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Nebovidy, Dolany u Červených Peček; polní cesta HPC1
pozemky v katastrálním území Dolany u Červených Peček: p. č. 567, p. č. 500 a p. č. 514
pozemky v katastrálním území Nebovidy: p. č. 475/2 a p. č. 829

Rozhodnutí
Výroková část:
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
a jako speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") a dále příslušný dle ustanovení §
40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen ,,zákon o
pozemních komunikaci“), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 až 115 stavebního zákona, žádost o
stavební povolení ze dne 28. 1. 2019, kterou podal Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „stavebník“) a na základě provedeného řízení:
vydává podle § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění
stavební povolení
na stavbu: polní cesta HPC1 v Nebovidech a v Dolanech u Červených Peček (pozemky p. č. 567, p. č. 500 a
p. č. 514 v k. ú. Dolany u Červených Peček, pozemky p. č. 475/2 a p. č. 829 v k. ú. Nebovidy) podle
dokumentace pro stavební povolení, které autorizovala Ing. Jarmila Večeřová (ČKAIT – 0701312; zak. číslo
5/2017 a 195/2016, datum 9/2017 a 3/2018).
Stavba obsahuje výstavbu polní cesty HPC1. Cesta bude sloužit převážně pro zemědělskou dopravu, ale
také jako spojnice mezi obcí Nebovidy a obcí Dolany. Polní cesta bude začínat napojením na silnici
III/33356, bude přecházet nad propustkem a zakončena bude napojením na místní komunikaci
v Nebovidech.
Délka úpravy v k.ú. Dolany u Červených Peček: 673 m; šířka cesty 5 m (4,0 m vozovka + 2 x 0,50 m
krajnice); konstrukce vozovky: kryt dvouvrstvý asfaltový; příčný sklon vozovky: jednostranný – 2,5 %; v km
0,525 – 0,545 pravostranná výhybna.
Délka úpravy v k. ú. Nebovidy: 365 m; šířka cesty 5 m (4,0 m vozovka + 2 x 0,50 m krajnice); konstrukce
vozovky: kryt dvouvrstvý asfaltový; příčný sklon vozovky: jednostranný – 2,5 %; v km 0,032 a 0,130 jsou na

./8

cestě navrženy zpomalovací polštáře s příslušným dopravním značením a v km. 0,192 – 0,212 levostranná
výhybna.
Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy (č. j. PÚ
701823/K01/2/1-JZ 1955/04 ze dne 30. 11. 2007 a č. j. PÚ 620963/KO1/2/1-JM 10775/00 ze dne 17. 2.
2010).
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
autorizovala Ing. Jarmila Večeřová (ČKAIT – 0701312; zak. číslo 5/2017 a 195/2016, datum 9/2017
a 3/2018); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena na pozemcích p. č. 567, p. č. 500 a p. č. 514 v k. ú. Dolany u Červených
Peček, pozemky p. č. 475/2 a p. č. 829 v k. ú. Nebovidy.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při
práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím
pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby, v platném znění, a na ně navazující ustanovení příslušných technických
norem.
5. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba
ponechat na místě do doby dokončení stavby.
7. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby
prováděné svépomocí stavebník.
8. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození:
o energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a. s. (značka 0100790464 ze dne
16. 8. 2017 a značka 001095182527 ze dne 2. 11. 2018, značka 0101015288 ze dne
8. 11. 2018)
o energetické sítě společnosti CETIN a. s. (č. j. 596820/17 ze dne 25. 4. 2017)
o distribuční soustava společnosti GridService s. r. o. (značka 5001500145 ze dne
15. 5. 2017)
o vodohospodářské stavby společnosti VODOS s. r. o. (č. j. O18070068968 ze dne
13. 4. 2018)
9. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace
stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení
kontrolní prohlídky stavby: fáze dokončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
11. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly 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
splňuje základní požadavky stavby.
12. Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního
zákona. Žádost o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s ustanovením § 196 odst. 1
stavebního zákona na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu, jakožto i přílohy v části B.
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13. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména následující
doklady dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona:
 popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové
dokumentace (byla-li stavba provedena s drobnými odchylkami od schválené projektové
dokumentace)
 dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v §118
odst. 7
 geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
 doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156
stavebního zákona
 plná moc v případě zastupování stavebníka
 certifikát autorizovaného inspektora, pokud bude vyhotoven
 závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
14. Při realizaci stavebního záměru budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje (značka 636/18/KSÚS/KHT/KUT ze dne 23. 1. 2018)
15. Při realizaci stavebního záměru budou splněny podmínky stanovené ve vyjádřeních, závazných
stanoviscích zástupců dotčených orgánů:
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (č. j. MUKOLIN/OZPZ 11784/19Tv ze dne 12. 2. 2019 a č. j. MUKOLIN/OZPZ 4020/18-Tv ze dne 19. 1. 2018):
z hlediska nakládání s odpady:
S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládání
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.
Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu
realizace akce a doložit způsob jejich odstranění.
z hlediska ochrany ovzduší:
Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo
nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice
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.).
Krajské ředitelství Policie Středočeského kra, Územního odboru Kolín, Dopravního
inspektorátu Kolín (č. j. KRPS-312138-1/ČJ-2017-010406-DOŽ ze dne 9. 10. 2017):
Firma, která bude stavbu realizovat v případě zásahu do silnice, místní komunikace anebo do části
přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o
vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, a předložit ke schválení projektovou
dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zásad pro
přechodné dopravní značení (III.vydání – účinnost 1. 4. 2015).
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Instalované dopravní značení musí odpovídat Zásadám pro dopravní značení na pozemních
komunikacích TP 65 (druhé vydání – účinnost od 1. 12. 2002) a Zásadám pro označování
dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169 (účinnost od 1. 4. 2005). Provedení
dopravních značek musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným provedením vyhl. MD č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (účinnost od 1. 1. 2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1. Instalované
dopravní zařízení a výrobky při užití na pozemních komunikacích musí být schváleny Ministerstvem
dopravy a instalovány odbornou firmou nebo osobu s platným oprávněním pro tyto práce.
O povolení instalace dopravního značení požádejte příslušný silniční a správní úřad.
Krajské ředitelství Policie Středočeského kra, Územního odboru Kolín, Dopravního
inspektorátu Kolín (č. j. KRPS-110937-1/ČJ-2018-010406-DOŽ ze dne 30. 4. 2018):
parametry polní cesty budou v souladu s ČSN 73 6109, o projektování polních cest
připojení polní cesty bude v souladu s ČSN 73 6109, o projektování polních cest, ČSN 73 6101, o
projektování silnic a dální a ČSN 73 6110, projektování místních komunikací. V rozhledových polích
se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu.
jelikož je vámi upravované připojení ve směrovém oblouku, což má zásadní vliv na bezpečnost
silničního provozu, je nutné doplnit místo připojení o instalaci směrových sloupků č. Z 11c,d resp. č.
Z 11g a na silnici č. III/33356, pro zlepšení vedení řidiče vyznačit v průběhu oblouku směrové vedení
umístěním zkrácených vodicích tabulí č. Z 3 obsahujících jednu šipku. Zkrácené vodicí tabule se
umisťují ve vzdálenostech 5 – 30 m od sebe tak, aby byl patrný průběh oblouku vedení hlavní
dopravní trasy a to pro oba směry na vnějším oblouku.
vlečné křivky v místě připojení musí být v souladu s TP 71, zásady pro vlečné křivky pro ověřování
průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací, dokládající bezpečné užívání polní cesty.
V případě zásahu do silnice, místní komunikace anebo do části přidruženého dopravního prostoru,
musí realizační firma před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o vyjádření ke
zvláštnímu užívání pozemní komunikace a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně
inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zásad pro přechodné dopravní značení
(III. vydání – účinnost 1. 4. 2015), ke kterému dopravní inspektorát jako příslušný orgán policie dle §
77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. vydá písemné stanovisko, na jehož základě příslušný
silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Městský úřad Kolín, odbor dopravy (č. j. MUKOLIN/OD 39141/18-pr ze dne 16. 5. 2018):
Stavba se dotkne zájmů ochrany silnice III/33356 rekonstrukční dopravního připojení stávající HPC1
(dále jen sjezd).
Sjezd musí mít plynulé, pevné napojení na stávající povrchu vozovky silnice III/33356, musí být
opatřen bezprašným, snadno čistitelným povrchem (např. asfalt, zámková dlažba…), aby jeho
používáním nedocházelo k znečišťování a poškozování přilehlé silnice. Konstrukce sjezdu musí
odpovídat předpokládanému dopravnímu zatížení. Odvodnění sjezdu musí být vyřešeno tak, aby
nebylo svedeno na těleso silnice III/33356, bude zde osazen příčný žlab. Pří stavbě nedojde
k zásahu do tělesa silnice III/33356. Připojení na vozovku bude provedeno s naříznutím v bezprašně
úpravě a spára mezi povrchy bude zalita pružnou asfaltovou zálivkou. Stavbou nesmí být ohrožena
bezpečnost a plynulost silničního provozu. V případě nutnosti omezení plynulosti provozu z důvodu
realizace vlastního napojení povrchu sjezdu na komunikaci je nutno před zahájením stavebních
prací předložit zdejšímu odboru dopravy návrh přechodné úpravy dopravního značení k jeho
stanovení, který bude doložen stanoviskem orgánu Policie ČR. Povinností investora je udržovat
povrch HPC1 v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování přilehlé
komunikace. Případné poškození nebo znečištění musí být neprodleně odstraněno. Odvodňovací
žlab bude udržován v průtočném stavu.
Nové dopravní značení bude na podkladě žádosti stavebníka stanoveno zdejším odborem dopravy
před zahájením rekonstrukce HPC1, k žádosti žadatel předloží návrh místní úpravy a stanovisko
Policie ČR DI Kolín k dopravnímu značení.
Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen "správní řád"):
 Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
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Odůvodnění:
Dne 28. 1. 2019 podal Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha
3 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: polní cesta HPC1 v Nebovidech a v
Dolanech u Červených Peček (pozemky p. č. 567, p. č. 500 a p. č. 514 v k. ú. Dolany u Červených Peček,
pozemky p. č. 475/2 a p. č. 829 v k. ú. Nebovidy).
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy (č. j. PÚ
701823/K01/2/1-JZ 1955/04 ze dne 30. 11. 2007 a č. j. PÚ 620963/KO1/2/1-JM 10775/00 ze dne 17. 2.
2010).
Stavební úřad opatřením ze dne 1. 2. 2019 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům.
Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a
dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.
V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z
hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil,
že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: v průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Doložená stanoviska, námitky, připomínky a vyjádření:
 sdělení společnosti ČEZ Distribuce a. s. (značka 0100790464 ze dne 16. 8. 2017 a značka
0100856433 ze dne 10. 1. 2018, značka 0101015238 ze dne 8. 11. 2018, značka 0101015288 ze
dne 8. 11. 2018)
 souhlas společnosti ČEZ Distribuce a. s. (značka 001095182527 ze dne 2. 11. 2017,)
 sdělení společnosti Telco Pro Services a. s. (značka 0200637844 ze dne 16. 8. 2017, značka
0200694540 ze dne 10. 1. 2018, značka 0200858769 ze dne 24. 1. 2019, značka 0200830672 ze
dne 8. 11. 2018)
 vyjádření společnosti NET4GAS s. r. o. (značka 3466/17/OVP/N ze dne 24. 4. 2017 a
1591/17/BRA/n ze dne 24. 4. 2017, 249/18/OVP/N ze dne 9. 1. 2018)
 vyjádření Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb (značka SPU
204028/2017 ze dne 25. 4. 2017, SPU 018569/2018 ze dne 9. 1. 2018 a SPU 182652/2018 ze dne
4. 4. 2018)
 vyjádření společnosti CETIN a. s. (č. j. 596820/17 ze dne 25. 4. 2017, č. j. 506614/18 ze dne 9. 1.
2018)
 vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. ze dne 2. 5. 2017
 vyjádření společnosti MERO ČR a. s. (č. j. 2017/000357/1 ze dne 25. 4. 2017, č. j. 2018/000050/1 ze
dne 10. 1. 2018)
 vyjádření Archeologického ústavu AV ČR (č. j. ARUP-4483/2017 ze dne 12. 5. 2017, č. j. ARUP4760/2018 ze dne 3. 5. 2018)
 vyjádření Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, odboru informačních a komunikačních
technologií (PČ-129/2017 ze dne 3. 5. 2017 a poř. č. 23/2018 ze dne 6. 2. 2018, č. j. KRPS-3431901/ČJ/2018-0100IT ze dne 28. 11. 2018)
 vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru dopravy (č. j. MUKOLIN/OD 43094/17-noj ze dne 4. 9.
2017, č. j. MUKOLIN/OD 39141/18-pr ze dne 16. 5. 2018)
 vyjádření Obce Nebovidy (č. j. 207/2017 ze dne 26. 4. 2017 a č. j. 36/2018 ze dne 12. 1. 2018)
 vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s. (zn.: 170425-094041521 ze dne 25. 4. 2017 a
zn.: 180110-091066512 ze dne 10. 1. 2018, zn.: 190124-0859107312 ze dne 24. 1. 2019, zn.:
181109-0956100035 ze dne 9. 11. 2018)
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stanovisko společnosti GridServices s. r. o. (značka 5001500145 ze dne 15. 5. 2017, značka
5001647391 ze dne 9. 1. 2018)
stanovisko sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany (zn.: 5001/62966/2017-8201-OÚZPCE ze dne 26. 5. 2017 a zn.: 529/68225/2018-1150-OÚZ-PCE ze dne 23. 3. 2018)
zápisy z pracovní schůzky při zpracování projektových dokumentací
vyjádření společnosti ČEPRO a. s. (č. j. 5471/17 ze dne 22. 5. 2017, č. j. 4073/18 ze dne 7. 2. 2018)
vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. (zn.: E14674/17 ze dne 25. 4. 2017, E01207/18
ze dne 10. 1. 2018, zn.: E41317/18 ze dne 9. 11. 2018)
stanovisko - Krajské ředitelství Policie Středočeského kra, Územního odboru Kolín, Dopravního
inspektorátu Kolín (č. j. KRPS-312138-1/ČJ-2017-010406-DOŽ ze dne 9. 10. 2017 a č. j. KRPS110937-1/ČJ-2018-010406-DOŽ ze dne 30. 4. 2018)
vyjádření společnosti UPC Česká republika s. r. o. (E018553/17 ze dne 9. 10. 2017 a prodloužení
platnosti)
vyjádření - Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (č. j. MUKOLIN/OZPZ
11784/19-Tv ze dne 12. 2. 2019 a č. j. MUKOLIN/OZPZ 109401/17-Tv ze dne 16. 10. 2017, č. j.
MUKOLIN/OZPZ 4020/18-Tv ze dne 19. 1. 2018, č. j. MUKOLIN/OZPZ 111124/18-ben ze dne 20.
11. 2018)
souhlasné závazné stanovisko ČR – Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (ev. č.
KO-1577-2/2017/PD ze dne 24. 10. 2017 a ev. č. KO-53/2/2018/PD ze dne 22. 1. 2018)
vyjádření společnosti VODOS s. r. o. (č. j. O18070068968 ze dne 13. 4. 2018)
vyjádření Městys Červené Pečky ze dne 20. 4. 2018)
vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (značka 636/18/KSÚS/KHT/KUT ze
dne 23. 1. 2018)
stanovisko Povodí Labe (č. j. PVZ/18/14835/Hm/0 ze dne 23. 4. 2018)
souhlasy KSÚS, Obce Nebovidy, Městyse Červené Pečky na situaci
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikace (č. j. MUKOLIN/OD 107530/18-vol ze dne
27. 11. 2018)
Rozhodnutí Ministerstva zemědělství (návrh komplexní pozemkové úpravy; č. j. PÚ 620963/KO1/2/1JM 10775/00 ze dne 17. 2. 2010, č. j. PÚ 701823/K01/2/1-JZ 1955/04 ze dne 30. 11. 2007)

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:
a) stavebník
 Státní pozemkový úřad, Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín 2
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
 Státní pozemkový úřad, Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín 2
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem
 Obec Nebovidy, Nebovidy 75, 280 02 Kolín 2
 Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11,
Smíchov, 150 00 Praha 5
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
 VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
 vlastníci následujících pozemků:
 v katastrálním území Dolany u Červených Peček: p. č. 453, p. č. 455, p. č. 451, p. č. 570, p. č.
566, p. č. 568, p. č. 458, p. č. 454, p. č. 452, p. č. 450, p. č. 457, p. č. 456, p. č. 459, p. č. 499, p.
č. 573, p. č. 569
 v katastrálním území Nebovidy: p. č. 846, p. č. 849, p. č. 850, p. č. 843, p. č. 851, p. č. 827, p. č.
834, p. č. 835, p. č. 841, p. č. 832, p. č. 840, p. č. 842, p. č. 852, p. č. 845, p. č. 848, p. č. 826/1,
p. č. 148/19, p. č. 853, p. č. 160/112, p. č. 828/28, p. č. 830, p. č. 831, p. č. 836, p. č. 838, p. č.
839, p. č. 837, p. č. 844
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor dopravy, a to do 15
dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má
odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá 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.
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. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení
svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
otisk úředního razítka

Tereza Žáková, v. r.
referent
oprávněná úřední osoba
Příloha pro žadatele a příslušný obecní úřad: 1x ověřená projektová dokumentace
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se nevyměřuje.
Rozdělovník:
Účastníci řízení (doručení jednotlivě):
Státní pozemkový úřad, Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín 2
Obec Nebovidy, Nebovidy 75, 280 02 Kolín 2
Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov,
150 00 Praha 5
Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou):
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
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vlastníci následujících pozemků:
 v katastrálním území Dolany u Červených Peček: p. č. 453, p. č. 455, p. č. 451, p. č. 570, p. č.
566, p. č. 568, p. č. 458, p. č. 454, p. č. 452, p. č. 450, p. č. 457, p. č. 456, p. č. 459, p. č. 499, p.
č. 573, p. č. 569
 v katastrálním území Nebovidy: p. č. 846, p. č. 849, p. č. 850, p. č. 843, p. č. 851, p. č. 827, p. č.
834, p. č. 835, p. č. 841, p. č. 832, p. č. 840, p. č. 842, p. č. 852, p. č. 845, p. č. 848, p. č. 826/1,
p. č. 148/19, p. č. 853, p. č. 160/112, p. č. 828/28, p. č. 830, p. č. 831, p. č. 836, p. č. 838, p. č.
839, p. č. 837, p. č. 844
Dotčené orgány:
Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín
Obecní úřad Nebovidy, Nebovidy 75, 280 02 Kolín 2
Úřad městyse Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky
HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín, DS: OVM_R, xjjhpq3
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 00 Kolín III, DS: 2dtai5u
Na vědomí:
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, DS: PO,
eaig3gd
K vyvěšení:
Městský úřad Kolín, kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Obecní úřad Nebovidy, Nebovidy 75, 280 02 Kolín 2
Úřad městyse Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

..................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
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