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rodinný dŮm vČetně terasy, bezodtokové odpadní jímky
18 m3, deštbvé jímky 5 m3 se
vsakovacím těles_em,^zPevn8ných ploch a oplÓ|ánis
ijezaovymi vraty a vchodovýmivrátky
pozemek parc.ě.
73149

v katastrátnim územi bomanovióó

Rozhodnutí
Výroková část:

Hiiff'*'Tfii![j'!1:
iSS!!1o!!fi!ffi..:X.?aJ',,.["i{[,?
10247912, Na Dlouhé vodě 409,
Sendražice, 28o 02 'korin

i.J",ii,í",,!:lJl-?j3

2 (.dálejá ,,;ta;;bník,,), žádost o vydání
sPoleČného ÚzemnÍho.a.stavebniho pov.olení (gile
povolenť,) pro stavbu: rodinný dúm
,,.póÍ"ene
věetně terasY, bezodtokové odpad]rri jím_ky'ig i;n
jír;lky
,1,
aL§Ňé
vsakovacím tětesem,
zPevněných
a oPtocení
Ploch

i ;t ;;

i

vjezdóvými vraý á u"ňláorymi vrátky, na pozemku parc.ě.
73/49
v katastrálním územíDománovice.'

Městský Úřad KolÍn, o9!9lYi._t"vbY - stavební rjřad, jako
stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 odst. 1
§
PÍsm, c) zákona Č, 183/2ob6 Sb. o Územním pláírování a-stavebním
řá!u,, v platném znění (dále jen
"stavebnÍ zákon"), ve sPolečném uzemňim
a stavbbním rlzeňl ioate jen ,,společne iiilni,,; přezkoumal podle
ustanovenÍ § 94j aŽ 94P stavebního zákona
|áoosi Ó .poĚnii povolení a podle § 94p odst. 2 stavebního
zákona schvaluje stavebnÍ záměr nového rodinného
domu v otci Býchory, na pozemku parc.č. 7gt34, k,ú.
BýchorY Podle Projektové dokumentace, kterou
autorizóvai iň9. Jiri Fischer 1črntr _ 0006021, datum

08/2019), pro ktený:

!.

vydává spoleěné povolení.

staveoni zamer ons

PřlzemnírodinnýdŮmtvaruL,orozměrech13,00mx15,50m,výškyvhřebeni5,400modt0,000m(čistá

podlaha RD).

základy budou betonové- mo.nolitické pasy + ztracené
bednění a železobetonová deska s izolací proti
vlhkosti a radonu, vČetně odvětrání ,áoóňu pro poáiánóvě"řvtapeni.
bude zhotovena z tvárnic
tl 30o,,n, nÓ.náŇiókÍÝiÓŇďtr 'zsb.nm,Stavba
piieřý tr.roo...,.,,;;"Éňňí,

JJ|.TfóflEťi:i'r',{:

.19

podlaha bude zhotovena
z tepelné izolace

Eps

tl, 150 mm systémové desky, anhydritová vrstva včetně
podlahového vytápěnía nášlapné_vrstvy (lepený
uinvr, Ř#rická dlažba apod.).
Střecha bude valbová, o sklonu zso s tásj<ovou-krytinou,
no.ná konstrukcá rióvu - dřevěné sbíjenévazníky.
ShoPY budou tePelně izolované SDK podhledy.;ijJ;ii'n"
+

a vstupnídveře plastové s izolabním trojsklem.
lkla
Kolem domu,

nJrne konstrukcistřechy.

vnitřní or"iá

jiš"ěiiě'}ili!ř!"a.

v místě vjezdu a vchodu na pozómek bude provedena
zpevněná plocha.

oplocení do ulice bude zhotoveno zděné z
Peto,novýcň nlÓŘe, , podezdívkou a sloupky, výplň dřevěná nebo
kovová, výŠkaoPlocení 1,7o m naď okolní
tjrén. ostainí oplocení bude poplastované pletivo s
podhrabovými

deskami do ocelových sloupků.
Domovní rozvodY elektro,budou nápolený
na přípojku, které je přivedena na pozemek stavebníka,
DŮm bude vYtáPěn

Podlahovým iori"nry, j;ko Ždr;j teňrá- 6uoe etektór,'óier, óňr"u T1JV bude
zajištěn
ohřívákem o objemu 400 l. Jakb dopiňkovY záro;vyúp8ni6uoe
stouzit krbová urózŘá , výměníkem umístěná
v obývacím pokoji,
Dešt'ová voda bude zasakována na pozemku
stavebníka.
Nádoby na směsný odpad budou umisteny na pozemku
stavebníka.
§tavební záměr obsahuie:

PřízemnÍrodinnýoŮmtúaruL,orozměrech13,00mx15,50m,výškyvhřebeni5,400modto,ooom(čistá

podlaha RD).

základy budou betonové monolitické pasy + ztracené
bednění a železobetonová deska s izolací proti
vlhkostia radonu, včetně odvětrání radohu
§ro podlahove vyiá|eni.
Valbová střecha o sklonu 25o, vazníková stiešni konstrukcďi-tášxovou
krytinou.
Stavba bude zhotovena ztvárnic YToNG, obvodové
zdivo tl. 300 mm, nosné příčky YToNG tl. 250 mm,
příčkytl.,100 mm, se zateplením polystyren
EPS 150 mm.
Stropní konstrukce bud.e Že zateiteňe §Ďk tonstrukce
zavěšené na sbíjených vaznících střechy.
9!,nq " vstupní dveře do objektu budorr plastova.
zásobování rodinného domú vodou budé zajištěno z domovnístudny,
splašková kanalizace bude napojena na uážootokovouiimru
o óo;emu 18 m3.
Deštbvá voda bude zasakováňa na pozemku stavebníká,
NádobY na domovnÍ odPad budo'u umístěny na
|Óiemru stavebníka v místě vchodových vrátek na
pozemek.
Parkování automobilů je zajištěno na pozemku stavebníka.
Dispozičnířešení rodinného domu:

1,NP: zádveř], chodba, WC, technická místnost, koupelna, 2x
dětský pokoj, ložnice, kuchyň
pokoj, terasa
Vznikne

í byt.

ll.
1.

+ obývací

stanoví podmínky pro umístěnístavebního záměru:

Rodinný dŮm bude
na pozemku parc.č. 73149 ve vzdálenosti 3,50 m od společné
hranice
s Pozemkem Parc.Č.1lÍ.r§n
73l5O, ve vzdálenosti'3,50 m oo JpoÉeř-nranice ,'porérrár"parc.č.
73t48 a
ve vzdálenosti 5,00 m aŽ 6,80.m od společnéhranice joiórr",
.
parc.e. 7gts3.Všdchny pozemky
se nacházejÍ v k,11. Dománolice, tat<, Jat< je zakreslená u situ""i projektové
dokumentace, kterou
autorizoval lng. Jiří Fis_cher (čKAIT órjooo2r aa,tuÁ-oiitzbió).
,
Pozemek Parc,Č, 73t49 v k.Ů. Dománovice buóe
oplocen t x,lát je zakresleno v koordinačnísituaci
Č,v, C,1,3, kterou autorizoval lng. Jiří riscneiičiáii:'ÓÓÓ'o'dár,
datum 07t2o1g)_ oplocenl bude
řeŠeno Podhrabovým Pasem,_oóe|ovými sro^uqiý popráŠtouáným
pletivemÉ-líranicispozemky
Parc,Č, 73148 a 73150 v k.tj, Dománóvice. O|toóeni'ná
"
s pozemkem parc. č 73153 (rnístní
komunikace) bude zhotoveno zděné z uetonbvyctr
utoiů s |oáezoivrou a sloupky, výplň dřevěná
nebo kovová, výŠkaoPlocení 1,7O m nad okolnÍteren,
řoprlcení bude umístěna vstupní branka a
vjezdová vrata.
DeŠťovájímka 5 m3 a vsakovací těleso budou
umístěny na pozemku parc,č. 73149 v k,(l.
Dománovice, tak jak je zakesleno na výkrese koordinační
situLce č. c.1.3 projektové dokumentace,
kterou autorizoval lno. Jiří Fischer
tčxnir - 0006021, oatum-óžDots).
na §ozemet.stavdňnirále zajištěn.'".r"i.e prirtupné
ll|']Y:rr,lezd
místníkomunikace pozemek
parc.č. 20811v k,r]. Dománovice.

ňáň

3.

4.
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5.

b.
7.
8.

Domovní

vody budou

umístěny na pozemku stavebníka pozemek parc.č, 73t34
.rozvody
v k.ťl.
Dománovice.
DomovnÍ rozvody splaŠkových vod budou svedeny
do bezodtokové jímky 18 m3, vše umistěno na
pozemku stavebníka parc.č. 73149v k.tj,
Dománovice.

Domovní rozvodY el9ltro,budou
.napojeny v elektroměrném kiosku umístěném na pozemku parc.č
73149 a vedenY Po Pozemku do objektú
rooinnerro oorr, ÓÓr"r.k se nachází v k.r].

Dománovice,
Před zahájenÍm zemních
stávebnir< povinóň-zájistit vytyčenívšech podzemních
_prací'je
i
nadzemních sÍtÍ,abY nedoŠlo
t<

ié;icn případnéniuÓÓŠr,or"ii,

pod m ín ky_so uvisej íc í s čin ností
v ÓcÍr ran ňem pásm

.

CEZ Distribuce a.s. (elektrické vedení)

lll.
1.

a

při'realizaci musr být dodrženy

:

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

Stavba bude Proved.ej,l^P9qb.projektové dokumentace,
kterou autorizoval
Jiří Fischer (čKAIT
- 0006021, datum 07t2O19) véetňe částipožárně beziečnosiníhořešení,lng.
případné změny nesmí
být ProvedenY bez Předchózího povoteni stavebního
úřádu, projektant odpovídá za správnost,
celistvost a riPlnost a bezPečnost Štavby provedené pooráJim
projektové dokumentace
a Proveditelnost stavbY Podle této doŘumentace, jákož Í zazpracované
technickou a ekonomickou úroveň
projektu, tech nolog ického zařízen í včetně
vriver

2.

u

ná-žiůóiň|piŇeo

i.

se uklárlá.v souladu s § 156 stavebního zákona,.gby
oro stavbu byly použity jen
takové výrobkY, materiálY a konstruice, jejichž

StavebnÍkovi

vráslnósti-

i. hlediska

způsobilošti stavby pro
navržený rjčel zaručují,Že stavba při spravn-ém provedení
a bežnérldržbě po dobu předpokládané
existence sPlňuje PoŽadavkY na mechanickou Ódolnost
a staoititu, požární bezpečnost, hygienu,
ochranu zdravl a Živo_tního piostředí, bezpečnost při
udižo;á;l; užívánlstavby, ochranu proti hluku
a na úsporu energie a ochranu tepla.
3.

4.

stavebník zajistívytyěení prostorové polohy stavby oprávněným
zeměměřiěem,

Při Provádění stavbY je nutno dodržovat předpisy týkající
se_ bezpečnosti práce a použitých
technických zařízeni ňa stavbě, zejméňa zákóná
e. eóglzooo Sb., kterým se upravují další
PoŽadavkY bezPeČnosti a ochrany Ždravt při práci u piacouneprávních
iztaziČn a o zajištění

bezPeČnosti a ochranY zdraví při činnosti ne'oo
|osrytovániiTuzeb
zajistit ochranu zdrav] a života bsob na staveništi.

5.

6,
7,
8,

mimo pracovněprávní vztahy a

při provádění stavby budou dodržena
ustanovení vyhlášky č. 268t2oog sb. o
požadavcích na stavby, v platném
zněni.

technických

Stavba bude dokonČena nejPozdějido 2 let ode dne
nabytí právní mocitohoto rozhodnutí.
Stavba bude viditelně oznaČena štítkem je,liln.povolení (tabulka,,Stavba
povolena,,). štítekmusí
být chráněn Před,Povětrnostními vlivy, aby ,io"iá
n"
ňJm'uvedené
zůstaly
čitelné.štitek ;e treoa
ponechat na mlstě stavby do kolaudaóe
stávby.

i

Stavebník je Povinen vést přehledně záznamy o
stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou
stavebníky organizace, příp. právnické osoby, ,u.l Úýi
o-ačeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu
provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádenistavOy. -

9, ||i PlglrzenÍ_Projektového
dle 178 - 183
§

10,

§

řeŠeníse stavebník vystavuje nebezpečl postihu finančními
sankcemi
stavebního zákona.

Stavbu bude Provádět fYzická nebo^.právnická osoba,
s oprávněním vydaným podle
Živnostenského zákona ř:. lssltggt
tj. vázanáživnost
9Ó,,.ui
_.reňi-p"zdějších.předpisů
"Provádění staveb, jejich změn a odstraňování". StavebnlŘ soeli ptsemne' sláveónimu úřadu před
zahájením prací název a sídlo stavebního podnikátei;;
liery nuoe stavbu provádět,
jeho

včetně
oPrávnění a kaŽdou změnu. Uvedenou.stavbu
rze
stavební dozor, není-li pro takovou ěinnost sá; Óróuaoet svépomocí, pokud stavebník zajistí
aň;;e zpdsobiiy.'ů-ráu.o prováděných
svéPomocÍstavebnÍk doloŽÍ
PÍsemnéprohlášení itavoýveoóucího,.že bude řídit provádění stavby
nebo prohlášení odborně způsobiléosóby, ze,ňuoe

Městský úřad Kolín
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11, Stavebník oznámÍ stavebnímu úřadu termín
zahájení
J--" stavby
-'*

kontrolní prohlídky stavby: dokoněení

stavby.

a tyto fáze výstavby pro provedení

StavebnÍk je Povinen dosaŽení dané etapy výstavby
stavebnímu úřadu oznámit.

12, Před zahájením,.zemních
PracÍ je stavebník -.investor povinen zajistit vytyčenívšech podzemních
i nadzemních sítív terénu správcem zařIzení,
xtery urei
k jejich PříPadnému poškození. Stavebník

príslušnoúocnránu Žánzenr, aby nedošlo
.á;irti ,ňiňéňípodminer Šiánověnycn ve vyjádření

těchto správců (ČEZ Distribuce a, s.)

se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu
byly použity jen
takové výrobkY, materiálY a konstruŘce, jejichž vtástnosti
z
hlediska způsobilosti stavby pro
navrŽený ÚěelzaruČujÍ, Že stavba při správn-ém provedenra
běžnéúdržběpo dobu předpokládané
existence splňuje základní požadavky stavby.
14, Pokud Při výkoPových
PracÍch bude narušeno odvodňovací potrubí pozemku (drenážnípotrubí),
které se mŮŽe v mÍstě stavby nacházet,
ie staveoniŘ pouin"ň provediláŘÓvá technicka opatření,
která zajistí jeho opětovnou fúnkčnost.
13, StavebnÍkovi

15, Při realizacistavbY budou sPlněny podmínky
dané ve vyjádření/

v závaznýchstanoviscích:
Vyjádření Městského rÍřadu Kolín, odbor životníhoprostředí
a zemědělství, ěj. MUKoLlN/ozPz
95439/19-Tv ze dne 04.10.2019:
z hlediska nakládánís odoady:

-

PoŽadujeme, abY odPadY, které vzniknou.realizací akce,
byly tříděny a dále přednostně nabídnuty
k vYuŽitÍ, Pokud nebude moŽlé je předat. r r".vrÉ.i,
Ěhuino zailstit jejich řádné odstranění (např,
na Povolené skládce odPadŮ) v souladu s
|tatnYnii pravnimi předpisy na úseku hospodaření
odpgdy, Upozorňujeme, Že je zakázáno oopaoý áóádu"t,
9
a to jak na pozemku, tak v lokálních

topeništích.

Po ukonČenÍ PracÍ PoŽadYjem9 předloŽit

lok]ady o předání odpadů, které vzniknou při realizaci
#i;ň;, pla.stové fólie, papírovépytle, kovový
odPad, odPadní dřevo, aPod.), k reiyklacÍ, .á póu;Éň;J'skládku
odpadů, příp. jiné oprávněné
stavbY (naPř. stavební sut'-

-

rilomky cihel, zbytŘy

osobě.

z hlediska vodoprávního úřadu:
UPozorňujem9 jen, Ž_e_. jimra
_na_vyvážení žumpa musí být zřízena a provozována vsouladu
s PoŽadavkY § 4 vYhláŠkY ě. 268t2OÓg
sb,, o techniókých požadavcích.na stavby, tj. žumpy musí být
vodotěsné, bez moŽnostiiatenototiv odtoku op"ir"ň1,
oáuetranir. wpraionóíáňr zu.py musl být
"
Prováděno vČas Podle objemu akumulačnínoprosiorÚ}Úrp"
§ obsahem žumpy musí být nakládáno v
souladu s § 38 zákona é. 254t2OO1Sb., o
yo!á9h, v pratné'ňí,ňění, ten, kdo
odpadní vody v
bezodtokové jimce, je Povinen zajišt'bvat jejicň
zhešroonóvani tak, aby "ŘÚruru;e ohrožena jakost
_nebyla
Povrchových nebo Podzemních vod, a navýziu voaopravňiňo rjřadu ,"nďcá.Řlilnsperce
životního
jejich
Prostředí Prokázat
zneškodňování v souladu se iatonem *oa.n,?rÁpž'rurl
být
řešena
tak,
abY bYlo umoŽněno výhledové připojení stavby na
ran,"riiácipio "vereinou potřebu ukončenou čistírnou
odpadních vod.

-

Dále uPozorňujeme, Že od 01 .O1.2O21vstoupí v platnost
novela vodního zákona- § 38 odst. 8 _ a
bude Platit, Že: ,,Kdo akumuluje odpadní vboy v ňeŽÓoib-Ňe
jímce, je povinen zajišt,ovat jejich
zneŠkodňováníodvoze1 n9 ejŠt|ln_u'odpadnícň voo
ň"
uýruu vodoprávního úřadu nebo české
insPekce Životního Prostředí předložit odkraoy o oářoiu
" oopáoni.n vod za ;báoňi posledních dvou
kalendářních let, odvoz mŮŽe
Provádět pouze provozovatel čistírnyodpadních vod nebo osoba
oPrávněná Podle živnostenského zákona. Ť91, rob prouěoá-áav9z,
jé pouinán toru, kdo akumuluje
odPadnÍ vodY v bezodtokové_jímce,vydat doklao,
ze't<teráňó Ďuoe bátrňo iréno-iáňo, kdo akumuluje
odPadnÍ vodY v bezodtoková jímce, lokalizace jirnŘv,
ánoijví odvezených odpadních vod, datum
název osobY, která odpadni vodu odveŽla, á' název eistlrny
9{voz.u,
odpadních vod, na které budou
odPadnÍ vodY zneŠk99|env
směrných číselJdoir"nv uód-ý uvedených v pD bude nutné jímku
,Dlá
o
objemu 18,0 m3 vyvážet cca 12x roěně.
o sPoleČnéPovolení ke,stavbě studny a o povolení k odběru podzemních
vod z ní je třeba požádat
vodoprávní úřad MětJ Kolín.
budou.P99ínv na,předepsaných formulářích vsouladu
svyhl. ě, 183/2018 Sb., o náležitostech
l1lql
rozhodnutÍ a dalŠÍchoPatření vddopávnino
r]řadu a o oorĚáÓ.n preortaoaných vodoprávnímu
úřadu,
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V Platném zněnÍ, a VYhl. Č. 503/2006
Sb., o podrobnějšíúpravě územníhorozhodování,
r]zemního
opatření a stavebního řádu.
Formuláře Žádostíjsou k dispozici na stránkách
httP://ea9ri.czlpublic/web/rnzele_podateIna/ministerstvo_

závazné stanovisko Městského Úřadu kolín, odbor
životníhoprostředí

a zemědělství, čj.
UKOLIN/OZPZ 102624/1 g-Ch ze dne í 6.1 0.20
1 ó:
1) Při Prováděnízemních nebo stavebních pracíanebo jakýchkoliv jiných
ěinností prováděných přímo
nebo nepřímo v souvislosti s realizaci_ Ži^e* činnostíodpovídajícíchcharakteristice
tun
stacionárního zdroje znečišt'ováni o;11!u.§i
.rl"r.] § 2 odst. e) zák. ě. 2o1t2o12Sb., o ochraně
ovzduŠÍ,v tiPlném znění, které znečišt'ujianéoo
". Ó5l ,ónry
zneeistovái óuiousry, které jsou anebo
mohou být zdrojem zvýŠené
Prašnosti, Ú u;;mGÚ'zakonao ocnrane ouzoušístanovuje technická
PodmÍnka Pro tYto činňosti (provoz toňotozdrojál,
ÓŤp r,Ěre jě invŇói-lstavennlk, provozovatel)
Povinen Po celou dobu réalizace záměru iróuááet taková tecňnitrai
a organizačníopatření
ke snÍŽenítéto Prašnosti v takové, r.o..ánu,
!ňv
aouto prašnostínáooJro k obtěžováníobyvatel
'zrra'peňi
v místě a ani v okolí realizace záměru
rnapr.
- ,rzeni vooou siávebních ploch, zametání
nebo zkráPění komuníkací, očista automóiiirc,
Ó|ÓiŠibii.r.n staveňÉiě,l"s"ni opatřené po obvodě
Plachtou nebo ochrannou sítí,op|achtování iór;Jňo prostoru automobilů
při převozu sypkých
PraŠných materiálŮ, uzavřené shozy pro
,"
stavební sutí, uiavřené (zaplachtované)
pro stavební odpad, apoa.;.
'ániňui""i'
2) !9_ntejnery
Při umístění a stavbě zdroje buáou áodrženy všechny
technické a provozní podmínky stanovené
výrobcem (dodavatelem).
3) K zahájení uŽÍvání(Provozu) z{roje požádá investor (provozovatel)
MětJ Kolín ožpZ, o vydání
závazného stanoviska podle 11 obst. g zaroňa
§
ó očhraně ovzduší.
16, Práce budou Prováděny tak, aby okolí bylo
co nejméně obtěžováno hlukem a prachem.
17, Práce, které překraČují hluk 40 dB, nesmí
být prováděny v době od 22,0Odo 6,00 hodin.
18, Po dokonČenÍ,stavby stavebnÍk p?Žá:d!_lvlěÚ
Kolín, odbor výstavby - stavební úřad o přidělení čp,
(§ 31a odst, 1 PÍsm. a) zákoná ě. lÍl}t2ooo
su.,'o Óoci.n, vptaínem-inénu a předloží zejména
následujícídoklady dle § 121 odst. 1 stavebního
o dokumentaci skuteČnéhoProvede.ní stavby, =bxoň^,
pót uo při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchYlkám,oPr.oli ověřené projektové oÓŘumeňtaii,
Špbreeiie s-ňópisem a zdůvodněním
Provedených odchYlek skutečnéňoprovedeniitavuý oo oůerene projeŘŇe
dokumentace.
o §€oř'].trický plán pro vyznačenízměny obvodu budbvy
, stavební deník s.e záznamy
pravidelný-ch kontrolních prohlídek stavby,
o doklady o výsledcích předepsaných z'koušek
. zápis o odevzdánía převzetístavby (pokud bude pořízen)
shodu vtastnósii použitýcň výroor<Ú s požadavky na
stavby podle §156
3,"J3ťLfJ"I1i'ii5'
M

'

o
o
o

Ť;Ě;'ř;;

plná moc v případě zastupování stavebníka
ProhláŠenístavebního dozoru popř. certifikát autorizovaného inspektora,
pokud bude vyhotoven
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívánístavby

ýx;"!Ii],TJ#;íř:

oš

^,gJii

š, Kol

í

n2

odůvodnění:

Hiii,:,!.i"!i§iij:!i1i3it!"'^m.5.y"§i'|d,;,?'ůJ',..["n;i.J..lří",,[:i§-ič3
10247912, Na Dlouhé vodě 4Ó9, seňorazice,

28o 02 kětín
rodinného domu vČetně terasy, oezoátórové.odpadní jírkyzi,,-zaaost o společnépovolení ve věci: stavba
ib m3, dešťovéjímky 5 m3 se vsakovacím
tělesem, zPevněných Ploch a Óptoceni s
viezoovými uráiv á'u"ňodovými
vrátky, na pozemku parc.ě. 73t49
v katastrá ln ím územ í Dománovic'e (dále ján',,stavebn
í z-aÁén,-
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Stavební Úřad oPatřením ze dne 21.10.2019 oznámil zahájeníspolečnéhořízenívšemznámým účastníkům
řIzenl a dotČeným orgánŮm. K projednání žádosti souěasn'ě narioit ristníjednání na den 26,1i.2o1g, jehož
o
výsledku byl sepsán protokol.
StavebnÍ Úřad v provedeném společném
přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s ričastníky
_řízení.
řlzenl, dotěenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněnímnejsou ohroženy záiÁty chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební Úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona a zjistil její soulad
§
s PoŽadavkY stavebnÍho zákona a jeho prováděcích práúníchpiedpisů, zejména s obecnými pozááavry
na
vYuŽÍvání ÚzemÍ, dále sPožadavky na veřejnou dopravní nebo'technickou infrastruktúru k moznošti a
zgŮ9obg naPojení nebo k podmínkám dotěených ochránných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních
PředPisŮ a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotěených orgánii podlé zvláštnicn ilravntcn
předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešenírozporů,
okruh účastníků
řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:
lng, JiříFischer, ŠtefanJonáš, obec Dománovice, Čez olstrinucet a. s.,
ŽaOost bYla doloŽena

.dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické

nebo.jiné Právo Provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inŽeňlirst<ýcň sítía rlčastníků
řizen|

K žádosti bylo dále doloženo:

'

3x projektová dokumentace, kterou autorizoval lng. Jiří Fischer (ČKAIT 0006021, datum o8/2o19)
-

r
o
.
r
.
.'
.

0003320, 09/2019) a autorizoval lng. Jiří Fischer
|$kaz energetické nároěnosti budovy, lng, Miroslav Drahoňovský energ. specialista č, 1562, ze dne
08,10.2019
Protokol- Radonový index pozemku, Blanka Křivánková, červenec 2019
sdělení spoleČnosti Čez oistriouce a. s., zn. o101167966 ze dne 27,o8.2o1g
smlouva se společnostíČEZDistribuce a. s., č. 1g_soP_o2 _4121587898 ze dne 06.11.2o19
sdělení spoleěnosti Telco Pro Services a. s., zn, 02009561 14 ze dne 27,o8.2o1g
VYjádření spoleČnosti Česká telekomunikačníinfrastruktura a. s., čj. 73351o/,19 ze dne 27 .o8.2o1g
vVjádření Reginální muzeum Kolín čj, 474t2o19tAR dne O4.1o,2o1g
souhlas spoleČnosti Čez oistrinuce a. s., zn. 001105673166 ze dne 07.1o.2o1g
závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ěj. KHssc 487g4t2o1g ze dne
30.09.20,t9

Y!9t!e PoŽárně bezpeěnostního řešenístavby, které vypracoval lng. Karel ýrátný (čKAIT -

souhlasné stanovisko zastupitelstva obce Dománovice, usnesení č. zo 7tgllot2o1g, ze dne
09,10.2019

závazné stanovisko lVtls§rý úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství,
MUKOL|N/OZPZ 95441 11 9-Tv ze dne 04. 1 0.20 1 9
závazné stanovisko_^VĚ.ts!ý úřad Kolín, odbor životního prostředí
MUKOL|N/OZPZ 102624/1g-Ch ze dne 16.10.2019

závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odboru investic

MUKOL| N/ORR 939591 9 -kra ze dne 1 7.09.201 9
vyjádření Státní pozemkový r]řad zn. sPU 481568 t2O19

a

a

č,j.

zemědělství,

č.j.

rjzemního plánování

čj.

ze dne 12.12.2019

Stavební Úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláŠtnímiPředPisy, zabezpeěil plnění požadavkúvlastníkůŠttitechnickéhovybavénl a pódminŘy
stanovióek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Do,Podmínek sPoleČnéh.o.rozhodn.utínebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plněnívyplývá přímo
z Platných právních předpisů a ty, které se iYka.llsoukrómopravních vztahů účastníků.
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StavebnÍ Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použitíustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vyhodnocení připominek veřejnosti Mgr, Ladislav Kašpar:

o zdaje možnéprovádět jakoukoliv stavbu na hlavním melioračnímpotrubí?
o V PříPadě PoŠkozenÍtohoto melioraěního potrubí, které vede pod tímto pozemkem
ke zPŮsobení Škody na mém majetku a na budovách čp,

l

a dojde tak i následně
a Ž't Dománóvice, kdo bude iuto škodu hradit?

Zda Obecní rjřad Dománovice z rozpočtu obce anebo bude škoda hrazena prostřednictvím pojišťovny a

jaké: Název,

o Nebo

tuto Škodubude hradit stavební rjřad Kolín, ktený povolení vydal sám

pojištbvny a jaké?

a nebo

prostřednictvím

Stanovisko stavebního úřadu připomínce Mor. Ladislava Kašpara:
Dle vYjádřenÍStátního pozemkového úřadu se na pozemku parc.č. 7gl34k.ú, Dománovice nenachází žádná
stavba vodního díla - hlavní odvodňovacl zařlzení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit

sPtJ,

De dostuPných PodkladŮ se na předmětném pozemku můženacházet podrobné odvodňovací zařIzenl
(Poz) pořízenév roce 1904, závlahy a protierozní opatření nejsou evidovány.
POZ )e PřísluŠenstvímpozemkŮ. V případě narušení drenážního systému (POz) by měl stavebník provést

technická opatření, jež zajistí opětovnou funkčnost.

Toto stavební Úřad zohlednil a zahrnul do podmínky é.14 pro provedenístavby tohoto rozhodnutí.

Upozornění, ochrana archeologických nálezů
Vzhledem k tomu, že se stavební práce budou provádět na rjzemí s možnými archeologickými nálezy,
uPozorňujeme na povinnosti vyplývajícíz ustanovení § 22 odst. 2 a 3 zákona ě.2ol1gď7 Sň,, o státni
Památkové PéČive znění pozdějších předpisů: stavebník je podle těchto ustanovení povinen
oznámit záměr provádět výkopové a stavpbní práce Archeologickému rjstavu Akademie věd čR,
Praha v.v.i., Referát archeologické pamáikové péče,Letenská 4, 1 18 oí , praha 1,
email: oznameni(Oarup,cas.cz, lD schránky: fxcngGz
umoŽnit na dotČenémúzemíprovedení případného záchranného archeologického průzkumu
Archeologickému r]stavu AV ČR nebo jiné oprávněné organizaci, jejich seŽnam najdete na webu
Ministerstva kultury (www.mkcr.cz) v oblasti Kulturnídědictví > památková péče> Archeologie

-

(httP://WWW.mkcr.9zlczlkulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/archeologie/seznam-organizaci-opravnenvch-k-

o

)

na Územísprávního obvodu města Kolín často záchranné archeologické výzkumy provádějí
1. Regionálnímuzeum Kolín, Brandlova 35, 28o02 Kolín l,iet. ++žo g21'7'23 84í, mob.:
+420 7 34 3 1 2 030, email: archeologie@muzeum,Kolin.cz, l D schránky: 8ijk7gn

2,tJstavarcheologicképam@ootsinamiaag7g,loo00Praha
10, tel/fax: 321 695 877, email: kounice@uappsc.cz, lD schránky: eaig3gd_

Poučení:
Protitomuto rozhodnutÍse lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor územníhop|ánování

a stavebního řádu, a to do 15 dnŮ ode dne jeho doručenípodáním u zdejsího správního orgánu. Včas
podané a přípustné odvolání má odkladný účinék.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
OdvolánÍ musí mít náleŽtosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozŠahuho napadá a v čem je spatřován rozpor s práúnímipředpisy
nebo nesPrávnost rozhodnutínebo řízení,ježmu předcházelo. ruent-tivodvolání uvěoeno, v jarem'rozs'ahú

odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušenícelého rozhodnutí, odvolání'se podává s

Městský úřad KoIíIr

7/9

zn.:

MUKOLIN/SU l04l25ll9-Nov

Potřebným PoČtem stejngojsŮ. tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastníkdostal
.stejnoPis. Nepodá-li účastník-iotřebný'pobet stejno§isů, vynotoři j" iňŮ'unr orgán na náklady
úěastníka,

jeden

K novým skuteČnostem_.9.
r .návrhŮm na prove_dení nových důkazů,uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řÍzenÍ, se Přihlédne.jen tehdy, jde-li o takov'é skutečnosti nebo áůkazý, rt.re ričastník
nemohl
uPlatnit dřÍve, Namítá-li ÚČastnÍk, Že mu nebylo umožněno uěinit v řízenív prvním
stupni urěitý tjkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Stavební

riřad Po dni nabytí právní moci spoleěného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
sPoleČného PovolenÍ. oPatřený doložkou práúní moci a vyhotovení ověřené Óokúmentace
stavebníkovi,
vlastnÍkovi stavbY, Pokud nenÍstavebníkem, dotčeným orgaňům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění
nebo Povolení vedlejŠÍstavby v souboru staveb, a-obecňému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor
staveb.
Stavebníkovi zaŠle také_Štítekobsahujícíid.entifikačnírldaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je
Povinen ŠtÍtekPřed zahájením stavby Úmístit na viditelném misie u vstupu na staveniště a ponechat jej tahr
až do dokončenístavby.
stavba nesmí být zahájena, dokud společnépovolení nenabude právní moci.
SPoleČné Povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní
moci.

SPoleČnéPovolenÍ pozbývá..platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné
Povolení Pozbývá Platnosti téžd_nem, kdy stavební riřad obdřžíoznámenístavebníká o tom, že od próvedení
svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahálena.
otisk úředního razítka

Josef Novotný, v,
referent

r.

trlaš,,

oprávněná úřední osoba
Za spráwrast

/

vytl(,wrí

Věra
.... r...ril.rlrll

Poplatek:
SPráv_nÍ^0_9ntat95

Podle zákona ě.63412004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se vyměřuje

ve výši 6 000,_ Kč.

Příloha pro žadatele a přístušný obecní úřad:
o ověřená projektová dokumentace"
o štítek,,Stavba povolena" (pouze stavebník)

Rozdě!ovník:
t]častníciřízení:
Ing..Jiří.Fischer, Na_Dlouhé vodě 409, Sendražice, 280 02 Kolín 2 + příloha
Stefan Jonáš, Dománovice 39, 28O 02 Kolín 2
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Datová schránka:

Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaatSS
ČEZ oistribuce, a. s., Teplická 874t8, Děěín lV-Podmokly, 4o5 ď2 Děčín2, DS: Po, v9suqfy
Dotčenéorgány:

Městský úřad Kolín, odbor investic a územníhoplánování, Karlovo náměstí 78,28O 12 Kolín l
Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředía zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín l, 280 12 Kolín
Obecníúřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2 + příloha
Zastupitelstvo obce Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2
Datová schránka:

Krajská hygienická stanice Středoěeského kraje územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín l,
28002 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e
Veřelnost veřeinou

vvh

láškou

K vyvěšení:

Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy
obecní úřad Dománovice

Tento dokument musí být vyvěšen na úřednídesce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umoŽňujícímdálkový přístup podle věty druhé § 25 odst.2 správního řádu. 15, den je posledním dnem
oznámení.

Datum vyvěšení:

/J / /" /-

Datum sejmutí:

/ý/úú;
Podpis oprávněné osoby, potvrzujícl vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Rázítko:

Razítko:

Sbec ,FOMAř{OW§.F
Městský úřad Kolín, oddělení

Úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách Městského rjřadu Kolín a Obce Dománovice,
jeho vyvěŠeníasejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí na stavební úřad.
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