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Krychnov - vodoprávní povolení dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke
stavbě - „Krychnov - kanalizace“ na pozemcích v k.ú. Krychnov a Svojšice u Kouřimi.
ROZHODNUTÍ
Veřejnou vyhláškou
Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje Odbor životního prostředí a
zemědělství Městského úřadu Kolín, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního
stavebního úřadu podle § 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách, ve
znění pozdějších předpisů znění (vodní zákon) a § 15, odstavec 1, písmeno d) zákona č.183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) podle § 15, odst. 1 zákona číslo
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 115 a následujících stavebního zákona
povolení
Obci Krychnov, IČ 00876232, Krychnov 57,
ke zřízení vodního díla stavbu stavbě „Krychnov - kanalizace“ na pozemcích par. č. 734 a 772
v k.ú. Svojšice u Kouřimi, obec Svojšice a na pozemcích par. č. 304, 112, 303, 290/1, 301/1, 290/3,
59/1, 290/4, 290/6, 333, 334, 335, 59/2, 60/1, 60/2, 60/3, 290/7, 290/11, 296 a 74 v k.ú Krychnov,
obec Krychnov, kraj Středočeský, souřadnice JSTK X: 1057549 Y: 699053, X: 1058130, Y: 698416
podle § 15, odstavec 1 zákona o vodách a podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
změn a doplňků, zahrnujících tato vodní díla:
SO 01 gravitační kanalizační stoky PVC SN 8 DN 300
A
délka 851,8 m
A 1 délka 258,9 m
A 1.1 délka 107,8 m
A 2 délka 205,8 m
A 3 délka 37,4 m
A 4 délka 119,0 m
SO 02 kanalizační výtlak PE 10 RC, SDR 11 o délce 1163,7 m
SO 03 čerpací stanice – prefabrikovaná jímka o průměru 2,5 m a hloubky 5,40 m
Povolení se uděluje za těchto povinností, popřípadě podmínek:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Krychnov - kanalizace“ ověřené ve
vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Ivan Fiala, Fiala projekty s.r.o., projektová a inženýrská
činnost, Praha 6/2018. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
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2. Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto:
-Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, ÚO Kolín, stanovisko ze dne 29.06.2018, Ev.č. KO-8272/2018/PD: V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné
můstky pro min. únosnost 80kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které
se v lokalitě nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských
sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na
komunikacích, včetně situačního plánku a stanovením objízdných tras HZS Střč. Kraje, územní odbor
Kolín, Polepská 634, Kolín 15 dní předem.
- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, stanovisko ze dne 10.08.2018 č.j.: MUKOLIN/OD 59612/18noj: stavba kanalizace pro obec Krychnov se v obvodu působnosti našeho správního úřadu týká
zájmů ochrany silnic III/33412, III/33416, III/33418 a III/33419, dále pak místních komunikací, které
však nejsou předmětem našeho zájmu.
Příčné křížení silnic III. třídy hlavní stokou i kanalizačními přípojkami bude řešeno podvrty
se startovacími jámami mimo silniční těleso umístěnými v zelených pásech min. 100 cm od zpevněné
hrany vozovky případně za vnější hranou příkopu.
Podélně v souběhu se silnicemi III/33412, III/33416, III/33418 a III/33419 mimo zastavěná území
obcí bude kanalizační potrubí umístěno za vnější hranu příkopu silnice bez zásahu do jejich
tělesa (zák. č. 13/1997 Sb. § 36).
V zastavěném území obcí bude kanalizační potrubí umístěno mimo silniční těleso silnic III. třídy
v zelených pásech min. 100 cm od zpevněné hrany vozovky.
V případě nutnosti podélného umístění kanalizace do tělesa silnic III. třídy v zastavěné části
obce s ohledem na prostorové možnosti či umístění dalších inženýrských sítí požadujeme, aby
po skončení stavby kanalizace byl výkop po vrstvách řádně hutněn, zabetonován a byla provedena
celková oprava dotčeného jízdního pruhu (popřípadě celé šířky) vozovky spočívající v
odfrézování povrchu vozovky a položení nové obrusné vrstvy. Resp. povrch vozovky bude uveden
do původního stavu dle požadavků vlastníka silnic III. tídy Středočeský kraj - zastoupený
Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org
Kanalizační šachty (poklopy) by neměly být umístěny ve stopě automobilů, tzn. že pokud bude
nutné kanalizační potrubí podélně umístit do vozovky silnice, měla by být kanalizace včetně šachet
umístěna cca v polovině jízdního pruhu, aby poklopy nebyly pojížděny silniční dopravou, tj.
poškozovány a zmenšilo se riziko hluku při jejich přejetí.
Časově souběžně požadujeme řešit i výstavbu - napojení veškerých nových kanalizačních přípojek,
aby po skončení stavby kanalizace nedocházelo k potřebě dalších zásahů do silnic III. třídy (pod
nedotčenou polovinou vozovky silnic bude provedeno podvrty).
Zásahy do tělesa silnic III. třídy požadujeme minimalizovat.
Žádost o povolení zvláštního užívání silnic III. třídy z důvodu provádění stavebních prací
(protlaky, atd.) podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K žádosti
doloží situační plánek okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka
zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u právnické
osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace.
Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj) zastoupeného
Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. a souhlas orgánu Policie ČR KŘ Policie Stř.
kraje DI Kolín doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu přechodné úpravy dopravního
značení.
Stavba ČS včetně přípojky NN bude provedena bez zásahu do tělesa silnice III/33416 za vnější
hranou příkopu.
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření č.j.:OZPZ 112080/18-Tv
ze dne 06.12.2018 :
Z hlediska ochrany ovzduší : nemáme námitky za podmínky, že:
 Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných
přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice
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stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší),
které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně
ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je
investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková
technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto
prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění
– mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů
opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování
ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy
pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad,
apod.).
Z hlediska ochrany přírody a krajiny : k realizaci stavby máme následující připomínky:
Vzhledem k výskytu dřevin rostoucích mimo les v okolí stavby považujeme za nutné upoz o rn it
na ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění,
ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně
nevztahuje ochrana přísnější (např. památné stromy, zvláště chráněné rostliny) nebo ochrana
podle zvláštních předpisů.
Při výkopových pracích musí být použito takových stavebnětechnických prostředků, aby nedošlo
k poškození kořenových systémů stromů a jejich nadzemních částí. V případech, kdy trasa výkopu
bude vedena blíže než 2,5 m od paty kmene stromu, bude výkop proveden ručně bez poškození
kořenů a to v takové vzdálenosti od kmene stromu, aby strom zůstal mimo ochranné pásmo
kanalizace. Při výkopových pracích není přípustné poškození nebo odstranění kořenů o průměru
větším než 20 mm a výkopek nebude ukládán ke kmenům stromů.
Při realizaci stavby dále požadujeme postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Hlavně zdůrazňujeme bod 4.6 – Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 – ochrana
kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.
-

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, závazné stanovisko ze dne
25.07.2018 MUKOLIN/OZPZ 66655/18-Ze:

- S odpady, které vzniknou při realizaci akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj.
odpady budou přímo na staveništi tříděny
podle jednotlivých druhů a kategorií (viz. vyhl. MŽP
č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením
nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním.
- V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je
povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.
- Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném
stavu pouze v místě stavby. Využití mimo stavbu se řídí Vyhláškou MŽP
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
- Nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady v úplném znění.
- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude
vedena průběžná evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru
životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně.
3. Nejpozději při kolaudaci stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení kanalizační řád
obce.
4. Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před
započetím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných
majitelů nebo správců.
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5. Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny dle ČSN 73 60 05 –
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Budou dodrženy podmínku uvedené ve vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních
Čech ze dne 04.03.2016 zn. ARUP 1854/2016:
- stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost
provedení záchranného archeologického výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět
při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí
být oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha v předstihu nejméně14 dní.
7. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zn.
0100962499, 0100962506, 0100962489, 0100962488, ze dne 30.07.2018.
Na vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem
energetické zařízení typu:
Podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice, sít VN.
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o
podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Přibližný
průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si
upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že se zasahuje do ochranného pásma
podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlasu s činností v ochranném pásmu
(formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných
pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás
rovněž, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. předpisů
V případě existence pozemních energetických zařízení je povinností stavebník a před početím
zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky
840840840 o tzv. vytýčení.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,
kontaktujete prosím naši bezplatnou linku 800850860.
Toto vyjádření je platné do 30.01.2019 a slouží jako podklad pro zpracování projektové
dokumentace, potřeby územního a stavebního řízení, pokud je taková dokumentace
zpracovaná. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení
nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu/výkonu a mimo
havárie ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
8. Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení společnosti CETIN
a.s. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření č.j.:681136/18 ze dne 07.08.2018.
9. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení za dodržení příslušných
bezpečnostních předpisů a platných ČSN.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku SÚS Kutná Hora ze dne 27.01.2017 zn.:
601/17/KSÚS/KHT/KUT ev č. 1503/2017/KSÚS :
Kanalizace Krychnov:
1) umístění kanalizace v zastavěném území obcí Krychnov, je možné do tělesa silnice
III/33419.
2) při podélném uložení kanalizace do tělesa silnice III/33419 v zastavěném území, bude před
zahájením stavby, vozovka zaříznuta do pravidelného obrazce. Výkop bude pažen, aby
nedošlo k poškození okolní části vozovky. Na zásyp bude použit výkopový materiál. Zásyp
musí řádně hutněn po vrstvách max.po 20 cm. Na zhutněný podklad zásyp štěrkopískem,
20 cm betonu B 10, 5 cm živice ABH a 5 cm živice ABS. Spáry zalít asfaltovou emulsí.
Nebo modifikovanou zálivkou V příloze zasíláme vzorový list opravy povrchu A 1. Po
dokončení stavby včetně domovních kanalizačních přípojek, bude zbroušen povrch
vozovky vzhledem k šířkovým poměrům, v celé šíři vozovky a v celé šíři vozovky a v celé
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délce podélného zásahu do vozovky a následně bude položena obrusná vrstva 5 cm ABC.
KSUS určí místo, kam bude odvezena obrusná vrstva.
3) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. Po skončení stavby bude terén uveden
do původního stavu.
Kanalizační přivaděč Krychnov – Svojšice a přípojka NN pro ČS:
1) příčné křížení silnic III/33416 a III/33412 bude provedeno podvrtem nebo protlakem bez
poškození povrchu komunikace. V místě křížení kanalizace a vedení NN se silnicí bude
jejich uložení min 1, m pod stávající.
2) Mimo zastavěné území bude kanalizační přivaděč umístěn na vnější hraně silničního
příkopu.
3) Mimo zastavěné území těchto obcí kanalizace nebude umístěna do tělesa silnice
III/33416 a III/33418po napojení na kanalizaci v obci Svojšice – zák. č. 13 Sb., §36 odst 2
a 3. kanalizace může být uložena v přilehlém zeleném pásu, min 1 m od zpevněné hrany
vozovky.
4) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. Po skončení stavby bude terén uveden
do původního stavu
5) Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským
krajem- zastoupeným KSÚS SK, smlouva o omezení užívání silnice.
6) Před zahájením prací v silničním tělese bude uhrazena faktura za omezení úžívání
silnice ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb, směrnice kraje a ceníku.
7) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice,
po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně
předána zpět KSÚS SK. Záruční doba na povrchy silnic bude stanovena v délce 60 měsíců
ode dne předání.
8) V příloze Vám zasíláme podklad pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a o zřízení
věcného břemene. Vyplněné podklady pošlete zpět na výše uvedenou adresu.
9) Podmínkou pro vstup před zahájením stavebních prací investor zažádá MěÚ Kolín, odbor
dopravy o vydání povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ
Kolín.
11. V průběhu stavby vyzve investor vodoprávní úřad k provedení kontrolních prohlídek, dle postupu
výstavby. Bez provedení kontrolní prohlídky nemůže být pokračováno ve stavbě.
12. Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
13. Po dokončení stavby investor požádá vodoprávní úřad, který je příslušný k povolení vodního díla
t.j. Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, o provedení závěrečné
kontrolní prohlídky. Ta může proběhnout až po zahájení zkušebního provozu ČOV Svojšice.
14. Zahájení prací bude v předstihu oznámeno uživatelům nemovitostí, jichž se stavba dotkne, a
bude jim umožněn přístup do objektů.
15. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní
oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11, odstavec 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách, tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu, ve lhůtě 2 měsíců
ode dne, kdy došlo k převodu nebo přechodu.
16. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění staveb nebo
montážních prací jako k předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Odborné vedení
realizace stavby bude vykonávat osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních
předpisů.
17. K vydání povolení ke stavbě přípojek (nejsou vodním dílem) je příslušný stavební úřad.
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Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je: Obec Krychnov, IČ 00876232, Krychnov 57,

Odůvodnění :
Společnost Fiala Projekty, s.r.o., Lečkova 1521/15, Praha 4, která je v tomto řízení zastupuje na
základě plné moci obec Krychnov, IČO 00876232, Krychnov 57, podala dne 03.09.2018 u zdejšího
odboru žádost o vodoprávní povolení ke stavbě „Krychnov - kanalizace“ dle § 15 vodního zákona,
na pozemcích par. č. 734 a 772 v k.ú. Svojšice u Kouřimi a na pozemcích par. č. 304, 112, 303, 290/1,
301/1, 290/3,59/1, 290/4, 290/6, 333, 334, 335, 59/2, 60/1, 60/2, 60/3, 290/7, 290/11, 296 a 74 v k.ú
Krychnov.
Jedná se o stavby: SO 01 gravitační kanalizační stoky PVC SN 8 DN 300
A
délka 851,8 m
A 1 délka 258,9 m
A 1.1 délka 107,8 m
A 2 délka 205,8 m
A 3 délka 37,4 m
A 4 délka 119,0 m
SO 02 kanalizační výtlak PE 10 RC, SDR 11 o délce 1163,7 m
SO 03 čerpací stanice – prefabrikovaná jímka o průměru 2,5 m a hloubky 5,40 m
Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady,
které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí a vodohospodářské poměry,
obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodoprávní úřad za způsobilý k projednání ve vodoprávním
řízení dle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci
vodoprávní řízení dne 03.09.2018. Dne 20.11.2018 bylo zahájení oznámeno a stanoven termín pro
uplatnění námitek a připomínek ze strany všech účastníků řízení a zúčastněných orgánů státní správy
a samosprávy do 18.12.2018 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny do stanoveného
termínu, nebude možno podle § 115 odst. 8 zák. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, brát
zřetel.
Pro stavbu bylo vydáno stavebním úřadem Městského úřadu v Kouřimi územní rozhodnutí ze dne
29.03.2017 pod č.j.:KOU-457/2017. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.04.2017.
Investor se žádostí doložil vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy
- MěÚ Kolín, OŽPZ – souhlasné závazné stanovisko, o odpadech ze dne 25.07.2018
- MěÚ Kolín, OŽPZ – vyjádření ze dne 06.12.2018
- plná moc k zastupování
- MěÚ Kouřim- stavební úřad, rozhodnutí ze dne 03.02.2014
- MěÚ Kouřim- stavební úřad, souhlas ze dne 21.03.2014
- Povodí Labe s.p. ze dne 26.02.2016 a ze dne 28.01.2019
- CETIN a.s. ze dne 07.08.2018
- Policie ČR, DI PČR ze dne 02.03.2016
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 30.07.2018
- HZS Stř. kraje ze dne 29.06.2018
- KSÚS, Střed. kraje ze dne 27.01.2017
- Ústav archeologické pam. péče ze dne 04.03.2016
- VUSS Pardubice ze dne 28.08.2018
- RWE, Distribuční služby ze dne 03.11.2015
- KÚ Stř. kraje ze dne 23.05.2013
- Smlouva se SÚS
- MěÚ Kolín, odbor dopravy ze dne 10.08.2018
- Mero ČR ze dne 07.08.2009
- Plán kontrolních prohlídek
- NET4GAS ze dne 30.07.2018
- Čepro, a.s. ze dne 30.07.2018
- T-Mobile a.s. ze den 30.07.2018
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se K SÚS Středoč. krajem
Městský úřad Kolín
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- Souhlasy vlastníků pozemků se stavbou

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.
Vodoprávní úřad žádost důkladně přezkoumal, připomínky účastníků řízení zanesl jako podmínky do
výrokové části rozhodnutí a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, podáním učiněným u zdejšího odboru
životního prostředí a zemědělství, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a každý účastník obdržel jeden stejnopis.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§75 zákona č.500/2004
Sb.).

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Vyvěšeno dne…………………
Sejmuto dne…………………..
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

Doručuje se:
Účastníkům řízení
FIALA PROJEKTY s.r.o., Lečkova 1521/15, 14900 Praha 415
Obec Svojšice obecní úřad, Svojšice 121, 28107 Svojšice u Kolína (se žádostí o vyvěšení po dobu
15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
Obec Krychnov obecní úřad, Krychnov 25, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů
a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad Olšinami 3/448,
100 00 Praha 10
Policie ČR DI Kolín, Václavská č.p. 11, 280 02 Kolín II
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 40549 Děčín IV
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 65702 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4
MěÚ Kolín podatelna, Karlovo nám. 78, 28012 Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a
zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha
Městský úřad Kolín
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21
Praha 5
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 15500 Praha 515
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Korábková Marcela, Krychnov 2, 28002 Kolín 2
Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:
Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN (dle § 112 zák. č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů): pozemky parc. č. 834, 735, 732, 731, 730, 729, 728, 725, 412/36, 443/6,
398/1, 194/4, 107/37, 107/36, 107/32, 107/11, 107/2, 107/3, 176/8, 178/3, 443/9, 506/2, 763, 764, 765,
766, 767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 799, 800, 743, 739 a stavební parcely 4 a 5 v k.ú. Svojšice u
Kouřimi a pozemky parc. č. 302, 96/10, 97/3, 111, 114, 310, 305/1, 312/1, 290/14, 96/3, 96/2, 94/3,
94/1, 93/3, 93/2, 21/3, 21/2, 21/1, 336/1, 336/2, 291, 292, 290/10, 18/1, 9/2, 6/2, 338, 337, 332, 301/2,
300, 294/1, 193/1, 96/4, 96/5, 88/7, 88/6, 87, 86, 85/11, 85/12, 85/13, 85/1, 32/2, 32/1, 28/2, 28/1,
25/1, 6/3, 5, 290/13, 290/12, 290/8, 70/8, 67/2, 67/1, 58, 55, 46/1, 2, 105/12, 104/2, 105/2, 64/3, 62,
61, 60/4, 290/5, 290/9, 290/2, 70/11, 48, 46/2, 46/1, 44, 42, 41, 35, 33, 76, 72, 70/6, 53/2, 297/1 a st.
80, st. 64, st. 63, st. 10/1, st. 2, st. 7, st. 8/1, st. 8/2, st. 8/3, st. 9/1, st. 9/2, st. 10/1, st. 55, st. 66, st.
56, st. 43, st. 36, st. 30, st. 16, st. 17, st. 12, st. 13, st. 2, st. 1, st. 15/1, st. 31, st. 33, st. 35, st. 36, st.
37, st. 38, st. 49, st. 50, st. 54, st. 67, st. 44, st. 47, st. 48, st. 52, st. 53, st. 46, st. 45, st. 62, st. 41, st.
19, st. 20, st. 21, st. 22/1, st. 22/2, st. 23, st. 24, st. 25, st. 27, st. 28, st. 29/1, st. 29/2, st. 30, st. 31, st.
56, st. 69, st. 70 vše v k.ú. Krychnov.
Dotčené orgány
Město Kouřim stavební úřad, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín IV, 28002 Kolín 2
MěÚ Kolín odbor dopravy, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Územní pracoviště Kolín, Karlovo
Náměstí 44, Kolín I., 28000 Kolín
MěÚ Kolín OŽPZ

Digitálně podepsal Ing. Radek Smutný
Datum: 01.02.2019 13:36:53 +01:00
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