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OZNÁMENÍ
o zahájení společného územního a stavebního řízení
a seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Žadatel, tj.: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice – Staré Město zastoupen
na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové požádal
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství o vydání společného
povolení k provedení stavby vodního díla:
„Pardubice, Na Spravedlnosti – rekonstrukce kanalizace“
katastrální území: Pardubice
pozemková parcela číslo: 2499/129, 2500/4, 2500/18
souřadnice (S – JTSK, Bpv):
začátek úseku ŠS1
X: 1 061 795,42
Y:
647 482,29
konec úseku ŠS2
X: 1 061 820,84
Y:
647 305,92
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako příslušný
vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2, písm. c) a ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad podle ust.
§ 15 odst. 5 a 6 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 písm. d) a 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, dále jako místně příslušný
správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a jako
místě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
zahájení vodoprávního (stavebního) řízení ve věci vydání společného povolení
k projednání žádosti společného povolení (územní a stavební řízení) podle § 94j – § 94p stavebního
zákona a § 15 vodního zákona, podle předložené projektové dokumentace.
Údaje o předmětu společného řízení:
Předmětem stavby je odvádění odpadních vod z části ul. Na Spravedlnosti na centrální čistírnu odpadních
vod. Touto kanalizací budou odváděny splaškové a dešťové odpadní vody z přilehlých zpevněných ploch.
Je navrženo celkem 187,5 m gravitační kanalizace z plastového potrubí – hladkého plného PVC SN 12
DN 300.

Stoka A-1
100 m
Stoka A-2
77,5 m
Stoka A-2-1
10 m
V rámci stavby dojde také k přepojení 4 ks stávajících kanalizačních přípojek. Na přípojkách budou osazeny
plastové revizní šachty DN 400 s přejezdným poklopem D 400 - 4 ks. Přípojky jsou navrženy z plastového
potrubí PVC SN 12 o celkové délce 20 m.
Do kanalizace bude přes ORL napojeno liniové odvodnění rekonstruované komunikace a 2 uliční vpusti.
Na hlavních stokách jsou navrženy vstupní celoprefabrikované šachty. Tyto šachty průměru DN 1000 jsou
navrženy v místech směrového a výškového lomu potrubí. Jsou navrženy celkem 4 ks.
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako příslušný
vodoprávní úřad oznamuje podle § 94m stavebního zákona, podle § 115 odst. 1 vodního zákona a podle §
47 odst. 1 správního řádu zahájení společného řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona §
115 odst. 8 vodního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány státní správy
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 314 na Magistrátu města Pardubic,
odboru životního prostředí, odd. vodního hospodářství, Štrossova ul. čp. 44, Pardubice v pondělí a ve středu
od 8 do 17 hod.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatnit námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům
dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny
v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých
bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. Podle Přílohy –
sazebník, ČÁST I, položka 18 téhož zákona je od poplatku osvobozeno vydání stavebního povolení v případě
staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním
samosprávným celkem.
Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru
Otto Sigmund
v zastoupení

„otisk úředního razítka“
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu
města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních
deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den
následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní
lhůty. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým (jen obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti
dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství,
Magistrátu města Pardubic.
Oznámení – vyhláška zveřejněna dne……………………..
Oznámení – vyhláška sejmuta dne…………………………
Podpis a razítko:

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:
Magistrát města Pardubic
Úřad městského obvodu Pardubice V
Obdrží:
Účastníci řízení ve věci společného povolení podle § 94k zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném
znění
Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník), dle § 27, odst. 1 správního řádu:
1. Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice – Staré Město, doručuje se:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zmocněnec

Účastníci řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební
záměr uskutečněn), dle § 27, odst. 3 správního řádu:
2. Statutární město Pardubice, MO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice
Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku):
3. AutoForum, spol. s r.o., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice
4. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
5. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
6. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
7. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
8. InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno - Líšeň
9. Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice – Bílé předměstí
10. Elektrárny Opatovice a.s., Opatovice nad Labem 478, 532 13 Pardubice 2
Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno), dle § 27, odst. 2 správního řádu:
11. Vlastníci pozemků: k.ú. Pardubice p.p.č. 2499/44, 2499/135, 2500/1, 2502/2, 2502/3, 2502/6,
2516/1, 4091/1, 4700, 4882
st.p.č. 2460, 2461, 3299, 3445, 3648, 3783/1, 5051, 7244/1, 8879
Dotčené orgány:
12. Magistrát města Pardubic, OHA, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
13. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
14. Úřad městského obvodu Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice
Příloha: Situace záměru dle předložené projektové dokumentace na předmětných pozemcích v
katastrálním území Pardubice
Kanalizační řad vč. přípojek

