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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, ve znění
pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad 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 (stavební zákon), 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, kterou dne
23.10.2018 podala
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.

Podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 94p odst. 1
stavebního zákona
schvaluje stavební záměr
„Zruč na Sázavou – Baťov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace II“
část vodovod
na pozemku parc. č. 1572, 1257, 1282, 1264, 1320, 1359, 1614, 1651, 1660, 1718, 1755, 1825, 1760,
1808/1, 1823 v katastrálním území Zruč nad Sázavou.

v rozsahu
a)

umístění na místě:

Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Hydrogeologický rajon
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)

Středočeský kraj
Zruč nad Sázavou
793655
Zruč nad Sázavou
1572, 1257, 1282, 1264, 1320, 1359, 1614, 1651,
1660, 1718, 1755, 1825, 1760, 1808/1, 1823
6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
10873334.35; 700572.7
1087327.47; 700498.62
1087435.95; 700229.8
1087200.47; 699687.93
1087051.24; 699772.07
1087246.51; 700238.8
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Provedení stavby

Účelem stavby je výměna dožitého vodovodního potrubí v ulicích Okružní II, Spojovací, Lipová,
Mládeže, Školní, Krátká, Topolová, Polní, Prostřední, Zámecká a Horní. Vzhledem k tomu, že v současné
době jsou řady vedeny již po soukromých pozemcích, je v rámci výměny navržena nová trasa řadů tak,
aby nové vodovodní řady vedly po obecních pozemcích, tj. pozemcích Města Zruč nad Sázavou. Tímto
bude bezpečně zajištěn přístup pro možné opravy, údržbu a čištění vodovodních řadů.
Stavební objekty (SO):
SO 01 Vodovod

označení řadu

DN [mm]

délka[m]

název ulice

A13

100

890

Okružní II

A12

80

150

Spojovací, Lipová

A11

80

85

Mládeže

A10

100

180

Školní

A10a

80

60

Krátká

A9

80

180

Topolová

A8

80

180

Polní

A6

80

180

Prostřední

A5

100

180

Zámecká

A4

80

180

Horní

Celková délka řadů

2265

Podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem,
kterou vypracovala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s., IČO: 46356967, Ku Ptáku
387, 284 01 Kutná Hora, v 11/2000.
2. 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.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 5 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. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
5. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo
vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem
informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí
inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
6. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
7. 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).
8. 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.
9. 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.
10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
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11. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných
stanoviscích a rozhodnutích těchto účastníků řízení a dotčených orgánů:
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. S-KHSSC 10302/2018 ze
dne 12.3.2018
11.1 Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude Krajské hygienické stanici doloženo, že
- kvalita dodávané pitné vody z koncové části vodovodního řadu splňuje hygienické požadavky na
pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a)
vyhlášky č. 252/2004 Sb.
- doklad o tom, 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 ust. § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb.
 Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., č.j. 0119/18/TPČ ze dne 20.03.2018
11.2 Budou dodrženy podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), ochranných
pásem a kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chráničce.
11.3 Výkopové práce v ochranném pásmu budou prováděny ručně, bez použití mechanizace.
11.4 Tlak vody v místě napojení je dán současným technickým řešením vodovodu. Případná úprava tlaku
musí být řešena stavebníkem jako součást stavby.
11.5 Stavba bude napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení, úspěšné
kolaudaci stavby a provedení proplachu, tlakové zkoušky a desinfekce potrubí.
11.6 Po celou dobu výstavby bude zajištěna funkčnost vodovodu pro veřejnou potřebu, manipulaci
s vodovodní sítí provedou výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s.
11.7 Napojení na stávající potrubí (zásah do stávajícího vodovodu) provede výhradně Vodohospodářská
společnost Vrchlice – Maleč, a.s.
11.8 Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. bude předložena dokumentace skutečného
provedení stavby a geodetické zaměření stavby k vyjádření.
 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., č.j. ARUP-2150/2018 ze dne 26.2.2018
11.9 V průběhu stavby bude zajištěno provedení archeologického dohledu uzavřením smlouvy o dílo mezi
investorem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.
11.10 Termín zahájení akce bude ohlášen na adresu ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora,
Hloušecká 609, 284 01, tel. 327 511 730.
11.11 Průběh vlastních zemních a výkopových prací bude oznámen dodavatelem nejpozději 3 týdny
před termínem na adresu výše uvedenou.
12. V případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů, ke stávajícím
požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Přístupové komunikace
musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním
alespoň jednoho jízdního pruhu o min. šířce 3,0 m. Případná uzavírka komunikace bude písemně
oznámena min. 15 dnů předem.
13. Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s., stanovené ve vyjádření s č.j.
542534/18 ze dne 20.2.2018, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
14. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., stanovené ve vyjádření s č.j. 0100878533
ze dne 20.2.2018, a v souhlasu zn. 001097158051 ze dne 5.3.2018, které jsou uvedeny v příloze tohoto
rozhodnutí.
15. Budou dodrženy podmínky společnosti GridServices, s.r.o., stanovené ve vyjádření zn. 5001746443 ze
dne 19.7.2018.
16. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné
stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky:
- výkopové práce,
- provedení tlakových zkoušek.
17. Před dokončením stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost bude doložena dle příloh
vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů), především pak:
- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byly změny),
- seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
- doklad o geometrickém zaměření stavby,
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doklad o provedení předepsaných tlakových a komplexních zkoušek, a revize el. zařízení,
certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,
doklad o vytýčení, převzetí inženýrských sítí, případně o provedení kontroly způsobu napojení
stavby, vydaný správci nebo vlastníky stavbou dotčených sítí či komunikací po dokončení stavby,
souhlas KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, s kolaudací stavby, kterým
bude ověřeno splnění podmínek ze závazného stanoviska viz výše,
zápis s vlastníkem pozemků přímo dotčených stavbou o předání a převzetí těchto pozemků.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, Žižkov,
284 01 Kutná Hora 1

Odůvodnění:
Dne 23.10.2018 podal žadatel žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu
vodního díla „Zruč na Sázavou – Baťov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace II“ - část vodovod, na
pozemku parc. č. 1572, 1257, 1282, 1264, 1320, 1359, 1614, 1651, 1660, 1718, 1755, 1825, 1760,
1808/1, 1823 v katastrálním území Zruč nad Sázavou.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady požadovanými vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v souladu s vyhláškou č. 183/2018
Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu.
MěÚ Kutná Hora, vodoprávní úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1
stavebního zákona, v souladu s § 144 správního řádu, veřejnou vyhláškou zahájení společného stavebního
řízení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby vodního díla
a současně stanovil termín ústního jednání spojeného s místním šetřením včetně termínu k uplatnění
námitek či připomínek nejpozději při místním šetřením 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 22.11.2018 byl sepsán protokol s č.j. MKH/081832/2018.
Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad neobdržel žádné námitky či stanoviska.
Při ústním jednání byl žadatelem doložen souhlas dle § 184a stavebního zákona, tj. souhlas vlastníka
pozemku přímo dotčeného stavbou, pokud není žadatelem, tj. souhlas Města Zruč nad Sázavou.
Dle sdělení žadatele při místním šetření se předpokládá započít se stavbou v r. 2019 s tím, že stavba bude
prováděna na etapy. Dokončení kompletní stavby do 2 let je v takovém případě nereálné. Vzhledem
k uvedenému bylo podmínkou č. 3 stanoveno dokončení stavby na dobu 5ti let od nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.
Projektová dokumentace stavby byla zpracována společností Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1, oprávněný projektant Ing.
Karel Kvapil, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002374.
Předmětem dokumentace je výměna dožitého vodovodní potrubí ve čtvrti Nová Zruč (tzv. Baťov). Při
výměně vodovodního potrubí budou zároveň provedeny i změny tras řadů tak, aby byly umístěny na
veřejných pozemcích.
Stavba je členěna na stavební objekty tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, vč. uvedení
základních parametrů objektů. Ostatní podrobnosti viz projektová dokumentace a výroková část
rozhodnutí.
Ke stavbě bylo vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Kutná Hora
s č.j. MKH/017464/2018 ze dne 16.3.2018.
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K žádosti byl doložen souhlas vlastníka pozemků přímo dotčených stavbou dle § 184a stavebního zákona,
vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace.
Dále byla doložena závazná stanoviska vlastníků technické infrastruktury, obce a dalších dotčených
orgánů a účastníků řízení. Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek
společného stavebního povolení.
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 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 a
zhodnocení podaných námitek 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 jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:
-

dle § 94k písm. a) stavebník, tj. Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.,

-

dle § 94k písm. d) vlastník přímo dotčeného pozemku, tj., Město Zruč nad Sázavou,

-

dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. Město Zruč
nad Sázavou,

-

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 – identifikováni v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a
staveb na nich:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1265, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1270/1, 1270/2, 1270/3, 1271, 1274/1, 1287, 1295, 1297/1, 1299/1,
1301, 1303/1, 1306, 1309, 1311, 1313/1, 1315/10, 1317, 1319, 1322, 1326, 1328/1, 1330/1, 1332, 1334,
1336/1, 1338/1, 1340, 1342, 1344/1, 1346/1, 1354, 1388/1, 1609/1, 1620, 1626, 1628, 1630, 1631, 1633,
1634, 1636, 1638/1, 1638/2, 1640, 1642, 1644, 1646/1, 1648/1, 1650/1, 1650/2, 1653/1, 1666/1, 1667,
1672, 1674, 1676/1, 1676/2, 1678/1, 1680/1, 1681, 1682, 1685, 1688/1, 1689, 1662/1, 1664/2, 1693/1,
1684/2, 1690/1, 1694, 1697, 1700, 1702, 1704, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1720, 1728, 1730, 1732,
1734, 1736/1, 1738/2, 1740, 1742, 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1744, 1745, 1746, 1748, 1753, 1759/2, 1759/1,
1761, 1762, 1764/1, 1764/2, 1764/4, 1779/1, 1781, 1783, 1785, 1787/1, 1766/1, 1768, 1824, 1826, 1848,
1849/5, 1770, 1773, 1775, 1777, 1792/1, 1790, 1408/1, 1503, 1571, 1767, 1791, 1788, 1355/1, 1726/2,
1240/1, 1242, 1241, 1260, 1275, 1279, 1281, 1324, 1356, 1358, 1361, 1395, 1573, 1577, 1575, 1611, 1613,
1616, 1655, 1657, 1659, 1717, 1722/1, 1724, 1726/1, 1754, 1757 v katastrálním území Zruč nad Sázavou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Zruč nad Sázavou č.p. 503, č.p. 509, č.p. 527, č.p. 525, č.p. 587, č.p. 584, č.p. 573, č.p. 572 a č.p. 442

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 § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů
podle § 82 odst. 2 téhož zákona. 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 ověřenou projektovou
dokumentaci a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před
zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení
stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným
způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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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:
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Zruč nad Sázavou
a Městského úřadu Kutná Hora. V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu bude rozhodnutí zveřejněno též
způsobem umožňující dálkový přístup. Přílohy rozhodnutí budou k dispozici dálkovým způsobem
a v listinné podobě na uvedených úřadech. Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí a s podpisem oprávněné
osoby bude vrácena zpět Městskému úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí. Dnem doručení je
15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.
Přílohy rozhodnutí č.j. MKH/089604/2018:
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření s č.j. 542534/18 ze dne 20.2.2018
 ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření s č.j. 0100878533 ze dne 20.2.2018, souhlas zn. 001097158051 ze
dne 5.3.2018
 GridServices, s.r.o., vyjádření zn. 5001746443 ze dne 19.7.2018

Ing. Petra Hoskovcová
oprávněná úřední osoba
referent odboru
VYVĚŠENO DNE:

SEJMUTO DNE:

Obdrží:
k vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů:
Městský úřad Zruč nad Sázavou, IDDS: v3qb2au
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1
účastníci (dodejky)
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx
Město Zruč nad Sázavou, IDDS: v3qb2au
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
dotčené správní úřady
Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: b65bfx3
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - zde
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účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1265, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1270/1, 1270/2, 1270/3, 1271, 1274/1, 1287, 1295, 1297/1,
1299/1, 1301, 1303/1, 1306, 1309, 1311, 1313/1, 1315/10, 1317, 1319, 1322, 1326, 1328/1,
1330/1, 1332, 1334, 1336/1, 1338/1, 1340, 1342, 1344/1, 1346/1, 1354, 1388/1, 1609/1, 1620,
1626, 1628, 1630, 1631, 1633, 1634, 1636, 1638/1, 1638/2, 1640, 1642, 1644, 1646/1, 1648/1,
1650/1, 1650/2, 1653/1, 1666/1, 1667, 1672, 1674, 1676/1, 1676/2, 1678/1, 1680/1, 1681, 1682,
1685, 1688/1, 1689, 1662/1, 1664/2, 1693/1, 1684/2, 1690/1, 1694, 1697, 1700, 1702, 1704,
1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1720, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736/1, 1738/2, 1740, 1742,
1743/1, 1743/2, 1743/3, 1744, 1745, 1746, 1748, 1753, 1759/2, 1759/1, 1761, 1762, 1764/1,
1764/2, 1764/4, 1779/1, 1781, 1783, 1785, 1787/1, 1766/1, 1768, 1824, 1826, 1848, 1849/5,
1770, 1773, 1775, 1777, 1792/1, 1790, 1408/1, 1503, 1571, 1767, 1791, 1788, 1355/1, 1726/2,
1240/1, 1242, 1241, 1260, 1275, 1279, 1281, 1324, 1356, 1358, 1361, 1395, 1573, 1577, 1575,
1611, 1613, 1616, 1655, 1657, 1659, 1717, 1722/1, 1724, 1726/1, 1754, 1757 v katastrálním
území Zruč nad Sázavou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Zruč nad Sázavou č.p. 503, č.p. 509, č.p. 527, č.p. 525, č.p. 587, č.p. 584, č.p. 573, č.p. 572 a č.p.
442

