 
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