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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
7.12.2018 podala
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, Žižkov,
284 01 Kutná Hora 1,
zastoupená společností VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362,
Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové 3
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona
vydává stavební povolení

na stavbu vodního díla
„Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou, Staňkovice – napojení na ÚV Trojice“
na pozemku:
st. p. 360, parc. č. 211/12, 212/2, 407/3, 407/8, 410/2, 418/2, 429, 430, 434/14, 463/24,
470/2, 472/1, 484, 489/1, 489/2, 489/3, 489/4, 491/2, 925, 946/1, 947, 974, 975, 976 v katastrálním
území Rataje nad Sázavou,
st. p. 100/2, parc. č. 982/10, 982/14, 991, 992, 1001/1, 1126/2, 1127/1, 1128/1, 1129,
1130, 1132, 1136, 1146, 1152/1, 1154/1, 1154/2, 1156, 1158, 1159, 1164/1, 1165/1, 1165/2,
1165/3 v katastrálním území Smilovice u Staňkovic,
st. p. 128, 133/2, parc. č. 49/8, 335, 356, 357, 359, 364/2, 375/6, 426/1, 521/37, 620/2,
635/2, 635/3, 635/7, 673/2, 674, 675, 730/5, 738, 739, 744/1, 744/2, 745/1, 826, 827/1, 827/2,
836, 837/1, 838/7, 844, 867/3, 872, 874/11, 874/19, 877, 881/1, 882 v katastrálním území
Staňkovice u Uhlířských Janovic,
parc. č. 303 v katastrálním území Úžice u Kutné Hory.
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na místě:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území

Název katastrálního území

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)

Středočeský kraj
Rataje nad Sázavou
Staňkovice
Úžice
739677
753602
735611
775860
Rataje nad Sázavou
Smilovice u Staňkovic
Staňkovice u Uhlířských Janovic
Úžice u Kutné Hory
viz výše
1-09-03-0980-0-00
1-09-03-1000-0-00
1-04-06-0080-0-00
6320 – Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
viz odůvodnění

v uvedeném rozsahu:
Realizací stavby dojde především k posílení dodávky pitné vody v Ratajích nad Sázavou a dále
k vybudování vodovodu v obci Staňkovice vč. místních částí Nová Ves, Ostašov, Chlum a Smilovice
nacházejících se po trase skupinového vodovodu s možným dalším výhledovým napojením lokalit Úžice,
Mirošovice a Opatovice II. Tím dojde ke zlepšení situace v zásobování pitnou vodou a bude umožněn
další rozvoj okolních obcí.
Stavební objekty:
Stavební objekty:
SO 01 – Přívodní řad „P“
SO 02 – Posilovací ČS
SO 03 – Přípojka NN k posilovací ČS
SO 04 – Výtlačný řad V
SO 05 – VDJ Chlum
05.1 – VDJ 2x 100 m3 včetně ATS
05.2 – Příjezdová komunikace
SO 06 – Přípojka NN k VDJ Chlum
SO 07 – Odpad z vodojemu
SO 08 – Zásobovací vodovodní řad Z
SO 09 – Rozvodné vodovodní řady Staňkovice, Nová Ves, Ostašov
SO 10 – Rozvodné řady II. pásmo Chlum
SO 11 – Rozvodné vodovodní řady Smilovice
Provozní soubory:
PS 01 – Posilovací ČS
DPS 01.1 - Strojní část
DPS 01.2 - Elektročást

PS 02 – VDJ Chlum
DPS 02.1 - Strojní část
DPS 02.2 - Elektročást

PS 03 – VDJ Rataje n/S
DPS 03.1 - Strojní část
DPS 03.2 - Elektročást

PS 04 – Redukční šachta RŠ1
DPS 04.1 - Strojní část
DPS 04.2 - Elektročást
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PS 05 – Redukční šachta RŠ2
DPS 05.1 - Strojní část
DPS 05.2 - Elektročást

PS 06 – Vodoměrné šachty VŠ1, VŠ2, VŠ3
DPS 06.1 - Strojní část
DPS 06.2 - Elektročást

SO 01 – Přívodní řad „P“ pro zásobení nově navržené posilovací čerpací stanice (SO 02) a
navazujícího skupinového vodovodu je navržen z potrubí PE100RC(PP) s ochrannou vrstvou z PP
(PN10) pro potrubí uložené za pomocí bezvýkopové technologie. Tento řad bude napojen na stávající
zásobní řad Kutná Hora – Sázava odbočením z přivaděče TLT DN 250.
Dy (mm)

Charakteristika

Celkem (m)

125x7,4

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC,
s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ pro vodovody

630,0

SO 02 – Posilovací ČS – jedná se o prefabrikovanou válcovou betonovou šachtu o vnitřním průměru cca
2 000 mm a tloušťce stěny 150 mm. Do betonové šachty bude osazena čerpací stanice Vogel Hydrovar
se dvěma čerpadly.
SO 03 – Přípojka NN k posilovací ČS není předmětem stavebního povolení – povolena v rámci
územního rozhodnutí příslušným obecným stavebním úřadem.
SO 04 – Výtlačný řad V je vyvedený z objektu SO 02 až do nového objektu VDJ Chlum. Výtlačný řad
je veden přes spotřebiště obcí Nová Ves, Ostašov a Staňkovice, které bude zároveň zásobovat pitnou
vodou. Řad je navržen z potrubí PE100RC(PP) s ochrannou vrstvou z PP (PN10) pro potrubí uložené za
pomocí bezvýkopové technologie.
Dy (mm)

Charakteristika

Celkem (m)

110x6,6

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC,
s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ pro vodovody

4430,0

Součástí výtlačného řadu “V“ budou i odbočky (15 ks Nová Ves, 7 ks Ostašov, 20 ks Staňkovice) pro
možnost napojení jednotlivých nemovitostí na nově vybudovaný vodovodní systém.
Dy (mm)

Charakteristika

Celkem (m)

32x2,9

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, tlaková
řada PN 16, typ - pro vodovody

400,0

50x4,6

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, tlaková
řada PN 16, typ – pro vodovody

50,0

CELKEM

450,0

Po trase řadu “V“ budou osazeny dvě vodoměrné šachty s přenosem na dispečink provozovatele. Šachta
VŠ1 bude umístěna za obcí Nová Ves pří odbočení řadu do pole, šachta VŠ2 pak na výstupu z obce
Ostašov taktéž u kraje pole.
SO 05 – VDJ Chlum s akumulací 2x100m3 včetně ATS bude sloužit pro zajištění vyrovnání špičkových
odběrů a požární rezervy pro celý nově budovaný skupinový vodovod. Min. hladina ve VDJ na budoucí
kótě 467 m n. m., max. hladina pak 470 m n. m. Objekt vodojemu je rozdělen na část podzemní, kterou
představují akumulační nádrže a armaturní komora a na část nadzemní, kde bude umístěn vstup se
schodištěm, elektrorozvodna, chlorovna a vstup do akumulací VDJ.
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V podzemní části se nacházejí následující místnosti:
ČÍSLO

MÍSTNOST

HLADINA
(m)

OBJEM
(m3)

PLOCHA
(m2)

-

-

17,8

001

ARMATURNÍ PROSTOR

002

AKUMULACE č.1

3,0

100,0

39,0

003

AKUMULACE č.2

3,0

100,0

39,0

V nadzemní části se nacházejí následující místnosti:
ČÍSLO

MÍSTNOST

PLOCHA
(m2)

01

VSTUP DO VDJ

9.8

02

ELEKTROROZVODNA

5.5

03

CHLOROVNA

5.5

04

VSTUP DO AKUMULACÍ

4,4

Součástí objektu vodojemu je štěrková příjezdová cesta š. 3,0 m + krajnice celkové délky 150 m +
obratiště. Tato je umístěna na pozemcích č. kat. 991 a 992 k. ú. Smilovice u Staňkovic. Příjezdná
komunikace navazuje na místní plochu v majetku obce, která je dále napojena na místní obecní
komunikace.
SO 06 – Přípojka NN k VDJ Chlum není předmětem stavebního povolení – povolena v rámci územního
rozhodnutí příslušným obecným stavebním úřadem.
SO 07 – Odpad z vodojemu tvoří gravitační potrubí v následujícím provedení:
DN
(mm)

De
(mm)

Charakteristika

Celkem (m)

250

280

Žebrované potrubí (plné žebro) z materiálu PP
rozměrová řada dle DIN 16961, kruhová tuhost min.
SN 10 kN/m2, tl. stěny min 3,4 mm

225,0

Trasa kanalizace je v souběhu s novou příjezdovou komunikací k VDJ Chlum. Dle požadavku majitele
pozemku budou šachty vzdáleny max. 1,0 m od kraje této příjezdové komunikace. Potrubí navrhovaného
odpadu bude doplněno spojnými, lomovými a revizními šachtami z betonových prefabrikovaných dílů
ø 1000 mm.
Odpad z VDJ Chlum bude napojen na stávající dešťovou kanalizaci v kraji místní asfaltové komunikace
před objektem č.p. 9. Napojení bude provedeno přes nově vysazenou kanalizační šachtu s monolitickým
dnem. Poklop šachty bude v pojízdném provedení pro zatížení D400.
SO 08 – Zásobovací vodovodní řad Z je vyvedený z objektu SO 05 VDJ Chlum až do stávajícího
objektu VDJ Rataje. Zásobovací řad je veden přes spotřebiště obcí Chlum, Smilovice a okrajové zástavby
Ratajů nad Sázavou. Řad je navržen z potrubí PE100RC(PP) s ochrannou vrstvou z PP (PN10) pro
potrubí uložené za pomocí bezvýkopové technologie.
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Dy (mm)

Charakteristika

Celkem (m)

110x6,6

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC,
s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ pro vodovody

4880,0

Součástí zásobního řadu “Z“ budou i odbočky (20 ks Chlum, 40 ks Smilovice, 20 ks okrajová část nově
připojené zástavby v Ratajích n. S.) pro možnost napojení jednotlivých nemovitostí na nově vybudovaný
vodovodní systém.
Dy (mm)

Charakteristika

Celkem (m)

32x2,9

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, tlaková
řada PN 16, typ - pro vodovody

720,0

50x4,6

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, tlaková
řada PN 16, typ - pro vodovody

30,0

90x5,4

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC,
s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ pro vodovody

54,0

CELKEM

804,0

Před vstupem do obce Smilovice je na řadu “Z“ navržena vodoměrná šachta VŠ3 s přenosem na
dispečink provozovatele.
Po trase zásobního řadu “Z“ je za zástavbou Smilovic navržena redukční šachta RŠ2 tak, aby tlak
v Ratajích nad Sázavou byl držen v požadovaných normových hodnotách.
SO 09 – Rozvodné vodovodní řady Staňkovice, Nová Ves, Ostašov jsou navrženy z potrubí
PE100RC(PP) s ochrannou vrstvou z PP (PN10) pro potrubí uložené za pomocí bezvýkopové
technologie.
Dy
(mm)
90x5,4

Charakteristika

Celkem (m)

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC,
s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ pro vodovody

1345,0

MATERIÁL / DN
OBJEKT

Vodovodní řad
PE100RC(PP)

CELKEM
(m)

SO 09

Ø90x5,4mm
V1

380

380

V2

110

110

V3

90

90

V4

80

80

V5

415

415

V5.1

170

170
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V5.2

65

65

V6

35

35

1345

1345

CELKEM (m)

Součástí rozvodných řadů V1 ~ V6 budou i odbočky (27 ks Nová Ves, 5 ks Ostašov, 29 ks Staňkovice)
pro možnost napojení jednotlivých nemovitostí na nově vybudovaný vodovodní systém.
Dy (mm)

Charakteristika

Celkem (m)

32x2,9

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, tlaková
řada PN 16, typ - pro vodovody

550,0

50x4,6

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, tlaková
řada PN 16, typ - pro vodovody

50,0

CELKEM

600,0

V místě napojení rozvodného řadu “V1“ na výtlačný řad „V“ je v prostoru křižovatky navržena redukční
šachta RŠ 1.
SO 10 – Rozvodné řady II. pásmo Chlum - navržené II. tlakové pásmo bude zabezpečovat osazená AT
stanice ve VDJ Chlum. Tato bude dimenzována i pro možnost posílení tlaků v zásobním řadu “Z“ tak,
aby byly zajištěny dostatečné tlakové poměry v okrajových částech zástavby Chlum a Smilovice
i v případě požárního odběru do spotřebiště Rataje n/S.
Dy (mm)

Charakteristika

Celkem (m)

90x5,4

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC,
s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ pro vodovody

465,0

MATERIÁL / DN
OBJEKT

Vodovodní řad
PE100RC(PP)

CELKEM
(m)

SO 10

Ø90x5,4mm
T

340

340

T1

90

90

T2

35

35

465

465

CELKEM (m)

Po trase jednotlivých rozvodných řadů bude celkem provedeno 10 ks odbočných sestav.
Dy (mm)

Charakteristika

Celkem (m)

32x2,9

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, tlaková
řada PN 16, typ - pro vodovody

100,0

č.j. MKH/014382/2019

str. 7

SO 11 – Rozvodné vodovodní řady Smilovice jsou navrženy z potrubí PE100RC(PP) s ochrannou
vrstvou z PP (PN10) pro potrubí uložené za pomocí bezvýkopové technologie.
Dy (mm)

Charakteristika

Celkem (m)

90x5,4

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC,
s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ pro vodovody

380,0

MATERIÁL / DN
OBJEKT

Vodovodní řad
PE100RC(PP)

CELKEM
(m)

SO 11

Ø90x5,4mm
Z1

105

105

Z2

175

175

Z3

100

100

380

380

CELKEM (m)

Po trase jednotlivých rozvodných řadů bude celkem provedeno 6 ks odbočných sestav.
Dy (mm)

Charakteristika

Celkem (m)

32x2,9

Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, tlaková
řada PN 16, typ - pro vodovody

60,0

Podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou
vypracovala společnost Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 03
Hradec Králové, IČO 48153362, v 11/2018.
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 investor vytyčení 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).
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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 a závazných
stanoviscích těchto účastníků řízení a dotčených orgánů:
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. S-KHSSC 64145/2018 ze
dne 10.12.2018
11.1 Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude Krajské hygienické stanici doloženo, že:
- kvalita dodávané pitné vody 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., a to ve VDJ na
konci přiváděcího řadu v Ratajích nad Sázavou a rovněž v Obci Staňkovice na konci rozvodného
řadu V5,
- při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou 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. 0794/18/TPČ ze dne 18.12.2018
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 stávajícího vodovodu 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 Vzhledem k tomu, že provoz zařízení vodovodů ve správě společnosti je nepřetržitě sledován a řízen
dispečinkem na základě přenosů telemetrického systému GDF, budou u napojovaných staveb zřízeny
příslušné přenosy, kompatibilní s tímto systémem a nezbytné k nepřetržitému řízení vodovodu, a to:
v ATS hodnoty průtoků a tlaků, ve VDJ hodnoty výšky hladiny, průtoků a tlaků, v redukčních a
vodoměrných šachtách hodnoty průtoků a tlaků, případně další veličiny nutné pro dálkové řízení
vodovodu. Napojením bez příslušných přenosů by byl telemetrický systém společnosti znehodnocen.
11.6 Stavba bude napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení, kolaudaci
stavby a provedení proplachu, tlakové zkoušky a desinfekce potrubí.
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-12727/2017 ze dne 13.12.2017
11.9 Bude zajištěno provedení archeologického dohledu v průběhu stavby 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.
 Povodí Labe, státní podnik, č.j. PVZ/18/49402/Sk/0 ze dne 10.1.2019
11.12 Přechod přes vodní tok musí být na obou březích označen orientačními sloupky.
11.13 Vodovod musí být uložen v hloubce min. 1,2 m pod skutečným dnem vodního toku bez sedimentu.
11.14 Výkopový materiál bude zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho splavování do toku (např. při
deštích).
11.15 Pokud dojde při stavbě k narušení koryta vodního toku, bude toto uvedeno do původního stavu.
11.16 Jestliže dojde k mýcení břehových porostů, je nutné projednání s příslušným odborem životního
prostředí.
11.17 Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko
Čáslav.
11.18 Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých
vod.
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, č.j. KRPS-3630591/ČJ-2017-010506 ze dne 29.11.2017
11.19 Případný zásah do pozemní komunikace nebude prováděn v zimním období roku. Případné
křížení pozemní komunikace bude provedeno bez narušení povrchu vozovky (nelze-li jinak,
souhlasíme s překopem). V případě osazení jakýchkoliv součástí stavby, nebudou tyto umístěny
v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu.
 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, č.j.
MKH/020296/2018 ze dne 14.3.2018
11.20 V rámci celé stavby bude dodržena ČSN 839061 a arboristický standard SPPK A01 002:2017.
11.21 Minimální vzdálenost hrany výkopu od paty kmene strojů bude 2,5 m.
11.22 Výkopy v kořenové zóně budou prováděny výhradně ručně.
11.23 Při kolizi s kořenovým systémem bude kontaktován vlastník dřeviny.
 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany lesů, č.j. MKH/018020/2018
ze dne 28.2.2018
11.24 Nejméně 60 dnů před započetím stavby bude požádáno o dočasné odnětí části lesních pozemků
dotčených stavbou (staveniště) z pozemků určených k plnění funkcí lesa na dobu trvání stavby a
nejpozději 60 dní před ukončením dočasného záboru požádá investor o trvalé omezení pro stavbu a
její ochranné pásmo na lesních pozemcích.
11.25 Vedení po lesních pozemcích a příjezdových cestách k lesu bude provedeno tak, aby za jakéhokoli
počasí nevylučovalo pojezd těžké lesní mechanizace.
11.26 Při realizaci stavby nesmí být poškozen porost na lesních pozemcích, ani jeho kořenový systém.
11.27 Na lesním pozemku nebude, mimo odňatou část lesního pozemku, skladován stavební materiál.
V době ukončení dočasného záboru bude veškerý stavební materiál spotřebován, nebo odstraněn
z lesního pozemku.
 Lesy České republiky, státní podnik, č.j. LCR187/00599/2017 ze dne 20.6.2017
11.28 Termín zahájení a ukončení prací bude telefonicky oznámeno revírníkovi.
11.29 Po skončení prací bude terén upraven a protokolárně předán revírníkovi.
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2, sekce stavební, č.j. DUCR-1611/18/Ka ze dne
9.1.2018
11.30 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
11.31 Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
11.32 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem
dráhy.
 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního
fondu, č.j. MKH/035304/2018 ze dne 10.5.2018
11.33 Žadatel na svůj náklad provede skrývku kulturních vrstev půdy v ploše celého staveniště. Skrývka
bude využita na terénní úpravy v areálu vodojemu.
11.34 O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením,
ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník),
v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti
využívání těchto zemin.
12. V případě dotčení melioračních zařízeních budou tyto uvedeny do původního stavu.
13. Budou dodrženy podmínky společnosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace stanovené ve vyjádření s č.j. 9472/18/KSUS/KHT/VYC ze dne 18.12.2018,
které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
14. Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s., stanovené ve vyjádření s č.j.
762732/18 ze dne 16.11.2018, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
15. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., stanovené ve vyjádření s č.j. 1101105375
ze dne 7.11.2018, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
16. Budou dodrženy podmínky společnosti GridServices, s.r.o., stanovené ve vyjádření s č.j. 5001815995
ze dne 20.11.2018, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
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17. Budou dodrženy podmínky společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní
ředitelství Praha, stanovené ve stanovisku s č.j. S 8801/S – 2855/2019-SŽDC-OŘ PHA-710-Maň ze
dne 31.1.2019.
18. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné
stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky:
- správnost vytyčení prostorové polohy stavby,
- provedení SO,
- provedení tlakových zkoušek.
19. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
20. Před dokončením stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost bude doložena dle příloh
vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu),
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 předepsaných tlakových a komplexních zkoušek, a revize el. zařízení,
- certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,
- doklad o vytyčení, 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, stejně tak jako stanoviska
ostatních dotčených orgánů a účastníků řízení, kteří si to ve svých stanoviscích vyhradili (mj.
Drážní úřad),
- doklad o likvidaci odpadů,
- pracovní deník o činnostech souvisejících s půdním fondem,
- zápis s vlastníky 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 7.12.2018 podal žadatel, zastoupen na základě plné moci, žádost o stavební povolení na stavbu
vodního díla „Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou, Staňkovice – napojení na ÚV Trojice.“
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
MěÚ Kutná Hora, vodoprávní úřad, oznámil veřejnou vyhláškou s č.j. 003383/2019/ZPR/HoP ze dne
8.1.2019 účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení, ve kterém upustil od ohledání na místě a
ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané
námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.
Ve stanovené lhůtě dne 16.1.2019 bylo vodoprávnímu úřadu doručeno vyjádření Archeologického ústavu
AV ČR, Praha, v.v.i. s vlastním č.j. ARUP-12727/2017 ze dne 13.12.2017, dále dne 15.1.2019 stanovisko
Povodí Labe, státní podnik s vlastním č.j. PVZ/18/49402/Sk/0 ze dne 10.1.2019 a dne 18.1.2019
vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace s vlastním č.j.
302/19/KSUS/KHT/VYC ze dne 15.1.2019.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady požadovanými vyhláškou č. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
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Projektová dokumentace stavby:
Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o.,
Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO 48153362, zodpovědný projektant Ing. Radim Knížák,
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0602657,
v listopadu 2018.
Realizací stavby dojde především k posílení dodávky pitné vody v Ratajích nad Sázavou a dále
k vybudování vodovodu v obci Staňkovice vč. místních částí Nová Ves, Ostašov, Chlum a Smilovice,
nacházejících se po trase skupinového vodovodu s možným dalším výhledovým napojení lokalit Úžice,
Mirošovice a Opatovice II. Tím dojde ke zlepšení situace v zásobování pitnou vodou a bude umožněn
další rozvoj okolních obcí.
V minulých letech byl vybudován přivaděč z ÚV Trojice do města Sázava nad Sázavou. V úseku mezi
VDJ Dubina a mezi VDJ Radvanice je položen řad DN 250. Zejména zdroj vody (ÚV Trojice) je zdrojem
s vysokým stupněm zabezpečenosti a s dostatečnou kapacitou. V této projektové dokumentaci je tento
zdroj navržen také jako zdroj vody pro řešený SV Rataje nad Sázavou - Staňkovice. Vlastní napojení
bude ze zás. řadu DN 250 mezi obcemi Chmeliště a Bláto.
Stavební objekty jednotlivých vodovodních řadů jsou podzemní liniovou stavbou s vnějšími znaky
v podobě litinových poklopů vodoměrných a redukčních šachet, uzavíracích šoupátek a podzemních
a nadzemních hydrantů.
Přístup na stavbu bude jednak z jednotlivých místních a obslužných komunikací, tak i z komunikací ve
správě KSÚS Středočeského kraje. Příjezd k objektu VDJ Chlum bude po nově navržené příjezdové
komunikaci, která bude polohově i výškově navazovat na místní obslužnou komunikaci v obci Chlum.
Stavba je členěna na stavební objekty a provozní soubory tak, jak je uvedeno ve výrokové části
rozhodnutí.
Ostatní podrobnosti viz výroková část rozhodnutí a projektová dokumentace.
Vodovodní řady jsou navrženy na pozemcích ve vlastnictví jednotlivých obcí, soukromých vlastníků,
komunikací ve správě KSÚS Středočeského kraje, dalších státních institucí a z důvodu křížení železniční
tratě Kolín – Rataje nad Sázavou se stavba dotýká i pozemků ve vlastnictví SŽDC. Jedná se především o
komunikace, chodníky, zatravněné a zemědělské plochy.
K žádosti žadatel doložil souhlasy vlastníků přímo dotčených pozemků dle §184a stavebního zákona,
vyznačené na situačním výkrese.
Ke stavbě bylo vydáno územní rozhodnutí Městského úřadu Uhlířské Janovice s č.j. MUUJ/3203/2018/be
ze dne 13.7.2018, které nabylo právní moci dne 20.8.2018 a souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona
s č.j. MUUJ/3840/2018 ze dne 22.8.2018.
Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek stavebního povolení.
Pro úplnost vodoprávní úřad uvádí, že k podmínce č. 13 uvedeném ve stanovisku Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, tj. podmínka uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene před zahájením řízení, byla žadatelem tato smlouva doložena a vodoprávní úřad tedy tuto
podmínku bere za splněnou.
Dále vodoprávní úřad uvádí, že v průběhu řízení bylo účastníkem řízení upozorněno na možné dotčení
melioračního zařízení. Vodoprávní úřad proto jako podmínku č. 12 stanovil, že v případě dotčení tohoto
zařízení, bude náležitě uvedeno do původního stavu.
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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.
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Účastníci řízení:
Dle § 115 odst. 4 vodního zákona jsou účastníkem vodoprávního řízení též obce, v jejichž územním
obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního
prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak, tj. Obec Staňkovice, Městys Rataje nad Sázavou a Obec
Úžice a dle odst. 5 téhož ustanovení také správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního
toku, tj. Povodí Labe, státní podnik.
Účastníci řízení o povolení stavby vodního díla jsou stanoveni dle § 109 stavebního zákona. V souladu
s § 112 odst. 1 téhož zákona jsou účastníci uvedení v § 109 písm. e) a f) identifikováni označením
pozemků (viz rozdělovník).
Dle § 112 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad doručuje písemnosti postupem podle § 144 odst. 6
správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou, vyjma účastníků uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu.
Dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě. Stavební zákon pak v § 112 odst. 1 stavebního zákona dále
stanoví, že účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm.
a) až d)., tzn. nejen stavebník, ale také mj. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno.
Přílohy rozhodnutí jsou k dispozici dálkovým způsobem a v listinné podobě na uvedených úřadech.
Nejsou zasílány účastníkům řízení, kterým je písemnost zasílána poštou.
Upozornění:
K předmětné akci byla vydána související rozhodnutí dotčených orgánů, např. rozhodnutí Povolení
zvláštního užívání komunikace č.j. MKH/012071/2018 ze dne 8.2.2018 a Povolení stavby v ochranném
pásmu s č.j. MKH/012068/2018 ze dne 8.2.2018. Podmínky v těchto rozhodnutích jsou pro investora
závazná, stejně jako podmínky stanovené v tomto rozhodnutí, kterým se stavba povoluje.
Přílohy tohoto rozhodnutí jsou součástí rozhodnutí doručovaného datovou schránkou a veřejnou
vyhláškou. Účastníci, kterým se toto doručuje do vlastních rukou, mají možnost seznámit se s přílohami
na níže uvedených příslušných úředních deskách a na elektronické úřední desce Městského úřadu Kutná
Hora, event. na adrese Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí, dveře č. 322.
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 ust. § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem
stejnopisů podle ust. § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný
účinek.
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 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.
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.
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Poučení o zveřejnění rozhodnutí veřejnou vyhláškou:
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách Obecního úřadu Staňkovice, Úžice,
Rataje 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.

Ing. Petra Hoskovcová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Staňkovice, Obce Úžice,
Městysu Rataje nad Sázavou a Městského úřadu Kutná Hora.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Přílohy:
 Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, č.j.
9472/18/KSUS/KHT/VYC ze dne 18.12.2018
 Stanovisko České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 762732/18 ze dne 16.11.2018
 Stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1101105375 ze dne 7.11.2018
 Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., č.j. 5001815995 ze dne 20.11.2018
 Stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, č.j.
S 8801/S – 2855/2019-SŽDC-OŘ PHA-710-Maň ze dne 31.1.2019

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 9.1.2019.
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Rozdělovník:
K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1
Obec Staňkovice, IDDS: dgkb2tk
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
Městys Rataje nad Sázavou, IDDS: 793bxp4
účastníci (dodejky):
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy
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
Luboš Motl, Sklářská č.p. 306, 285 06 Sázava
Ing. Hana Rašovská, Čsl. Legií č.p. 699, 514 01 Jilemnice
Marcela Chudobová, Zbraslavice č.p. 272, 285 21 Zbraslavice
Ing. Jarmila Krejčová, Třebízského č.p. 466, 285 04 Uhlířské Janovice
Ing. Věra Kubínová, Křenova č.p. 252/6, Veleslavín, 162 00 Praha 616
ZAS Úžice, a.s., IDDS: 84gvr38
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Jana Štěrbová, Nová Ves č.p. 37, Staňkovice, 285 04 Uhlířské Janovice
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Ing. Josef Makal, Pod višňovkou č.p. 1703/4, 140 00 Praha 4-Krč
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
Jaroslava Píšová, Bečváry č.p. 109, 281 43 Bečváry
Eva Srbová, Nepoměřice č.p. 18, 285 11 Nepoměřice
Ivana Hušková, Jehlářská č.p. 2282/13, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Vladimíra Sluková, Jičínská č.p. 1041, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Dagmar Janatová, Kácov č.p. 304, 285 09 Kácov
Městys Rataje nad Sázavou, IDDS: 793bxp4
Ing. Pavel Zámostný, Mirošovice č.p. 8, Rataje nad Sázavou, 285 06 Sázava
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm
Ondřej Aubrecht, Lesní č.p. 248, 285 07 Rataje nad Sázavou
Josef Aubrecht, Lesní č.p. 248, 285 07 Rataje nad Sázavou
Petra Aubrechtová, Chlum č.p. 30, Staňkovice, 285 04 Uhlířské Janovice
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
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):
k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic
pozemková parcela : p.č. 353/8, 337/2, 337/1, 354/1, 835, 360, 333/69, 368, 375/5, 375/1, 370,
375/2, 371, 373/2, 373/1, 426/5, 387/6, 386, 390/3, 390/2, 426/3, 427/3, 426/6, 447, 448, 449,
450,867/1, 426/4, 425/2, 528/30, 387/1, 387/4, 387/5, 387/2, 383, 363/4, 365, 388/1, 521/38,
397, 398/1, 521/39, 414, 677/1, 419, 692/1, 692/17, 676/1, 420/1, 420/2, 421, 521/40, 529/1,
521/41, 673/1, 672/1, 746/6, 750/2, 734/8, 734/9, 750/3, 692/5, 735/6, 735/2, 735/5,740/2, 750/8,
755/1, 757, 759/1, 731/1,754/8, 756/2, 740/3, 730/2, 743, 741, 731/4, 783, 770/2, 770/1, 825/2,
825/1, 764/1, 764/2, 761, 791/2, 791/4, 756/1, 754/1, 754/3, 754/4, 754/5, 754/6, 754/2, 632/14,
632/11, 632/16, 49/4, 49/6, 49/3, 839/3, 839/5, 49/10, 49/2, 642/2, 642/1, 643/1, 642/3, 635/6,
635/7, 635/5, 638/2, 632/6, 641/4, 641/3, 641/2, 641/5, 842/1, 47/1, 47/3, 639/1, 41, 874/16,
874/9, 874/12, 874/17, 888, 874/1, 874/7, 874/10, 889, 874/5, 15, 597/2, 584/2, 600/3, 884,
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621/1, 620/6, 620/7, 620/1, 602, 838/4, 603/1, 617/1, 616/5, 616/4, 616/3, 850/4, 102/3, 102/4,
102/12, 103/5, 103/4, 102/5, 594, 20, 874/6, 24/1, 874/14, 874/13, 874/20, 874/18, 874/21,
874/15, 34/4, 34/1, 34/3, 72/2, 74/3, 74/1, 74/2, 72/3, 57/6, 67/2, 62/2, 62/1, 78, 82/2, 85/1, 85/2,
88, 847,
stavební parcela : st.p. 116, 85, 84, 83, 82, 47,48, 153, 50/1, 50/2, 50/1, 51, 52, 53, 54/2, 54/1,
55/2, 55/1, 57, 59/2, 59/1, 59/3, 61,148, 62, 65, 67, 69, 70/1, 70/2, 72, 73/2, 73/1, 74, 110, 77/1,
77/2, 435, 79, 80, 81 439, 440, 437, 449, 165, 164, 43/2, 43/1, 158, 42, 40, 160, 39/2, 39/1, 442,
145, 147, 1/1, 1/2, 34, 10, 27, 11/1, 11/4, 11/2, 11/3, 16, 13/1, 14/1, 127, 106/3, 113, 139, 14/2,
108, 128, 441, 17, 436, 448, 26, 20, 32, 25/2, 25/1, 24, 21, 22, 23/1, 125, 133/5,
k.ú. Smilovice u Staňkovic
pozemková parcela : p.č. 982/6, 1057/2, 1041, 982/11, 982/12, 982/7, 963, 966, 982/1, 971/1,
971/2, 970/2, 982/30, 1040, 1037, 1038, 837/4, 837/2, 1031/1, 1031/2, 1032, 1008, 1011, 1140/1,
53, 1017, 1001/8, 988/22, 982/19, 982/20, 990, 1001/7, 1003/2, 1005, 1001/5, 1003/1, 1001/9,
1001/8, 1014/2, 919/1, 1026, 1025/2, 1019, 1020, 858, 859, 860, 861, 865, 872/2, 871/2, 871/1,
872/1, 893/3, 876, 878, 870/1, 870/2, 870/3, 870/4, 870/5, 688/2, 834/14, 758/27, 714/8, 758/11,
688/37, 716, 714/3, 714/4, 719, 720, 714/2, 723, 726, 728, 731, 734, 733, 688/33, 688/32, 688/31,
741, 736/1, 736/2, 688/11, 70, 735/1, 735/3, 1169, 2/1, 2/2, 62, 9/1, 9/2, 1180, 26/1, 60/1, 1179,
1164/2, 35, 42/2, 17/2, 40, 35, 42/3, 42/1, 38/3, 1155/1, 38/2, 262/2, 263, 1162/2, 435/4, 435/7,
435/3, 327/1, 435/9, 435/8, 435/6, 435/10, 435/1, 433/1, 329, 335/1, 335/2, 438/1, 433/2, 336,
428, 337, 338, 375/1, 300/14, 1161, 340, 373, 372, 371, 370, 374, 369, 368, 367, 366, 363, 359,
364, 360/1, 360/2, 361/2, 361/1,
stavební parcela : st.p. 112/1, 115, 47, 46, 54, 105, 44, 42, 56, 40, 39, 41, 87, 93, 45/1, 113, 88,
69, 90, 92, 60, 61, 75, 38, 58, 71/1, 71/2, 49/1, 49/4, 49/3, 52/2, 52/1, 51, 50, 66, 57, 59, 34, 36/2,
36/1, 32, 85, 30, 29/1, 26/2, 24, 23, 2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 9, 13/2, 13/1, 14/1, 14/2, 15, 76, 21/1,
98, 20, 19, 68, 80, 86, 122, 79, 121, 78, 77, 81, 82, 83, 84,
k.ú. Úžice u Kutné Hory
pozemková parcela : p.č.264, 263
k.ú. Rataje nad Sázavou
pozemková parcela : p.č. 432, 459, 424, 425, 407/2, 460, 463/17, 463/18, 408/2, 407/13, 406/2,
926, 468, 407/5, 407/6, 407/7, 407/9, 479/1, 488/1, 211/20, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/14,
211/7, 211/8, 211/9, 714/23, 211/16, 230, 228, 717/8, 717/6, 717/5, 226/2, 215/3, 212/4, 212/9,
212/8, 212/1, 717/9, 714/12, 212/3, 211/13, 210/3, 212/3, 718/1
stavební parcela : st.p.529, 379, 611, 585, 597, 591, 576, 216, 520, 241/1, 241/2, 448, 573
dotčené správní úřady (dodejky)
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z
Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2
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 regionálního rozvoje, IDDS: b65bfx3
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - ZDE

