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Městský úřad Kolín
Odbor výstavby - stavební úřad

Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín l, e-podatelna: posta@mukolin,cz
tel.,. +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911 , e-mail: stavebni.urad@mukolin,cz
sídlo odboru: Zámecká,160, Kolín l
Žadatel:
Ctirad
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Alena
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I
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10
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Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Eva Havlíčková
eva, havlickova@mukolin.cz

Datum:

12.10.2020

321 748 252

Na Dlouhé vodě 409

sendražice
280

02 Kolín 2

pozemek parc.č. 73134v katastrálním územíDománovice
_ rodinný dům včetně zastřešené terasy a vchodu, garáže, tepelného čerpadla, bezodtokovou
odpadňí jímkou, deštbvou jímkou se vsakovacím tělesem, zpevněných ploch a oplocení
s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky

Rozhodnutí
Soudní 554, 760 01 Zlln 1a Alena Kačorová,
Dne 03.10.2019 podali lng. Ctirad Kačor, I,
zastoupeni na základě plné moci lng. Jiří Fischer,
Kolín
2,
lV,28o
02
KutnohorsRá
47,
Kolín
|,
Kolín 2 (dále jen ,,stavebník"), žádost o vydání
28O
02
Na
Dlouhé
vodě
409,
Sendražice,
I,
spoleěnéhó územníhoa stavebního povolení (dále jen ,,společnépovolení") pro stavbu: rodinný dŮm vČetně
zastřešené terasy a vchodu, garáže, tepelného čerpadla, bezodtokové odpadníjímky 18 m3, dešťovéjímky
3 m3 se vsakovacím tělesem, zpevněných ploch a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky,
na pozemku parc,č. 73134 v katastrálním územíDománovice.
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební riřad, jako stavební riřad příslušný dle ustanovenÍ§ 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb, o územnímplánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
"stavební zákon"), ve spoleěném r]zemním a stavebním řízení(dále jen ,,společnéřízení") přezkoumal
podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společnépovolení a podle § 94p odst, 2
stavebního zákona schvaluje stavební záměr a

l.

vydává společnépovolení

pro stavbu: rodinný dům včetně zastřešené terasy a vchodu, garáže, tepelného čerpadla, bezodtokové
odpadní jímky 18 m3, dešt'ovéjímky 3 m3 se vsakovacím tělesem, zpevněných ploch a oplocení
s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky, na pozemku parc.č, 73134 v katastrálním územl Dománovice,
stavební záměr obsahuie:
Stavba rodinného domu je přízemnínepodsklepená, tvaru L o vnějšíchrozměrech 13,50 m x m, výŠky+
5,40 m nad t 0,000 (čistá podlaha rodinného domu), zastavěná plocha 175,60 m2, užitná plocha 138,3 m2.

./l0

pozemek je napojen na přípojku elektřiny, zásobování vodou zajištěn domovní studnou a likvidaCe
splaškových vod v domovni ČOV.
Základy-budou betonové monolitické pasy + ztracené bednění a železobetonová deska s izolací proti
vlhkosti a radonu, věetně odvětrání radonu pro podlahové vytápění, Obvodové zdivo a nosné příČky
YTONG Universal tl. 30o mm, nenosné příčkyYTONG tl. 100, 125 mm, Obvodové zdivo zateplené KZS
lsover EPS tl. 150 mm.
Podlaha bude zhotovena z tepelné izolace EPS tl. 100 mm + systémové desky, anhydritová vrstva věetně
podlahového vytápěnía nášlapné vrstvy (lepený vinyl, keramická dlažba apod.).
střecha bude vaibová, o skJonu 24o staškovou krytinou, nosná konstrukce krovů - dřevěné sbíjené
vazníky, Stropy budou tepelně izolované SDK podhledy zavěšenéna nosné konstrukci střechy.
okna a vstupnídveře plastové s izolačnímtrojsklem. Vnitřní dveře dřevěné obloŽkové.
Kolem domu, v místě vjezdu a vchodu na pozemek bude provedena zpevněná plocha.
oplocení do ulice bude zhotoveno zděné z betonových bloků s podezdívkou a sloupky, výplň dřevěná nebo
kóvová, výška oplocení 1,7o m nad okolní terén. Ostatní oplocení bude poplastované pletivo
s podhrabovýmideskami do ocelových sloupků.
Domovní rozvody elektro budou napojeny na přípojku, které je přivedena na pozemek stavebníka.
Dům bude vytápbn podlahovým to§eňim, jakÓ záó tepla bu'de'tepelné eerpádto vzduch - voda, ohřev TÚV
bude zajištěn Ónrivarem o-objemu 4oo l. Jako doplňkový zdroj vytápění bude sloužit krbová vloŽka
umístěná v obývacím pokoji.
Dešťová voda bude zasakována na pozemku stavebníka.
Nádoby na směsný odpad budou umístěny na pozemku stavebníka.
Dispoziění řešení rodinného domu:

bývacípokoj+kuchyně,technickámístnost,WC,2xpokoj,koupelna,

ložnice, garáž, zastřešený vchod, zastřešená veranda

Vznikne 1 byt.
ll.
1.

Stanoví podmínky pro umístění stavebního záměru:
Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.ě, 73134, ve vzdálenosti 7,50 m od sPoleěné
hranice s pozemkem parc.ě. 7gt48, v min. vzdálenosti 3,50 m až 7,00 m od spoleČnéhranice
s pozemkem parc.ě. 2o;El1, v katastrálním územíDománovice, tak, jak je zakresleno v situaci projektové
dokumentace, kterou autorizoval lng. Jiří Fischer (ČKAIT - 0006021 , datum 09/2019).
pozemek parc.č, 73134 v k.11. Dománovice bude_oplocen tak, jak je zakresleno v koordinační situaci
ě.v, C.1.3, kterou autorizoval lng. Jiří Fischer (ČKAIT 0006021, datum 09/2019) - oplocenÍ bude
řešeno podhrabovým pasem, ocelovými sloupky a poplastovaným pletivem na hranici s pozemky parc,Č,
73t48 a 88/6 v k.Ú. Dománovice. oplocení na hranici s pozemkem parc. č 208i1 (místní komunikace)
bude zhotoveno zděné z betonových bloků s podezdívkou a sloupky, výplň dřevěná nebo kovová, výŠka
oplocení 1,70 m nad okolní terén, v oplocení bude umístěna vstupní branka a vjezdová vrata.
Tepelné čerpadlo bude umístěno na pozemcích parc,ě. 73134 při severozápadnÍ straně garáŽe, vŠe

-

3.

4.

5.
b.

v k.tj. Dománovice.
Dešťová jímka 3 m3 a vsakovací těleso budou umístěny na pozemku parc,č. 73134 v k.tj, Dománovice,
tak jak je zakresleno na výkrese koordinační situace č, C.1.3 projektové dokumentace, kterou
autorizoval lng. Jiří Fischer (ČKAIT - 0006021, datum 09/2019).
přístup a příjézd na pozemek stavebníka je zajištěn z veřejně přístupné místníkomunikace pozemek
parc.č, 20811 v k.ú, Dománovice.

bomovní rozvody vody budou umístěny na pozemku stavebníka pozemek parc.č. 73134

v

Dománovice.

7.
8.
9.

k.Ú.

Domovní rozvody splaškových vod budou svedeny do bezodtokové jímky'18 m3, vŠeumístěno na
pozemku stavebníka parc.č. 73134v k,t]. Dománovice,
bomovní rozvody elektro budou napojeny v elektroměrném kiosku umístěném na pozemku parc.é73134
a vedeny po pozemku do objektu rodinného domu, pozemek se nacházív k.ú. Dománovice.
pred zaÍrájením zemních pácí je stavebník povinen zajistit vytyěení všech podzemních i nadzemních
sítí,aby nádošlo k jejich případňému poškození, a při realizaci musí být dodrženy podmínky souvisejícÍ
s ěinnostív ochranném pásmu.
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1.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bud'e proveoáňa póote projektové d-okumentace, kterou autorizoval lng, Jiří Fischer (ČKAIT .
000602,1, datum o9/2o19) věetně části požárně bezpeěnostního řešení,případnézměny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a
Úplnost a bezpeěnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost
stavby podle této dokumeniace, jakož i za technickou a ekonomickou rjroveň projektu, technologického
zařlzenl včetně vlivů na životníprostředí.
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
záručují,že stavba při správném provedení a běžnéúdržběpo dobu předpokládané existence splňuje
požadávky na mechanickou odolnost a stabilitu, požárníbezpečnost, hygienu, ochranu zdravÍ a
Životního prostředí, bezpečnost při udržovánI auživánístavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie
a ochranu tepla.

3.

4.

Stavebník zajistí vytyěení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
při prováděni stavbý je nutno dodržovat piedpisy týkajícíse bezpečnosti práce a použitých technickýcl1
zařizenl na stavbě,2Ó.lmena zákona č, 309/2006 Sb., kterým se upravujídalšípožadavky bezpeČnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdravÍ Při
činnosti nebo poskytování síužebmimo pracovněprávnívztahy a zajistit ochranu zdraví aŽivota osob na
staveništi.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických poŽadavcÍch
na stavby, v platném znění.
6. Stavba bude dokoněena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní mocitohoto rozhodnutÍ.
7. Stavba bude viditelně oznáěena Štítkemo jejím povolení (taOutXa ,,Stavba povolena"). ŠtítekmusÍ být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby ridaje na něm uvedené zůstaly čitelné.Stítek je třeba Ponechat
na místě stavby do kolaudace stavby.
8. Stavebník je póvinen vést přehlednézáznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky
organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádÍ, jméno
stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
9. pri nédoorzení projektovbho řešeníse siavebník vystavuje nebezpeěí postihu finančnímisankcemi dle
183 stavebního zákona.
§ 178 - §-bude
provádět fyzická nebo právnická osoba, s oprávněním vydaným podle živnostenského
10. Štavbu
zákona č,455/1991 Sb,, ve znění pozdějších předpisů tj. vázaná živnost provádění staveb, jejich změn
a odstraňování", Stavebník sdělí písemně stavebnímu úřadu před zahájením pracÍ název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, věetně jeho oprávnění a každou změnu, Uvedenou
stavbu lze provádět svépombcí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou Činnost sám
5.

odborně Žpůsobilý. U staveb prováděných svépomocístavebník doložípísemné prohláŠenÍ
stavbyvedoucího, Že bude řídit provádění siavby nebo prohlášení odborně zpŮsobilé osoby, Že bude

vykonávat stavebn í dozor.
11, Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zaháleni stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní
prohlídky stavby: dokoněení stavby,
Stavebnik je povinen dosaženídané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.

- investor povinen zajistit vytyěení všech podzemních
nadzemních sítív terénu spráúcem zařlzenl, který určípříslušnou ochranu zařIzeni, aby nedoŠlo
kjejich případnému poškození. Stavebník zajistí splnění podmínek stanovených ve vyjádřenÍ těchto
správců (ÓEZ Distribuce a, s.)
13. §tavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jej'rchž vlastnosti z hlediska způsobilosti 9lqvOy pro navrŽený.ÚČel
zárueuji, že stavba při správném §róvedení a běžnérldržbě po dobu předpokládané existence splňuje
základní požadavky stavby.
14. pokud při výkopových praóich bude zjištěna existence odvodňovací potrubí (drenážní potrubí), stavebnÍk
provede na své náklady taková technická opatření, která zajistíjeho funkěnost.
15. přirealizacistavby budou splněny podmínky dané ve vyjádření/ v závazných stanoviscÍch:
Závazné stanoviskó Městsikého úřadu Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělstvÍ,
čj. MUKOLINIOZPZ 100325/íg-Ch ze dne 10.í0.2019:
při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činnostíprováděných přímo nebo
nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn, činnostíodpovídajícíchcharakteristice stacionárního zdroje
znečišťováníovzdušíve smyslu § 2 odst. e) zák, é. 20112012 Sb,, o ochraně ovzduší, v tiplném zněnÍ,
12, před zahájením zemních prací je stavebnix
i
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které znečišťujíanebo by mohly'o znečišťovatovzduší),které jsou aneb9 mohou být zdrojem zvýŠené
prašnosti, je vb smyslu .'ákona
ochraně ovzdušítřeba dodržet technickou podmínku pro tYto Činnosti
(provoz toňoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace
Žameru provádět táková technická a organizaění opatření ke sníženítéto prašnosti v takovém rozsahu,
aby toutó prašností nedoš|o k obtěžováňí obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkráPěnÍ
- mlženívodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilŮ oPouŠtějÍcích
staveniště, lešení opatřené pod obvodě plachtou nebo ochrannou sítí,oplachtování loŽného Prostoru
automobilŮ při převózu sypt<licn prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavebnÍ sutÍ,
uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod,)
při umístění a stavbě zdroje oúooúdodrženy všechny technické a provoznÍ podmÍnky stanovené jeho
výrobcem (dodavatelem)

Řzahájení užívání(próvozu) zdroje požádá investor (provozovatel) MětJ Kolín, OŽPZ,

závazného stanoviska podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.

o

vydání

Vyjádření Městského úřadu kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, ěj. MUKOLIN/OZPZ
95439/í9-Tv ze dne 04.í0.20í9:
z hlediska nakládánís odpady:

-pwvzniknourealizacíakce'bylytřÍděnyadálepřednostněnabídnuty
(např,

na
k recyklaci, je nutno zajistit jejich řádné odstranění
platnými práúními předpisy na úseku hospodařeni s odPadY.
Úpozorňujeme, že je zakázáno odpady spalovat, a to jak na pozemku, tak v lokálních topeniŠtÍch.
p; ukonč'eníprací'požadujeme pieotózii doklady o předání odpadů, které vzniknou při realizaci stavbY
(např. staveoňi suť - úlomky cihel, zbytky betonÚ, plastové fólie, papírové pytle, kovový odpad, odPadnÍ
dřevo, apod.), k recyklaci, na povolenou skládku odpadů, příp. jiné oprávněné osobě.
z hlediska vodoprávního úřadu:
k využiti, pokud irenube možnéje předat

poúolenéskládce odpadů) v souladu s

-

ffivyváŽení-ŽumpamusíbýtzÍízenaaprovozovánavsouladuspoŽadavky§
požadavcích
tj. žumpy musí být vodotě_sné, bez
na stavby,

4'vyhlášliy e.2aatzoóg Sb., o iechnických

moŽnostijakéhokoliv odtoku a opatřeny oOveťranim, Vyprazdňování žumpy musí být prováděno,vČas Podle
objemu aŘumulačníhoprostoru žumpy. S obsahem žumpy musí být nakládáno v souladu S § 38 zákona Č.
zďltzool Sb., o vodácň, v platném znění, ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jÍmce, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování tak,._aby nebyla ohrožena jakost povrchových.nebo podzemn|9h vod,.a.na

vyivu vodbprávního úřadu nebo česke inŠpekceživotního prostředí prokázat,jejich zneŠkodňovánív

souladu se zákonem o vodách. Žumpa musí být řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojenÍ stavbY
na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnouodpadních vod.
Dále upozorňu.leme, Že oo 01,o1.2021vstoupí v platnost novela vodního zákona - § 38 odst. 8 - a bude
platit, Že: ,,Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajiŠtbvat jejich zneŠkodňovánÍ
odvozem na čistírnuoópaoňicn vod á na výzvu vodoprávního r]řadu nebo ČeskéinsPekce ŽivotnÍho
prostředí předložit doklaciy o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářnÍch let. Odvoz
inoze prouadět pouze próvozovatel čistíinyodpadních vod nebo osoba oprávněná Podle Živnostenského
zákoná. Ten, kdó provebe odvoz, je povineh tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat
doklad, ze kieréhó bude patrno .;meno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jÍmce, lokalizace
jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby. která odpadnÍ vodu odvezla, a
'názév
ěistírny odpadních voo, ná které budou odpadní vody zneškodněny. Dle směrných číselspotřeby vody
uvedených v PD bude nutné jímku o objemu 18,0 m3 vyvážet cca 12x ročně.
o spolóčné povolení ke stávbě studňy a o povolení k odběru podzemních vod z ní je třeba požádat
vodoprávní úřad MěU Kolín.
žádoiti budou podány na předepsaných formulářích v souladu s vyhl. č. 18312018 Sb., o náleŽitostech
rozhodnutí a oátsicn'opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnÍmu Úřadu,
v platném znění, a vyhl. č. 503/2006 Šb.,o podrobnější úpravě rjzemního rozhodovánÍ, Územního opatřenÍ a
stavebního řádu.

Formuláře žádostíjsou k dispozici na stránkách http://eagri.czlpublic/web/mzele-podatelna/ministerstvo-

zemedelstvi/form ulare-k-podan i/vodopravni-rizeni. html,
piáóe budou prováděny tak, aby okolí bylo co nejméně obtěžováno hlukem a prachem.
práce, které překračujíhluk 40 dB, nesmí být prováděny v době od 22,00 do 6,00 hodin.
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,18. po dokončení stavbystavebník požádá MětJ Kolín, odbor výstavby - stavební úřad o přiděleni ČÍsla
písm. a) zákona ě, 128t2000 Sb., o obcích, v platném zněnÍ) a předloŽÍ
popisného (§ 31a oást.
zejména následujícídoklady dle § 121 odst. 1 stavebního zákona:

í
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dokumentaci skuteěného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, spoleěně s popisem a zdŮvodněním provedených
odchylek skutečnéhoprovedení stavby od ověřené projektové dokumentace.
geometrický plán pro vyznačenízměny obvodu budovy
stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)
doklady prokazujícíshodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156
stavebního zákona
plná moc v případě zastupovánístavebníka
prohlášenístavebního dozoru popř. certifikát autorizovaného inspektora, pokud bude vyhotoven
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívánístavby

řízenípodle § 27 odst, 1 písm, a) zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, v platném znění
označeníúčastníků

ffi

k,,ilj,ij,.:fí ;r:,^:l,íii )uo

orKol ín 2

odůvodnění:

Soudní 554, 760 01 Zlín 1 a Alena Kačorová,
Dne 03.10,2019 podali lng. Ctirad Kačor, I,
zastoupeni na základě plné moci lng. Jiří Fischer,
2,
02
Kolín
xolin
lV,
28o
+z,
Kutnohorská
L
Kolín 2 (dále jen ,,stavebník"), žádost o vydání
28o
02
Sendražice,
vodě
409,
Na
Dlouhé
I,
společnéhoúzemníhoa stavebního povolení (dále jen ,,společnépovolení") pro stavbu: rodinný dŮm vČetně
zastřešené terasy a vchodu, garáže, tepelného ěerpadla, bezodtokové odpadníjímky 18 m3, dešťovéjímkY 3
m3 se vsakovaóím tělesem, zpevněných ploch a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky,
na pozemku parc.ě. 73134 v katastrálním územíDománovice.
Stavební úřad opatřením ze dne 14.10,2019 oznámilzahájeníspolečného řízenívšemznámým ÚČastnÍkŮm
řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil tistní jednání na den 19,11.2019, o jehoŽ
výsledku byl sepsáň protokol. Následně bylo dne 16,12.2019 ve věci vydáno rozhodnutí SPoleČné

-

povolení,

Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraie, odbor územního plánování a stavebnÍho řádu ze dne
26.3.2020 spisová zn SZ018257tzozo/KusK t]sfuop ě.j. o47314l2020/KUsK, právnÍ moc dne 2.4.2020,
bylo zrušeno rozhodnutí zdejšího stavebního rjřadu č.j.MUKOLIN/SU 99812/'tg-Nov zn. SU 20883/2019
zá dne 16.12,2o1g, kterým byla výše uvedená stavby povolena a věc byla vrácena k novému projednánÍ.

V novém projednánístavební riřad upravil okruh rjčastníkůpodle § 94k odst. 1 stavebního zákona, v souladu
se závěry oávolacího orgánu a s ohledem na usnesení ě.j. MUKOL|N/SU27991/20-Nov ze dne 9,3.2020
(usnesení, že p. Ladislav Kašpar je účastníkemřízení), takto:
Čtirad Kaěor, Alena Kačorová, Óbec Dománovice, ŠtefanJonáš, ČeZ Oistrinuce, a, s., Mgr. Ladislav
Kašpar.

opatřením č,j. MUKoLlN/sU 48719t2o-Hav ze dne 11.5.2020 stavební úřad vyrozuměl ÚČastnÍky řízenÍ
a dotčenéor§any o pokračování v řízení a k novému projednání věci nařídil ristníjednání spojené s místním
šetřením nalg.a.zoiz0. o průběhu tjstního jednání a místníhošetření byl sepsán protokol, který je souČástÍ
spisu.

V průběhu místníhošetření dne 19.6,2020 Mgr, Ladislav Kašpar uplatnil námitku týkajícÍ se existence
odvodňovacího zařízení na pozemku p.č.73t34 k,ú. Dománovice, s tím, že má k dispozicidokumenty týkajícÍ
se uváděného odvodňovacího zařízení, Při jednáníje však odmítl předložit.
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5il0

zn. : ML-]KOl..IN

lSU 108022lZ01,1av

Dopisem č,j, MUKoLlN/sU 67051i2o_Hav ze dne 19,6.2020 stavební úřad v souladu s ustanovenÍm § 52
správního řádu vyzval Mgr. Kašpara k předložení uváděných dokladů týkajících se odvodňovacího zařIzeni
v termínu do 10 dnů od doručenívýzvy.
Souěasně stavební úřad dopisem ě.i. MUKOL|NiSU 67053t2}-Hav ze dne 29.6,2020 požádal stavební Úřad
Státní pozemkový úřad ČR a Lesy Českérepubliky s.p. o vyjádření, zda se na pozemku p.Č. 73134
k.r]. Dománovice nachází odvodňovacI zařIzení v jejich vlastnictví nebo v jejich správě.

Při nahlíženído spisu dne22.7,2020 sdělil Mgr, Kašpar, že písemnost č.j, MUKOL|N/SU 67051/20-Hav

nebyla doručena a požádal o její opětovné zaslání.
§tavební úřad uvedený dokúmeni e.i, vtuxollN/sU 67051l2o-Hav doručoval prostřednictví Česképošty
a na dodejce je uvedeň podpis Ladislava Kašpara. Stavební úřad dále neposuzoval zpŮsob vydání poštovnÍ
zásilky a dopisem č,j, MUKOLIN/SU 78587l20-Hav ze dne 23.7.2020 opakovaně vyznal Mgr. KaŠpara
k přeclložení uváděnýóh dokumentů ve lhůtě do 10 dnů od doručnítéto výzvy, tj. dle dodejky do 17.8.2020.
Ve stanovené lhůtě Mgr. Kašpar doklady nepředložil, pouze dopisem ze dne 14.8.2020 sdělil, Že tyto
dokumenty nemůžepředložit, protože je má u sebe jeho právní zástupce,

Dne 14.8.2020 stavební úřad obdržel vyjádření Státního pozemkového úřadu a dne 18,8.2020 vyjádřenÍ
Lesů Českérepubliky s.p.
opatřením ě.j, MUKoLlN/sU 87623t2o-Hav ze dne 18.8,2020 seznámil ričastníkyřízení s tím, Že byly
v dané věci sňromážděny všechny podklady pro vydání nového rozhodnutí a dal jim možnost nahlédnout do
spisu vedené v této věci a stanovil lhůtu k vyjádření k těmto podkladŮm do 7 dnŮ od doruČenÍ.
ýe stanovené lhůtě obdržel stavební riřad vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor ŽivotnÍho prostředÍ
a zemědělstvíze dne 26.8.2020 a dne 7.9,2020 vyjádřeníMgr. Ladislava Kašpara.
Dokument byl Mgr, Kašparem nazván ,,Rozklad (připomínky) na vyjádření k existenci odvodňovacího
zařízeni v x.Ú. oómánovice", správní orgán jej výhodnotil podle obsahu jako vyjádření k podkladŮm
rozhodnutí. Toto podání Mgr. Kašpara nen|podáním ve smyslu § 152 správního řádu, kdy rozklad lze,pod,at,
(tstřednÍho
cituji ze zákona,.',,proti rozňodnutí, které vydal ústřednísprávní (třad, ministr nebo vedoucí jiného
správního ťtřadu v prvním stupni".
Stavební úřad v provedeném společnémřízenípřezkoumal předloženou žádost, projednal ji s Úěastníky
řízení, dotěenými orgány a zjistil, že jejím uskuteěněním nejsou ohroženy zfimy chráněné stavebnÍm
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební rlřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil jejÍ soulad
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požad_avky.na
využíváníÚzemí, dále s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k moŽnosti a
způsobu napojení nebo k'podmínkám dotěených ochranných a bezpeěnostních pásem, zvláštních právnÍch
piedpisů a se'závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotěených orgánŮ podle zvláštních právních
předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
K žádosti a v průběhu řízení bylo doloženo:

.

.
o
.
.
.
.
o
.
o
o

3x projektová dokumentace, kterou autorizoval lng. Jiří Fischer (ČKA|T - 000602'1., datum 08/2019)
včeině- požárně bezpečnostníhořešení stavby, které vypracoval lng. Karel Vrátný (ČKAIT - 0003320,
09/2019) a autorizoval lng. Jiří Fischer
průkaz energetické nároěnosti budovy, lng. Miroslav Drahoňovský energ. specialista č. 1562, ze dne
01,10.2019

Protokol- Radonový index pozemku, Blanka Křivánková, červenec 2019
sdělení společnosti ČeZ Olstribuce a, s., zn. 0101169760 ze dne 30,08.2019
smlouva se společnostíČEZDistribuce a. s., ě. 19_SOP_01_4121534155 ze dne 30.08,2019
sděleníspolečnostiTelco Pro Services a. s., zn. 0200957570 ze dne 30.08,2019
vyjádřeníspoleěnosti Česká te|ekomunikačníinfrastruktura a. s., čj, 736737l19 ze dne 30.08.2019
vyjádření Reginální muzeum Kolín čj. 472l2019/AR dne 02.10.2019
vyjádřeníObec Dománovice ze dne 28.08.20,19
souhlas společnostiČrZOistriOuce a. s,, zn. 001105673413 ze dne 07,10,2019
vyjádření OU Dománovice ze dne 31 .07.2019
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závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeskéhokraje, čj, KHSSC 49639/2019 ze dne

11.1o.2019

souhlasné stanovisko zastupitelstva obce Dománovice, usnesení ě. ZO 61911012019, ze dne 09.102019

vyjádření Městského úřadu Ko|ín, odbor životníhoprostředí a zemědělství, č,j, MUKOLIN/OZPZ
g-s+ggltg-rv ze dne 04.10,2019 a ze dne 26.8.2020 č.j. MUKOL|NIOZPZ 88073/20-Ur

závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí

a

zemědělstvÍ,

č.j, MUKOL|NIOZPZ 100325/,1g-Ch ze dne 10.10,2019

závazné stanovisko Městského rJřadu Kolín, odboru investic a územního plánování ěj. MUKOLIN/ORR

93598/19-kra ze dne 16.09.2019

vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 12.12.2019 zn,
č,j. sPU 23212612020

SPU

48157212019 a

ze dne 14.8.2020

vyjádřeníspol. Lesy čR, s,p. ze dne 17.8.2020 č.j. LcR953100410912020

Stavební riřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotČených orgánŮ vYŽadovaných
zvláštními předpiŠy, zadézpeďil plnění |ožadavkú vlastníkůsítítechnického vybavení a PodmínkY stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Do podmínek společnéhorozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vYPlývá Přímo
z ptátnycn právních předpisů a ty, které se týkajísoukromoprávních vztahŮ ÚČastnÍkŮ.

řízení
Vypořádání s námitkami účastníků
V průběhu řízení uplatnil námitky Mgr. Ladislav Kašpar

.
.
.
o
o
.
.
.

pod pozemt<em véde radně zkolaudovaná stavba vodohospodářského zařlzenl a je zde uloŽeno Potrubí
o průměru 30 cm plus šachty
Toto potrubí sloužíjako svod povrchových vod při přívalových deštích.
ve výpisu z katastru nemovitostí pro tento pozemek nenízapsané věcné břemeno,
Na tomto potrubí bude postaven dům a jímka (žumpa).
Na pozemku se nachází i podrobné odvodňovaclzařizenl
Tyto údaje zná i lng. Fischer, autorizovaný v oboru pro výstavby vodního hospodářství.
Nesouhlasí s tvrzením lng. Fischera, že z potrubí po dobu sledování 6 měsícůnení vykazován Žádný
průtok. Mgr. Kašpar požaduje náhradu v případě způsobené škody.
jejich zástupce.
Úvádí, že lng. Fischer, který zastupuje stavebníky, má na věci svůj osobní zálem jako

Stanovisko stavebního rjřadu k námitkám Mgr. Kašpara:
Ve vy1ádřen,, státního pozemkového úřadu je uvedeno: že na výšeuvedených pozem.cÍch (P.Č.73]|4.,
7gt4á',73l4g,7gl5o,1dtsl,7gl52,7gt54,7gbq v katastrálním územíDománovice SPU neeviduje SPU
žádnou stavbu vodního díla typu hlavníodvodňovac,I zařIzení lHOZlse kterou bY bYl PřÍsluŠný.hosPodařit
jako s majetkem státu. Nicmbhe ote dostupných podlladů_by se.na někter._m,7 předmětných PozemkŮ
inohlo nácházet podrobné odvodňovaciŽarizeni lPOZt. Pokud by se na těchto pozemcÍch nacházelo
pQZ,le souěástí iecnto pozemků, a tudíživmajetku vlastníka takového pozemku. Pokud by mělo být
zamýŠlenoustavební ěinností dotěeno, bude ňutno navrhnout taková technická opatřenÍ, abY se
zachovala jeho funkěnost.
Ve vyjádřéni spót. Lesy ČR, s.p, je uvedeno, že ve správě Lesu_Čt_9rq je pouz9 _9pr9y9l.ý
Radov-esnický potok. Dle mapových §odkladů se na pozemcích p.č,73134,!?l18,73149,73150,73!51,
7gt52,73t54:73136 nacházi'sysiemátické odvodněni zemědělských pozemků, která jsou ve vlastnictví
vlastníků dotčených pozemků,
Toto stavební rlřad zohlednil a zahrnul do podmínky č.14 tohoto rozhodnutÍ, TÍm bYla zajiŠtěna ochrana
potrubí, v případě zjištěníjeho existence, a bylo námitce vyhověno.

.

o

Melioraění potrubí je primárně urěeno k odvodnění např. zamokřené pŮdy, neslouŽÍ k odvodu deŠt'ové
vody při přívalovýcň deštích, nejedná se o dešťovou kanalizaci. Tuto námitku stavební Úřad zamítá,

Městský úřad Kolín

7

ll0

zn. :

MUKOLIN lSU l 08022l20,Hav

Skutečnost, že drenážní potrubí, které neeviduje ve své správě Státní pozemkový fond ani LesY ČR,

s,p,, není zapsáno jako věcné břemeno na Ústu vlastnictví, nemá žádný vliv na posuzování jehO
oúlivněni plánovanouvýstavbou na předmětném pozemku. Tuto námitku stavební Úřadzamltá.

tomto potrubí bude postaven dům a žumpa, stavební riřad konstatuje, Že nebYla
prokázána existence melioraěního potrubí, pouze bylo konstatováno, že se zde mŮže nacházet
neevidované zařízen1, a tudížani nelze předpokládat konkrétnímísto uloženítohoto potrubÍ. Pro
ochranu potrubí, jehož existence by byla v piOOenu provádění stavby zjištěna, byla stanovena podmÍnka
ě. 14 tohoto rozhodnutí, na jejímž2aÉuOe je stavebník povinen zachovat funkěnost tohoto potrubÍ, TÍm
byla zajištěna ochrana potrubí, v případě zjištěníjehoexistence, a bylo námitce vyhověno.
K námitce,

že na

K námitce náhrady případné škody stavební rjřad konstatuje, že v případě vzniku jakékoliv ŠkodY
způsobené stavební činnostípři reálizaci předmětné stavby, je třeba toto řešit oběansko-právní cestou.
Štavebnírjřad nemůžeurčovat osoby zodpovědné za případné,předem předjÍmané ŠkodY.
Stavební úřad nemůžehodnotit stanovisko lng. Fischera.
ktený zastupuje stavebníky, má na věci svŮj osobnÍ zálem jako jejich
zástupce, stavebn-í úřad konstatujá, že stavébníci udělili lng. Fischerovi plnou mock zastupovánív tomto
řízeni a tudížje zcela logické, že lng. Fischer hájí zájmy stavebníka. V případě zástuPce stavebnÍkŮ se
nejedná o střet zájmů ani o podjatost ve smyslu správního řádu.
K námitce,

že lng. Fischer,

Vypořádání s vyjádřením rlčastníkůk podkladům rozhodnutí
podání Mor. Ladislava Kašpara dne 7.9.2020

zklad(připomÍnky)navyjádřeníkexistenciodvodňovacího
zařlzení v k.rj. Dománovice", správní orgán jej výhodnotil podle obsahu jako vYjádření k PodkladŮm
rozhodnutí, Toto podání Mgr. Kašpara nenřpodáňím ve smyslu § 152 správnÍho řádu,.kdY rozklad lze_Pod_at,
jiného (lstřednÍho
cituji ze zákona:',,proti rozňodnuti, které vydal ústřednísprávní úřad, ministr nebo vedoucÍ

správního (lřadu v prvním stupni".
V podání Mgr. Kašpar uvádí (popsáno zkráceně)
nesouhlas s vyjádřením státního pozemkového úřadu a požadavek na jeho prošetření
nemožnost opravy melioračního zařIzeni po provedení plánované stavby
k vyjádření bylo priloženo vodohospodářské rozhodnutí vydané odborem vodního a lesního hospodářství
a zemědělství oNV Kolín dne 3,12.1981č.j. vod/1588/1981 a zákresy ve snÍmku pozemkové mapy

.
o
.

K jednotlivým bodům stavební tlřad uvádí:
stavební úřad není kompetentní k přezkoumávání vyjádření

o
.

o

státního pozemkového úřadu a nelze
(ašpara
přezkumu
vyjádření. Podle § 152 správníhO řádU,
provedení
tohoto
požadavku
na
Mgr.
vyhovět
'které
úřad, ministr nebo vedoucÍ jiného
správní
rjstřední
vydal
próti
podat
rozhodnutí,
lŽe rozkiad
ústředního správního riřadu v prvním stupni".
je
Jak již bylo uvedeno výše, pokud by se na pozemku nacházelo poz nebo systematické odvodnění,
jehoŽ
potrubÍ,
souóástí'těchto pozemků, a tudížv majetku vlastníka takového pozemku, Pro ochranu
existence by byla v průběhu provádění stavby zjištěna, byla stanovena podmínka Č. 14 tohoto
rozhodnutí, ňa 1e.limz základě je stavebník povinen zachovat funkčnost tohoto potrubÍ.
přiloženévodohospodářské rozhodnutí potvrzuje předpoklad, že se na pozemku mŮŽe nacházet

melioračnízařizeil, které není v evidbnci Statňino' pozemkového rjřadu ani LesŮ ČR, s.P.,
Z předloženého zákresu nelze jednoznaěně určit přesnou polohu tohoto systematického odvodněnÍ.
póruo se toto potrubí na pozemku nachází je ve vlastnictví vlastníka pozemku a jak jiŽ bYlo výŠe
uvedeno a stanoveno v podmínce č, 14 tohoto iozhodnutí, je vlastník povinen zachovat jeho funkěnost.

Na základě posouzení všech podkladů a výše uvedených skuteěností, stavebnÍ Úřad rozhodl, jak je uvedeno
ve výroku rozhodnutí, zapoužitl ustanoveníprávních předpisů ve výroku uvedených.
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Poučení:
proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému rlřadu Středočeského kraje, odbor územníhoplánovánÍ

a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručenípodáním u zdejšího správního orgánu. VČas
podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

bdvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovenÍ.
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 nesprávno§t rozhoonutt něoo řízení,jež mu předcházelo. Není-li v odvo|ánÍ uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušenícelého rozhodnutí, Odvolání se podává s
potřebným poětem stejnopisů ták, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý rJčastnÍkdostal
jeoen ďte.lnbpis. llepóoa-li účastníkpotřebný poěet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
úěastníka,

K novým skuteěnostem a k návrhům na provedení nových důkazů,uvedeným v odvolání nebo v PrŮběhu
odvolácího řízení,se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo dŮkazy, které ÚČastník nemohl
uplatnit dříve. Namíta-ii ričastntk-, že mu'nebylo umožněno uěinit v řízenív prvním stupni urČitý Úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Siavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společnéhopovolení opatřěný doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebnÍkovi,

viastníkovi stávby, porub není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu přísluŠnémuk umístění
nebo povoleni vádielsi stavby v souboru staveb, a obecňému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.
Stavebníkovi zašle táké štítekobsahujícíidentifikačníridaje o povoleném stavebním záměru. StavebnÍk je
povinen štítekpřed zahájením stavby Úmístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam
až do dokončenístavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společnépovolení nenabude právní moci.
Společnépovolání má jrodle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dle nabytí právnímoci,

Siloleěné povolení poŽuliva-plaťnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. SpoleČné
póvolení pózbývá ptátnosii téždnem, kdý stavební úřad obdržíoznámení stavebníka o tom, že od provedenÍ
svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahďpna.

otisk úředního razítka
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Eva Havlíčková,v.r.
vedoucí oddělení stavebního úřadu
odbor výstavby - stavební útřad
oprávněná úřední osoba
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přítoha pro žadatete a přislušný obecní úřad: (bude zasláno po nabytí právní moci rozhodnutÍ)
ověřená projektová dokumentace
štítek,,Stavba povolena" (pouze stavebník)
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Rozdělovník:
tJčastníci řízení
Jiří Fischer, Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 280 02 Kolín 2
Štefan Jonáš, Dománovice 39, 280 02Kolln2
Ladislav Kašpar, Dománovice 7,280 02 Kolln 2
Datová schránka:

Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaatSS
čEZ Distribuce, a. s., Teplická 87418, DěčínlV-Podmokly, 405 02 Děěín 2, DS: PO, v9Suqfy
Dotčenéorgány

il/lě§tský trřad Kolín, odbor investic a územníhoplánování, Karlovo náměstí78,28012 Kolín l
Městský rjřad Kolín, odbor životníhoprostředía zemědělství, Karlovo náměstí78, Kolín |, 280 12 Kolín
Obecní úřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolin 2
Zastupitelstvo obce Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2

Datová schránka:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územnípracoviště v Kolíně, Karlovo náměstÍ45, KolÍn l,
280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e
Na vědomí
Ctirad Kačor, Kutnohorská 47, Kolín lV, 280 02 Kolín 2
Alena Kačorová, Kutnohorská 47, Kolín lV, 28002 Kolín 2

Veřejnost veřejnou vvhláškou

Tento dokument musí být vyvěšen na úřednídesce po dobu í5 dnŮ a souěasně zveřejněn zPŮsobem
umožňujícímdálkový příitup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu, 15, den je poslednÍm dnem
oznámení.

',l /o.h^al

Datum sejmutí:

Datum vyvěšení:.,,ť..........,..

,,,:1?/h/a,/'
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Razítko:

Razítko:

Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy, obecní riřad Dománovice, vyvěsí toto oznámenÍ na
úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách Mět]J Kolín a Obce Dománovice, jeho vYvěŠenÍ
a sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí na stavební Úřad.
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