MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
stavební úřad
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106
e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 24.3.2017
Spis. zn.: SÚ.- 085648/2016/Ce
Č.j.
MKH/019652/2017
Vyřizuje: Čecháková
Telefon: 327710164
E-mail:
cechakova@mu.kutnahora.cz

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 969
Výroková část:
Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 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 určení stavebního úřadu pro vydání rozhodnutí na stavbu, které
vydal Krajský úřad Středočeského kraje dne 15.6.2016 spisová značka : SZ 083973/206/KUSK REG/JM
č.j. : 089336/2016/KUSK, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
30.12.2016 podal
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, 140 00 Praha,
kterého zastupuje Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., IČO 61853267, Ohradní
1443, 140 00 Praha na základě písemné plné moci ze dne 11.5.2016
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby
okružní křižovatka Kaňk v provozním staničení 91,360 komunikace I/38 (odstranění
dopravních závad) na pozemku parc. č. 651/1 (ostatní plocha), parc. č. 651/3 (ostatní plocha),
parc. č. 651/4 (ostatní plocha), parc. č. 653/1 (zahrada), parc. č. 653/25 (zahrada), parc. č.
653/26 (zahrada), parc. č. 653/28 (zahrada), parc. č. 727 (ostatní plocha), parc. č. 730/1 (orná
půda), parc. č. 730/2 (orná půda), parc. č. 730/3 (orná půda), parc. č. 734/8 (ostatní plocha),
parc. č. 734/14 (ostatní plocha), parc. č. 734/15 (ostatní plocha), parc. č. 739/19 (ostatní
plocha) v katastrálním území Kaňk, parc. č. 292 (ostatní plocha), parc. č. 355/1 (ovocný sad),
parc. č. 358/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Hlízov, parc. č. 711(ostatní plocha)
v katastrálním území Libenice (dále jen "stavba").
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Druh a účel umisťované stavby:
 Objekt SO 101 - komunikace : tvar křižovatky je standardní křižovatka s jednopruhovým
okružním pásem šířky 8,5 m a středním ostrovem kruhového půdorysu o průměru 19 m,
celkový vnější průměr křižovatky je 36 m. Do křižovatky na silnici I/38 jsou připojeny tři
paprsky a to, od severozápadu (silnice I/38 směr Kolín), od jihovýchodu (silnice I/38 směr
Čáslav) a od jihozápadu (silnice III/03321 směr Kaňk). Konstrukce vozovky je z
asfaltového krytu, likvidace dešťových vod ve směru na Čáslav je pravostranným silničním
příkopem, levá strana je odvodněna do přilehlého terénu
 Objekt SO 340 - přeložka vodovodu Kutná Hora - Kaňk - Starý Kolín, z ocelových trub DN
250 o délce 34,5 m
 Objekt SO 430 - přeložka a ochrana vedení sdělovacího kabelu společnosti CETIN, a.s.
kabelem TCEPKPFLE 25 XN 0,8 o délce 8 m
 Objekt SO 501 - osazení chráničky z ocelových trub DN 500 na stávající trouby
produktovodu firmy ČEPRO o délce 22,5 m
 Objekt SO 510 - osazení chráničky z ocelových půlených trub DN 500 na stávající vedení
VTL plynovodu o délce 25,5 m
 Objekt SO 801 - vegetační úpravy v ploše středního ostrova

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby :
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 651/1 (ostatní plocha), parc. č. 651/3 (ostatní plocha),
parc. č. 651/4 (ostatní plocha), parc. č. 653/1 (zahrada), parc. č. 653/25 (zahrada), parc. č. 653/26
(zahrada), parc. č. 653/28 (zahrada), parc. č. 727 (ostatní plocha), parc. č. 730/1 (orná půda), parc. č.
730/2 (orná půda), parc. č. 730/3 (orná půda), parc. č. 734/8 (ostatní plocha), parc. č. 734/14 (ostatní
plocha), parc. č. 734/15 (ostatní plocha), parc. č. 739/19 (ostatní plocha) v katastrálním území Kaňk,
parc. č. 292 (ostatní plocha), parc. č. 355/1 (ovocný sad), parc. č. 358/2 (ostatní plocha) v
katastrálním území Hlízov, parc. č. 711(ostatní plocha) v katastrálním území Libenice v souladu
s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální
mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a
vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb podle grafické přílohy
na straně 11 a 12 tohoto rozhodnutí.
2. Pokud bude zasahováno stavbou do původního terénu včetně manipulace se zeminou a vznikem
odpadů, bude nutné provést vzorkování půdy a podle výsledku zapracovat do projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení postup plánu organizace výstavby, včetně případné
ochrany zdraví pracovníků, protože místo stavby se nachází v území zatíženém starou důlní činností
s možnou významnou zátěží půdy toxickými prvky.
3. Toto územní rozhodnutí neopravňuje navrhovatele k zahájení stavebních ani přípravných prací. Práce
průzkumové, tj. topografické, hydrologické, geologické apod. se za přípravné práce nepovažují.
4. V projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení budou zohledněny podmínky
následujících stanovisek, souhlasů, sdělení a vyjádření dotčených orgánů, správců inženýrských sítí
a vlastníků staveb a pozemků dotčených stavbou :
 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí vyjádření dne 22.6.2016 spis. zn. :
MKH/0038995/2016/02/ZPR/TRL :
1) v oblasti nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
"zákon o odpadech") vydáváme toto vyjádření: Odpady vzniklé z realizace stavby
budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu
se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. Odpady
mohou být předány pouze osobě oprávněné podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech. O
odpadech vzniklých z realizace stavby bude vedena evidence podle § 39 a 40 zákona o
odpadech, která bude předložena společně s oznámením o užívání stavby podle § 120
odst. 1 stavebního zákona, popřípadě s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, včetně
1.
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bilance zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností a
zemních prací. Soustředění vzniklých (stavebních) odpadů, odpadních zemin a jiných
přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností na "mezideponie" nesmí
trvat déle než po dobu trvání stavby.
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 10.10.2016 zn.:
MKH/058877/2016/03/ZPR/JIA – splněny budou podmínky č.1 a 2
Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora vyjádření dne 8.6.2016 č.j. ARUP5951/2016 – podmínky vyjádření
Česká telekomunikační infrastruktura CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 vyjádření dne
3.6.2016 č.j. : 629008/16 – všeobecné podmínky ochrany
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly sdělení dne 27.12.2016 zn. :
0100674139 a souhlasem dne 16.6.2016 zn. : 1086255944 – podmínky pro provádění činností
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice stanovisko dne
29.6.2016 zn.: 5001321062 – opatření k zajištění bezpečného provozu plynárenských zařízení
NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle vyjádření dne 15.3.2016 zn.:
1695/16/OVP/Z – podmínky vyjádření
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora – Žižkov
vyjádření dne 29.6.2016 č.j. : 3033/16/1/TPČ – podmínky vyjádření
MERO ČR a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou vyjádření dne 20.7.2016 č.j. .:
2016/000193/2 – podmínky vyjádření
ČEPRO a.s., Dělnická 12 č.p. 213, 170 04 Praha 7 vyjádření dne 23.6.2016 č.j. : S1-2/236/16 –
podmínky vyjádření
UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 vyjádření dne 8.6.2016 zn. : 1062/2016 –
podmínky vyjádření a všeobecné podmínky ochrany
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 závazné stanovisko dne
22.6.2016 sp. zn. : 53320/2016-8201-OÚZ-PCE :
1) Požaduji dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných
státních norem zejména směrových oblouků 20-30 m.
2) Požaduji respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního
systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
3) Po dobu realizace požaduji zachovat průjezdnost silnice I/38 v celém profilu. Pokud
bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se
zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.
4) V případě uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
únosnost objektů min. 70 t; směrové poloměry oblouků 20-30m; podjezdná výška 4,5
m; šířka vozovky 7 m.
5) Při uzavírce požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky . Regionálnímu
středisku vojenské dopravy Hradec Králové, velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové
(tel.973251517) min. 3 týdny předem včetně navržení objízdných tras k provedení
zvláštních opatření.
6) Bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je
nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází
v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.
Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33,
500 01 Hradec Králové stanovisko dne 8.6.2016 č.j. : 7-126/2016-5512HK – podmínky
stanoviska
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150
21 Praha 5 vyjádření dne 30.6.2016 zn. 3454/16/KSUS/KHT/Rys; ev.č. 24076/2016 – podmínka
vyjádření
Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení koordinované vyjádření dne
25.8.2016 č.j. : MKH/046545/2016/INV TEC/MAB
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Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury vyjádření dne 15.6.2016
spis. zn. : MKH/038946/2016/02/PAM/MON – podmínky vyjádření
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření dne 21.6.2016 č.j.
MUKOLIN/OZPZ 59969/16-Tv :
1) Z hlediska vodoprávního úřadu : přeložka vodovodního řadu je vodním dílem. O
stavební povolení této přeložky bude požádán vodoprávní úřad. Vzhledem k tomu,
že přeložka vodovodu spadá do působnosti dvou vodoprávních úřadů, rozhodne
Krajský úřad Středočeského kraje, který z vodoprávních úřadů přeložku stavebně
povolí.
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření dne 16.12016 č.j. :
MUKOLIN/OZPZ 2428/17-Tv :
1) Z hlediska nakládání s odpady nemáme námitek za podmínky, že s odpady, které
vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály
vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity
v přirozeném stavu v místě stavby. Po ukončení prací požadujeme předložit
specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce a doložit
způsob jejich odstranění.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy závazné stanovisko dne 20.6.2016 č.j.
084539/2016/KUSK-DOP/Pet :
1) Dojde-li v rámci stavby k novému uložení inženýrských sítí (přeložky) do silničního
pozemku silnice I/38, je nutné požádat zdejší správní úřad o zvláštní užívání silnice
I/38.
2) Jakýkoli zásah do silničního pozemku silnice I/38 je nutné předem projednat
s majetkových správcem silnice tj. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, závodem Praha,
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, Jana Palacha 1970, 272 01
Kladno závazné stanovisko dne 13.7.2016 ev.č. : PCNP – 884 – 2/2016/PD :
1) Uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělit v předstihu na operační a informační
středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno a zároveň na územní
odbory Kolín (Polepská 634, Kolín) a Kutná Hora (U Zastávky 280, Kutná Hora).
V průběhu stavebních prací řádně označit objízdné trasy a umožnit požární technice
příjezd k objektům v dané lokalitě (s únosností alespoň 80 kN na nejzatíženější
nápravu vozidla).
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora
závazné stanovisko dne 6.6.2016 č.j. KHSSC29465/2016 :
1) V dokumentaci stavby bude vyhodnocena zátěž půdy v území výstavby na
přítomnost škodlivin ze staré důlní činnosti s možným vlivem na zdraví a životní
prostředí.
2) V dokumentaci stavby budou vyhodnoceny dočasné objezdové trasy dopravy
z hledisek imise hluku k venkovním chráněným prostorům staveb, pokud se
v náhradních trasách dopravy budou vyskytovat, včetně časového působení hluku a
vibrací na chráněné prostory staveb.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kolín
závazné stanovisko dne 6.6.2016 č.j. KHSSC29495/2016 :
1) V dalším stupni projektové dokumentace bude uveden časový harmonogram
stavebních prací s ohledem na vedení objízdných tras a vyhodnoceno navýšení
hlukové zátěže na solnic II/322 /Kolín, Tři Dvory, Týnec nad Labem).
Diamo s.p., ul. 28. října 184, 261 13 Příbram souhlas dne 15.2.2017 zn.: D300/00400/2017/OOP :
1) Minimálně na ty části pozemku parcelní č. 727 v k. ú. Kaňk, které jsou dotčeny
trvalým a dočasným záborem bude uzavřena nájemní smlouva mezi Diamo, s.p., oz
SUL jako pronajímatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako nájemcem.
V případě, že při stavbě okružní křižovatky bude dotčena a další část pozemku parc.
č. 727 v k. ú. Kaňk, bude i tato část předmětem nájemního vztahu.
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2) Před kolaudací stavby, po jejím zaměření, bude uzavřena kupní smlouva, na základě
které bude převedeno právo hospodařit s majetkem státu Diamo, s. p., na příslušnost
hospodařit s majetkem státu Ředitelstvím silnic a dálnic ČR k té části pozemku
parc.č. 727, která bude dotčena trvalým záborem stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Odůvodnění:
Dne 30.12.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Krajský úřad Středočeského kraje dne 15.6.2016 spisová značka : SZ 083973/206/KUSK REG/JM č.j. :
089336/2016/KUSK vydal určení stavebního úřadu pro vydání rozhodnutí na stavbu a stanovil, že stavbu
provede a rozhodnutí vydá stavební úřad : Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, Havlíčkovo náměstí
552/1, 284 01 Kutná Hora.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne
9.1.2017 a následně 12.1.2017 opravou – doplněním výčtu pozemků, na kterých se stavba umisťuje.
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil,
že ve lhůtě do 17.2.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska.

Stavební úřad obdržel dne 10.2.2017 pod č.j : MKH/009772/2017 vyjádření účastníka řízení, pana
Jaroslava Licehamra, ve kterém uvádí :
Věc : nesouhlas s trvalým záborem a dotčením pozemků v mém vlastnictví v k. ú. Kaňk, k. ú. Malín a
k. ú. Sedlec u Kutné Hory, na kterém plánujete okružní křižovatku „Kaňk“ a stavební úpravy
komunikace mezi křižovatkou silnic I/38 a III/3273.
V zákonné lhůtě podávám nesouhlas s trvalým záborem a dotčením sousedních pozemků v mém
vlastnictví, týkající se p. č.:
k.ú. Kaňk – 653/1, 653/25, 653/26,734/14
k.ú. Malín – 624/1
k.ú. Sedlec u Kutné Hory – 653/23, 653/24, 664/88, 734/11, 734/12, 734/13, 653/17.
Mám s těmito pozemky své osobní záměry.

Stavební úřad svolal schůzku za účelem pokusu o dosažení dohody účastníků řízení na den 16. března
2017 do kanceláře stavebního úřadu za přítomnosti žadatele, jeho zástupce a pana Jaroslava Licehamra.
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Pan Jaroslav Licehamr po dohodě s žadatelem uvádí : já, jako vlastník pozemku, souhlasím s umístěním
stavby na části mých pozemků parc. č. 653/1, 653/25, 653/26 a 734/14 v katastrálním území Kaňk. Můj
nesouhlas ze dne 10.2.2017 pod č.j. : MKH/009772/2017 beru zpět. Souhlasím s vydáním územního
rozhodnutí, nikoli se změnou vlastnických práv k pozemku.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství vyjádření dne 15.6.2016 č.j.
MKH/038956/2016
 Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření dne 21.6.2016 č.j.
MUKOLIN/OZPZ 59969/16-Tv; vyjádření dne 16.12016 č.j. : MUKOLIN/OZPZ 2428/17-Tv;
vyjádření dne 19.1.2017 č.j. : MUKOLIN/OZPZ 3366/17-Tv
 Městský úřad Kolín, Odbor výstavby - stavební úřad vyjádření dne 12.8.2016 č.j. MUKOLIN/SU
79843/16-Hav
 Městský úřad Kolín, odbor regionálního rozvoje a územního plánování vyjádření dne 24.6.2016 č.j. :
MUKOLIN/OOR 59983/16-ska
 Městský úřad Kolín, Odbor dopravy vyjádření dne 20.7.2016 č.j. MUKOLIN/OP 59889/16-noj
 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy závazné stanovisko dne 20.6.2016 č.j.
084539/2016/KUSK-DOP/Pet
 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření dne 21.6.2016
č.j. 084550/2016/KUSK
 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby dopravní policie stanovisko dne
30.6.2016 č.j. KRPS-200740-ČJ-2016-0100DP
 pracoviště Kutná Hora Archeologický ústav AV ČR Praha vyjádření dne 8.6.2016 č.j. ARUP5951/2016
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora
závazné stanovisko dne 6.6.2016 č.j. KHSSC29465/2016
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kolín závazné
stanovisko dne 6.6.2016 č.j. KHSSC29495/2016
 Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková závazné stanovisko dne 22.6.2016 č.j.
53320/2016-8201-OÚZ-PCE
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 12.1.2017
č.j. 278/17/KSÚS/KHT/KUK
 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí vyjádření dne 22.6.2016 č.j.
MKH/038995/2016; rozhodnutí dne 12.9.2016 zn. :MKH/047706/2016/05/ZPR/JIA; závazné
stanovisko dne 10.10.2016 zn. :MKH/058877/2016/03/ZPR/Jia
 Česká telekomunikační infrastruktura CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 vyjádření dne
3.6.2016 č.j. : 629008/16 a vyjádření dne 25.7.2015
 ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly sdělení dne 27.12.2016 zn. :
0100674139 a souhlasem dne 16.6.2016 zn. : 1086255944
 ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 vyjádření dne 12.3.2016 zn. : 0000011656
 RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice stanovisko dne
29.6.2016 zn.: 5001321062
 NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle vyjádření dne 15.3.2016 zn.:
1695/16/OVP/Z
 Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora – Žižkov
vyjádření dne 29.6.2016 č.j. : 3033/16/1/TPČ
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MERO ČR a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou vyjádření dne 20.7.2016 č.j. .:
2016/000193/2
ČEPRO a.s., Dělnická 12 č.p. 213, 170 04 Praha 7 vyjádření dne 23.6.2016 č.j. : S1-2/236/16
České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 vyjádření dne 23.6.2016 zn.
UPTS/OS/136517/2016
UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 vyjádření dne 8.6.2016 zn. : 1062/2016
JON.CZ s.r.o., Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5 vyjádření dne 26.2.2016
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 vyjádření dne 25.2.2016 zn.:
E05922/16
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 vyjádření dne 5.4.2016 zn.:
160225-1451828
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 závazné stanovisko dne 22.6.2016
sp. zn. : 53320/2016-8201-OÚZ-PCE
Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01
Hradec Králové stanovisko dne 8.6.2016 č.j. : 7-126/2016-5512HK
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21
Praha 5 vyjádření dne 30.6.2016 zn. 3454/16/KSUS/KHT/Rys; ev.č. 24076/2016; vyjádření dne
12.1.2017 zn. : 278/17/KSÚS/KHT/KUK, ev.č. 1408/2017-KSÚS
Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení koordinované vyjádření dne 25.8.2016
č.j. : MKH/046545/2016/INV TEC/MAB
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování vyjádření dne 27.6.2016
č.j. : MKH/038942/2016
Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury vyjádření dne 15.6.2016 spis.
zn. : MKH/038946/2016/02/PAM/MON
Obecní úřad Hlízov, 285 32 Hlízov 164 vyjádření dne 10.8.2016 č.j. : 484/2016
Obec Libenice, Libenice 115, 280 02 Kolín vyjádření dne 20.6.2016 č.j. : 206/2016/Im
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
závazné stanovisko dne 13.7.2016 ev.č. : PCNP – 884 – 2/2016/PD
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové stanovisko dne 15.7.2016
č.j. : PVZ/16/17966/Ka/0.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 vyjádření dne 10.6.2016
č.j. : 02890/SC/16
Diamo s.p., ul. 28. října 184, 261 13 Příbram souhlas dne 15.2.2017 zn.: D300/00400/2017/OOP

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 4105, 4522/1, 4522/24 v katastrálním území Kutná Hora, parc. č. 681/1, 681/4, 681/10,
681/11, 681/14, 681/15, 681/16, 683/1, 684/1, 686, 687, 689, 697/1, 697/2, 700, 705, 706/2, 706/14
v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory, parc. č. 109/1, 112, 113, 114, 115, 116, 118/2, 118/3,
119, 120, 176, 177/2, 184, 201, 202, 203/1, 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 233, 235,
236/1, 238, 239, 241, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 248/1, 249, 250, 273, 274/1, 274/2, 274/5, 275/1,
276/1, 276/3, 280/1, 280/2, 281, 282, 283/1, 285/2, 285/3, 285/4, 286/4, 288, 290, 291, 292, 297,
298, 424, 440, 442, 447, 448, 460, 467/1, 468, 469, 471, 473/1, 475, 477, 478, 479, 495/5, 495/6,
495/7, 504, 527, 529, 565/4, 597, 598, 607, 610, 612/1, 613/2, 618, 625, 628, 630/1, 632, 633, 634,
636/1, 637/14, 637/15, 637/16, 642/1, 642/3, 646/10, 649/1, 650, 651/2, 653/16, 653/17, 653/23,
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653/24, 653/27, 664/88, 664/89, 664/91, 664/92, 664/98, 664/99, 664/100, 724/1, 724/3, 724/4,
724/5, 724/6, 725/1, 725/4, 726/1, 728, 729, 731/1, 731/2, 731/3, 734/1, 734/2, 734/3, 734/4, 734/5,
734/7, 734/9, 734/10, 734/11, 734/12, 734/13, 738/1, 739/7, 739/8, 739/9, 739/16, 739/17, 739/18,
740, 757/11, 760/5, 761/1, 767/2 v katastrálním území Kaňk, parc. č. 612, 614/1, 624/1, 624/2 v
katastrálním území Malín, parc. č. 72/1, 73, 75, 76/1, 76/2, 77, 294, 355/2, 356/1, 356/3, 1124, 1125,
1127, 1133, 1142, 1335, 1336, 1338 v katastrálním území Hlízov, parc. č. 68/2, 471/1, 471/11, 477,
480/3, 481, 482, 710, 712/1, 713, 714, 715, 847, 712/1 v katastrálním území Libenice.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Kutná Hora, Sedlec č.p. 49, Kutná Hora, Kaňk č.p. 181, č.p. 182, č.p. 116, č.p. 114, č.p. 104,
č.p. 115, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 3, č.p. 125, č.p. 14, č.p. 163, č.p. 20, č.p. 245, č.p. 167, č.p. 23, č.p.
38, č.p. 174, č.p. 34, č.p. 33, č.p. 194, č.p. 32, č.p. 199, č.p. 244, č.p. 39 a č.p. 17, Hlízov č.p.
85.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Územní rozhodnutí je závazné i pro
právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky územního řízení.
Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Lenka Čecháková
referent stavebního úřadu
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Toto rozhodnutí 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 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20.000,- Kč byl zaplacen dne 22.3.2017 podle položky č. 39 bankovního výpisu ze dne 10.4.2017

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., IDDS: 279neic
Obec Hlízov, IDDS: f6taptb
Město Kolín, IDDS: 9kkbs46
Obec Libenice, IDDS: 7ebaxcb
Radek Hubička, Mincířská č.p. 107/2, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Jaroslav Licehamr, Čs. armády č.p. 51, 250 83 Škvorec
Tomáš Zach, LL.M., IDDS: ieiddxw
DIAMO, státní podnik, IDDS: sjfywke
Petr Špaček, Hlízov č.p. 129, 285 32 Hlízov
Jiří Tlučhoř, U hřiště č.p. 79, 281 41 Ratboř
Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 284 01
Kutná Hora
dotčené orgány
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01
Kutná Hora-Vnitřní Město
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46
Městský úřad Kolín, Odbor výstavby - stavební úřad, IDDS: 9kkbs46
Městský úřad Kolín, Odbor dopravy, IDDS: 9kkbs46
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: 2dtai5u
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS:
hhcai8e
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kolín, IDDS:
hhcai8e
Město Kolín, IDDS: 9kkbs46
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní
Město, 284 24 Kutná Hora 1
ostatní
pracoviště Kutná Hora Archeologický ústav AV ČR Praha, IDDS: fxcng6z
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Veřejnou vyhláškou se doručuje:


vlastníci a správci inženýrských a komunikačních sítí



Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 4105, 4522/1, 4522/24 v katastrálním území Kutná Hora, parc. č. 681/1, 681/4, 681/10,
681/11, 681/14, 681/15, 681/16, 683/1, 684/1, 686, 687, 689, 697/1, 697/2, 700, 705, 706/2, 706/14
v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory, parc. č. 109/1, 112, 113, 114, 115, 116, 118/2, 118/3,
119, 120, 176, 177/2, 184, 201, 202, 203/1, 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 233, 235,
236/1, 238, 239, 241, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 248/1, 249, 250, 273, 274/1, 274/2, 274/5, 275/1,
276/1, 276/3, 280/1, 280/2, 281, 282, 283/1, 285/2, 285/3, 285/4, 286/4, 288, 290, 291, 292, 297,
298, 424, 440, 442, 447, 448, 460, 467/1, 468, 469, 471, 473/1, 475, 477, 478, 479, 495/5, 495/6,
495/7, 504, 527, 529, 565/4, 597, 598, 607, 610, 612/1, 613/2, 618, 625, 628, 630/1, 632, 633, 634,
636/1, 637/14, 637/15, 637/16, 642/1, 642/3, 646/10, 649/1, 650, 651/2, 653/16, 653/17, 653/23,
653/24, 653/27, 664/88, 664/89, 664/91, 664/92, 664/98, 664/99, 664/100, 724/1, 724/3, 724/4,
724/5, 724/6, 725/1, 725/4, 726/1, 728, 729, 731/1, 731/2, 731/3, 734/1, 734/2, 734/3, 734/4, 734/5,
734/7, 734/9, 734/10, 734/11, 734/12, 734/13, 738/1, 739/7, 739/8, 739/9, 739/16, 739/17, 739/18,
740, 757/11, 760/5, 761/1, 767/2 v katastrálním území Kaňk, parc. č. 612, 614/1, 624/1, 624/2 v
katastrálním území Malín, parc. č. 72/1, 73, 75, 76/1, 76/2, 77, 294, 355/2, 356/1, 356/3, 1124, 1125,
1127, 1133, 1142, 1335, 1336, 1338 v katastrálním území Hlízov, parc. č. 68/2, 471/1, 471/11, 477,
480/3, 481, 482, 710, 712/1, 713, 714, 715, 847, 712/1 v katastrálním území Libenice



Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Kutná Hora, Sedlec č.p. 49, Kutná Hora, Kaňk č.p. 181, č.p. 182, č.p. 116, č.p. 114, č.p. 104, č.p.
115, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 3, č.p. 125, č.p. 14, č.p. 163, č.p. 20, č.p. 245, č.p. 167, č.p. 23, č.p. 38, č.p.
174, č.p. 34, č.p. 33, č.p. 194, č.p. 32, č.p. 199, č.p. 244, č.p. 39 a č.p. 17, Hlízov č.p. 85
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