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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, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 
vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako stavební úřad příslušný k vydání 
společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona a místně příslušný orgán státní správy 
podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a ve znění pozdějších 
předpisů a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona 
žádost, kterou dne 25.5.2022 podala 

Obec Církvice, IČO 00236012, Církvice 6, 285 33  Církvice u Kutné Hory, 
kterou zastupuje Ing. Veronika Hrudkajová, IČO 06726143, Na Blatech 626, 395 01  Pacov 

 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

Stavební úpravy náhonu Ovčáreckého rybníka 
 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Středočeský kraj 
Identifikátory katastrálních území 617750, 617768, 706078 
Názvy katastrálních území Církvice u Kutné Hory, Jakub, Nové Dvory u 

Kutné Hory 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí na pozemku dle KN st. p. 8, 270, parc. č. 3/2, 

4, 9, 11, 12, 272, 277, 290/1, 290/2, 293, 294, 
406/5, 406/6, 406/7, 406/8, 599, 600, 609, 
610, 642, 908, 909, 911, 913 v katastrálním 
území Církvice u Kutné Hory, st. p. 26, parc. 
č. 738/1, 743/1, 743/2, 743/5, 743/7, 743/9, 
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743/10, 743/11, 743/12, 781/2, 1129 v 
katastrálním území Jakub, parc. č. 1617, 
1620, 1634 v katastrálním území Nové Dvory 
u Kutné Hory. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno vodoprávní řízení 

Určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) 1065536 ; 679927 
Určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) 1067324 ; 679836 

 

Stavba obsahuje: 
Hlavním účelem stavby jsou úpravy náhonu Ovčáreckého rybníka v délce 2,02 ř. m v k.ú. Církvice u 
Kutné Hory. Jakub a Nové Dvory u Kutné Hory. V rámci úprav bude ve vybraných úsecích náhonu 
upraven tvar stávajícího koryta, navýšen pravý břeh koryta a dále dojde k utěsnění jílovou vrstvou dna a 
pravého břehu náhonu. V ostatních úsecích dojde pouze k odtěžení sedimentu, případně k drobné úpravě 
sklonu břehů. V záplavovém území Q100 vodního toku Klejnárka nedojde k navýšení stávající nivelety 
terénu. Vzhledem k tomu, že jílová vrstva bude zpětně zasypána původní písčitou zeminou, vytvoří se zde 
i vhodné podmínky pro rostlinstvo a živočichy vázané na vodní režim.  
 Dále bude navržena vhodná výsadba stromů a zajištění zprůchodnění náhonu. Dále budou v rámci 
podpory biologické rozmanitosti a zvýšení ekologické stability ve vhodných úsecích do paty svahu koryta 
vloženy kameny za účelem rozvlnění proudnice toku a vytvoření proudových stínů a vytvoření tišin. 
 
Délka úpravy toku   2020 m 
Průtok Q100    8,5 m3/s 
Množství odtěženého sedimentu 2003 m3 
Množství odtěžené zeminy  800 m3 

 
 
Vodoprávní úřad podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:  
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, 

kterou v červnu 2019 vypracovalo Centrum služeb Staré Město, ateliér M.A.A.T, s.r.o., zodpovědný 
projektant Ing. František Sedláček, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 
0101296, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Před zahájením prací stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové 
dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně 
oprávněným zeměměřičem. 

3. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále údaje o stavebním podnikateli,  
o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle  
§ 158 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací. 

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Budou zajištěny 
přechody a přejezdy, případně bude postup stavebních prací organizován tak, aby byl zajištěn 
přístup vlastníků a složek IZS k nemovitostem. 

6. Dojde-li v průběhu stavby k omezení provozu na pozemní komunikaci, zažádá stavebník odbor 
dopravy Městského úřadu Kutná Hora o přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní 
komunikaci. 

7. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (stavbyvedoucí) vytýčení všech podzemních sítí 
jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící stavební práce. 
Veškeré zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně. Případné poškození sítí bude 
neprodleně nahlášeno jejich správci. 

8. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi. 

9. Na stavbě budou k dispozici prostředky k likvidaci případné havárie. 
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10. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných 

stanoviscích a rozhodnutích účastníků řízení a dotčených orgánů: 
 Městský úřad Kutná Hora, odbor  životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 2.8.2019 pod č.j. 

MKH/066304/2019. 

 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, závazné stanovisko ze 
dne 8.1.2022 pod č.j.: MKH/002540/2020. 

 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, závazné 
stanovisko ze dne 2.9.2019 pod č.j.: MKH/087062/2019. 

 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, závazné 
stanovisko ze dne 24.9.2019 pod č.j.: MKH/094413/2019. 

 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, 
rozhodnutí ze dne 1.10.2019 pod č.j.: MKH/097571/2019. 

 Stanovisko povodí Labe s.p. ze dne 6.8.2019, č.j.: PLa/2019/030108 
 

 
 
 Stanovisko provozovatele vodovodu a kanalizace, společnosti STAVOKOMPLET ze dne 30.7.2019 

zn.: 005V/2019DSO a ze dne 12.4.2021 pod zn.: 002V/2021/DSO 
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 Stanovisko GridServices ze dne 5.8.2019, zn.: 5001960335 
 Vyjádření ČEZ Ditribuce ze dne 15.7.2019, zn.: 1104777988 a ze dne 19.4.2021 , zn.: 00111440249 
 Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 16.7.2019, č.j.: 684582/19 
 Vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 23.7.2019, č.j.: S1-2/271/19 
 Souhlasné stanovisko Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec ze dne 22.9.2020, č.j.: 

297/2020. 
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V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné 
stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky: 
- Při těžení sedimentu 

 

11. Stavbu lze užívat, v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jen na základě 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

12. Před dokončením stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost bude doložena dle příloh 
vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech 
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu), 
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 geodetickém zaměření stavby,  
- kladné vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, kteří si to ve svých vyjádřeních podmínili. 

 

 
Pozn.:  vzor žádosti o kolaudační souhlas viz. WWW.mu.kutnahora.cz - formuláře/ odbor ŽP/ odd. 
vodoprávního úřadu/14. Vzor žádosti o kolaudační souhlas.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Církvice, IČO 00236012, Církvice 6, 285 33  Církvice u Kutné Hory 
 

Odůvodnění: 

Dne 25.5.2022 podal žadatel žádost o stavební povolení na stavbu „stavební úpravy náhonu Ovčáreckého 
rybníka“. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

MěÚ Kutná Hora oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 7.7.2022 účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
zahájení řízení, upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením, stanovil termín k uplatnění 
námitek či připomínek s upozorněním, že na později podané námitky či připomínky nebude brán zřetel. 
Současně byla účastníkům řízení a dotčeným orgánům dána možnost nahlížet do spisu a seznámit se 
s podklady rozhodnutí.  

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v červnu 2019, vypracovalo Centrum služeb Staré 
Město, ateliér M.A.A.T, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. František Sedláček, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby ČKAIT 0101296. 
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti  
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,  
a dalšími doklady níže uvedenými. 

 
 
Dále bylo předloženy stanoviska a vyjádření: 

Souhlasné stanovisko Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Kutná Hora. 

Souhlasné stanovisko obce Církvice ze dne 11.7.2019. 

Vyjádření MěÚ Kutná Hora, stavebního úřadu ze dne 8.7.2019, č.j.: MKH/066572/2019 

Sdělení MěÚ Kutná Hora, orgánu územního plánování ze dne 15.7.2019 č.j.: MKH/066305/2019 

Souhlasné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ze dne 31.10.2019, spis. zn.: 
79932/2019-1150-OÚZ-PCE. 

Souhlas s umístěním stavby ze dne 16.8.2019, zn.: 001105162784 

Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 22.7.2019, č.j.: 
SR/1479/SC/2019/2 

Hydrogeologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 16.4.2019. 

Výsledky laboratorních odběrů od společnosti Envirex, spol. s r.o. 

Vyjádření k záměru stavby od Státního pozemkového úřadu ze dne 5.10.2020, zn.: SPU 
342699/2020/Ben. 

 

 

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. 

Dle ust. § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem 
stejnopisů podle ust. § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný 
účinek.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace. 

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. 
 
Poučení o zveřejnění rozhodnutí veřejnou vyhláškou:  
Obec Církvice a městys Nové Dvory vyvěsí toto rozhodnutí na úřední desce svého obecního úřadu po 
dobu 15 dnů. Ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu bude rozhodnutí též zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora. Rozhodnutí 
s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle obec zpět na adresu zdejšího odboru. 

 
 
Otisk úředního razítka 

 
Ing. Ondřej Kruliš 

oprávněná úřední osoba 
vedoucí vodoprávního úřadu 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Církvice, Nové Dvory a 
městského úřadu Kutná Hora. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 
Obdrží: 

k vyvěšení na ÚD: 
Obec Církvice, IDDS: puybn4x 
Městys Nové Dvory, IDDS: p9tbcez 
Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7 

 
 

účastníci (dodejky) 
Ing. Veronika Hrudkajová, IDDS: xyt9pxy 
Dana Schovancová, Církvice č.p. 38, 285 33  Církvice u Kutné Hory 
Bohumil Melcer, Církvice č.p. 38, 285 33  Církvice u Kutné Hory 
Zdeněk Hnilička, Církvice č.p. 40, 285 33  Církvice u Kutné Hory 
Blanka Hniličková, Církvice č.p. 40, 285 33  Církvice u Kutné Hory 
Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec, Zámecká č.p. 127, Sedlec, 284 03  Kutná Hora 3 
Libor Batelka, Církvice č.p. 43, 285 33  Církvice u Kutné Hory 
Mgr. Marcela Batelková, Církvice č.p. 43, 285 33  Církvice u Kutné Hory 
Jan Růžička, Církvice č.p. 8, 285 33  Církvice u Kutné Hory 
Dagmar Faltysová, Jakub č.p. 9, 285 33  Církvice u Kutné Hory 
Iveta Herodesová, Církvice č.p. 223, 285 33  Církvice u Kutné Hory 
Emil Horáček, Svatá Kateřina č.p. 96, Svatý Mikuláš, 284 01  Kutná Hora 1 
Iveta Plachá, Útěchovice č.p. 25, 395 01  Pacov 
Jindřich Konrády, Církvice č.p. 34, 285 33  Církvice u Kutné Hory 
Leoš Konrády, Církvice č.p. 34, 285 33  Církvice u Kutné Hory 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Kutná Hora, IDDS: k8yqjey 
OJGAR, s.r.o., IDDS: 2ucq5x9 
Daniel Konopáč, U kříže č.p. 633/26, Praha 5-Jinonice, 158 00  Praha 58 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Zdeněk Matoušek, Starokolínská č.p. 303, Malín, 284 01  Kutná Hora 1 
Monika Matoušková, Starokolínská č.p. 303, Malín, 284 01  Kutná Hora 1 
Ing. Věra Baňasová, Hradeckých č.p. 882/5, 140 00  Praha 4-Nusle 
Městys Nové Dvory, IDDS: p9tbcez 
STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3 
GridServices, s.r.o., IDDS: xk3yjtf 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 
 
účastníci řízení (veřejnou vyhláškou): 
účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí (§ 94m odst.2 stavebního zákona): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

295/1, 643, 729, 278/1, 407, 6, 5 v k.ú. Církvice u Kutné Hory 
72/2, 743/6, 743/8, 787/1, 857, 787/3, 862, 863, 864, 785, 784/1, 784/2, 783/1, 782, 1128, 916, 917, 1130, 
755/2, 755/1, 815, 803, 801, 120/2, 120/1, 120/4, 117, 800, 798, 797, 796, 794, 793, 791, 96/1, 96/3, 96/4, 
24, 742/7, 27, 77, 64/2, 64/3, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/21, 38/15, 757/6, 757/7, 756/6, 756/12, 
756/16, 756/1, 756/18 k.ú. Jakub 
 
1619 k.ú. Nové Dvory. 


		2022-08-10T15:11:39+0200
	Zdena Tvrdíková
	pracovník pověřený el. podpisem




