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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"), ve správním řízení posoudil
žádost o prodloužení termínu stavebního povolení a povolení změny stavby vodního díla, kterou dne
26.7.2019 podala
Obec Vlastějovice, IČO 00236594, Vlastějovice 75, 285 23 Vlastějovice
(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.zn.
037207/2017/ZPR/HoP ze dne 24.8.2017 na stavbu
Vodovod Vlastějovice - I.etapa
na pozemku st. p. 5, 34, parc. č. 23, 29/2, 163/1, 163/3, 163/6, 163/7, 163/32, 163/50, 164/4, 479/1,
479/2, 481/1, 488/1, 898/1, 898/5, 898/6, 898/8, 918/2, 921, 935, 937 v katastrálním území
Vlastějovice.
Podmínky prodloužení platnosti stavebního povolení:
1. Před započetím stavby aktualizovat vyjádření správců sítí.
2. Podmínky a povinnosti obsažené v původním stavebním povolení zůstávají v platnosti s tím, že
termín k dokončení stavby se prodlužuje do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Vlastějovice, IČO 00236594, Vlastějovice 75, 285 23 Vlastějovice
Odůvodnění:
Dne 26.7.2019 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, které vydal zdejší
vodoprávní úřad dne 24.8.2017 pod č.j. MKH/053835/2017 a sp.zn. 037207/2017/ZPR/HoP a které
nabylo právní moci dne 26.9.2017.
Stavebník v dostatečném předstihu požádal o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení.
Vodoprávní úřad oznámil dne 31.7.2019 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
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jednání, protože mu poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované
stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Ve stanoveném termínu obdržel vodoprávní úřad od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace, vyjádření ze dne 7.8.2019 č.j. 5852/19/KSUS/KHT/VYC. V tomto vyjádření se
KSÚS odkazuje na dodržení svých podmínek obsažených ve vlastním vyjádření ze dne 2.5.2017 č.j.
2806/17/KSUS/KHT/VYC.
Dle vlastního zjištění vodoprávního úřadu nebyla stavba zahájena z důvodů nezískání finančního krytí pro
realizaci stavby z příslušného dotačního programu.
Vodoprávní úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých
bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
AGRO PERTOLTICE, a.s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Michal Tvrdík, Povodí Vltavy, státní podnik, František Beldík, Miloslava Culková,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s.
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí (§ 112 odst. 1 stavebního zákona):
163/44, 163/49, 163/43, 163/42, 163/41, 163/40, 163/39, 163/38, 163/37, 163/36, 163/35, 163/34,
163/33, 163/27, 163/26, 163/18, 163/19, 163/4, 163/20, 163/5, 488/3, 488/12, 488/11, 488/10, 488/9,
488/8, 488/14, 488/15, 488/16, 488/17, 488/18, 488/19, 117, 478/1, 269, 268, 483/2, 465/3, 465/1,
465/2, 475 98, 476/2, 476/3, 898/4, 898/7, 27/1, 478/2, 478/3, 265, 29/1, 33/1, 32, 31, 33, 30/2, 29/3,
34, 902, 22, 18/2, 24/1, 918/1 k.ú. Vlastějovice.
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 ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje 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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Libor Mensa
oprávněná úřední osoba
referent odboru
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Vlastějovice a Městského
úřadu Kutná Hora.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................
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Poplatek:
Správní poplatek podle položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 1.8.2019.
Obdrží:
Obdrží:
k vyvěšení na ÚD:
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1
Obec Vlastějovice, IDDS: e7ybjis
účastníci (dodejky)
Obec Vlastějovice, IDDS: e7ybjis
AGRO PERTOLTICE, a.s., IDDS: h8icm6n
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Michal Tvrdík, Vlastějovice č.p. 27, 285 23 Vlastějovice
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
František Beldík, Lessnerova č.p. 270/1, Praha 10-Petrovice, 109 00 Praha 111
Miloslava Culková, Mírová č.p. 1238, 396 01 Humpolec
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných
v katastru
nemovitostí
(§
112
odst.
1
stavebního
zákona):
163/44, 163/49, 163/43, 163/42, 163/41, 163/40, 163/39, 163/38, 163/37, 163/36, 163/35, 163/34, 163/33,
163/27, 163/26, 163/18, 163/19, 163/4, 163/20, 163/5, 488/3, 488/12, 488/11, 488/10, 488/9, 488/8,
488/14, 488/15, 488/16, 488/17, 488/18, 488/19, 117, 478/1, 269, 268, 483/2, 465/3, 465/1, 465/2, 475
98, 476/2, 476/3, 898/4, 898/7, 27/1, 478/2, 478/3, 265, 29/1, 33/1, 32, 31, 33, 30/2, 29/3, 34, 902, 22,
18/2, 24/1, 918/1 k.ú. Vlastějovice
dotčené správní úřady
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01
Kutná Hora-Vnitřní Město
Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 284
01 Kutná Hora 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody - zde
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů - zde
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu - zde

