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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 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 27.10.2017 podal
Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 11, 150 00 Praha,
kterého zastupuje Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439,
Bezová 1658, 147 00 Praha
(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:
II/335 Uhlířské Janovice - Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady
(1. etapa)
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 136, parc. č. 696/1, 706/1, 829/1, 844, 867/3 v katastrálním území
Staňkovice u Uhlířských Janovic, parc. č. 5, 1033/3, 1033/4, 1060/3, 2395/1, 2395/2, 2395/3, 2663, 2664,
2666, 2671, 2686 v katastrálním území Uhlířské Janovice.
Stavba obsahuje:
SO 104 Rekonstrukce silnice II/335, Nová Ves – Uhlířské Janovice. Jedná se o rekonstrukci silnice
II/335 v úseku od křižovatky se silnicí III/33514 po dopravní značení začátek/konec obce Uhlířské
Janovice. Délka úseku je 1070,50 m.
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Směrové vedení silnice se nezmění. Niveleta silnice bude v celém úseku zvýšena cca o 0,10 m.
Výjimkou je úsek mostu ev. č. 335-014, kde ke změně nivelety nedojde.
Vzhledem ke kompletní sanaci krajů vozovky je základní šířka vozovky navržena 6,5 m. Vozovka
ve směrovém oblouku v úseku km 3,483 – 3,504 je vzhledem k malému poloměru rozšířena.
Základní příčný sklon je střechovitý 2,5 %, který se mění na jednostranný ve směrových obloucích.
Krajnice pro osazení svodidla bude rozšířena z šířky 0,5 m na 1,50 m.
V rámci rekonstrukce dojde k odfrézování stávající obrusné vrstvy, sanaci povrchu po frézování,
k výměně konstrukce v krajích vozovky a pokládce nového asfaltového souvrství.
V krajích vozovky bude vybudována kompletní nová vozovka tl. 480 mm. Uprostřed vozovky bude
položeno nové souvrství z asfaltového betonu v tl. min. 160 mm.
Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem. Voda z vozovky odteče
do podélných příkopů a dále do vodoteče. Odvodnění zemní pláně je zajištěno přímým sklonem vně
zemního tělesa.
V úseku křižovatky se silnicí III/33514 dojde k rekonstrukci tří trubních propustků, které jsou nově
navrženy DN 600.
Součástí objektu je i obnova svodidel v úseku násypu a mostu ev. č. 335-014.
-

SO 105 – Rekonstrukce silnice II/335, Uhlířské Janovice průtah. Jedná se o rekonstrukci silnice
II/335 v úseku od dopravního značení začátek/konec obce po křižovatku se silnicí II/125. Délka
úpravy je 502 m. V úseku se nachází úrovňový přejezd P5932 železniční trati č. 014 (železniční km
24,892).
Směrové veden silnice se nezmění. Niveleta silnice je řešena v návaznosti na chodník a stávající
vjezdy tak, aby vozovku bylo možné odvodnit do příkopu vpravo.
Šířka vozovky 6,50 m, základní příčný sklon vozovky je jednostranný vpravo 2,5 %. Vozovka je
vlevo po celé délce lemována obrubou, vpravo v úseku od km 3,95 po železniční přejezd na vozovku
navazuje nezpevněná krajnice č. 0,5 m. V úseku mezi železničním přejezdem a KÚ je vozovka
vpravo lemována obrubou.
V rámci rekonstrukce dojde ke kompletnímu odstranění stávající konstrukce vozovky a vybudování
nové konstrukce v tl. 480 mm. s krytem z asfaltového betonu v tl. min. 160 mm. Současně dojde
k úpravám chodníků vlevo.
Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem, voda z povrchu vozovky odteče v úseku km
3,95 – 4,337 do příkopu vpravo. V úseku km 4,337 – KÚ je voda zachycena podél obrub do uličních
vpustí a odvedena přípojkami do silničního příkopu vpravo.
Konstrukce vozovky v kraji vozovky:
Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+
Postřik spojovací
PS-EP
Asf. beton pro ložní vrstvy
ACL 16+
Postřik spojovací
PS-EP
Asf. beton pro podkladní vrstvy
ACP 16+
Postřik infiltrační
PI-EP
Směs stmelená cementem
SC C 8/10
Štěrkodrť
ŠDA
Celkem

40 mm
0,35 kg/m²
60 mm
0,35 kg/ m²
60 mm
0,6 kg/ m²
120 mm
200 mm
480 mm

Nové asfaltové souvrství:
Asf. beton pro obrusné vrstvy
Postřik spojovací
Asf. beton pro ložní vrstvy
Postřik spojovací
Asf. beton pro podkladní vrstvy
Postřik infiltrační
Celkem

40 mm
0,35 kg/m²
60 mm
0,35 kg/ m²
60 mm
0,6 kg/ m²
160 mm

ACO 11+
PS-EP
ACL 16+
PS-EP
ACP 16+
PI-EP
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Asfaltový kryt v úseku mostního objektu:
Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+
Postřik spojovací
PS-EP
Asf. beton pro ložní vrstvy
ACL 16+
Postřik spojovací
PS-EP
Celkem

40 mm
0,35 kg/m²
60 mm
0,6 kg/m²
100 mm

Stavba neobsahuje SO 114 – Obnova odvodnění silnice II/335, Nová Ves – Uhlířské Janovice.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Pontex spol. s r.o., autorizoval Ing. Pavel Hrdina, Autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby, ČKAIT 0012819; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu
speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 31.3.2020.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního
zákona je stavebník povinen speciálnímu stavebnímu úřadu předem oznámit název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob
provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými
osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě
po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržovaní a užívání stavby
vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady
o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu
stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele
o jejich použití na stavbě.
9. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních
a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic
z mechanizmů apod.
10. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou
stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména
dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů,
k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
11. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět.
Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení
staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné
zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen
na místě stavby k nahlédnutí.
12. Budou splněny podmínky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství
Praha, souhrnné stanovisko ze dne 6.9.2017, č.j. S 7796/S-22986/2017/SŽDC-OŘ-PHA-710-Maň:
• Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
• Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem
provozu dráhy.
• Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy a nesmí být narušena plynulost
železničního provozu.
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• Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby
nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC.
• Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Nymburk (SSZT N), při SŽDC eviduje v zájmovém
území stavby sítě ve své operativní správě, konkrétně v prostoru železničního přejezdu P5932
v žkm 24,892 se nacházejí trasy zabezpečovacích kabelů. Případnou stavbou nesmí být zařízení
poškozeno a musí zůstat volně přístupné. Pro upřesnění jejich polohy a způsobu ochrany bude
nutné vytýčení stávajících inženýrských sítí. Černá Zdeňka, tel. 972 255 101, e-mail:
CernaZd@szdc.cz.
• Při realizaci dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK Uhlířské Janovice – Rataje)
v majetku SŽDC, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích (vyjádření ČD Telematika č.j. 9471/2017-O ze dne 14.8.2018).
Požadavek před stavbou objednat u ČD Telematika vytýčení tohoto kabelu a v případě,
že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem
tj. SŽDC, TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC.
• Při provádění prací je potřeba zachovat dostatečný rozhled na železničním přejezdu – do jeho
rozhledového pole nesmí být umístěno zařízení staveniště nebo skládka materiálu ani
odstavována mechanizace.
• Na stavbě nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelná s návěstními znaky, nebo
taková, která by mohla jinak ohrozit bezpečnost drážní dopravy (např. oslněním řidičů drážních
vozidel apod.)
• Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability
drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravy hrazeny
zhotovitelem stavby.
• Přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních
odvodňovacích zařízení. Veškeré vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a mimo drážní
odvodňovací zařízení.
• Po dokončení prací požadavek kompletního úklidu staveniště s úpravou terénu a odvozem
zbytkového materiálu.
• Při provádění prací nesmí být v žádném případě dotčen volný schůdný prostor 2,5 m od osy krajní
koleje. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostor veřejně nepřístupným. Pro
všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru
musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace a do provozované železniční dopravní cesty.
Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou – e mailem.
• V případě, že bude zvolen takový technologický postup, že práce bude nutné provádět za výluk
železniční dopravy, je nutno postupovat následovně: Pro zajištění bezpečnosti železničního
provozu je nutné, aby veškeré práce (včetně přípravných prací) s možným vlivem na bezpečnost
žel. provozu byly prováděny v rámci vlakových přestávek, či v rámci výluky žel. dopravy.
K tomuto je potřeba zpracovat technologický postup prací s časovými nároky na dobu přerušení
žel. provozu a na konání jednotlivých výluk uzavřít smlouvu se SŽDC, s.o., kontakt p. Jaroslav
Adamec, tel. 972 244 551, 602 385 417. Žádost o vypracování výluk spolu s technologickým
postupem prací s časovými nároky na dobu přerušení žel. dopravy je nutno předložit p. Lubošovi
Mokřížovi, tel. 972 244 406, 725 963 759 nebo p. Ing. Jiřímu Abelovi, tel.: 972 224 692,
725 389 718 – Odbor provozní OŘ Praha a to min. 120 dnů před předpokládaným termínem
zahájení výluky a to z důvodu dlouhodobého plánování výluk.
• Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor min. 14 dní předem písemně OŘ Praha
na e-mailovou adresu arphatech@szdc.cz a současně Správě tratí Praha východ, telefonicky:
místnímu správci dráhy – traťový okrsek Kutná Hora, panu Jiřímu Škorpilovi
na tel.: 724 931 406.
• Investor požádá v přiměřeném předstihu před zahájením kolaudačního řízení/oznámením
o užívání stavby OŘ PHA o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše
uvedených podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby a projevem souhlasu
SŽDC s kolaudací stavby je kladné vyjádření SŽDC, OŘ PHA.
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13. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádřeních těchto dotčených orgánů:
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 23.8.2017 zn. MKH/050738/2017/02/
ZPR/TRL:
• nakládání s odpady - 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. Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné podle § 12
odst. 3 a 4 zákona o odpadech. O odpadech vzniklých z realizace stavby bude vedena evidence
podle § 39 a 40 zákona o odpadech, která bude doložena společně s oznámením o užívání stavby
podle § 120 odst. 1 stavebního zákona, popřípadě s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,
včetně bilance zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností
a zemních prací (dále jen „zemina“). Soustředění vzniklých (stavebních) odpadů, (zeminy)
na „mezideponie“ nesmí trvat déle než podobu trvání stavby. Zemina může být použita pro terénní
úpravy, které jsou součástí stavby. Nakládání s nebezpečnými odpady podléhá povolení orgánu
veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech;
• ochrana ovzduší – stavebník zajistí taková opatření (např. zkrápění vodou k zamezení úletu
prachových částic do okolí, instalace protiprašných zábran, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid
dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo
uzavřené kontejnery;
• lesy – v případě změny nebo doplnění projektové dokumentace, které by mohly mít vliv
na pozemky určené k plnění funkcí lesa (akcí budou dotčeny lesní pozemky nebo jejich ochranné
pásmo), je nutno předem projednat s orgánem státní správy lesů a popřípadě novou žádostí;
• ochrany přírody – příslušný orgán ochrany přírody pro vydání povolení kácení dřevin je Obecní
úřad Uhlířské Janovice a Obecní úřad Staňkovice.
Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 18.8.2017
č.j. KRPS-248864-1/ČJ-2017-010506:
• Stavba nebude prováděna v zimním období roku. Během celé stavby budou okolní pozemní
komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejímu znečištění stavebními stroji.
ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko
ze dne 31.8.2017, Ev.č. KH-325-2/2017/PD:
• 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 minimální šířce 3,0 m.
• Případnou uzavírku komunikace oznámit písemně HZS Stč. kraje územní odbor Kutná Hora,
U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora 15 dnů předem.
14. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 7.8.2017 č.j. 684336/17:
• Existence a poloha SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem
1,5 m po stranách krajního vedení SEK. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit
se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou součástí vyjádření.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(CETIN), vyjádření ze dne 7.8.2017 zn.: VE17000854:
• Trasy vedení SEK nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci (mimo míst křížení,
nebo pokud není uvedeno jinak), kabelové spojky nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné
komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacím stáním; chodníky a zpevněné plochy nad trasami
vedení SEK musí odpovídat původní konstrukci nebo musí být realizovány s rozebíratelným
povrchem (např. zámková dlažba). Zařízení SEK musí být za obrubníky, nezabetonováno,
v předepsaném krytí, nesmí být umístěno podélně pod obrubníkem, svodidlem, zábradlím nebo
odvodňovacím žlabem. V ochranném pásmu zařízení SEK, které činí 1,50 m na každou stranu,
není stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, oprávněn jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť,
vjezdů aj.);
v místech křížení s vozovkou nebo obslužnou komunikací požadavek provést ochranu vedení
SEK uložením do dělených chrániček PE110 a přiložením rezervní chráničky PE110 s víčky
s dostatečným přesahem na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko), případným
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zahloubením a obetonování pouze v případě, je-li realizována kompletní rekonstrukce
komunikace a ochrana vedení SEK není provedena. V prostorech vjezdů nebo parkovacích stání
(pokud již tato ochrana provedena není) požadavek provést ochranu vedení SEK uložením
do dělených chrániček PE110 s dostatečným přesahem na každou stranu, případným zahloubení a
obetonováním. Pokud bude krytí vedení SEK větší než 0,60 m, požadavek pouze založení
rezervní chráničky PE110 s víčky s dostatečným přesahem na každou stranu (v chráničce musí
být zatahovací lanko). Dopravní značení – požadavek o umístění v dostatečné vzdálenosti
od zařízení SEK. Zařízení SEK musí zůstat trvale přístupné pro provádění běžné údržby.
Případná vynucená překládka zařízení SEK bude řešena samostatným projektem a realizována
společností CETIN.
• Zahájení činnosti je stavebník povinen písemně oznámit zástupci společnosti CETIN, pověřeným
ochranou sítě (pan Petr Vála); oznámení bude obsahovat č.j. příslušných vyjádření o existenci
SEK a základní údaje o stavbě; v průběhu stavby je stavebník povinen přizvat zástupce
společnosti CETIN ke kontrole dotčených zařízení SEK a ke kontrole provedení ochrany zařízení
SEK, o které bude proveden zápis do stavebního deníku.
• Před dokončením stavby je stavebník povinen předat zákres provedené ochrany zařízení SEK
včetně geodetického zaměření na email: petr.vala@cetin.cz.
ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření ze dne 3.8.2017 zn. 1094056321:
• V místě stavby se nachází distribuční kabelové a nadzemní vedení napětí 1kV, nadzemní vedení
vysokého napětí 22kV linky JAKA č. VN2905 a kabelové vedení vysokého napětí 22kV linky
JAMĚ č. VN2906 a transf. stanice. Je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby
v ochranném pásmu el. vedení (souhlas ze dne 18.9.2017 zn. 001094420844). Před zahájením
prací je nutné zažádat o Sdělení o existenci energetického zařízení.
• Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami
a předpisy.
• Při styku s nadzemním vedením NN 1kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy
vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302. Stavbou nesmí dojít ke snížení stability
podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.
• Kabelové vedení 1kV a 22kV nesmí být uloženo v souběhu v komunikaci a min. 0,6 m
od krajnice vozovky. Dovoleno pouze křížení v komunikaci za předpokladu uložení
v chráničkách a 1 m hluboko. V případě nedodržení tohoto požadavku je nutné v dostatečném
předstihu zajisti přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona č. 458/2000 Sb.
ČEZ Distribuce, a.s. souhlas ze dne 18.9.2017 zn. 001094420844:
• Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
• Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno
podle projektové dokumentace.
• Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajících
nadzemního vedení VN 22kV tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození
uzemnění.
• V ulici 28. října se nachází staré kabelové vedení VN 22kV typu 3x120 ANKTOYPV v místě
se tedy nedoporučuje zhutnění vibračním zařízením, tak aby se předešlo případné poruše
na tomto kabelovém vedení. Kabely nesmí být pod obrubníkem ani pod betonovým ložem
obrubníku. Před zahájením prací po vytyčení budou provedeny ručně kopané sondy ohledně
ověření uložení kabelového vedení v návaznosti na budoucí chodník pro věření jeho správného
uložení.
• Práce v ochranném pásmu vedení VVN (VN), budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz
B, který bude vydán na požádání smluvním provozovatelem ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
• Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR –
ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
• Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami
a přepisy.
• Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem,
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860.
• Umístění stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků k zařízení.
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• Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení
nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální
vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost
dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
• Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení.
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. vyjádření ze dne 5.9.2017, č.j.: 0224/17/TPČ:
• před zahájením stavby je nutné přesnou trasu kanalizace vytýčit přímo na místě. Vytýčení je
možné objednat týden před požadovaným termínem u VHS Vrchlice – Maleč, a.s., pan Buriánek,
tel: 602 493 715, email: burianek@vhskh.cz;
• požadavek dodržet ochranné pásmo kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění;
• výkopové práce v ochranném pásmu kanalizace budou prováděny ručně, bez použití
mechanizace;
• ve smyslu § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, v platném znění, požadavek přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a
příslušenství kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu;
• požadavek doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek,
že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození;
• před ukončením stavby (zemních prací) vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka
společnosti VHS Vrchlice – Maleč, a.s. ke kontrole dodržení podmínek ve vyjádření;
• v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém
s odpovědným pracovníkem VHS Vrchlice – Maleč, a.s.;
• požadavek včasného oznámení zahájení stavebních prací.
GridServices, s.r.o. ze dne 23.8.2017 zn. 5001560894:
• před zahájením stavby požadavek do PD provést zakreslení polohy PZ dle předložené orientační
situace;
• přesná poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením;
• dopravní značení musí být umístěno o stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m.;
• pokud při stavbě bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě
krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo
dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000
Sb., v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení;
• při vysazování stromů a okrasných dřevin požadavek dodržet od stávajícího plynárenského
zařízení vzdálenost minimálně 2 m na obě strany od osy plynovodu;
• pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení,
bude toto posuzováno jako přeložka;
• v ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1 m na obě strany) nebude realizována žádná pevná ani
dočasná stavba, nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy a pojížděno těžkou
technikou.
• při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení;
• před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno
vytyčení plynárenského zařízení, bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení
nesmí být stavební činnosti zahájeny, o provedeném vytyčení bude sepsán protokol, který bude
předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
• před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola
plynárenského zařízení, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu.
15.

16.

Stavebník ve lhůtě min. 30 dnů před zahájením stavebních prací zažádá silniční správní úřad
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení uzavírky silnice
III/335 a nařízení objízdné trasy v souladu s ustanoveními § 24 zákona o pozemních
komunikacích.
Stavebník před zahájením stavebních prací zažádá silniční správní úřad Městský úřad Kutná
Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na
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pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI
Kutná Hora (schválené DIO).
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze stavby podle plánu kontrolních
prohlídek stavby.
Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas
zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický
plán, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto
stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha
Jindřich Kašpar, nar. 29.11.1954, Ostašov 11, 285 04 Staňkovice
Ing. Marie Kašparová, nar. 24.4.1957, Ostašov 11, 285 04 Staňkovice
Obec Staňkovice, Staňkovice 30, 285 04 Staňkovice
Město Uhlířské Janovice, Václavské náměstí 6, 285 04 Uhlířské Janovice

Odůvodnění:
Dne 27.10.2017 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 23.11.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.
Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, jako obecný stavební úřad sdělil
podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ve svém vyjádření č.j. MUUJ/3552/2017/po, spis. zn.
MUUJ/3476/2017/po, že stavební úpravy jsou v souladu se záměry územního plánování v dotčeném
území.
Stavebník doložil smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku s vlastníkem pozemků parc. č. 5,
1060/3, 2663, 2664, 1033/3, 1033/4, 2666, 2686 v k.ú. Uhlířské Janovice – Město Uhlířské Janovice;
smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku umožnění s vlastníkem pozemků
parc. č. 829/1 v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic – Obec Staňkovice; smlouvu o právu provést stavbu
na cizím pozemku s vlastníkem pozemku parc. č. st. 136, 696/1 a 706/1 v k.ú. Staňkovice u Uhlířských
Janovic – pan Jindřich Kašpar; smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku s vlastníkem pozemků
parc. č. st. 136, 696/1 a 706/1 v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic – paní Ing. Marie Kašparová;
nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku parc. č. st. 136 – pan Jindřich Kašpar, Ing. Marie Kašparová.
Speciální stavební úřad oznámil dne 23.1.2018 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 10 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 23.8.2017 čj. MKH/050738/ 2017;
- Městský úřad Kutná Hora, Odbor památkové péče, vyjádření ze dne 7.8.2017,
č.j. MKH/05020/2017;
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, sdělení ze dne 9.8.2017,
spis. zn. MKH/050726/2017;
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Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, sdělení ze dne 9.8.2017, č.j.
MUUJ/3552/2017/po;
Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, souhlas ze dne 9.8.2017, č.j.
MUUJ/3553/2017/po;
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Praha, stanovisko ze dne
6.9.2017, zn. S 7796/S-22986/2017-SŽDC-OŘ PHA-710-Maň;
ČD-Telematika a.s., vyjádření ze dne 14.8.2017, zn. 9471/2017-O;
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, vyjádření ze dne 14.8.2017,
zn.: MP-OKO0280/17-2/Ka;
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření
ze dne 28.8.2017 č.j. ARUP-8537/2017;
Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko
ze dne 18.82017 č.j. KRPS-248864-1/ČJ-2017-010506;
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření ze dne 5.9.2017, č.j. 0224/17/TPČ;
GridServices s.r.o., vyjádření ze dne 23.8.2017 zn. 5001560894;
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., podmínky ochrany SEK ze dne 7.8.2017 zn.:
VE17000854;
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 7.8.2017 č.j. 684336/17;
ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 18.8.2017 zn. 1094056321;
ČEZ Distribuce, a.s., souhlas ze dne 18.9.2017 zn. 001094420844;
Město Uhlířské Janovice, vyjádření ze dne 4.9.2017, č.j. MUUJ/4025/2017/la;
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, sdělení ze dne 3.8.2017
č.j. S-KHSSC 43645/2017;
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko
ze dne 31.8.2017 ev.č. KH-325-2/2017/PD;
Obec Staňkovice, vyjádření ze dne 16.8.2017, č.j. 599/2017.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. stavebník a
vlastníci sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 697/2, 699, 700, 702, 705/1, 706/2 v katastrálním území Staňkovice u Uhlířských Janovic,
parc. č. 1007, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1019, 1021, 1024, 1025, 1028/2, 1029, 1033/6, 1034,
1035, 1036, 1060/1, 1105, 1109, 1110, 1111/1, 1111/2, 1113/21, 1113/27, 1115/1, 1115/5, 1115/6,
2345/1, 2383/2, 2383/4, 2636, 2638, 2643, 2645, 2646, 2647, 2648, 2657, 2665, 2667, 2670, 2672,
2687, 2688, 2689, 2779, 2780, 2785/1, 2785/2, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2963
v katastrálním území Uhlířské Janovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Uhlířské Janovice č.p. 423, č.p. 407, č.p. 419, č.p. 408, č.p. 343 a č.p. 504

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

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník
povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit
minimálně 3 týdny před započetím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky,
Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit
oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše
4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického
výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací
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k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva
kultury (http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i.
(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).
Speciální 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 k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 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.
Speciální 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.

Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve
výši 5000 Kč byl zaplacen dne 20.11.2017.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn
Jindřich Kašpar, Ostašov č.p. 11, Staňkovice, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Marie Kašparová, Ostašov č.p. 11, Staňkovice, 285 04 Uhlířské Janovice
Obec Staňkovice, IDDS: dgkb2tk se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce
po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení
Město Uhlířské Janovice, IDDS: fpcbau2 se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce
po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou
vyhláškou.
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
Město Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
ostatní
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka - se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své
úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámen

