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

V Kutné Hoře dne: 19.10.2017
Spis. zn.: SÚ.- 022838/2017/Jah
Č.j.
MKH/068000/2017
Vyřizuje: Jahodář
Telefon: 327710166
E-mail:
jahodar@mu.kutnahora.cz

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 2023
140 00 Praha

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 1007
Výroková část:
Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
5.4.2017 podal
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Čerčanská 2023, 140 00 Praha, které zastupuje
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., IČO 61853267, Ohradní 1443, 140 00 Praha
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona
rozhodnutí o umístění stavby
I/38 Úprava dopravního řešení v km 94,700
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 682 (ostatní plocha) v katastrálním území Malín, parc. č. 1830/2
(ostatní plocha), parc. č. 1831 (orná půda), parc. č. 1833 (ostatní plocha), parc. č. 1834 (ostatní plocha),
parc. č. 1835 (ostatní plocha), parc. č. 1836 (ostatní plocha), parc. č. 1845 (trvalý travní porost), parc. č.
1865 (ostatní plocha), parc. č. 1879 (trvalý travní porost), parc. č. 2069 (ostatní plocha), parc. č. 2159
(orná půda), parc. č. 2162 (orná půda), parc. č. 2171 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Dvory u
Kutné Hory.
Druh a účel umisťované stavby:
úprava dopravního řešení na I/38 v km cca 94,500 - 95,200. Jedná se o přestavbu stávající
mimoúrovňové křižovatky silnic I/38 a I/2 z důvodu zajištění dopravní obslužnosti přilehlých
komunikací a obcí, která si vyžádá úpravu malínské křižovatky, zřízení kolektorového pásu, ze
kterého by se sjíždělo jednak ve směru od Kolína na Kutnou Horu a Nové Dvory (Přelouč) na silnici
I/2 a naopak najíždělo ve směru od Přelouče a Kutné Hory na Čáslav, ale současně by sloužil i k
obousměrnému připojení lokality Na Kuchyňce přes novou obslužnou komunikaci podél Vrchlice a
dále po původní I/38.
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Stavební objekty: SO 101 – Komunikace, SO 301 - Odvodnění - dešťová kanalizace, trubní
propustek, SO 401 - Ochrana kabelů CETIN, SO 410 - Přeložka vrchního vedení VN ČEZ, SO 510 Ochrana VTL plynovodu, SO 501 - I/38 Vegetační úpravy

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 682 (ostatní plocha) v katastrálním území Malín, parc. č.
1830/2 (ostatní plocha), parc. č. 1831 (orná půda), parc. č. 1833 (ostatní plocha), parc. č. 1834
(ostatní plocha), parc. č. 1835 (ostatní plocha), parc. č. 1836 (ostatní plocha), parc. č. 1845 (trvalý
travní porost), parc. č. 1865 (ostatní plocha), parc. č. 1879 (trvalý travní porost), parc. č. 2069
(ostatní plocha), parc. č. 2159 (orná půda), parc. č. 2162 (orná půda), parc. č. 2171 (ostatní plocha) v
katastrálním území Nové Dvory u Kutné Hory v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od
hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou respektována stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a vlastníků
dotčených staveb a pozemků:
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
dne 9.3.2016 č.j. 555252/16
- ČEZ Distribuce, a. s. sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti dne
28.3.2017 č.j. 0100720213
- RWE Distribuční služby s.r.o. vyjádření dne 9.6.2016 č.j. 5001314785
- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 23.3.2016 č.j. 2030/16/OVP/Z
- MERO ČR, a.s. vyjádření dne 16.9.2016 č.j. 2016/000258/2
- ČEPRO, a.s. vyjádření dne 4.10.2016 č.j. S1-2/373/16
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí vyjádření dne 26.9.2016 č.j.
MKH/058878/2016, MKH/058878/2016/02/ZPR/TRL
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí závazné stanovisko, souhlas s trvalým
odnětím ze zemědělského půdního fondu dne 14.11.2016 č.j. MKH/075398/2016, zn.
MKH/071981/2016/03/ZPR/JIA
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury vyjádření dne 19.9.2016 č.j.
MKH/058911/2016, spis. zn.: MKH/058911/2016/02/PAM/MON
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření dne
7.10.2016 č.j. 136450/2016/KUSK, spis. zn. SZ_136450/2016/KUSK
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje vyjádření dne 21.9.2016 č.j. KRPS-312399-1/ČJ2016-0100DP
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora souhlasné závazné
stanovisko s podmínkami dne 3.10.2016 č.j. Ev. č. KH-322-2/2016/PD
- Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora vyjádření dne 30.9.2016 č.j.
ARUP-9290/2016
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště v Kutné Hoře
závazné stanovisko dne 13.9.2016 č.j. KHSSC 47739/2016, sp. zn. S-KHSSC 47739/2016
- Povodí Labe, státní podnik vyjádření dne 6.10.2016 č.j. PVZ/16/30459/Ka/0
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy vyjádření dne 19.9.2016 č.j.
136415/2016/KUSK-DOP/Pet, spis. zn.: SZ_136415/2016/KUSK
1.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023, 140 00 Praha
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Odůvodnění:
Dne 5.4.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil,
že ve lhůtě do 18.7.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
dne 9.3.2016 č.j. 555252/16
- ČEZ Distribuce, a. s. sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti dne
28.3.2017 č.j. 0100720213
- RWE Distribuční služby s.r.o. vyjádření dne 9.6.2016 č.j. 5001314785
- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 23.3.2016 č.j. 2030/16/OVP/Z
- MERO ČR, a.s. vyjádření dne 16.9.2016 č.j. 2016/000258/2
- ČEPRO, a.s. vyjádření dne 4.10.2016 č.j. S1-2/373/16
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí vyjádření dne 26.9.2016 č.j.
MKH/058878/2016, MKH/058878/2016/02/ZPR/TRL
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí závazné stanovisko, souhlas s trvalým
odnětím ze zemědělského půdního fondu dne 14.11.2016 č.j. MKH/075398/2016, zn.
MKH/071981/2016/03/ZPR/JIA
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury vyjádření dne 19.9.2016 č.j.
MKH/058911/2016, spis. zn.: MKH/058911/2016/02/PAM/MON
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření dne
7.10.2016 č.j. 136450/2016/KUSK, spis. zn. SZ_136450/2016/KUSK
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje vyjádření dne 21.9.2016 č.j. KRPS-312399-1/ČJ2016-0100DP
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora souhlasné závazné
stanovisko s podmínkami dne 3.10.2016 č.j. Ev. č. KH-322-2/2016/PD
- Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora vyjádření dne 30.9.2016 č.j.
ARUP-9290/2016
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště v Kutné Hoře
závazné stanovisko dne 13.9.2016 č.j. KHSSC 47739/2016, sp. zn. S-KHSSC 47739/2016
- Povodí Labe, státní podnik vyjádření dne 6.10.2016 č.j. PVZ/16/30459/Ka/0
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy vyjádření dne 19.9.2016 č.j.
136415/2016/KUSK-DOP/Pet, spis. zn.: SZ_136415/2016/KUSK
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 545/19, 545/20, 625/1, 625/11, 627/1, 628/16, 674, 680, 681 v katastrálním území
Malín, parc. č. 1342 v katastrálním území Hlízov, parc. č. 663/12, 1761, 1814, 1837, 1840,
1844, 1846, 1848/1, 1850, 1853, 1854, 1856, 1857, 1858, 1862, 1863, 1864, 1867, 1868, 1869,
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1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1877, 1878, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888,
1890, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1906, 1907, 1908, 1909, 1915, 1916, 1917, 1934,
1937, 1940, 1942, 1945, 1946, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961,
1963, 1964, 1965, 1966, 1976, 1991, 2056, 2058, 2067, 2068, 2075, 2076, 2077, 2125, 2128,
2132, 2137, 2140, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156,
2157, 2158, 2160, 2161 v katastrálním území Nové Dvory u Kutné Hory
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Nové Dvory č.p. 291
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 k Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Martin Jahodář
Referent stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 18.10.2017, bankovním převodem.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., IDDS: 279neic
Městys Nové Dvory, IDDS: p9tbcez
Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 284 01
Kutná Hora
dotčené orgány
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní
Město, 284 24 Kutná Hora 1
Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 284
01 Kutná Hora 1
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště v Kutné Hoře, IDDS:
hhcai8e
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
ostatní
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z
Veřejnou vyhláškou se doručuje:
 vlastníci pozemků stavby
 vlastníci a správci inženýrských a komunikačních sítí
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1342 v katastrálním území Hlízov, parc. č. 674, 680, 681, 545/19, 545/20, 625/1, 625/11,
627/1, 628/16 v katastrálním území Malín, parc. č. 1761, 1814, 1837, 1840, 1844, 1846, 1850, 1853,
1854, 1856, 1857, 1858, 1862, 1863, 1864, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1877,
1878, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1890, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899,
1906, 1907, 1908, 1909, 1915, 1916, 1917, 1934, 1937, 1940, 1942, 1945, 1946, 1949, 1951, 1952,
1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1976, 1991, 2056, 2058, 2067,
2068, 2075, 2076, 2077, 2125, 2128, 2132, 2137, 2140, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151,
2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2160, 2161, 1848/1, 663/12 v katastrálním území Nové
Dvory u Kutné Hory

