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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 společném územním a
stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení, kterou dne 29.1.2020 podala
Obec Vlastějovice, IČO 00236594, Vlastějovice 4, 285 23 Vlastějovice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu vodního díla:
Kanalizace Kounice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5/1 (ostatní plocha), parc. č. 5/4 (ostatní plocha), parc. č. 5/14
(trvalý travní porost), parc. č. 5/16 (ostatní plocha), parc. č. 8 (trvalý travní porost), parc. č. 52 (trvalý
travní porost), parc. č. 53 (trvalý travní porost), parc. č. 130/4 (trvalý travní porost), parc. č. 130/11
(ostatní plocha), parc. č. 164/3 (orná půda), parc. č. 195/1 (trvalý travní porost), parc. č. 195/2 (trvalý
travní porost), parc. č. 195/3 (trvalý travní porost), parc. č. 196 (ostatní plocha), parc. č. 197/2 (trvalý
travní porost), parc. č. 198/2 (ostatní plocha), parc. č. 204 (ostatní plocha), parc. č. 205 (trvalý travní
porost), parc. č. 206 (trvalý travní porost), parc. č. 207 (ostatní plocha), parc. č. 222/2 (trvalý travní
porost), parc. č. 223/2 (trvalý travní porost), parc. č. 223/5 (trvalý travní porost), parc. č. 232 (trvalý
travní porost), parc. č. 233/11 (trvalý travní porost), parc. č. 233/13 (trvalý travní porost), parc. č. 233/14
(trvalý travní porost), parc. č. 260/1 (trvalý travní porost), parc. č. 265/2 (trvalý travní porost), parc. č.
266 (trvalý travní porost), parc. č. 724/1 (ostatní plocha), parc. č. 724/6 (ostatní plocha), parc. č. 726
(ostatní plocha), parc. č. 735 (orná půda), parc. č. 745 (ostatní plocha), parc. č. 788 (ostatní plocha) v
katastrálním území Kounice nad Sázavou.
a)
Název kraje
Název obce

Umístění vodního díla na místě:
Středočeský kraj
Vlastějovice
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Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

783358
Kounice nad Sázavou
parc. č. 5/1, 5/4, 5/14, 5/16, 8, 52, 53, 130/4,
130/11, 164/3, 195/1, 195/2, 195/3, 196,
197/2, 198/2, 204, 205, 206, 207, 222/2,
223/2, 223/5, 232, 233/11, 233/13, 233/14,
260/1, 265/2, 266, 724/1, 724/6, 726, 735,
745, 788 v katastrálním území Kounice nad
Sázavou
1-09-01-1330-0-00

Čísla hydrologického pořadí
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X,
Y)
1089914 ; 694344
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X,
Y)
1090982 ; 694879
b)

Provedení vodního díla:

Stavba obsahuje:
Stavba kanalizace je plánována v komunikaci III. třídy č. III/33914, v místních, většinou štěrkových
komunikaci, a v zatravněných plochách. Stavba bude situována převážně v zastavěném území obce.
Pouze výtlačné potrubí z ČS1 do Vlastějovic bude v nezastavěném území.

Obec

Přehled technických údajů - Kanalizace Kounice
Profil DN
Kanalizační stoka
(mm)
Materiál

Délka
(m)

Šachty
(m)

1
PP Ultra Rib 2, SN 10 DIN
231,3
250
1-1
PP Ultra Rib 2, SN 10 DIN
50,0
250
2
PP Ultra Rib 2, SN 10 DIN
308,1
250
Kounice 2-1
250
PP Ultra Rib 2, SN 10 DIN
47,7
2-2
250
PP Ultra Rib 2, SN 10 DIN
80,8
2-3
PP Ultra Rib 2, SN 10 DIN
30,5
250
2-4
PP Ultra Rib 2, SN 10 DIN
23,0
250
Celkem
771,4
Gravitační svody 26 ks
150
PVC hladké KGEM SN 8
152,0
RŠ - 0,4
Celkem
923,4
Kanalizační výtlak V1
PE 100 RC SDR 11, PN 16
1295,3
ČS1 - 2,0
80
Celkem
2218,7
IO1 01 – Kanalizační stoky
Stoky jsou navrženy z materiálu žebrované kanalizační potrubí z PP Ultra Rib 2 DIN De/DN 280/250/6 m
SN 10 DIN dle EN 13 476. Délka gravitačních stok Ø 250 bude 771,4 m.
Šachty DN 1000 budou typizované, prefabrikované, vodotěsné, tloušťka stěny 120 mm,
Na trase stok budou vysazeny odbočky UR/KG 45° 250/150 pro napojení gravitačních svodů po
veřejných pozemcích. Gravitační svody budou provedeny z hladkého PVC-U SN 8 DN 150 a budou
ukončeny na hranici pozemku vlastníka připojované nemovitosti, případně na obecním pozemku co
nejblíže jednotlivým nemovitostem. Celková délka 26 gravitačních svodů bude cca 152,0 m.
IO1 02 – Čerpací stanice ČS1 a výtlak V1
Výtlak je navržen z materiálu PE 100 RC PROTECT, barva hnědá (odpadní vody) PN 16, SDR 11 tyče
12 m (kotouče 100 m) v profilu De 90 mm. Celková délka výtlaku bude 1295,28 m.
Výtlak „V1“ bude zaústěn do stávající gravitační kanalizace obce Vlastějovice, do koncové šachty Š157.
Zaústění bude provedeno přes nově vybudovanou – zklidňující šachtu
PS1 01 – Technologie čerpací stanice ČS1
Čerpací stanice ČS1 bude vystrojena dvěma záplavnými kalovými čerpadly se šroubovým odstředivým
kolem s elektromotorem, se zvýšenou odolností proti ucpávání
Vystrojení šachty pro dvě čerpadla, kompletní potrubí nerez ocel, dvě šoupata se zemní soupravou DN
80, podzemní hydrant DN 80, zpětná klapka, litina.
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II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení,
kterou vypracovala v 09/2019 společnost VOTAS s.r.o., se sídlem Krchleby 45, 286 01 Čáslav, IČO:
2742624, zodpovědný projektant Stanislava Hrstková – autorizovaný technik pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT-0009763;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
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 2 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 stavebník 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 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.
7. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
8. 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).
9. 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.
10. 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.
11. 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-6757/2019 ze dne 15.8.2019:
• 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. 785906/19
ze dne 14.11.2019.
- Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101153765 ze dne 31.7.2019.
- Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., obsažené v souhlasu s umístěním
stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zař. č.j. 001106574883 ze dne
18.12.2019.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, č.j.
9261/19/KSUS/KHT/VYC ze dne 16.12.2019
• stavební práce budou probíhat mimo období zimní údržby, tj. mimo 1.11. – 31.3.,
• pro uložení potrubí do tělesa silnic musí stavebník uzavřít s KSÚS, oblast Kutná Hora
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o omezeném
užívání,
• 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,
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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,
• stavební práce budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních
prací,
• mimo zastavěné území obcí bude potrubí uloženo mimo silniční pozemky a silnice ve
správě KSÚS Středočeského kraje,
• Při křížení potrubí se silnicemi III/33914 budou dodrženy následující podmínky:
• Potrubí bude pod silničním tělesem uloženo kolmo k ose vozovky, v hloubce min. 1,2 m
pod úrovní nivelety vozovky, v místech s příkopem podél silnice v hloubce 1,2 m pode
dnem příkopu,
• Křížení budou provedena bez narušení konstrukce vozovky (podvrtem, protlakem),
• Křížení silnice překopem bude možné pouze z důvodů uložení stávajících podzemních
inženýrských sítí nebo ztížených geologických podmínek v daném prostoru. Překop musí
být odsouhlasen zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora,
• Povrch vozovky III/03313 musí být při stavbě maximálně šetřen. Před zahájením a po
ukončení prací bude za účasti zástupce KSÚS a zhotovitele stavby proveden monitoring
silnice III/03313, o výsledku bude sepsán protokol,
• Potrubí uložené souběžně se silnicemi III/03313 a III/33914 bude uloženo mimo vozovku
za vnější hranu příkopů nebo do zelených pásů a současně mimo pozemky ve vlastnictví
Středočeského kraje a ve správě KSÚS Středočeského kraje kromě úseku v obci Kounice.
• V obci Kounice bude souběžně uložené potrubí provedeno dle podmínky č. 22 příslušného
vyjádření KSÚS Středočeského kraje
• 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,
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, závazné stanovisko č.j.
MKH/002169/2020 ze dne 8.1.2020:
• stavba kanalizace Kounice bude umístěna ve vzdálenosti od osy vozovky č. III33914 dle
předložené projektové dokumentace,
• v ochranném pásmu silnice č. III/33914 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/003015/2020
ze dne 9.1.2020:
• výkop bude umístěn min. 2 m od hranice lesního pozemku. Ochranné pásmo kanalizace
nezasáhne na pozemky určené k plnění funkce lesa,
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MKH/125520/2019
ze dne 16.12.2019:
• 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,
• stavebník zajistí písemný přehled o odpadech, včetně bilance zemin a jiných přírodních
materiálů vytěžených během stavebních činností a zemních prací,
Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko ze dne 19.11.2019 č.j. PVL-76098/2019/240-MR:
• stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona,
•

-

-

-

-
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12. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné
stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky:
- po vytýčení prostorové polohy stavby,
- při tlakových zkouškách potrubí a zkoušce těsnosti potrubí,
- po provedení kompletačních konstrukcí jednotlivých SO.
13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
14. Před dokončením stavby požádá stavebník o kolaudační souhlas. Žádost bude doložena dle příloh
vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 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,
- doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodu, o proplachu a dezinfekci potrubí,
- 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,
- vyjádření KSÚS, oblast Kutná Hora, kterým bude ověřeno splnění podmínek vyjádření č.j.
9261/19/KSUS/KHT/VYC ze dne 16.12.2019,
- zápis o předání a převzetí pozemků přímo dotčených stavbou, ve vlastnictví osob, se kterými byla
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst. 1 správního řádu):
Obec Vlastějovice, IČO 00236594, Vlastějovice 75, 285 23 Vlastějovice

Odůvodnění:
Dne 29.1.2020 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Vodoprávní úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení
společného řízení podle § 15 odst. 1 vodního zákona § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby
vodního díla, ve kterém podle § 94m odst. 1 stavebního zákona stanovil ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den 24.3.2020. Z ústního jednání byl sepsán dne 24.3.2020 protokol. Současně
upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že námitky bude možno, podle ustanovením § 115 odst. 8
vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona, uplatnit nejpozději při ústním jednání.
Při ústním jednání vodoprávní úřad obdržel vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace, ze dne 23.3.2020, ve kterém se odkazují na dodržení podmínek svého stanoviska
ze dne 16.12.2019 č.j. 9261/19/KSUS/KHT/VYC.
Žádná další stanoviska a vyjádření vodoprávní úřad neobdržel.
Projektová dokumentace stavby byla zpracována společností VOTAS s.r.o., Krchleby 45, 286 01 Čáslav,
IČO 02742624, zodpovědný projektant Stanislava Hrstková, autorizovaný technik pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, specializace – stavby zdravotně-technické (ČKAIT 0009763).
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:
-

Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního
prostředí, závazné stanovisko ze dne 12.12.2019 č.j. ZRNS/5164/2019,

-

Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., vyjádření ze dne 15.8.2019 č.j. ARUP-6757/2019,

-

CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 14.11.2019 č.j. 785906/19,
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-

ČD – Telematika a.s., vyjádření ze dne 31.7.2019 č.j. 1201912682,

-

ČEPRO, a.s., vyjádření ze dne 31.7.2019 č.j. 9339/19,

-

ČEZ Distribuce a.s., sdělení k existenci energetického zařízení sítě, ze dne 31.7.2019 č.j.
0101153765,

-

ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení ze dne 18.12.2019 č.j. 001106574883,

-

GridServices, s.r.o., vyjádření ze dne 31.7.2019 č.j. 5001974753,

-

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko ze
dne 19.12.2019, č.j. KH-416-2/2019/PD,

-

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, závazné
stanovisko ze dne 18.12.2019 č.j. KHSSC 66028/2019,

-

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne
16.12.2019 č.j. 9261/19/KSUS/KHT/VYC,

-

MERO ČR, a.s., vyjádření ze dne 31.7.2019 č.j. 2019/07/15517,

-

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování ze dne 4.1.2020 č.j.
MKH/123804/2019,

-

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyjádření ze dne 1.11.2019
č.j. MKH/109060/2019,

-

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, závazné stanovisko ze dne
8.1.2020 č.j. MKH/002155/2020,

-

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 16.12.2019 č.j.
MKH/125520/2019,

-

Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze dne
1.8.2019 č.j. 80659/2019-1150-OÚZ-PCE,

-

NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 31.7.2019 č.j. 6547/19/OVP/N,

-

Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko ze dne 19.11.2019 č.j. PVL-76098/2019/240-Mr,

-

Smlouva o souhlasu se stavbou, s provedením stavby a jejím provozování mezi Obcí Vlastějovice
(stavebník) a Mgr. Janem Pechou. (vlastník) ze dne 16.12.2019,

-

Smlouva o souhlasu se stavbou, s provedením stavby a jejím provozování mezi Obcí Vlastějovice
(stavebník) a Josefem Drdou a Janou Drdovou (vlastník) ze dne 27.1.2020,

-

Smlouva o souhlasu se stavbou, s provedením stavby a jejím provozování mezi Obcí Vlastějovice
(stavebník) a Jiřím Novákem (vlastník) ze dne 17.1.2020,

-

Smlouva o souhlasu se stavbou, s provedením stavby a jejím provozování mezi Obcí Vlastějovice
(stavebník) a Panství Kounice s.r.o. (vlastník) ze dne 16.12.2019,

Stavebník splnil povinnost doložit souhlasy vlastníků pozemků dle § 184a stavebního zákona tím, že
souhlas s navrhovaným záměrem je vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace. Těmito
vlastníky jsou: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Mgr. Jan Pecha, Josef Drda, Jana
Drdová, Jiří Novák, Panství Kounice s.r.o.
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.
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Vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
V souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad uvědomil účastníky řízení o zahájení řízení
podle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu.
Účastníci stavebního řízení jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona takto:
Účastníci stavebního řízení jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona takto:
- dle § 94k písm. a) stavebník, tj. obec Vlastějovice
- dle § 94k písm. c) a písm. d) vlastník stavby nebo pozemku, na kterém má být stavba prováděna,
nebo ten kdo má jiné věcné právo k pozemku, tj. AGRO PERTOLTICE a.s., Josef Drda, Jana
Drdová, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Jiří Novák,
Panství Kounice s.r.o., Mgr. Jan Pecha, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s.,
- dle § 94k písm. e), kteří jsou v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených
vlivem záměru, tj. st. p. 4, 2, 6, 315, 7, 8, 10, 9, 13, 16, 19/1, 19/2, 20, parc. č. 518, 21/1, 21/2,
25/1, 19/2, 19/3, 27, 34/2, 26, 4, 46, 33, 781, 45/1, 130/3, 43/2, 47/1, 49, 130/5, 130/6, 130/7,
130/8, 130/9, 5/6, 5/5, 5/3, 724/10, 5/12, 5/15, 6, 48/3, 48/2, 54, 738/1, 170/2, 178, 394, 390,
387/2, 386/1, 373, 350, 372, 259/1, 259/3 v katastrálním území Kounice nad Sázavou
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Vlastějovice, Kounice č.p. 8, č.p. 9, č.p. 14, č.p. 12, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 6, č.p. 13, č.p. 5, č.p. 3,
č.p. 2 a č.p. 1, Vlastějovice, Skala č.p. 17
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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace 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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Libor Mensa
oprávněná úřední osoba
referent odboru
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Vlastějovice a Městského
úřadu Kutná Hora.
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 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 20.2.2020.
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
Panství Kounice s.r.o., IDDS: 5c6kdi8
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Josef Drda, Kounice č.p. 11, Vlastějovice, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Drdová, Kounice č.p. 11, Vlastějovice, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Mgr. Jan Pecha, Pitkovická č.p. 574/15, 100 00 Praha 10-Strašnice
Jiří Novák, Skala č.p. 3, Vlastějovice, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
AGRO PERTOLTICE, a.s., IDDS: h8icm6n
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje, IDDS: b65bfx3
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 dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01
Kutná Hora-Vnitřní Město
Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí,
IDDS: v3qb2au

