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Vyřizuje: Ing. Fridrichová
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fridrichova@mu.kutnahora.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil
žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 12. 2.2019 podal
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, Žižkov, 284
01 Kutná Hora 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 15 vodního zákona
stavební povolení

ke stavbě vodního díla:
Přivaděč UV Trojice - ČKD - Čáslav III. etapa
(dále jen "stavba").
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Přímé určení polohy (konec stavby)
Přímé určení polohy (začátek stavby)

Středočeský kraj
Kutná Hora, Církvice
617750, 677710, 677922
Církvice u Kutné Hory, Kutná Hora,
Neškaredice
parc. č. 691, 860, 861, 939, 945 v katastrálním
území Církvice u Kutné Hory, parc. č. 4188/2,
4188/5, 4188/17, 4193/3, 4193/15, 4193/17,
4201/2, 4202/6, 4202/33, 4204/1, 4204/4,
4204/5, 4204/8, 4204/10, 4924, 4926 v
katastrálním území Kutná Hora, parc. č. 548,
549 v katastrálním území Neškaredice
V43: 1067472, 680637
V1: 1067152, 683166

Stavební objekty:
Vodovodní řady
Druh vodovodního řadu
Celková délka řadů
Nejmenší jmenovitá světlost řadu

přívodní síť
2773 m
300 mm
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Stavba obsahuje:
SO 01 Vodovodní řad W1:
- TLT NATURAL, DN 300 mm, C40, spoj STANDARD, délka 2546 m
- TLT NATURAL, DN 300 mm, C50, spoj UNIVERSAL, délka 26 m
- TLT STANDARD TT-PE, DN 300 mm, C40, spoj standard, délka 180 m
- TLT STANDARD TT-PE, DN 300 mm, C50, spoj UNIVERSAL, délka 21 m
II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná
Hora, Jiří Růžička – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, oprávnění ČKAIT
0011331; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona) a doloží oprávnění
k provádění staveb (§ 158 stavebního zákona).
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a
způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb.
5. Před zahájením stavebních prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě jejich správci nebo
vlastníky, o zahájení prací budou předem informováni, před zahrnutím výkopu bude zajištěno
převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
6. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
7. Při provádění stavby postupovat tak, aby vlastníkům dotčených pozemků i vlastníkům sousedních
pozemků a staveb nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému
omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby a
poškozování majetku.
8. Budou splněny podmínky souhlasů uživatelů dotčených pozemků ZOS Kačina, a.s. ze dne
12. 6.2017 a AGROS – KOJICE, spol. s r.o. ze dne 10. 7.2017:
- Práce budou pokud možno prováděny v termínech, které umožní běžné hospodářské využití
pozemku. Po skončení budou pozemky uvedeny do původního stavu a protokolárně předány.
- Zahájení stavby bude oznámeno včetně jejího harmonogramu.
Splnit podmínky uvedené ve vyjádřeních těchto správců sítí a komunikací:
9. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. - vyjádření č.j. 0008/18/TPČ ze dne 17.
1.2019:
- Před zahájením stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytýčit přímo na místě.
Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti.
- Požadujeme dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 736005),
ochranných pásem (dle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v
platném znění) a kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chráničce.
- Stavba bude napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu až po dokončení, úspěšné
kolaudaci stavby, provedení proplachu, desinfekce potrubí a tlakové zkoušky.
- Napojení na stávající potrubí provede výhradně Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč
a.s.
- Požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez
použití mechanizace.
- K vyjádření nám bude předložena kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a
geodetické zaměření stavby dle závazné směrnice GIS/201 „Na zaměření vodárenských a
kanalizačních zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí“ (Zpracování
geodetické dokumentace skutečného provedení stavby).
- Požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací.
10. ČEZ Distribuce a.s. - sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 23. 5.2017 pod zn.
0100748682 a souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu zn. 001093231176 ze dne 7.
6.2017:
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Souhlas s činností zasahující do ochranného pásma el. zařízení – vrchního vedení VN. Jsou
povoleny činnosti: stavební práce, zemní práce, umístění stavby za těchto podmínek:
Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí
společnosti ČEZ Distribuce a.s. v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v
tomto vyjádření.
Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami
a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 330000-6 a PNE 333301, ČSN
EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení a
ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího
dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1 kV a 22 kV v tělese komunikace a vjezdů 1 m. Krytí
je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot,
betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 736005, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 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.
Při budování vodovodu v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,20 m. Při souběhu s
kabely dodržet minimální vzdálenost 0,40 m.
V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno: provádět
bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a
bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; provádět činnosti,
které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením; snižovat
nivelitu terénu (snížit výšku terénu nad kabelovým vedením).
Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel na
zákaznické lince 800 850 860, případně emailem na info@cezdistribuce.cz nebo cez@cez.cz
včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni.
Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez
poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí
žadatel neprodleně na poruchovou linku 840 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození
zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného
zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce
a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede
kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE
34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005.
V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové
nivelety země oproti současnému stavu.
Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto
souhlasu.
GridServices, s.r.o. - stanovisko zn. 5001844903 ze dne 9. 1.2019:
Přesná poloha plynového zařízení bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením.
V oblasti plánované výstavby se nachází VTL plynovod DN 200 a DN 100, ochranné pásmo
plynovodu je 4 m na obě strany, bezpečnostní pásmo je 15 m pro DN 100 a 20 m pro DN 200 na
obě strany.
V ochranném pásmu VTL plynovodu budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
Nebudou poškozeny nadzemní části plynovodu (orientační sloupky, uzávěry).
V ochranném pásmu plynovodu nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy a
pojížděno těžkou technikou.
Po ukočení stavby bude stávající terén uveden do původního stavu.
Křížení s souběh vodvodu a plnárenského zařízení usí být v souladu s ČSN 73 6005.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. organizace - vyjádření zn.
4060/17/KSUS/KHT/Rys ev.č. 29063/2017 ze dne 31. 7.2017:
Křížení vodovodního potrubí se silnicí III/3377 bude provedeno podvrtem bez poškození povrchu
komunikace. Startovací jámy budou umístěny v přilehlých chodnících mimo povrch silnice.
Veškeré odovodňovací zařízení silnice bude zachováno případně obnoveno.
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- Před zahájením stavebních prací dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení prací bude
pozemek předán protokolárně správci komunikace a bude zkontrolováno dodržení podmínek
zvláštního užívání.
- Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydané MěÚ
Kutná Hora, odborem dopravy.
13. MERO ČR, a.s. vyjádření ke stavbě č.j. 2017/000452/3 ze dne 8. 1.2019:
- V uvedené oblasti se nachází naše zařízení: Ropovod DN 500 a DOK (dálkový optický kabel),
stavební práce budou probíhat ve vzdálenosti více než 270 m od linie ropovodu.
- Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu je třeba dodržovat vládní nař. č. 29/1959 Sb., když
na provádění činnosti v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č. 189/1999 Sb. a následně
ČSN EN 14161+A1 a ČSN 650204.
- Pře zahájením prací musí být MERO a.s. požádáno o povolení pro vstup do ochranného pásma
ropovodu.
- Po ukončení prací před podání žádosti o kolaudaci je stavebník povinnen předat zákres
skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením v elektronické podobě.
14. Stavbu provést v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích
a rozhodnutích těchto dotčených orgánů:
- Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP – souhrnné vyjádření ze dne 27. 6.2017 pod č.j.
MKH/037730/2017.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – sdělení ze dne 6. 6.2017
pod spis. zn. MKH/037060/2017.
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje – závazné stanovisko KHSSC 67702/2018 ze dne 14.
1.2019.
- Archeologický ústav AV ČR - vyjádření č.j. ARUP - 5961/2017 ze dne 14. 6.2017.
- Drážní úřad, sekce stavební – závazné stanovisko č.j. DUCR-21939/18/Ka ze dne 17. 4.2018.
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů – závazné
stanovisko sp. zn. 6893/63508/2017-82201-OÚZ-PCE ze dne 26. 7.2017.
15. Před dokončením stavby požádat o kolaudační souhlas. Žádost doložit dle příloh vzoru žádosti o
kolaudační souhlas, především pak:
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem.
- Popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení.
- Dokumentace skutečného provedení stavby.
- Doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací.
- Protokol o předání dotčené části pozemků jejich vlastníkům, popř. správcům.
- Doklad o provedení kontroly stavby a souhlas s kolaudací vydaný správci nebo vlastníky stavbou
dotčených sítí a komunikací po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili.
- Doklady o provedených zkouškách vodovodu.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Stř. kraje k užívání stavby.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
Odůvodnění:
Dne 12. 2.2019 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,
a dalšími doklady, a to:
- Smlouvy s majiteli nebo správci dotčených pozemků.
- Město Kutná Hora, odbor investic – souhlas se stavbou pod č.j. MKH/038923/2017/INV TEC/MAB
ze dne 23. 6.2017.
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 23. 5.2017 pod zn.
0100748682 a souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu zn. 001093231176 ze dne 7. 6.2017.
- GridServices, s.r.o. – stanovisko zn. 5001844903 ze dne 9. 1.2019.
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. Kutná Hora, vyjádření č.j. 0008/19/TPČ ze dne
17. 1.2019.
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- Krajská správa a údržba silnic p. o. – vyjádření zn. 4060/17/KSUS/KHT/Rys ev.č. 29063/2017 ze dne
31. 7.2017.
- ZOS Kačina, a.s. – vyjádření ze dne 12. 6.2017.
- AGROS – Kojice, spol. s r.o. – vyjádření ze dne 10. 7.2017.
- MERO ČR, a.s.- vyjádření ke stavbě č.j. 2017/000452/3 ze dne 8. 1.2019.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní
úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude
možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku
Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, Jiří Růžička – autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství,
oprávnění ČKAIT 0011331.
Projektová dokumentace stavby řeší: Jedná se o rozšíření stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu a
stavba nemá charakter samostatného vodovodu. Stávající vodovod v dané lokalitě vlastní a provozuje
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč. v místě křížení vodovodu s dráhou je navržena ocelová
chránička DN500 v délce 21 m, v místě křížení s komunikací je navržena ocelová chránička DN500
v délce 27 m.
Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 27. 6.2017 pod č.j.
MKH/037730/2017.
Městský úřad Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a územního plánování - závazné stanovisko
ze dne 12. 4.2018 pod č.j. MKH/025353/2018.
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – sdělení ze dne 6. 6.2017 pod
spis. zn. MKH/037060/2017.
Hasičský záchranný sbor Stř. kraje – souhlasné stanovisko ev. č. KH-414-2/2018/PD ze dne 14.
1.2018.
Krajská hygienická stanice Stř. kraje – závazné stanovisko KHSSC 67702/2018 ze dne 14. 1.2018.
Krajské ředitelství policie Stř. kraje – stanovisko č.j. KRPS-182261-1/ČJ-2017-010506 ze dne 8.
6.2017.
Archeologický ústav AV ČR - vyjádření č.j. ARUP - 5961/2017 ze dne 14. 6.2017.
Drážní úřad, sekce stavební – závazné stanovisko č.j. DUCR-21939/18/Ka ze dne 17. 4.2018.
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů – závazné
stanovisko sp. zn. 6893/63508/2017-82201-OÚZ-PCE ze dne 26. 7.2017.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Kutná Hora územní rozhodnutí pod spis. zn. SÚ.024100/2018/Ku dne 14. 5.2019.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a s
dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení
a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, Ing. Marian Humplík, Milan Hrčka, Jana
Pešatová, Farma Neškaredice s.r.o., Marie Pokorná, Státní pozemkový úřad, Stanislav Petřík, ČKD Kutná
Hora, a.s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Obec Církvice,
ZOS Kačina, a.s., AGROS-Kojice, spol. s r.o., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., MERO ČR, a.s.,
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, Ředitelství silnic a
dálnic ČR,
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 680, 681, 862, 863, 872, 933, 940 v katastrálním území Církvice u Kutné Hory, parc. č. 4171/6,
4171/10, 4185/1, 4185/2, 4185/12, 4188/1, 4188/4, 4188/6, 4188/9, 4188/10, 4188/11, 4188/12, 4188/13,
4188/14, 4191/3, 4191/9, 4193/1, 4193/4, 4193/5, 4193/8, 4193/11, 4193/12, 4193/14, 4193/16, 4193/18,
4193/19, 4194/5, 4201/4, 4201/7, 4201/8, 4201/10, 4202/4, 4202/34, 4202/35, 4204/2, 4204/3, 4204/6,
4204/7, 4204/9, 4204/11, 4205/2, 4518/1, 4923, 4925, 4927, 4928, 4962 v katastrálním území Kutná
Hora, parc. č. 236, 245/3, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 551 v katastrálním
území Neškaredice
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 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.
Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k
umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru. Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba
nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad
obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže
stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty
platnosti společného povolení.

Ing. Helena Fridrichová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen 16. 4.2019.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx
Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Vnitřní
město, 284 01 Kutná Hora 1
Ing. Marian Humplík, Nebovidy č.p. 163, 280 02 Kolín 2
Milan Hrčka, Močovice č.p. 184, 286 01 Čáslav
Jana Pešatová, Příchovice č.p. 637, Kořenov, 468 48 Výdejní místo Příchovice
Farma Neškaredice s.r.o., IDDS: rc9quwz
Marie Pokorná, Gercenova č.p. 853/6, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Stanislav Petřík, Neškaredice č.p. 5, 284 01 Kutná Hora 1
ČKD Kutná Hora, a.s., IDDS: ia6cdtu
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
účastníci dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – doručení veřejnou vyhláškou:
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka - se žádostí o vyvěšení na úřední desce
ZOS Kačina, a.s., IDDS: uy5g2gy
AGROS-Kojice, spol. s r.o., IDDS: v6ju243
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 680, 681, 862, 863, 872, 933, 940 v katastrálním území Církvice u Kutné Hory, parc. č. 4171/6,
4171/10, 4185/1, 4185/2, 4185/12, 4188/1, 4188/4, 4188/6, 4188/9, 4188/10, 4188/11, 4188/12, 4188/13,
4188/14, 4191/3, 4191/9, 4193/1, 4193/4, 4193/5, 4193/8, 4193/11, 4193/12, 4193/14, 4193/16, 4193/18,
4193/19, 4194/5, 4201/4, 4201/7, 4201/8, 4201/10, 4202/4, 4202/34, 4202/35, 4204/2, 4204/3, 4204/6,
4204/7, 4204/9, 4204/11, 4205/2, 4518/1, 4923, 4925, 4927, 4928, 4962 v katastrálním území Kutná
Hora, parc. č. 236, 245/3, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 551 v katastrálním
území Neškaredice
dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01
Kutná Hora
Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 284
01 Kutná Hora 1
Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora 1
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

