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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako speciální stavební
úřad, příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona
žádost o stavební povolení, kterou dne 12.2. 2018 podal:
Městys Kounice, IČO 00239305, Kounice 127, 289 15
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

Stavební úpravy místní komunikace v Kounicích
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 19/1, 1104/76, 1104/213, 1105/3, 1105/26, 1105/27, 1105/34,
1105/41, 1141 v k .ú. Kounice.

Stavba obsahuje : Celková délka obousměrné komunikace je 339,5m o jednom jízdním pruhu šíře
3,50m doplněná vodícím proužkem š. 0,25m, místa pro vyhýbání jsou ve vzdálenosti max. 100,00m.
Parkovací a odstavné plochy budou provedeny z odlišného krytu betonové dlažby a celkovém počtu
17+1 pro osobu tělesně postiženou. Povrchové odvodnění je zajištěno podélnými a příčnými sklony
vyspádovanými do uličních vpustí., které budou napojeny do nově navržených vsakovacích objektů.
Místní komunikace je navržena jako Obytná zóna tzn. komunikace podskupiny D1.
II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou
dokumentaci stavby vypracoval Ing. Ondřej Pavelka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
ČKAIT 0013394.
2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. Před započetím stavebních
prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- po dokončení zemních prací
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- po dokončení konstrukčních vrstev, položení finálního povrchu a zámkové dlažby
4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení.
5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě
staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli
znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude
neprodleně zajištěna očista komunikací.
6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude
stavbu provádět.
8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem.
9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních
prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými
správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při
provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno
skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení,
musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
14) Při provádění prací ze sousedního pozemku je třeba počínat si tak, aby jeho vlastníkům nebyla
způsobena škoda. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, je stavebník (investor)
povinen svým nákladem odstranit nebo plnohodnotně nahradit. Dotčená část pozemku
bude
ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
15) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.1.2018 pod č.j.
1096575171
Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí. Pokud dojde stavbou ke střetu
s distribučním vedením ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění
stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.
Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém
uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného kryti podzemních sítí
kabelů 1 kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku,
vozovky a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě, nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33
2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v
souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do
chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
V místě se nachází kabelové vedení nízkého napětí 0,4kV.
V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivelety
chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení a výšky umístění
kabelových skříní nad terénem.
16) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. ze dne
16.1.2018 pod č.j. 0110/2018
- V uvedeném území dojde k souběhu a křížení s vodovodní a kanalizační sítí ve správě naší a.s.
- Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Nymburk (tel.
325/513243, p. Bohuslav Časar, casar@vak-nymburk.cz).
- Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení (tel. 325/513243,
602/422449 p. Aleš Svoboda).
- Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes
podzemní zařízení ve správě naší a.s.
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ČSN 73 6005 (Prostorové upořádání sítí technického vybavení).
Veškeré dešťové vody požadujeme likvidovat vsakováním.
17) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky CETIN a.s. ze dne 19.2.2018, pod č.j.: 541827/18
Ve vyznačeném území se nachází sít´ elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z
účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen
Ochranné pásmo).
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod
vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu
zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti
stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před
zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející
zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v
závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti toho vyjádření nastane nejdříve
(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto
Vyjádření.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného
pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění
podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Jiří Kovář, e-mail: jiri.kovar@cetin.cz (dále jen POS).
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník,
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK,
a to na úrovni stávajícího technického řešení.
(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a
vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné
informace o SEK.
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k
účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost
vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na
asistenční lince 238 461 111.
18) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Grid Services s.r.o. ze dne 12.2.2018 pod č.j.
5001667865
V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:
- STL plynovody a přípojky
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- Přesná poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením.
- Po odstranění stávajícího souvrství v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a
Plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace) nad plynovody a přípojkami.
- Obrysy vsakovacích objektů a šachet IS požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální
Vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm).
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- Křížení a souběh navržených IS s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1
a 2.
- Dopravní značení a sloupy veřejného osvětlení, včetně jejich základových konstrukcí, musí být
umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při realizaci stavby komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít
vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení
tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č.
458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při případném vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího
plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu /přípojky.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a
přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.)
přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u
míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho
odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a
navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízeni jiných vlastníku či správců, případné i
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze
a vlastnictví.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka z a vzniklé
škody.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a
terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost
a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy,
vibrace, apod.),
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68
zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při
každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o
nové stanovisko k této změně.
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www/gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800113355).
Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O
provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek j e povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební
činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení
stavební činnosti.
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
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zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmi to podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek 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) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na
náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena , nesmí být použita bezvýkopová
technologie.
9) Stavebník j e povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz n e b o NONSTOP
zákaznická linka 800 113 355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v
úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmi být plynárenské
zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je
stavebník povinen n a základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku
stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v
souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání stavební činnosti.
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů a pod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
16} Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Platí pouze pro územ vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah
k tomu to pozemku . Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/,
činnost "Smluvní vztahy-pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP
zákaznické lince 800 113 355.
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001667865
a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP
zákaznická linka 800 113 355.
19) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ČR- Hasičského záchranného sboru ÚO Kolín ze
dne 12.3.2018 pod ev. č. KO-286-2/2018/PD
Požární hydranty, které se nacházejí v dotčeném území, budou i nadále přístupné. Parkovací a
odstavná místa nebudou umístěna tak, aby bránila přístupu k požárním hydrantům. V souladu s čl.
12.2.3 ČSN 73 0802 bude u komunikace v celé řešené oblasti zajištěn zákaz odstaveni a parkováni
vozidel mimo vyhrazená místa. Pro příjezd požárních vozidel musí být trvale zajištěn volný jeden
jízdní pruh se šířkou vozovky nejméně 3,00m.
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min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v
lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám
inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případné omezení
provozu na komunikacích, včetně situačního plánku a stanovením objízdných tras na HZS Stč. kraje,
územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.
20) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky OŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 14.3.2018 pod
č.j. MUCB 10978/2018
Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321 612 181):
bez připomínek
Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučímová Ilona, tel.; 321 612 182):
Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů /dále jen zákon o odpadech/, nemáme námitek- nebude vydáváno závazné stanovisko.
Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Ing. Vodička, tel.: 321612181
Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), nemáme námitek.
- nebude vydáváno závazné stanovisko. Upozorňujeme na obecné zákonné povinnosti – při postupech,
které mohou vyvolat zvýšenou prašnost, provádět taková technická opatření, aby nedocházelo k
obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací,
zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, skladování, apod.).
Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje: Luboš Jeník, tel.: 321 612 185):
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů nemáme připomínky. Nebudou dotčeny zájmy podle tohoto zákona.
Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Olga Kadeřábková, tel.: 321 612 180):
Výstavba komunikace na pozemku parc.č. 1105/26 je navrhována na zemědělské půdě. K odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu
ochrany ZPF dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), který je nezbytný k vydání příslušného opatření stavebního úřadu. Příslušným orgánem k
vydání tohoto souhlasu je MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě
předložené žádosti, včetně náležitostí, uvedených v § 9 odst. 6 zákona a § 6 vyhlášky MŽP ČR č.
13/1994 Sb., - příloha č. 5. Formulář žádosti je přiložen k vyjádření.
V případě, že doložíte historické podklady k existenci komunikace na tomto pozemku, je možné
požádat o vydání rozhodnutí v pochybnostech.
Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183):
Bez připomínek.
21) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník
podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí
přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Městys Kounice, Kounice 127, 289 15
Odůvodnění
Dne 12.2. 2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Souhlas se stavbou obecného stavebního úřadu byl
vydán dne 21.2.2018 POD Čj.: MUS 712/2018/SU/Ma.
Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání
na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Silniční
správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
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vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení
k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Stanoviska sdělili:
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.1.2018, pod č.j.: 109657171
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ze dne 16.1.2018 pod č.j.: 0110/2018
KŘP Střed.kraje DI Nymburk ze dne 14.11.2017, pod č.j.: KRPS-331611-1/ČJ-2017-010806-PD
GridServices, s.r.o. ze dne 12.2.2018 pod č.j. 5001667865
Česká telekomunikační infrastruktura a.s ze dne 19.2.2018 pod č.j. 541827/18
KSÚS Středočeského kraje dne 23.2.2018 pod č.j.: 1564/18/KSÚS/KHT/KUK
ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ÚO Kolín, ze dne 12.3.2018, ev.č. KO-2862/2018/PD
Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 14.3.2018, pod č.j.:MUCB 10978/2018
Účastníci řízení – další dotčené osoby
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
Poz.parc. č.st. 479/1, 483, 484, 504, 505, 506, 507,394, 456, 499, 555, p.č. 5/2, 1105/1, 1105/24,
1105/43, 1105/44, 1105/48, 1105/33, 1105/37, 1105/38, 1105/40, 1586, 1105/28, 1104/185, 1104/186,
1104/187, 1104/188, 1104/223, 1143, 1104/61, 1104/5, 1104/58, 1104/229 k.ú. Kounice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:


Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a
OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode
dne, kdy nabylo právní moci.
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Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne …………………………

Sejmuto dne…………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen dne 12.2.2018
Doručuje se:
Účastníci
Městys Kounice, Kounice 127, 289 15
Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon – doručeno veřejnou
vyhláškou
Zdeňka Máslová, náměstí Bratří Synků 340/2, Praha 4, 140 00
Robert Cikán, Kounice 127, Kounice, 289 15
Jan Brauner, Kounice 394, Kounice,289 15
Ing. Petr Moravec, Kounice 255, Kounice, 289 15
Melanie Moravcová, Kounice 255, Kounice, 289 15
Bc. Otakar Marhoun, Kounice 403, 289 15
Petra Marhounová, Kounice 403, 289 15
Jan Vydrář, Kounice 402, 289 15
Ludmila Vydrářová, Kounice 402, 289 15
Radek Šach, Kounice 401, 289 15
Bc. Renata Šachová, Kounice 401, 289 15
Ing.Petr Beránek, K Průmstavu 1565/7, Praha 10, 107 00
Martin Svoboda, Kounice 392, Kounice, 289 15
Markéta Svobodová, Lánská 84/3, Praha 9, 198 00
Milena Souhradová, Kounice 284, 289 15
Martin Macháček, Kounice 235, 289 15
Martina Macháčková, Kounice 235, 289 15
Irena Bandasová, Zahradní 152, Kozojedy, 281 63
Michal Zítek, Kounice 253, 289 15
Hana Zítková, Červený Hrádek 45, Bečváry, 285 04
Lenka Horová Kounice 254, 289 15
David Lev, Kounice 267, 289 15
Kateřina Levová, Kounice 267, 289 15
Jiří Němec, Břežany II 110,282 01
Jana Pokorná, Kounice 116, Kounice, 289 15
Ing. Jaroslav Pokorný, Kounice 369, 289 15
Eva Urbanová, Kounice 368, 289 15
Jana Brázdová, Kounice 305, 289 15
Antonín Brázda, Kounice 305, 289 15
Miroslav Práchenský, Kounice 339, 289 15
Milena Práchenská, Kounice 339, 289 15
Hana Raitrová, Rokycanova 1292, Český Brod, 282 01
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Ing. Petr Poláček, Kounice 493, 289 15
Ing. Anna Poláčková, Kounice 493, 289 15
Ing. Martin Kolář, Kounice 147, 289 15
Ing. Monika Kolářová, Kounice 147, 289 15
Petr Hamták, Kounice 323, 289 15
Ing. Pavel Urda, Kounice 285, 289 15
Šárka Urdová, Kounice 285, 289 15
Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Nymburk, Boleslavská 1831/13, Nymburk, 288 29
MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
Hasičský záchranný sbor Střed.kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3
Správci inž. sítí:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,Olšanská 2681/6,Praha 3–Žižkov,130 00, IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00, IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02, IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s Bobnická 712, 288 21

