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Dle rozdělovníku

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. 5
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"), jako stavební úřad příslušný
k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 a jako správní orgán místně příslušný dle § 11 odst.
1 písm. b) zákona č. 500/2004Sb., správní řád v platném znění ve správním řízení posoudil žádost
o povolení stavby vodního díla, kterou dne 5.12.2019 podala
Obec Úžice, IČO 00236543, Úžice 38, 285 04 Uhlířské Janovice,
kterou zastupuje Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Jiří Růžička, technický
pracovník, IČO 46356967, Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona
schvaluje stavební záměr

pro soubor staveb označený jako:
„Vodovod v obcích Radvanice, Čekanov, Úžice, Chrástná, Smrk a Františkov“
na pozemku: parc. č. 240, 567 v katastrálním území Újezdec u Horních Krut, parc. č. 226, 232/16,
1152/1 v katastrálním území Smilovice u Staňkovic, parc. č. 78/10, 86, 87/4, 425/7, 429/1, 430, 441,
443/1, 444, 451/3, 454/28, 454/31 v katastrálním území Čekanov, parc. č. 104/2, 104/4, 107/1, 159/6,
170/26, 203, 340, 342, 347, 350, 351/1, 352, 391/1 v katastrálním území Radvanice nad Sázavou, st. p.
4/2, 39/1, parc. č. 88, 132/5, 211/1, 285/1, 285/6, 285/7, 343/2, 350, 361/2, 477/2, 547/1, 548, 581, 587/1,
588/2, 590/1, 591/1, 591/2, 593/1, 594, 595, 597, 601 v katastrálním území Smrk u Úžic, parc. č. 67/2,
78/1, 79/3, 82/5, 150/1, 179/6, 208/2, 208/5, 208/6, 213/2, 213/3, 268/7, 268/10, 268/18, 268/19, 268/26,
268/29, 268/48, 271, 273, 278/4, 279/7, 279/14, 284, 286, 289, 291/1, 294/2, 304/1, 304/2, 317 v
katastrálním území Úžice u Kutné Hory, (dále jen "stavba"). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Č.j. MKH/044966/2020

str. 2

v rozsahu
a)

Umístění souboru staveb na místě:

Název kraje
Název obce

Středočeský kraj
Radvanice, Čekanov, Úžice, Chrastná, Smrk,
Františkov
Identifikátory katastrálních území
643238, 753602, 775801, 775843, 775851,
775860
Názvy katastrálních území
Újezdec u Horních Krut, Smilovice u
Staňkovic, Čekanov, Radvanice nad Sázavou,
Smrk u Úžic, Úžice u Kutné Hory
Čísla hydrologického pořadí
1-09-03-1010-0-00
Číselný identifikátor vodního toku
10242041
Názvy vodního toku
bezejmenný přítok Úžického potoka ř.km
1,030, Úžický potok ř.km 4,820, 5,170
Přímé určení polohy (konec stavby)-(souřadnice X, Y) A/Úžice směr Sázava 1072036,97;707013,56
směr Čekanov 1071657,45;706977,43
B/Radvanice 1070060,44;709964,72
Přímé určení polohy (začátek stavby)-(souřadnice X, Y) A/Úžice 1072514,05;705772,75
B/Smrk 1070211,52;705684,20
soubor staveb bude umístěn v souladu s projektovou dokumentací ověřenou vodoprávním úřadem.
b)

Provedení souboru staveb

Popis a umístění souboru staveb:
Předmětem projektové dokumentace je novostavba přiváděcího vodovodního řadu A a zásobních
vodovodních řadů A1 – A9 v obci Radvanice, přiváděcího vodovodního řadu B a zásobních vodovodních
řadů B1 – B6 v obci Čekanov včetně podzemní automatické tlakové stanice a příslušné přípojky NN,
přiváděcího vodovodního řadu C a zásobních vodovodních řadů C1 – C3 v obci Smrk, přiváděcího
vodovodního řadu D v obci Františkov, zásobních vodovodních řadů E1 – E3 v obci Chrástná,
přiváděcího vodovodního řadu F a zásobních vodovodních řadů F1 – F11 v obci Úžice.
Zdrojem vody tohoto vodovodu v obcích Radvanice, Čekanov, Chrastná, Smrk a Františkov bude
stávající vodovodní přivaděč Kutná Hora – Sázava, vodovodu v obci Úžice zásobní vodovodní řad v obci
Smilovice.
Navržené vodovodní řady v obcích Čekanov, Smrk, Chrástná a Františkov mohou plnit i funkci požárního
vodovodu ve smyslu ČSN 73 08 73 pro odběr požární vody ve výši 4 l/s při rychlosti 0,94 m/s pro
rodinné domy a nevýrobní objekty do plochy 120 m2. Požární ochranu lze zabezpečit z navržených
podzemních hydrantů. Vzdálenosti podzemních hydrantů od objektů mezi sebou splňují požadavky ČSN
73 08 73, bod 5.2, tabulka 1 – číslo položky 1. Navržené vodovodní řady v obcích Radvanice a Úžice
nemohou plnit funkci požárního vodovodu ve smyslu ČSN 73 08 73, protože nesplňují požadavky výše
uvedené normy. V těchto obcích budou pro požární účely využívány dosavadních zdroje požární vody.
Případný zásah HZS je možný bez omezení. Přístup k objektům bude z místních komunikací.
Vodovodní řady jsou navrženy z plastového potrubí PE100RC SDR11 v profilech dn 90 a 110. Celková
délka vodovodních řadů je 10 711,0 metrů. Po trase řadů budou umístěny příslušné tvarovky a
armatury (šoupata a provozní hydranty).
Stavba vodovodu je plánována v komunikacích č. II/335, III/3358, III/3359 a III/33426, v místních,
zpevněných i nezpevněných přístupových cestách a zemědělských pozemcích. Stavba bude situována
v extravilánech a intravilánech obcí.
Účel souboru staveb: Zásobování pitnou vodou obce Radvanice, Čekanov, Úžice, Chrastná, Smrk a
Františkov.
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Stavební objekty souboru staveb:
Stavební objekty:
Obec Radvanice
SO 01 Novostavba přivaděcího vodovodního řadu A
SO 02 Novostavba zásobního vodovodního řadu A1
SO 03 Novostavba zásobního vodovodního řadu A2
SO 04 Novostavba zásobního vodovodního řadu A3
SO 05 Novostavba zásobního vodovodního řadu A4
SO 06 Novostavba zásobního vodovodního řadu A5
SO 07 Novostavba zásobního vodovodního řadu A6
SO 08 Novostavba zásobního vodovodního řadu A7
SO 09 Novostavba zásobního vodovodního řadu A8
SO 10 Novostavba zásobního vodovodního řadu A9
Obec Čekanov
SO 11 Novostavba přivaděcího vodovodního řadu B
SO 12 Novostavba zásobního vodovodního řadu B1
SO 13 Novostavba zásobního vodovodního řadu B2
SO 14 Novostavba zásobního vodovodního řadu B3
SO 15 Novostavba zásobního vodovodního řadu B4
SO 16 Novostavba zásobního vodovodního řadu B6
SO 17 Novostavba zásobního vodovodního řadu B6
SO 18 Přípojka NN pro ATS Čekanov
Obec Smrk
SO 19 Novostavba přivaděcího vodovodního řadu C
SO 20 Novostavba zásobního vodovodního řadu C1
SO 21 Novostavba zásobního vodovodního řadu C2
SO 22 Novostavba zásobního vodovodního řadu C3
Obec Františkov
SO 23 Novostavba přivaděcího vodovodního řadu D
Obec Chrástná
SO 24 Novostavba zásobního vodovodního řadu E1
SO 25 Novostavba zásobního vodovodního řadu E2
SO 26 Novostavba zásobního vodovodního řadu E3
Obec Úžice
SO 27 Novostavba přivaděcího vodovodního řadu F
SO 28 Novostavba zásobního vodovodního řadu F1
SO 29 Novostavba zásobního vodovodního řadu F2
SO 30 Novostavba zásobního vodovodního řadu F3
SO 31 Novostavba zásobního vodovodního řadu F4
SO 32 Novostavba zásobního vodovodního řadu F5
SO 33 Novostavba zásobního vodovodního řadu F6
SO 34 Novostavba zásobního vodovodního řadu F7
SO 35 Novostavba zásobního vodovodního řadu F8
SO 36 Novostavba zásobního vodovodního řadu F9
SO 37 Novostavba zásobního vodovodního řadu F10
SO 38 Novostavba zásobního vodovodního řadu F11
Provozní soubory:
PS. 01 Automatická tlaková stanice Čekanov
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Materiálové provedení řadu:

Přehled technických údajů – Vodovod Radvanice

Radvanice

Obec

Stavební
objekt

Název stavebního objektu

Profil De
(mm)

Materiál

Délka (m)

PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11

559

Přivaděcí vodovodní řad A

SO 01
SO 02

Zásobní vodovodní řad A1

90
90

SO 03

Zásobní vodovodní řad A2

90

PE 100 RC SDR 11

515

SO 04

Zásobní vodovodní řad A3

90

PE 100 RC SDR 11

42

SO 05

Zásobní vodovodní řad A4

90

PE 100 RC SDR 11

44

SO 06

Zásobní vodovodní řad A5

90

PE 100 RC SDR 11

61

SO 07

Zásobní vodovodní řad A6

90

PE 100 RC SDR 11

58

SO 08

Zásobní vodovodní řad A7

90

PE 100 RC SDR 11

480

SO 09

Zásobní vodovodní řad A8

90

PE 100 RC SDR 11

56

SO 10

Zásobní vodovodní řad A9

90

PE 100 RC SDR 11

247

80

2142,0

Celkem
Přehled technických údajů – Vodovod Čekanov

Čekanov

Obec

Stavební
objekt
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14
SO 15
SO 16
SO 17

Celkem
SO 18
PS 01

Název stavebního
objektu

Profil De
(mm)

Materiál

Délka (m)

110
90
90
90
90
90
90

PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11

1088
358
98
442
288
131
225
2630,0
624

Přivaděcí vodovodní řad B
Zásobní vodovodní řad B1
Zásobní vodovodní řad B2
Zásobní vodovodní řad B3
Zásobní vodovodní řad B4
Zásobní vodovodní řad B5
Zásobní vodovodní řad B6

Přípojka NN pro ATS
Čekanov
Automatická tlaková
stanice Čekanov

kabel NN CYKY 4x24
2400x3300 Prefabrikované betonové
vn. v. 1885
dílce tl. 140 mm

Přehled technických údajů – Vodovod Smrk

Smrk

Obec

Stavební
objekt

Název stavebního objektu

Profil De
(mm)

Materiál

Délka (m)

PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11

644

SO 19
SO 20

Přivaděcí vodovodní řad C
Zásobní vodovodní řad C1

90
90

SO 21

Zásobní vodovodní řad C2

90

PE 100 RC SDR 11

71

SO 22

Zásobní vodovodní řad C3

90

PE 100 RC SDR 11

68

Celkem

106

889,0
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Přehled technických údajů – Vodovod Františkov
Stavební
Profil De
Materiál
objekt
Název stavebního objektu (mm)

Obec

Františkov SO 23
Celkem

Chrástná

Obec

Stavební
objekt
SO 24
SO 25
SO 26

Přivaděcí vodovodní řad D

90

PE 100 RC SDR 11

Stavební
objekt

Úžice

SO 27
SO 28
SO 29
SO 30
SO 31
SO 32
SO 33
SO 34
SO 35
SO 36
SO 37
SO 38
Celkem

914

914,0

Přehled technických údajů – Vodovod Chrástná
Profil De
Materiál
Název stavebního objektu
(mm)
Zásobní vodovodní řad E1
Zásobní vodovodní řad E2
Zásobní vodovodní řad E3

90
90
90

PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11

Délka (m)
160
338
355
853,0

Celkem

Obec

Délka (m)

Přehled technických údajů – Vodovod Úžice
Profil De
Materiál
Název stavebního objektu
(mm)
Přivaděcí vodovodní řad F
Zásobní vodovodní řad F1
Zásobní vodovodní řad F2
Zásobní vodovodní řad F3
Zásobní vodovodní řad F4
Zásobní vodovodní řad F5
Zásobní vodovodní řad F6
Zásobní vodovodní řad F7
Zásobní vodovodní řad F8
Zásobní vodovodní řad F9
Zásobní vodovodní řad F10
Zásobní vodovodní řad F11

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11
PE 100 RC SDR 11

Délka (m)
1608
205
192
41
148
27
490
79
51
258
50
134
3283,0

Stavba přípojky NN k ATS Čekanov není stavbou vodního díla. Všechny ostatní stavby a části staveb
jsou vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.
Jedná se o soubor staveb kde hlavní stavbou je stavba vodního díla „Vodovod v obcích Radvanice,
Čekanov, Úžice, Chrástná, Smrk a Františkov“ SO 01 – SO 38 a PS 01, stavbou vedlejší je SO 18 –
Přípojka NN k ATS Čekanov.
II. Stanoví povinnosti a podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby podle § 15 odst. 3
vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou
vypracovala společnost Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., IČO: 46356967, Ku Ptáku
387, 284 01 Kutná Hora, zodpovědný projektant Jiří Růžička – autorizovaný technik pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT-
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0011331 v 04/2019, č. zakázky 14/2019; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu.
Před zahájením prací stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové
dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně
oprávněným zeměměřičem.
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.
Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob
vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
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.
Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (stavbyvedoucí) vytýčení všech podzemních sítí
(inženýrských, energetických, telekomunikačních) jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich
polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou 15 dní předem informováni správci
nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí sítí těch správců, kteří
si to ve svém vyjádření vyhradili. Veškeré zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny
ručně. Případné poškození sítí bude neprodleně nahlášeno jejich správci.
Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů
a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (o odpadech
bude vedena evidence dle § 39 a § 40 zák. o odpadech, včetně bilance výkopových zemin).
Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými
látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
Stavebník zajistí taková opatření (zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude
zajištěn mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná
auta nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.
Nové vodovodní řady budou připojeny na vodovodní přivaděč Kutná Hora – Sázava a zásobní
vodovodní řad v obci Smilovice až po jejich kolaudaci.
Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných
stanoviscích a rozhodnutích těchto účastníků řízení a dotčených orgánů:
- Archeologický ústav akademie věd ČR, Praha v.v.i., č.j. ARUP-2027/2018:
• zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením smlouvy o dílo
mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha v.v.i.,
• ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení na adresu: ARÚ AV
ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora,
• oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před
termínem na adresu uvedenou v bodu 2,
- Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 596653/19
ze dne 9.4.2019 a č.j. 750976/19 ze dne 24.9.2019.
- Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Zn. 0101090953 ze dne 7.4.2019.
- Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., obsažené v souhlasu s umístěním
stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zař. Zn. 001106285236 ze dne 1.11.2019.
- Budou dodrženy podmínky společnosti CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
vyjádření ze dne 9.4.2019 č.j. 596653/19 a vyjádření ze dne 24.9.2019 č.j. 750976/19 včetně
podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech.
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- Budou dodrženy podmínky společnosti GridServices, a.s., obsažené v souhlasu s umístěním
stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu vysokotlakého plynovodu Zn. 5002107207
ze dne 30.3.2020.
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 48437/2019 ze
dne 23.9.2019:
• nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodovodu stavebník doloží, že kvalita
dodávané pitné vody ze všech koncových částí nově realizovaného vodovodního řadu,
splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené v § 3 odst. 2 zákona v souladu s §
4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění v rozsahu kráceného
rozboru,
• nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodovodu stavebník předloží doklad, že
při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky,
které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu
ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, č.j.
3240/19/KSUS/KHT/VYC ze dne 30.4.2019:
• Veškeré práce na stavbě v komunikacích č. II/335, III/3358, III/3359 a III/33426 ve správě
KSÚS a v jejich bezprostřední blízkosti (příkopy, zelený pás) budou probíhat mimo období
zimní údržby silnic 1.11. – 31.3., tj. pouze v období od 1.4. do 31.10., a to tak, aby v
termínu do 31.10. byl proveden zásyp veškerých výkopů a obnova povrchu vozovky včetně
odstranění přechodného dopravního značení,
• Před zahájením a po ukončení prací bude za účasti zástupce KSÚS a zhotovitele stavby
proveden monitoring silnice, o výsledku bude sepsán protokol. V případě, že by došlo k
jakémukoliv poškození vozovky silnice, bude ihned informován zástupce KSÚS,
• Při stavbě zůstanou zachovány všechny příkopy vybudované podél výše uvedených silnic,
• Výstavbou vodovodu nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. Veškeré odvodňovací
zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně obnoveno,
• Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad
Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu
užívání silnic k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6. písm. c) zákona 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích,
• Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad
Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná
Hora. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č.
66 vydanými Ministerstvem dopravy, jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu
omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby,
• Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k
provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby
zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora - pí. Renatu Vyčítalovou, mob: 606 603 314,
• Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v
souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve
vozovkách pozemních komunikací“, v průběhu stavby budou důsledně dodrženy
„Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“,
• Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnic ve správě KSÚS je nutno využívat
stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění
silničních příkopů a krajnic,
• V extravilánu obcí budou potrubí a el. kabel pro ATS uloženy mimo silniční pozemky a
silnice ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS. Výjimkou je úsek podél
silnice III/3358 u obce Čekanov, pozemek p.č. 441 k.ú. Čekanov, u pozemků p.č. 120 a p.č.
119/8 k.ú. Čekanov, protože majitelé těchto pozemků nesouhlasí s uložením potrubí a
kabelu do jejich pozemků. Potrubí a kabel budou před obcí Čekanov uloženy u hranice
silničního pozemku p.č. 441 s pozemky p.č. 120 a p.č. 119/8, vše k.ú. Čekanov, za vnější
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hranou příkopu, pomocí podélných protlaků v hloubce cca 1,5 m, případně hlouběji. Po
uložení potrubí a kabelu bude zásyp montážních jam hutněn po vrstvách tl. do 20 cm,
zásypový materiál musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat příslušným ČSN. Ve
výše uvedeném úseku nebude potrubí osazeno žádnými poklopy,
• Vzdálenost vedení potrubí od konstrukce trubních propustků apod. bude minimálně 3,0 m.
Výjimkou je propustek v obci Smrk, kde KSÚS povoluje umístění potrubí pod propustek z
důvodu existence stávající technické infrastruktury v okolí propustku a tedy nedostatku
volného pozemku u propustku za podmínek obsažených ve vyjádření KSÚS
3240/19/KSUS/KHT/VYC ze dne 30.4.2019,
• Při křížení vodovodního potrubí se silnicemi ve správě KSÚS budou dodrženy podmínky
obsažené ve vyjádření KSÚS 3240/19/KSUS/KHT/VYC ze dne 30.4.2019,
• Vodovodní potrubí uložené souběžně se silnicemi ve správě KSÚS bude v zastavěném
území obcí uloženo přednostně mimo vozovku do zelených pásů, příkopů, krajnic a
chodníků, a to způsobem podélných podvrtů – protlaků podle podmínek obsažených ve
vyjádření KSÚS 3240/19/KSUS/KHT/VYC ze dne 30.4.2019,
• V případě, kdy je vyloučena možnost jiného řešení z důvodu ztížených geologických
podmínek nebo existence stávající technické infrastruktury, souhlasí KSÚS s podélným
uložením vodovodního potrubí do vozovek silnic ve správě KSÚS za podmínek obsažených
ve vyjádření KSÚS 3240/19/KSUS/KHT/VYC ze dne 30.4.2019,
• Se stavbou vodovodních řadů souvisí další stavby: Podzemní ATS a vzdušník u obce
Čekanov a armaturní šachty u obce Smrk a v obci Chrastná. Veškeré tyto objekty budou
umístěny mimo pozemky a komunikace ve správě KSÚS, v případě vybudovaných příkopů
podél silnic za vnější hranou příkopů,
• případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení vodovodního potrubí do silničního
pozemku vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu
zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora,
• vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce,
• po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo
zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude
sepsán předávací protokol.
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná
Hora, Dopravní inspektorát, č.j. KRPS-254116-1/ČJ-2019-010506-JL ze dne 18.9.2019:
• Případný zásah do pozemní komunikace nebude prováděn v zimním období roku. V případě
osazení jakýchkoliv součástí nebo objektů stavby, nebudou tyto umístěny v rozhledových
polích sjezdů křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu,
• K provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu užívání
pozemních komunikací dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů, které vydává silniční správní úřad. V případě, že zvláštní
užívání může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí
souhlas PČR. K žádosti o předchozí souhlas PČR se zvláštním užíváním předloží stavebník
nebo zhotovitel stavby návrh DIO tj. přechodného dopravního značení ve dvojím
vyhotovení s časovým harmonogramem prací minimálně 30 dní před začátkem akce.
Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto
činnost vykovávat.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. MKH/092491/2019 ze
dne 16.9.2019:
• Stavebník je povinen cca 1 měsíc před zahájením prací na zásahu do silničního pozemku
požádat příslušný silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání silnice č. II/335,
III/3358, III/3359 a III/33426. K povolení je zapotřebí předchozí souhlas vlastníka dotčené
pozemní komunikace a předchozí souhlas Policie ČR, DI Kutná Hora v souladu
s ustanovením § 25 uvedeného zákona.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, závazné stanovisko č.j.
MKH/103497/2019 ze dne 16.10.2019:
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vodovodní potrubí bude umístěno dle předložené projektové dokumentace, zpracované
Jiřím Růžičkou, č. přílohy C.2b Katastrální situační výkres – obec Čekanov, ve vzdálenosti
dle přiložené projektové dokumentace od osy vozovky silnice č. II/335 a III/3358,
• V ochranném pásmu silnice č. II/335 a III/3358 budou provedeny stavební práce tak, aby
nedošlo k poškození silničního tělesa, nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a
nedocházelo k nadměrnému znečištění silnice.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MKH/103233/2019
ze dne 16.10.2019:
• stavba bude realizována v souladu s předloženým situačním plánkem, který byl dodán
s žádostí a je nedílnou součástí vedeného spisu,
• lesní pozemky nebudou stavbou nijak dotčeny,
• změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění
funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů a popřípadě řešeny
novou žádostí.
- Městský úřad Kutná Hora,odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko č.j. MKH/092152/2019
ze dne 26.9.2019:
• nakládání s odpady
podmíněně souhlasné závazné stanovisko: 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. Zhotovitel stavby
zajistí/soustředí písemný přehled o těchto odpadech, včetně bilance zemin a jiných
přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností a zemních prací (dále jen
„zemina“), jako součást dokumentace stavby, v rozsahu průběžné evidence o odpadech
podle § 39 odst. 1 zákona o odpadech. Soustředění vzniklých (stavebních) odpadů a zeminy
na „mezideponie“ nesmí trvat déle než po dobu trvání stavby,
• ochrana ovzduší
Stavebník zajistí takové opatření (např. zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic
do okolí, instalace protiprašných zábran, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených
příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo uzavřené
kontejnery, zakrytí vytěženého materiálu z výkopů), aby v rámci realizace stavby bylo
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o šíření prašnosti z provozu mobilních
zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem
sypkých materiálů,
• orgán ochrany přírody
Pokud budou všechna křížení vodních toků prováděna protlakem, není třeba vydávat
závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku. V případě, že se
technologie změní a křížení budou prováděna překopem, zažádejte o výše uvedené
stanovisko. Stavbou bude dotčeno ochranné pásmo památného stromu „Smrkovská
lípa“ v místní části Smrk. O souhlas s prováděním výkopových prací v ochranném pásmu
stromu zažádejte místně příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Městský úřad Uhlířské
Janovice.
Při provádění výkopových a stavebních prací musí být dodržena ČSN 83 90 61 Technologie
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích a arboristický standart SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
Minimální vzdálenost hrany výkopu od pat kmenů stromů musí být 1,5 m. U vzrostlých lip
ve Františkově před domem číslo popisné 7 a u lípy v Úžicích před domem číslo popisné 15
musí být vzdálenost od kmene minimálně 2 m,
• ochrana zemědělského půdního fondu
1. Odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvu půdy a hlouběji uložené zúrodnění
schopné zeminy,
2. Deponie udržovat odděleně a v bezplevelném stavu,
3. Při zasypávání výkopů vrstvy půdy uložit v původním pořadí,
4. Přebytečnou zeminu hospodárně využít na pozemcích zemědělského půdního
fondu,
•
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5. Zabránit poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností
zemědělské půdy. Učinit dostatečná opatření, aby nedošlo k úniku pevných,
kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho
vegetační kryt,
6. Stavební práce na jednotlivých zemědělských pozemcích nebo půdních
blocích dokončit během jednoho roku,
Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko ze dne 14.10.2019 č.j. PVL-67301/2019/240-Mš:
• Veškerá křížení vodního toku požadujeme realizovat dle platné ČSN 75 2130 Křížení a
souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením,
Lesy České republiky, státní podnik, stanovisko ze dne 6.11.2019 č.j. PLCR954/004421/2019:
• Při křížení pod vodním tokem, bude vodovod uložen protlakem v hloubce nejméně 1,2 m od
stávající nivelity toku se zajištěním chráničkou v délce přesahující nejméně dva metry na
obě břehové hrany. Křížení bude osazeno označníky,
• Správa toků bude informována o průběhu prací, týkajících se toku. Zahájení a ukončení
prací na křížení toku bude oznámeno správci toků. Případné závady budou odstraněny dle
připomínek správce toku na náklady investora akce.
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., stanovisko ze dne 30.10.2019 č.j.
0700/19/TPČ:
• před zahájením stavby bude přesná trasa vodovodu vytýčena přímo na místě,
• Bude dodrženo 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,
• Prostorové uspořádání podzemních vedení požadujeme realizovat dle platné ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, kolmé křížení s ostatními inženýrskými
sítěmi provést v chráničce,
• Výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu provádět ručně, bez použití mechanizace,
• tlak vody v místě napojení je dán současným technickým řešením vodovodu, případná
úprava tlaku musí být řešena stavebníkem jako součást stavby,
• Nad vodovodní potrubí bude volně uložen vyhledávací vodič CYKY 2x2,5 mm2,
• Provoz zařízení ve správě společnosti je nepřetržitě sledován a řízen dispečinkem na
základě přenosů telemetrického systému GDF. Proto Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč, a.s., požaduje u napojovaných staveb zřízení příslušných přenosů,
kompaktibilních s tímto systémem, nezbytných k nepřetržitému řízení vodovodu, a to: ve
vodoměrných šachtách – hodnoty průtoku a tlaku, v ATS hodnoty průtoků a tlaků, případně
další veličiny nutné pro dálkové řízení ATS. Napojením bez příslušných přenosů by byl
telemetrický systém společnosti znehodnocen,
• před provedením napojení bude s naší společností uzavřena dohoda ve smyslu § 8 odst. 3
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
• stavba bude napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení,
kolaudaci stavby a provedení proplachu, tlakové zkoušky, desinfekce potrubí v platném
znění,
• Napojení na stávající potrubí (zásah do stávajícího vodovodu) provede výhradně
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.,
• kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby bude
předložena naší společnosti k vyjádření,
• zahájení stavebních prací bude písemně ohlášeno společnosti Vrchlice – Maleč, a.s..
ZAS Úžice, a.s., souhlas ze dne 30.9.2019:
• Před zahájením stavebních prací bude zaslán harmonogram stavebních prací.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, závazné stanovisko ze dne
4.11.2019, ev. č. KO-1102-2/2019/PD:
• V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné
můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem
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objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním
hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí,
• Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu
na komunikacích, včetně situačního plánku a stanovením objízdných tras HZS Stč. Kraje,
územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, 15 dní předem,
• Bude zajištěn hydrostatický tlak 0,2 MPa a průtok 4 l/s na nejméně příznivém hydrantu,
v případě použití posilovací čerpací stanice bude tato odpovídat požadavkům čl. 7 ČSN 73
0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (náhradní zdroj elektrické
energie, náhradní čerpací zařízení),
• K vydání kolaudačního souhlasu bude doložen protokol o přezkoušení vnějších požárních
hydrantů pro odběr požární vody pro danou lokalitu v souladu s čl. C.1.3 přílohy C ČSN 73
0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou,
• K nově navrhovaným požárním hydrantům bude zajištěn trvalý příjezd a volný přístup dle
čl. 8 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Požární
hydranty budou značeny dle ČSN 75 5025: Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě.
15. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné
stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky:
- po vytýčení prostorové polohy stavby,
- při provádění protlaků (dle dohody; především v blízkosti památného stromu, při přechodech
toků),
- při napojení stavby na stávající vodovodní řady,
- při tlakových zkouškách potrubí a zkoušce těsnosti potrubí,
- po provedení kompletačních konstrukcí SO v jednotlivých obcích.
16. Stavbu lze užívat, v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jen na základě
kolaudačního souhlasu.
14 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,
- seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
- doklad o geodetickém zaměření stavby,
- doklad o provedení předepsaných těsnostních a komplexních zkoušek, proplachu a desinfekci
potrubí,
- certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,
- souhlas KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, s kolaudací stavby, kterým
bude ověřeno splnění podmínek ze závazného stanoviska,
- zápis s vlastníky a uživateli pozemků přímo dotčených stavbou o předání a převzetí těchto
pozemků,
- souhlasné vyjádření společnosti VHS Vrchlice – Maleč, a.s. jako vlastníka a provozovatele
provozně související vodovodu ke kolaudaci,
- doklad o provedení kontroly stavby (protokoly, kopie zápisů ze stavebního deníku) a souhlas
s kolaudací vydaný správci nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, komunikací atp. po dokončení
stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili,
- povolení k provozování vodovodu a kanalizace podle § 15 odst. 4 vodního zákona
-

nebo smlouva o provozování s oprávněným subjektem,
písemná dohoda s vlastníkem provozně související kanalizace podle § 8 odst. 3
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Pozn.: vzor žádosti o kolaudační souhlas viz. WWW.mu.kutnahora.cz - formuláře/ odbor ŽP/ odd.
vodoprávního úřadu/14. Vzor žádosti o kolaudační souhlas.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst. 1 písm. a) správního řádu):
Obec Úžice, Úžice 38, 285 04 Uhlířské Janovice
Odůvodnění:
Dne 5.12.2019 podal žadatel žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na soubor
staveb vodního díla, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní je stavba
vodního díla, stavbou vedlejší je stavba přípojky NN k ATS Čekanov.
Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst.
1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení pro soubor staveb.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 27.1.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 17.2.2020.
Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení řízení podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m
odst. 1 stavebního zákona, v souladu s § 144 správního řádu, zahájení společného stavebního řízení podle
§ 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby vodního díla, ve kterém
podle § 94m odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům, stanovil termín ústního
jednání spojeného s místním šetřením včetně termínu k uplatnění námitek či připomínek nejpozději při
místním šetření 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. O výsledku ústního jednání spojeného s místním šetření ze dne 16.4.2020 byl
sepsán protokol s č.j. MKH/034808/2020. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude
možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona, brát zřetel.
Žádná nová stanoviska, vyjádření případně námitky vodoprávní úřad neobdržel.
Projektová dokumentace stavby:
Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.,
IČO: 46356967, Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora, zodpovědný projektant Jiří Růžička – autorizovaný
technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby
zdravotnětechnické, ČKAIT-0011331 v 04/2019, č. zakázky 14/2019.
V rámci stavby bude vybudována novostavba přiváděcího vodovodního řadu A a zásobních vodovodních
řadů A1 – A9 v obci Radvanice, přiváděcího vodovodního řadu B a zásobních vodovodních řadů B1 – B6
v obci Čekanov včetně podzemní automatické tlakové stanice a příslušné přípojky NN, přiváděcího
vodovodního řadu C a zásobních vodovodních řadů C1 – C3 v obci Smrk, přiváděcího vodovodního řadu
D v obci Františkov, zásobních vodovodních řadů E1 – E3 v obci Chrástná, přiváděcího vodovodního
řadu F a zásobních vodovodních řadů F1 – F11 v obci Úžice. Zdrojem vody tohoto vodovodu v obcích
Radvanice, Čekanov, Chrástná, Smrk a Františkov bude stávající vodovodní přivaděč Kutná Hora –
Sázava, vodovodu v obci Úžice zásobní vodovodní řad v obci Smilovice.
Pro stavbu nebude zřizováno samostatné zařízení staveniště. Pro příjezd na staveniště budou využívány
stávající komunikace ve správě KSÚS a místní komunikace.
Ochranné pásmo vodovodního řadu je dle § 23 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve
znění pozdějších předpisů, vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu.
Vlastník a provozovatel stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen nejpozději při podání žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu.
Jako podklad pro rozhodnutí bylo vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí předloženo závazné stanovisko
Městského úřadu Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a územního plánování ze dne 20.9.2019, č.j.:
MKH/092154/2019 bez podmínek, ve kterém se uvádí, že je posuzovaný záměr přípustný. Záměr byl
přezkoumán z hlediska souladu s politikou územního rozvoje ČR a souladu záměru se Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje. Záměr není v rozporu s platnou nadřazenou územně plánovací
dokumentací, ani s vymezeným zastavěným územím obce a ustanoveními Stavebního zákona.
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Ke stavbě přípojky NN k podzemní ATS Čekanov, jako ke stavbě vedlejší souboru staveb, vydal Městský
úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby, jako stavební úřad příslušný k umístění a
povolení těchto staveb, závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona s č.j.
MKH/MUUJ/4283/2019/sv ze dne 24.10.2019.
Další stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky a vyjádření správců sítí a
účastníků řízení:
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 48437/2019 ze
dne 23.9.2019.
- Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., vyjádření ze dne 16.9.2019 č.j. ARUP-7705/2019,
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad –
souhlasné závazné stanovisko ze dne 16.10.2019 pod č.j. MKH/103497/2019.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, DI- vyjádření č.j.
KRPS-254116-1/ČJ-2019-010506-JL ze dne 18.9.2019.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování ze dne 20.9.2019
č.j. MKH/092154/2019,
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství- souhrnné vyjádření ze dne 5.2.2020
pod č.j. MUKOLIN/OZPZ9350/20-Tv,
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 26.9.2019 pod
č.j. MKH/092152/2019,
- Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby, souhlasné závazné
stanovisko ze dne 24.10.2019 pod č.j. MUUJ/4283/2019/sv,
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů – souhlasné
závazné stanovisko ze dne 16.10.2019 pod č.j. MKH/103233/2019.
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí ze dne 18.9.2019, č.j.: PLa/2019/041058.
- Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko ze dne 14.10.2019 č.j. PVL-67301/2019/240-Mš,
- Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Vltavy – vyjádření ze dne 6.11.2019, č.j.:
LCR954/004421/2019.
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín ze dne 4.11.2019, ev.č. KO1102-2/2019/PD - souhlasné závazné stanovisko s podmínkami dotčeného orgánu na úseku
požární ochrany.
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ze dne 11.10.2019, ev.č. KH-319-2/2019/PD souhlasné závazné stanovisko bez podmínek dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., č.j. 0700/19/TPČ ze dne 30.10.2019
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - vyjádření č.j.:
7654/19/KSUS/KHT/VYC ze dne 16.10.2019.
- ZAS Úžice, a.s., souhlas se sloučeným územním a stavebním řízením ze dne 30.9.2019
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0101090953 ze dne 7.4.2019
včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech.
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k předloženým dokumentům pro sloučené územní řízení a
stavební povolení zn. 1105668222 ze dne 27.9.2019
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0700034572 ze dne
7.4.2019
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0200894163 ze dne
7.4.2019
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 7.4.2019 č.j. 3082/19/OVP/N,
- ČEPRO, a.s., vyjádření ze dne 5.4.2019 Sp.zn.: 6523/19,
- MERO ČR, a.s., vyjádření ze dne 5.4.2019 č.j. 2019/04/14967
- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 9.4.2019 č.j. 596653/19
včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech.
- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 24.9.2019 č.j. 750976/19
včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech.
- ČD – Telematika a.s., vyjádření ze dne 8.4.2019 č.j. 1201906093,
- GridServices, s.r.o., vyjádření ze dne 30.3.2019 č.j. 5002107207,
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, souhlasné
závazné stanovisko ze dne 29.11.2019 Sp.zn.: 82312/2019-1150-OÚZ-PCE,
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Závěrečná zpráva IGP pro akci Vodovod v obcích Radvanice, Čekanov, Úžice, Chrástná, Smrk a
Františkov ze srpna 2019, č. zakázky GTP007/2019, odpovědný řešitel Mgr. Libor Síla, odborná
způsobilost k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrské
geologie – poř. č. MŽP ČR: 2128/2010

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury a stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí
uživatelé ovlivnit, lze ji užívat v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona pouze na základě
kolaudačního souhlasu.
K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou dle § 184a stavebního
zákona, vyznačené na situačním výkrese.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců sítí jsou
součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou
zákonné povinnosti, o kterých není třeba rozhodovat, případně nároky občanskoprávního charakteru, o
kterých vodoprávní úřad není oprávněn rozhodovat.
V souladu s § 144 odst. 1 správního řádu vodoprávní úřad doručuje písemnost účastníkům řízení podle
§ 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu.
Písemnosti v řízení jsou doručovány postupem podle § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6
správního řádu.
Vodoprávní úřad posoudil žádost podle § 94o odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona a podle § 15 odst. 3
vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovil podmínky pro umístění, provedení a užívání
stavby.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním
plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe a na základě stanoviska správce
povodí (Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko ze dne 14.10.2019 č.j. PVL-67301/2019/240-Mš)
dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického
a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého
stavu dotčeného vodního útvaru.
Vodoprávní úřad přezkoumal umístění stavby, na základě závazného stanoviska orgánu územního
plánování, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a konstatoval, že vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
výstavbu.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a vzhledem ke skutečnostem v odůvodnění uváděných zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti,
projednání věci s účastníky řízení, na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly
shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci výše uvedené stavby jsou určeni ustanovením
§ 94k stavebního zákona, tj.:
-

dle § 94k písm. a) stavebník,

-

dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,

-

dle § 94k písm. d) vlastník předmětného pozemku, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má
jiné věcné právo k tomuto pozemku

-

dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 až § 85 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se
nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou
vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Dle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným
počtem stejnopisů podle ustanovení § 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 a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
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.
Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce úřadu Obce Úžice, Obce Staňkovice, Obce Horní
Kruty po dobu 15 dnů. Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení též zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup a vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.
Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce MěÚ Kutná Hora. Rozhodnutí
s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle Obec Úžice, Obce Staňkovice, Obce Horní Kruty zpět
na adresu zdejšího odboru.

Ing. Pavlína Žalská
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Úžice, Obce Staňkovice,
Obce Horní Kruty a Městského úřadu Kutná Hora.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 19.3.2020.
Obdrží:
k vyvěšení na ÚD:
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
Obec Horní Kruty, IDDS: hzeaufk
Obec Staňkovice, IDDS: dgkb2tk
Město Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: b65bfx3
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účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a další účastníci řízení (dodejky)
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx
Josef Šedivý, Nad Potokem č.p. 116, Radovesnice I, 280 02 Kolín 2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1
Milan Bohata, Čekanov č.p. 35, Úžice, 285 06 Sázava
Jiří Kašpar, Ostašov č.p. 11, Staňkovice, 285 04 Uhlířské Janovice
Jiří Chalupa, Radvanice č.p. 6, Úžice, 285 06 Sázava
Věra Pilařová, J. Wolkera č.p. 1803, 509 01 Nová Paka
Lenka Novotná, Prokopa Holého č.p. 621, 509 01 Nová Paka
Vlasta Entnerová, Lomnická č.p. 121, 509 01 Nová Paka
Vladimír Perman, Lyčkovo náměstí č.p. 450/2, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Jaromíra Šustová, Úžice č.p. 11, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Jarmila Nevařilová, Dukelská č.p. 1152/7, 100 00 Praha 10-Vršovice
Obec Horní Kruty, IDDS: hzeaufk
Obec Staňkovice, IDDS: dgkb2tk
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Státní pozemkový úřad ČR, IDDS: z49per3
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx
účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
účastníci řízení podle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno (§ 94m odst. 2 stavebního zákona):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 568, 570 v katastrálním území Újezdec u Horních Krut, parc. č. 255/1, 423, 455 v
katastrálním území Talmberk, st. p. 19, 68, parc. č. 38/3, 40, 42/1, 42/3, 44, 161, 165, 169, 173, 184,
219, 229, 230, 232/15, 232/37, 232/42, 233, 234/1, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 250,
253, 254, 255, 256, 259, 260/2, 261/2, 1156 v katastrálním území Smilovice u Staňkovic, st. p. 1,
3/2, 5/1, 6, 7, 9/1, 11, 12, 14, 15, 17/2, 18, 19, 21/2, 22, 24, 26, 27/1, 28, 29, 32, 35, 72, 73, 85/1,
85/2, 87, 89, 93, 94, 95, 104, 108, parc. č. 2, 4/2, 9/2, 9/3, 15, 17, 24/1, 24/4, 27/1, 29, 33/1, 33/2,
33/3, 33/4, 33/5, 34, 37/1, 37/2, 37/5, 38, 39, 42, 48/5, 48/7, 50, 53/5, 60/1, 61/3, 67/2, 67/4, 67/5,
67/6, 71, 72, 73, 74, 77, 78/2, 78/5, 78/6, 78/9, 78/11, 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80/2, 82, 87/2, 87/3,
87/5, 87/6, 88, 89/1, 89/2, 92/2, 92/3, 94/2, 94/7, 94/9, 94/23, 94/24, 94/26, 94/46, 94/52, 94/54, 95,
105/2, 105/5, 105/9, 107/2, 109/1, 111, 114/3, 114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 114/12, 116/1, 117/2,
119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/10, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127,
191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 192, 193/1, 193/2, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 207/1, 207/2,
207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/9, 210/4, 210/5, 210/6, 210/7, 210/8, 213/1, 213/2, 215, 229, 232/1,
233, 234, 235, 253/1, 424/1, 425/8, 425/9, 426/1, 427/1, 429/2, 431, 432, 440, 442, 443/6, 443/8,
446, 448, 449, 450/2, 451/4, 453, 454/9, 454/10, 454/11, 454/12, 454/13, 454/14, 454/15, 454/16,
454/17, 454/18, 454/19, 454/20, 454/21, 454/22, 454/23, 454/24, 454/27, 454/29, 454/30, 454/32,
454/33, 455, 456, 457, 458, 459 v katastrálním území Čekanov, st. p. 1, 6/1, 7, 9/1, 10, 14, 15, 16/1,
20, 21, 24, 25, 27/1, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38/1, 55, 56, 86, 90, 91, 92, 94, 97, 99, 101, 102, 104,
105, 106, 111, 113, 120, 121, 122, 125, 127, 133, 135, 138, 139, 140/1, 140/2, 141, 142, 147, 194,
parc. č. 1/1, 1/2, 13, 16, 20/7, 20/8, 24/1, 24/7, 24/8, 24/9, 34/1, 35, 51/1, 51/2, 51/3, 51/7, 51/21,
51/22, 51/23, 51/24, 51/27, 51/28, 51/31, 73/1, 74, 79/1, 79/2, 80/1, 81/4, 87/1, 87/8, 87/10, 89/1,
89/3, 90/1, 90/4, 91, 92, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/11, 94/1, 94/2, 95/2, 96/1, 96/2, 96/3,
97, 99, 100, 101, 102/1, 103, 104/1, 104/3, 105/1, 105/2, 106, 107/5, 107/6, 107/7, 116, 117, 118/1,
118/2, 123, 124, 125/2, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134/2, 155/2, 155/10, 158, 159/1, 159/2, 159/4,
159/5, 159/8, 159/18, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 161/1, 161/2, 161/3, 170/8,
170/9, 170/10, 170/13, 170/15, 170/16, 170/17, 170/18, 170/20, 170/21, 170/29, 170/30, 170/40,
171, 173, 175, 184/2, 188/1, 190, 200/1, 202/3, 204, 205/2, 207/3, 210/12, 210/13, 210/16, 210/24,
210/27, 210/40, 210/43, 210/47, 210/48, 210/49, 210/50, 210/51, 210/52, 210/53, 210/55, 210/62,
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210/63, 210/64, 210/65, 210/66, 210/67, 210/68, 210/70, 210/73, 210/74, 210/75, 210/76, 211/12,
217/3, 339, 341, 343, 344, 348, 351/2, 351/3, 392, 404 v katastrálním území Radvanice nad Sázavou,
st. p. 1, 2, 3/2, 4/1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15/1, 16, 17, 18/1, 19/2, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39/2, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 49, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 64, 65/1,
66, 67, 70/1, 71, 73, 74, 78, 82, 83, 84, 100, 112, parc. č. 3, 13, 20/1, 20/3, 23/1, 23/2, 24, 28/2, 28/3,
28/4, 29, 37/2, 44/2, 46/1, 46/3, 48/8, 48/9, 63/1, 63/4, 63/7, 64, 73/1, 73/12, 73/13, 73/14, 73/15,
73/17, 73/20, 73/21, 73/22, 73/33, 73/56, 80/2, 80/3, 80/12, 89/2, 89/3, 90/10, 90/11, 90/12, 90/13,
90/14, 90/15, 97/2, 97/7, 97/8, 97/10, 98/2, 98/9, 98/10, 99/10, 99/12, 99/13, 104/3, 107, 111, 112/7,
112/9, 112/10, 112/11, 113/1, 132/3, 132/4, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 138, 139, 205/1, 205/4,
205/5, 205/8, 205/9, 205/13, 205/14, 205/16, 205/17, 205/20, 205/21, 205/25, 205/26, 205/30, 207/1,
208/2, 208/7, 208/9, 209, 211/2, 211/3, 212, 214/1, 214/4, 214/5, 214/7, 214/8, 214/12, 214/13,
214/15, 214/21, 214/22, 220/18, 236/1, 238/1, 239, 240, 248/3, 248/4, 248/6, 249/1, 249/6, 249/7,
249/9, 249/25, 282, 285/8, 285/9, 285/10, 285/11, 285/12, 285/13, 285/14, 285/15, 285/16, 300/1,
300/2, 300/3, 300/13, 301/2, 302/1, 302/2, 304, 306, 307, 308, 313/7, 324/1, 325/2, 326, 327, 329/1,
339/1, 339/2, 340, 344, 346, 347/1, 348/1, 352/2, 353/2, 355, 360/2, 361/1, 363/1, 363/8, 363/11,
364, 367/5, 367/6, 368/1, 368/2, 368/4, 370/2, 370/13, 371/1, 371/4, 371/17, 371/19, 371/31, 374/1,
376/6, 377/1, 377/2, 378/12, 378/15, 379, 382, 383, 396, 397, 398/2, 398/3, 401, 405/3, 407, 415,
416, 417/1, 417/4, 418, 419, 421, 422, 436/1, 436/2, 436/3, 443, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453,
454, 456, 457/1, 458, 465, 468, 475, 476, 477/1, 477/3, 477/4, 477/5, 477/6, 489, 490/2, 490/4, 491,
494, 495/4, 496, 522/1, 522/2, 524, 525/1, 525/2, 530/1, 547/2, 547/3, 547/4, 547/5, 547/6, 547/7,
551, 562, 568/1, 570/1, 580, 586, 588/1, 591/3, 591/4, 592, 599, 600, 602, 604, 606, 608, 609, 623 v
katastrálním území Smrk u Úžic, st. p. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25,
26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/2, 39, 41/3, 43/1, 43/2, 44, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 53,
54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 278, parc. č. 1/1, 4, 7, 8/2, 13/1, 13/2, 15,
16/1, 16/3, 16/6, 18, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/15, 20/17, 20/18, 25/1, 25/2, 27, 29, 30, 32,
35/1, 35/2, 37/1, 39, 43/1, 52, 54, 58/1, 58/2, 60, 63, 68/2, 74/2, 74/4, 76, 78/2, 78/3, 79/2, 79/6, 81,
82/1, 82/2, 82/3, 89/1, 94/3, 94/7, 96/1, 96/2, 103/24, 106/3, 106/5, 106/6, 106/8, 115/8, 115/11,
145/2, 149/1, 149/2, 150/2, 151, 152/3, 152/6, 154, 158/1, 158/2, 160, 161, 165, 166, 167, 169/2,
169/3, 170/1, 172/2, 173/1, 173/3, 173/4, 173/6, 173/9, 173/10, 173/19, 175, 176, 177, 178/2, 179/3,
179/4, 179/8, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 180/2, 183/1, 184, 185, 186/1, 192/3, 201/2, 201/3,
206/2, 206/4, 206/6, 206/7, 207/1, 207/2, 207/4, 207/5, 207/6, 208/1, 208/3, 208/8, 208/10, 208/11,
208/12, 208/13, 208/14, 210, 211, 213/1, 215/1, 215/2, 215/4, 228, 230/1, 230/2, 268/5, 268/6,
268/9, 268/13, 268/14, 268/15, 268/16, 268/17, 268/20, 268/21, 268/22, 268/23, 268/27, 268/28,
268/30, 268/32, 268/33, 268/34, 268/35, 268/36, 268/47, 268/49, 272, 276, 278/1, 279/1, 279/2,
279/6, 279/8, 279/9, 279/11, 279/12, 279/13, 279/15, 287, 288, 293, 294/3, 294/4, 299, 304/3, 308,
316, 318, 319, 320, 323, 326 v katastrálním území Úžice u Kutné Hory
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Staňkovice, Smilovice č.p. 16 a č.p. 39, Úžice, Čekanov č.p. 29, č.p. 32, č.p. 11, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 6,
č.p. 22, č.p. 5, č.p. 20, č.p. 26, č.p. 30, č.p. 3, č.p. 10, č.p. 1, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 21,
č.p. 23, č.p. 33, č.p. 35, č.p. 19, č.p. 28, č.p. 18, č.e. 36 a č.p. 37, Úžice, Radvanice č.p. 3, č.p. 2, č.p.
1, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 21, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 20, č.p. 11, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 13, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17,
č.p. 18, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 28, č.p. 14, č.p. 31, č.p. 35, č.p. 37, č.p. 12, č.p. 24, č.p. 39, č.p. 40, č.p.
42 a č.p. 41, Úžice, Nechyba č.p. 1, č.p. 2, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 28, č.p. 32, č.p. 34, č.p. 35, č.p. 37,
č.p. 39, č.p. 40, č.p. 46, č.p. 43, č.p. 42 a č.p. 49, Úžice, Smrk č.p. 13, č.p. 16, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 14,
č.p. 4, č.p. 12, č.p. 23, č.p. 1, č.p. 15, č.p. 17, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 22, č.p. 8 a č.p. 26, Úžice,
Chrastná č.p. 26, č.p. 30, č.p. 19, č.p. 22, č.p. 24, č.p. 17, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 42, č.p. 16, č.p. 28, č.p.
27, č.p. 23, č.p. 6, č.p. 4, č.p. 12, č.p. 3, č.p. 31, č.p. 2, č.p. 18, č.p. 1, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 35, č.p. 39,
č.p. 37, č.p. 38, č.p. 43, č.p. 44 a č.p. 11, Úžice, Františkov č.p. 7, Úžice č.p. 8, č.p. 10, č.p. 12, č.p.
27, č.p. 36, č.e. 41, č.p. 30, č.p. 22, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 37, č.p. 29, č.p. 18, č.p. 24, č.p. 23,
č.p. 28, č.p. 3, č.p. 40, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 38, č.p. 7, č.p. 42, č.p. 45, č.p. 32, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 52,
č.p. 50, č.p. 51, č.p. 9, č.p. 43, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 49, č.p. 55, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 58, č.p. 59, č.p.
62, č.p. 61, č.p. 39, č.p. 63, č.p. 67 a č.p. 65
dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01
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Kutná Hora-Vnitřní Město
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46
ZAS Úžice, a.s., IDDS: 84gvr38
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora,
Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: b65bfx3
Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Sekce nakládání s majetkem MO, IDDS:
hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73
ostatní
Město Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2

