MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
stavební úřad
se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106
e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 7.1.2019
Spis. zn.: SÚ.- 066986/2018/Ce
Č.j.
MKH/003069/2019
Vyřizuje: Čecháková
Telefon: 327710164
E-mail:
cechakova@mu.kutnahora.cz

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546
140 00 Praha

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 27.9.2018 podal
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha,
kterého zastupuje SUDOP PRAHA a.s., Ing. Lukáš Ježek, IČO 25793349, Olšanská 2643, 130
00 Praha na základě písemné plné moci ze dne 24.10.2018
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu:
změna dokončené stavby spočívající v opravě oboustranného chodníku pro pěší u dvou
stávajících přechodů pro chodce - provedena bude oprava pásu stávajícího chodníku v
minimální šířce 0,5 m. Konstrukce stávajících chodníků v místě oprav je z litého asfaltu. V
místě přechodů pro chodce klesá chodník ve sklonu 12,5% , čímž budou provedena opatření
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Úprava chodníku u vysazené plochy přesáhne v šířce
0,5 m do stávajícího chodníku pro navázání, zároveň tak, aby bylo min. 0,5 m za vytvořenou
rampou, takže celá šířka upravovaného chodníku bude 1,5 m. Spára mezi novým a stávajícím
povrchem asfaltového chodníku bude vyplněna asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
typu N2. Konstrukce chodníku D2-N-3 (dle TP 170, NÚP D2, TDZ CH, P III) (dále jen
"stavba") na pozemku parc. č. 627/1 v katastrálním území Malín.
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. Lukáš Ježek,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0009278; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník písemné oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu ukončení jednotlivých fází výstavby podle plánu
kontrolních prohlídek pro kontrolní prohlídky stavby.
4. Stavebník je povinen dodržet ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona (oznámit stavebnímu
úřadu termín zahájení stavby, zajistit aby na staveništi byla k dispozici ověřená projektová
dokumentace a doklady týkající se prováděné stavby, ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby
podle plánu kontrolních prohlídek a umožnit provedení prohlídky a této se zúčastnit, ohlásit
stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě ohrožující životy a zdraví osob a
bezpečnost stavby).
5. Před započetím výkopových prací přípojek bude požádáno o zvláštní užívání u Městského úřadu
Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a dbát o ochranu zdraví na staveništi.
7. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje
týkající se provádění stavby, předložen bude při závěrečné kontrolní prohlídce.
8. Budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu, která stanoví požadavky na provádění staveb.
9. Vzhledem k tomu, že se stavební práce budou provádět na území s možnými archeologickými
nálezy, upozorňujeme na povinnosti vyplývající z § 22 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů: stavebník je podle těchto ustanovení povinen před
zahájením výkopových prací písemně oznámit termín zahájení pověřené organizaci (v tomto případě
Archeologickému ústavu AV ČR, pracoviště Kutná Hora), a po dohodě s ní umožnit provedení
případného záchranného průzkumu, a dále oznamovat náhodné archeologické nálezy v souladu
s vyjádřením ze dne 16.8.2018 č.j. : ARUP-8543/2018.
10. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy revizní zprávy a protokoly o
předepsaných zkouškách.
11. Před zahájením prací budou vytýčeny inženýrské sítě od jejich správců a zajištěna ochrana proti
jejich poškození.
12. Odpady, vzniklé stavební činností, budou uloženy nebo zneškodněny jen v prostorech a zařízeních k
tomu určených, doklad o tom bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.
13. Budou splněny podmínky následujících souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek :


Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, sdělení dne 30.7.2018 spis.
zn.: MKH/053307/2018



Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, souhlas dne 2.8.2018 č.j. :
MKH/053372/2018/INV TEC/MAB



Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, vyjádření dne 2.8.2018 spis.
zn.: MKH/053359/2018/02/PAM/MON



Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření dne 10.8.2018 zn.: 12667/21/18-21200-Ny



Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření dne 17.8.2018 spis. zn.:
MKH/053332/2018/02/ZPR/TRL;
závazné
stanovisko
dne
2.10.2018
spis.
zn.:
MKH/064874/2018/03/ZPR/BRK



Krajská správa a údržba silnic Praha, vyjádření dne 20.8.2018 zn.: 6151/18/KSÚS/KHT/Rys,
ev.č. 39369/2018-KSÚS



Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor územních zájmů Pardubice, závazné
stanovisko dne 4.10.2018 sp. zn.: 9136/72888/2018-1150-OÚZ-PCE



Mero ČR, a.s. stanovisko dne 13.8.2018 č.j. : 2018/000322/2
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UPC ČR, s.r.o. Praha zastoupená InfoTel, spol. s r.o. Brno-Líšeň, vyjádření dne 3.8.2018 zn.:
1476/2018



Net4Gas, s.r.o. Praha 4 – Nusle, vyjádření dne 10.8.20018 zn.: 6713/18/OVP/Z



Čepro, a.s. Praha, vyjádření dne 24.8.2018 č.j. : S1/2/362/18



VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hory vyjádření dne 28.8.2018č.j. : 0521/18/TPČ



GridServices, s.r.o. Brno-Zábrdovice, stanovisko dne 29.8.2018 zn.: 5001782103



Cetin telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, vyjádření dne 14.9.2018 č.j. : 723616/18



ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, vyjádření dne 20.8.2018 zn. : 1099622661; souhlas dne 24.10.2018
zn. : 001100722194.

14. Stavba bude prováděna dodavatelsky, stavebním podnikatelem, na základě výběrového řízení. Po
ukončení výběrového řízení a před započetím prací budou stavebnímu úřadu doloženy údaje o
dodavateli (název firmy, adresa sídla, IČO, oprávnění k provádění staveb jejich změn a odstraňování
= výpis z rejstříku) + písemný souhlas, že budou stavbu provádět + písemné prohlášení autorizované
osoby, že bude provádět funkci stavbyvedoucího).
15. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
16. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, žádost o něj podá stavebník nebo
jeho zástupce na předepsaném formuláři.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Odůvodnění:
Dne 27.9.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a
stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 3.10.2018 vyzván k doplnění žádosti a
řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 15.11.2018.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Opatřením ze dne 26.11.2018 stavební úřad
oznámil veřejnou vyhláškou nové oznámení zahájení stavebního řízení v tom smyslu, že stavební úřad
upřesnil, že předmětem stavebního řízení je pouze ta část stavby, k jejímuž povolení je věcně příslušný
v souladu s § 10 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
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k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:


Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, závazné
stanovisko dne 8.8.2018 sp. zn.: KHSSC 40062/2018



Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, sdělení dne 30.7.2018 spis.
zn.: MKH/053307/2018



Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, vyjádření den 30.7.2018 spis. zn.: SÚ,-053361/2018/Ce



Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, souhlas dne 2.8.2018 č.j. :
MKH/053372/2018/INV TEC/MAB



Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, vyjádření dne 2.8.2018 spis.
zn.: MKH/053359/2018/02/PAM/MON



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko dne
3.8.2018 ev. č. KH-261-2/2018/PD



Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření dne 10.8.2018 zn.: 12667/21/18-21200-Ny



Městys Nové Dvory, souhlas dne 15.8.2018



Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, vyjádření dne
16.8.2018 č.j. : KRPS-227871-5/ČJ-2018-010506



Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, odbor služby dopravní policie Praha 5- Zbraslav
stanovisko dne 16.8.2018 č.j. : KRPS-228715-1/ČJ-2018-0100DP



Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření dne 17.8.2018 spis. zn.:
MKH/053332/2018/02/ZPR/TRL; závazné stanovisko dne 2.10.2018 spis. zn.:
MKH/064874/2018/03/ZPR/BRK



Krajská správa a údržba silnic Praha, vyjádření dne 20.8.2018 zn.: 6151/18/KSÚS/KHT/Rys,
ev.č. 39369/2018-KSÚS



Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko dne
24.9.2018 spis. zn.: SZ_124185/2018/KUSK/2; vyjádření dne 4.10.2018 spis. zn.:
SZ_124133/2018/KUSK



Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor územních zájmů Pardubice, závazné
stanovisko dne 4.10.2018 sp. zn.: 9136/72888/2018-1150-OÚZ-PCE



Mero ČR, a.s. stanovisko dne 13.8.2018 č.j. : 2018/000322/2



UPC ČR, s.r.o. Praha zastoupená InfoTel, spol. s r.o. Brno-Líšeň, vyjádření dne 3.8.2018 zn.:
1476/2018



Net4Gas, s.r.o. Praha 4 – Nusle, vyjádření dne 10.8.20018 zn.: 6713/18/OVP/Z



Čepro, a.s. Praha, vyjádření dne 24.8.2018 č.j. : S1/2/362/18



VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hory vyjádření dne 28.8.2018č.j. : 0521/18/TPČ



GridServices, s.r.o. Brno-Zábrdovice, stanovisko dne 29.8.2018 zn.: 5001782103



Cetin telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, vyjádření dne 14.9.2018 č.j. : 723616/18



ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, vyjádření dne 20.8.2018 zn. : 1099622661; souhlas dne 24.10.2018
zn. : 001100722194.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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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. 807/3 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory, parc. č. 10, 12, 13, 14, 36, 37, 47, 48,
50, 52, 54, 135, 136/2, 137, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 374/3, 376, 378, 380, 381, 383, 399/1,
401, 402, 403, 408, 414/1, 414/8, 445/1, 446/3, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 458/1, 460/2, 461/1, 461/2, 462, 472, 474, 476/2, 494, 495, 496, 498, 499, 507/1, 508,
511, 512, 513, 518, 519/2, 520/1, 529, 531/1, 531/2, 531/3, 535/1, 535/6, 625/1, 625/2, 625/11,
627/5, 645 v katastrálním území Malín, parc. č. 1865, 2069 v katastrálním území Nové Dvory u
Kutné Hory
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Kutná Hora, Malín č.p. 122, č.p. 121, č.p. 161, č.p. 160, č.p. 247, č.p. 71, č.p. 145, č.p. 131, č.p.
23, č.p. 5, č.p. 152, č.p. 139, č.p. 140, č.p. 142, č.p. 141, č.p. 110, č.p. 7, č.p. 206, č.p. 205, č.p.
204, č.p. 76, č.p. 194, č.p. 171, č.p. 188, č.p. 18, č.p. 27, č.p. 120, č.p. 209, č.p. 175, č.p. 38 a
č.p. 231
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 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 stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
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.
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.

Lenka Čecháková
referent stavebního úřadu
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se podle položky 18 nevyměřuje,
protože vydání stavebního povolení je od poplatku osvobozeno.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy
Městský úřad Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 284 01
Kutná Hora
Městys Nové Dvory, IDDS: p9tbcez
dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní
Město, 284 24 Kutná Hora 1
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z
Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 284
01 Kutná Hora 1
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01
Kutná Hora-Vnitřní Město
ostatní
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z
Veřejnou vyhláškou se doručuje :
Vlastníci a správci inženýrských a komunikačním sítí
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 807/3 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory, parc. č. 10, 12, 13, 14, 36, 37, 47, 48, 50,
52, 54, 135, 136/2, 137, 373/1, 373/2, 374/1, 374/2, 374/3, 376, 378, 380, 381, 383, 399/1, 401, 402,
403, 408, 414/1, 414/8, 445/1, 446/3, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458/1,
460/2, 461/1, 461/2, 462, 472, 474, 476/2, 494, 495, 496, 498, 499, 507/1, 508, 511, 512, 513, 518,
519/2, 520/1, 529, 531/1, 531/2, 531/3, 535/1, 535/6, 625/1, 625/2, 625/11, 627/5, 645 v katastrálním
území Malín, parc. č. 1865, 2069 v katastrálním území Nové Dvory u Kutné Hory
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Kutná Hora, Malín č.p. 122, č.p. 121, č.p. 161, č.p. 160, č.p. 247, č.p. 71, č.p. 145, č.p. 131, č.p. 23, č.p.
5, č.p. 152, č.p. 139, č.p. 140, č.p. 142, č.p. 141, č.p. 110, č.p. 7, č.p. 206, č.p. 205, č.p. 204, č.p. 76, č.p.
194, č.p. 171, č.p. 188, č.p. 18, č.p. 27, č.p. 120, č.p. 209, č.p. 175, č.p. 38 a č.p. 231

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

