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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), a na základě pověření Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne
31.10.2016 podle § 131 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební
povolení, kterou dne 14.11.2016 podali
Městys Suchdol, IČO 00236462, Suchdol 1, 285 02 Suchdol a Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81, 150 00 Praha,
které zastupuje DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.,
IČO 48592722, Modřanská 1387, 143 00 Praha
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
III/33347_dopravně bezpečnostní opatření
SO 101 Oprava komunikace, parkovací stání
SO 102 Komunikace pro pěší, vjezdy, parkovací stání
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 29/1, 29/2, 67/1, 69/2, 107/1, parc. č. 55/7, 55/38, 55/69, 790/1,
816/1, 853/10, 854/1, 855/1, 855/2, 855/3, 855/4, 857/1, 857/2, 1294, p. p. k. 855/2 v katastrálním území
Suchdol u Kutné Hory.
Stavba obsahuje:
SO 101 Oprava komunikace, parkovací stání
Jedná se o opravu silnice III/33347 v délce 605 m šířkou 6,5/7,0 m s rozšířením v místě křížení se silnicí
I/2. Navržené místo pro přecházení při tomto křížení bude rozděleno fyzickým ostrůvkem zapuštěným
do vozovky. Provedena bude homogenizace konstrukce vozovky na úroveň nestmelené podkladní vrstvy
v tl. 250 mm, lokálně bude vyměněno celé konstrukční souvrství, zpevněny, resp. obnoveny budou
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příkopy na původní úroveň dna, opraveny a pročištěny propustky a další odvodňovací zařízení vozovky,
obnoveny nezpevněné krajnice.
Součástí stavby je zřízení podélného stání (vpravo ve směru staničení) v začátku úpravy v délce 10,5 m
šířky 2,25 – 2,55 m, vlevo kolmé stání délky 4,5 m s přesahem 0,5 m do chodníku, včetně jednoho
parkovacího místa pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově
postiženou. V úseku km 0,700 – 0,120 jsou vpravo navržena další podélné stání (přerušená vjezdem)
šířky 2,0 m a jedno podélné parkovací stání (cca km 0,180).
Ve staničení km 0,400 (před základní školou) bude zřízen bezbariérový přechod pro chodce. V délce
24,0 m na obě strany od přechodu bude zřízen nový kryt vozovky s protismykovými vlastnostmi.
Odvodnění – bude částečně zajištěno podélným a příčným skolen do stávajících otevřených zatravněných
příkopů zřízených podél komunikace, v intravilánu bude voda svedena do rektifikovaných atypických
zděných popř. betonových uličních vpustí. Uliční vpusti budou vybaveny zkráceným košem na bahno
a osazeny celolitinovým rámem s mříží 50x50 cm.
Skladba komunikací
Konstrukce park. stání
betonová dlažba CBDK
lože – drť 0-8 mm
štěrkodrť ŠDA
štěrkodrť ŠDA
Celkem
Konstrukce vozovky
ACO11+
spojovací postřik C 60 BP 6 0,2 kg/m2
ACL 16+
spojovací postřik C 60 BP 6 0,2 kg/m2
ACP16S
infiltrační postřik C 60 BP 3 0,5 kg/m2
štěrkodrť ŠDA
štěrkodrť ŠDB
Celkem

80 mm
40 mm
150 mm
150 mm
420 mm
40 mm
60 mm
50 mm
150 mm
150 mm
450 mm

SO 102 Komunikace pro pěší, vjezdy, parkovací stání
Vlevo ve směru staničení je navržen nový chodník šířky 1,75 – 2,5 m (od křižovatky se sil. I/2 po nový
přechod pro chodce).
V úseku od základní školy k místní komunikaci bude zrekonstruován přidružený dopravní prostor a
zároveň bude sjednoceno šířkové uspořádání chodníků na 2,25 m. V závěru úseku bude zřízeno místo
pro přecházení. Při levé straně komunikace dojde k úpravě chodníkových ploch na šířku 2,25 m,
s lokálním zúžením na 1,75 m a vjezdů od místní komunikace po křižovatku se silnicí III/33349.
Před základní školou dojde k úpravě plochy a realizaci podélného stání typu K+R pro potřeby školy
s délkou stání max. 5 minut.
V blízkosti staničení km 0,150 budou zřízena nová kolmá parkovací stání délky 5,0 m s jedním místem
o rozměrech 4,8 + přesah 0,5 m do chodníku x 3,5 m pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou
nebo osobu těžce pohybově postiženou. Zřízena bude zpevněná plocha pro kontejnery včetně
manipulačního prostoru.
Skladba komunikací
Konstrukce vjezdů a park. stání
betonová dlažba CBDK
lože – drť 0-8 mm
štěrkodrť ŠDA
štěrkodrť ŠDA
Celkem

80 mm
40 mm
150 mm
150 mm
420 mm
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60 mm
40 mm
150 mm
250 mm

Bezbariérové užívání stavby bude řešeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Daniel Polič, Ph.D,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0011639; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního
zákona je stavebník povinen speciálnímu stavebnímu úřadu předem oznámit název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob
provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými
osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení.
8. Přechod pro chodce musí být přisvětlen (SO 410) – vydán územní souhlas č.j MKH/085010/2016.
9. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě
po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržovaní a užívání stavby
vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady
o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu
stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele
o jejich použití na stavbě.
10. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních
a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic
z mechanizmů apod.
11. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou
stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména
dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů,
k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
12. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět.
Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení
staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné
zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen
na místě stavby k nahlédnutí.
13. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne
24.11.2016 zn. Ko/236-2016-Ny:
 případné dopravní omezení a dopravní značení bude schváleno příslušným DI PČR;
 na pozemky ŘSD ČR nebude ukládán žádný stavební ani výkopový materiál;
 napojení silnice III. třídy bude provedeno pružnou zálivkou.
14. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádřeních těchto dotčených orgánů:
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 8.12.2016 č.j. MKH/076983/2016:
 nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen
v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),
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doklady o tom budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Nakládání
s nebezpečným odpadem podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona
o odpadech.
 ochrana přírody – při provádění výkopových a stavebních prací musí být dodržena ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích, především kap. 4.10., veškeré dřeviny jsou podle § 7 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve všech svých částech chráněny před
poškozením.
Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 1.12.2016
č.j. KRPS-392413-1/ČJ-2016-010506:
 stavba nebude prováděna v zimním období roku;
 během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude
docházet k jejich znečištění stavebními stroji.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora ze dne 5.12.2016
ev.č. KH-402-2/2016/PD:
 v případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů,
ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí;
 přístupové komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární
techniku se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o min. šířce 3,0 m;
 případnou uzavírku je nutno oznámit na HZS, územní odbor Kutná Hora písemně 15 dnů předem.
15. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ze dne 28.11.2016 č.j. 5393/16/2/TPČ:
 přesnou trasu vodovodu je nutno vytýčit přímo na místě;
 požadavek dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3 zákona
č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění;
 zemní práce v ochranném pásmu vodovodu budou prováděny ručně, bez použití mechanizace;
 budou dodrženy podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení, křížení sítí bude
provedeno kolmo a v chráničce;
 doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních přípoje, že při realizaci stavby nedošlo
k jejich poškození;
 požadavek přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu
mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu;
 před ukončením jednotlivých zemních prací bude provedena kontrola odpovědným pracovníkem
VHS, dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, ochranného pásma
a dodržení nové nivelety povrchu, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti
o vydání kolaudačního souhlasu;
 požadavek včasného ohlášení zahájení prací.
VODOS, s.r.o. ze dne 9.11.2016 č.j. 3602/16 (Fu/416/16):
 přesnou trasu vodovodu a kanalizace je nutno vytýčit přímo na místě;
 požadavek zachování funkčnosti všech hydrantů a šoupat včetně jejich zemních souprav,
a poklopů revizních šachet na kanalizaci během stavby, a požadavek přizvat zástupce VODOS
ke kontrole (protokol nebo zápis ve stavebním deníku);
 požadavek úpravy vnějších znaků kanalizace v případě změny nivelety komunikace při realizaci
povrchů vozovky.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 6.12.2016 zn. VE16002226:
 stavebník je povinen dodržet podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“)
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN“) stanovené ve vyjádření
o existenci č.j. 732211/16 ze dne 14.10.2016;
 odvodňovací žlab do stávající uliční vpusti UV 21 je umístěn na trasu SEK, požadavek
v uvedeném úseku rekonstruovaného žlabu uložit nad trasu vedení SEK rezervní chráničku PE110
s víčky s přesahem 0,5 m na každou stranu;
 vedení SEK nesmí být umístěno podélně pod obrubníkem, případná kolize a změna umístění
obrubníků musí být projednána se zástupcem CETIN na stavbě po vytyčení;
 chodníky a zpevněné plochy nad trasami vedení SEK musí odpovídat původní konstrukci nebo
musí být realizovány s rozebíratelným povrchem, zařízení SEK musí být za obrubníky,
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nezabetonováno, v předepsaném krytí, nesmí být umístěno podélně pod obrubníkem, svodidlem
nebo odvodňovacím žlabem;
v místech křížení s vozovkou nebo obslužnou komunikací požadavek provést ochranu vedení SEK
uložením do dělených chrániček PE 110 a přiložením rezervní chráničky PE110 s víčky
s přesahem 0,5 – 1,0 m na každou stranu, případným zahloubením a zabetonováním;
v prostorech vjezdů nebo parkovacích stání požadavek provést ochranu vedení SEK uložením
do dělených chrániček PE 110 a přiložením rezervní chráničky PE110 s víčky s přesahem 0,5 –
1,0 m na každou stranu, pokud bude krytí vedení SEK větší než 0,6 m, požadavek pouze založení
rezervní chráničky PE110 s víčky s přesahem 0,5 – 1,0 m;
zařízení SEK musí zůstat trvale přístupné pro provádění běžné údržby;
případné jiné kolize SEK se stavbou budou řešeny na místě stavby;
zahájení činnosti je stavebník povinen písemně oznámit zástupci CETIN,v průběhu stavby
stavebník přizve zástupce CETIN ke kontrole před záhozem odkrytých tras nebo zařízení SEK a
ke kontrole provedení ochrany zařízení SEK, o které bude proveden zápis ve stavebním deníku,
zához bude proveden až po udělení souhlasu.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.12.2016 zn. 1090274051:
 stavbou dojde ke střetu s ochranným pásmem distribučního vedení ČEZ Distribuce, a.s., proto 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, krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky a vjezdů;
 kabelové vedení 1 kV a 22 kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6 m od
krajnice vozovky, dovoleno je pouze křížení v komunikaci z předpokladu uložení v chráničkách
a 1,0 m hluboko, v případě nedodržení tohoto požadavku je nutné v dostatečném předstihu zajistit
přeložení distribučního zařízení;
 parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení NN, VN a pod vrchním vedením
VN 22 kV;
 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;
 budou dodrženy Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.
Stavebník ve lhůtě min. 30 dnů před zahájením stavebních prací zažádá silniční správní úřad
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení uzavírky silnice
III/33347 a nařízení objízdné trasy v souladu s ustanoveními § 24 zákona o pozemních
komunikacích.
Stavebník před zahájením stavebních prací zažádá silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora,
odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu.
K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora
(schválené DIO).
Stavebník v dostatečném časovém předstihu před kolaudací stavby zažádá silniční správní úřad
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“).
K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek
stavby.
Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší
speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán,
dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení
stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky
č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
přílohy č. 12, část B.
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Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
(dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, Praha
Městys Suchdol, Suchdol 1, 285 02 Suchdol
GA CZ, spol. s r.o., Suchdol 26, 285 02 Suchdol
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha
Odůvodnění:
Dne 14.11.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu III/33347_dopravně
bezpečnostní opatření, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. SO 101 Oprava komunikace,
parkovací stání je část stavby, kde stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, SO 102 Komunikace pro pěší, vjezdy, parkovací stání tvoří druhou část stavby,
kde stavebníkem je Městys Suchdol. Protože se jedná o dvě části stavby, které spolu úzce souvisí a
vzájemně na sebe navazují, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy usnesením ze dne
31.10.2016 spis.zn. SZ_159208/2016/KUSK (č.j. 159208/2016/KUSK-DOP/Lac) pověřil Městský úřad
Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství k vedení obou řízení. Speciální stavební úřad
usnesením ze dne 14.11.2016 tato dvě stavební řízení sloučil a je vedeno jedno stavební řízení.
Stavebník doložil právo provést stavbu na pozemcích, které nejsou v jeho vlastnictví, založené smlouvou
o umožnění realizovat stavbu (č. 2016/2490/00066001/KH/JK/SS, 2016/2491/00066001/KH/RU/SS,
2016/2492/00066001/KH/RU/SS a smlouva ze dne 25.11.2016) Dle § 79 odst. 6 stavebního zákona
stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Městský úřad Kutná Hora,
stavební úřad jako obecný stavební úřad vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 23.11.2016
souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby pod spis.zn. SÚ.-076970/2016/Jah (č.j. MKH/
077608/2016).
Speciální stavební úřad oznámil dne 14.11.2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům. Současně 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 10 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. vlastníci
sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 29/3, 31/2, 35, 37/1, 37/2, 37/3, 41/1, 41/2, 42, 44/1, 47, 49/2, 49/3, 59, 60, 61, 62, 67/2, 69/1,
70/1, 70/2, 71, 107/2, 109, 121, 125, 189, 323, parc. č. 55/95, 79/6, 102, 118/1, 118/2, 119/2, 121/1,
121/2, 121/4, 121/6, 126/1, 126/4, 129/2, 637/3, 637/4, 855/5, 1026, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087,
1088, 1196 v katastrálním území Suchdol u Kutné Hory
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Suchdol č.p. 167, č.p. 22, č.p. 21, č.p. 49, č.p. 129, č.p. 128, č.p. 42, č.p. 215, č.p. 14, č.p. 54, č.p. 16,
č.p. 115, č.p. 6, č.p. 109, č.p. 37, č.p. 5, č.p. 58, č.p. 72, č.p. 69 a č.p. 213
Stanoviska předložená ve stavebním řízení:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření ze dne 24.11.2016 zn. Ko/236-2016-Ny;
- Městys Suchdol, vyjádření ze dne 1.12.2016;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 8.12.2016 č.j. MKH/
076983/2016;
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko
ze dne 1.12.2016 č.j. KRPS-392413-1/ČJ-2016-010506;
- Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ze dne 28.11.2016, vyjádření č.j. 5393/16/2/TPČ;
- VODOS, s.r.o., vyjádření ze dne 9.11.2016 č.j. 3602/16 (Fu/416/16);
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 6.12.2016 zn. VE16002226
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sdělení ze dne 14.10.2016 č.j. 732211/16;
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 8.12.2016 zn. 1090274051;
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 14.10.2016 zn. 0100644047;
- České radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 18.10.2016 zn. UPTS/OS/157150/2016;
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JON.CZ s.r.o., vyjádření ze dne 17.10.2016;
Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 14.10.2016 zn. MW000005073718907;
T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 14.10.2016 zn. E28915/16;
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko
ze dne 5.12.2016 ev.č. KH-402-2/2016/PD;
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření
ze dne 5.12.2016 č.j. ARUP-11578/2016.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Podmínky vyjádření účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.
Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník
povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit
minimálně 3 týdny před započetím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky,
Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit
oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše
4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického
výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací
k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva
kultury (http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i.
(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).
Speciální stavební 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 uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl,
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Ing. Dana Ladrová, v.r.
referent pro silniční hospodářství
otisk úředního razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f)
ve výši 10000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o., IDDS: wznpij7
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Městys Suchdol, IDDS: wpabydw
se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného oznámení

GA CZ, spol. s r.o., IDDS: g697hd4
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
VODOS s.r.o., IDDS: 7tdtvte
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.

dotčené správní úřady
Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73
ostatní
Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka
se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného oznámení

