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Lukáš Konývka, I
Polepy 86
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Tereza Konývková, I
Dománovice 54
280 02 Kolín 2

oba iednaiící v zastouoeníI

Naše čj.: MUKOLIN/SU 1 18136/20-Hav
Naše zn.: SU 2115512019

Počet listů: 2
Příloha: Kopie odvolání

Vyřizuje: Eva Havlíčková
Telefon: 321 748 252
E-mail: eva,havlickova@mukolin,cz

Datum: 12,11.2020
Na Dlouhé vodě 409
sendražice
280 02 Kolín 2

pozemek p.č. 73/49 v katastrálním území Dománovice
- rodinný dům včetně terasy, bezodtokové odpadní jímky 18 m3, deštbvé jímky 5 m3 se vsakovacím

tělesem, zpevněných ploch a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky

VYRozun,lĚnÍ o PoDANÉM oDVoLÁNí
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavebníúřad příslušný dle ustanovení§ 13 odst. 1

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
"stavební zákon"),,rydal dne... pod č,j. MUKOLIN/SU 104125l19-Hav společné územní rozhodnutí a
stavební povolení (dále jen ,,spoleěné povolení") pro stavbu: rodinný dům včetně terasy, bezodtokové
odpadní jímky 18 m3, dešt'ové jímky 5 m3 se vsakovacím tělesem, zpevněných ploch aoplocení
s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky, na pozemku p.č.73149 v katastrálním území Dománovice.

Podle ustanovení § 86 zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") Vás
jako účastníky řízení ve shora uvedené věci vyrozumíváme, že proti tomuto rozhodnutí podal dne
10.11.2020 Ladislav Kašpar v zákonné lhůtě odvolání. Vpříloze připojujeme fotokopii podaného odvolání.
Podané odvolání má odkladný účinek.

K podanému odvolání se mohou účastníci řízení vyjádřit do 5 dnů od doručení tohoto vyrozumění, V této
lhůtě se též mohou účastníci řízeni blIže seznámit s obsahem tohoto odvolání nahlédnutím do spisu
vydaného rozhodnutí a originálu podaného odvolání na Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad
v úřední dny: pondělí a středa (aktuální úřední hodiny vzhledem k nouzovému stavu jsou zveřejněny na
webu města Kolín), ostatnídny po předchozítelefonické dohodě.

Po této lhůtě bude odvolání předloženo Krajskému úřadu Středoěeského kraje, odbor územního plánování
a stavebním řádu, jako odvolacímu orgánu k rozhodnutí.

Otisk I
Eva Havlíčkóvá, v.r.
vedoucí oddělení stavebního úřadu
odbor výstavby - stavební úřad
oprávněná úřední osoba
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Rozdělovník:

tJčastníci řizení:
Jiří Fischer, Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 280 02 Kolín 2, zastupující stavebníky
Štefan Jonáš, Dománovice 39, 28O 02 Kolín 2
Datová schránka:
Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaatSS
Čez oistriouce, a. s., Teplická 87418, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v9Suqfy

Veřeinost veřejnou vyhláškou

K vwěšení:
Městský úřad Kolín, odbor hospodářské správy
Obecní úřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2

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

Datum vyvěšení: /4. 'll, '/4.4.. ..... ..

,í7řáb"'
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

@boc DOt,íÁBtOVlCÉ

Městský úřad Kolín, , tjřad Dománovice, vyvěsí toto oznámení na
úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MěU Kolín a Obce Dománovice, jeho vyvěšení
a sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí na stavební úřad.

Městský úřad Kolín 212 zn.: MUKOLIN/SU l 18 l36l20-Hav
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Oba v zastotlpeni:

Irrg,.liŤí Fisclrer
Na Dlorrhé voclě 409
seridražice
28002 Kolírr

Vyclarré odbor. výstavby - Stavebrrírn ťtŤaclenr, Kar]ovo trátrrěstí 78- KolÍrr l. 280 12,

Zcte přikláclárn nárnitky a připorrrírrky k oclťrvoclnění ze stlany stavebrrího Úřadtr Kolín a mýcli

podnětťr a nárnitek k povolerrí této stavby.

Naprosto nesoulrlasínr s postojeni 6 5 r,yjáclřepím paní ťri,ec]riice Evy HavlíČkor'é" kter'á .ie vedoltci

Stavebrrílro úřacltr Kolírr a v této r,ěci Stavební,ťtř,acl Kolín zastuptťe. Paní El'a Havlíčkor'á igrroru.ie

veškeré noje připorlrírrky" které se vztalrtrií k povolerií této stavby. PřiponlínkY bYlY sděleriY rre.ien

při ústrrírrr jednání. ale také b1ll1l písenrrrě c1oložerry tra Stavebrrím ťrřadě I(o|Ín,

Nesor,rlrlasírrr s v,vclanýrrl Rozlrodtrutírtr. Stal,ební zár1lěr obsalrtrie:

l l. starror,í poclrrríriky prc) t"ltrrístění stavebrrílro zánrěltt :

'o Dešt'ovi.f ílnku 5ttl3 rl \,,ýukll,tlcí lěle,stl

s o1rlečlenr tra velikost dešt'or,é .iínlky a vsakovacílro tělesa urrrístěrrých na tomto pozenlku trebttcle

plnit při cleštíclr claný ťrčel. ke kter,érrrtr.isou zřízetry a navržen1,. jelikoŽ je clo lrlorrbkl'cca 30 crrr orrrá

pťrcla a dále je iílor,é poclloží. Z tolro1o cliivoclr.r netlí trrožlé. abr, b"vla cleŠt'ová r'oda Pi'i větŠÍnl

množstr,í zasal<or,átra c1o 1rozerlktt stavebníl<a. A prottlže ve zde.iší lokalitě ch5l|1 lianalizace

1lr.o oclrok po,rclror,é rzocly, je tato poclnlírllia i clíli1, 1,1asttrostetlt ptici1' teclrrriclt1' treProveditelná,

S ohleclenr lla zpevtiění clarlélro pozettrlitt hrozí. že tato porlrcltová r'ocla bltde stéltat na nlťri Pozetnek

a li nlétlltt ob,cllí. Tínl btrcle cloclrázet li rraclnrěrrrétrrlt zanloliřor,átlí a tírrl páderl-r i l< ztrehodtrocor'áttí

1

tk"t



a I)oškoz0\,átlí rlléhtl rlla.jetkLr,

,, před ztthtiicníttt :cntnít,lt 1lt.uc.í ,je ,sttttebttík 1lol,itte tt :ttii,s,tit vl,t,l'Čcní l',Šat'h trltltl:cntníc:h

illud:clntlíclt ,títí. uh.l, ttedtl,šlo k iejicll přípttclnétlttt 1lo,ŠktlzettÍ, tt 1lři t'ectlizttt'i ttttt,sí hl''l dotlrŽan,l'

ptltltltínla, ,s,tlttl,i.s,c,jít,í ,s, critttttls,lí l, tlcht,ttttttétlt 1lti,sttttt

Tato poclrlrírrka pro Lrrrtístění 5131,g[rlrílro zátrlěrr-t nettrťtŽe být nikiiy rTaplrtěrra, pt'otoŽe Ve Statl0r'ení

podnrírrek pt.o uveclení stavby. tletrí ztllítrětro oclrt,atltré pásr'ro v trretreclr rrrrcl lrlavníker-tr Podrobnélrtl

rrlelioračnílro potrr.tbi z roktt 1904 a přeclnrětrrélro'oclního dila DN j00 z roktl 1980' A PokLrcl

stavebrrí ťrřacl kotín korrstatr-rie. že trer,í. kucl.v toto potrrrbí r'ecle. jak nrťrže být stavebník scltopetr tottl

potrubí zarriěřit a cloc.lržet poclnlínky sotrvisející s oclrranrrýtrr pásnreni'/ s olrledent na nedoclržení

oclrratrtrélro pásrna" je stavlra netnožtrá. Proto by rněl Starlební ťrřad statrovit poclrrtírrky pro z.jiŠtěrrí

tolioto potrrrbí.

* Dclttttll,ní ron,ocb, spl tt,šktn,|;1,h wxl

Ve vyjáctřerlí ocl ivlěstskélro ťrřadLr Kolín, od§oru živottrílio pr:ostŤecií a zerrrědělství z lrlecliska

Vocloprávnílro ťrřaclr.r rreexistr.rje upozornětrí a poclnrínka, kclY ocl 1.1.2021 vstotrPÍ v Platrrost novela

voclrrílro zákona § 38 oclst. 8. ve kterérrr btrcle platit povitrnost s rrakláclárrírrr. odvozet't

a cloklaclovárrírrr s oclpaclrrími voclanli v bezodtokor,é jírrrce.

Sta,ebrrí ťrřacl Kolír.r v rozlrodntttí ze clrte 8,10.2020 o povolerrí k této stavbě argutnerltujeZávazným

stanoviskem Městského úřaclu kolín, oclboru ži'otního prostř'edí a zenrědělství'

čj.lvtUKoLÍN|):ZPL95439/19.Tvzeclne4.10.2019ačj.:MUI(oLlNtoZPZ107624ll9-Clt

ze clne l6.10.20l9, se kterýtli zásacirrě nesouhlasím. Tato r,l'iádření isou zastat'alá a rreodPor'Ída-ií

sktttečnétrtil sta\/Ll věci na tonlto pozetrlktt. v těchto stalloviscíclr tretlí Žádná ztlrítrka o lrlavníkr"r

podrobr-rélro nlelioračrrího potrr,tbí z roku 1904 ani o ,ocltrítrr c]Íle DN 300 zatrrrbtrětrélrcl odpadtr

ctle PD zroku l!)79 iako odpaclr"r ()8 clélk-v 387 nr. Por,rŽití zastaralých inÍbrrrracich |ze ze strany

sta,ebtlílttl ťrřaclrr kolín. konstatcl,at ialto účelolé. protože sta'ebttí úřacl kolín nepožáclal o ttová

starto,iska l< tot.tlttttl řízerrí. které se kor-ralo při nlíslrrim šetření clrre 2l ,9,2020 ociLrorenl Ži'otrrího

prostřeclí a Sttu,et-lrlírrl ťtřtrtletll Kolírl v tllrci Dtlt,tlitttt,ll,ice tra clot,r'Čnýclr ;lozerllcich - Parcelrrí ČÍsla:

7jlj6. ]3l52.7_]/_)1. 7j150. 73l1c).73148. 73l31,88/ó. 88/ó. 88/l. Dlile b1'l ()clbor'Živclttríhcl 1lrtlstřeclí

a Star'ebtrí rlřacl l(olírl požáclán rlro.jí ostlbtltI ,,e stt-t\,slu zákorla Č. l()(l/l999 SLr.- rl s'cr|rocltlétll

1lřístttl.,r_r k irrlbrnracíl1l \/e zněrií pozclě.iších přeclpisú. o 1rro.iel'ttl't'llt doktttltetttaci tl re'italizaci

rvbníka v obci l)tltllritlor,,ice. ltterá s," proi,ťtclt\la v letecfl 20ll - 20l2, ''\ ttt s ollleclettl rla Probíha'iítlí



řízení týltalící se tlreliot,ačrrího 1;otrLr|rí z rtlkrt 1904 a l979 - ]98] i' tllrci DtlrlláttclVice' lttcré 'ic

,,yťtstětto clo Radovesnicliého 1ltltoka. 
,fato t,evitalizace rrrá i přÍIllot-t souvislost Ii řízerrí o PoVtllettí

staveb ntl 1rozetlrcích 73l4L). žaclatel: LtrltáŠ Kortýr'ka a Tereza l(olrýr'litlr'á-

čj.: lvlLlt(oLlN/7860l/20-Har,. zn,., SU 211-55/2019, Dále žaclatel: lrrg. Cltirad l(aČtlr a Alerta

lračoror,á. 1lozettiel,, 73ij4. či.: ivltlK()LIN/SLj 998l]i ic). Ti,16 itltbrtriace nli clo drteŠrrílro cltle nebt'lv

ze strarry Stan,ebtlílto útacllt I(olín atri ze stratry,oc]bortr životrtího PtostřeclÍ Posl<1illg11', Ve clrtech

12.8.2020 a 25.8.2020 jsenr poclár,al oznátrretrí rra poclez-řetlí tla Čertrolt stavbtt na oclbor výstavb'v

a stavel"lr.rí ťrřacl l(olírr. v těclrto tTznáttletríclr .jserrr ltpozorňol,ttl rra zrrriňovatté ttrelioLační potrtrbi

o průtrrěru trr,tbek cca 30 cnr. A ctále ivstitpní šachtt,k totrrltto potrulrí proclráze-|Ící přes ptrzetnk1' -

parcelr.rí čísla 73i36 ^ 73l52.. 73151. 13150. ]3149. ]3148. 73134" 88/6. 88i6. 88i i' Toto Potrtrbí ie

vyťrstěrro do Radovesnického potoka,

Ner,ítrr. proč zcle parrí úřeclrlice Eva HaVlíčková rieuvádí drry

prostřeclrrictví rrl poclate l rry Městsltélro ťrřadtr ko l ín LT y [o trrolt

z čerr-ré stavby vodoteče s títlrto znětritrr,

(l2.8.2020 a 24.8.2020). ve kterých .ií

osobort poclárro oztrátlretrí r-ra podezřerrí

atn

lle

Tírrrto oznánretiitll se stavetrtrí ťrřacl nezabýval a předal .ie k šetření odbortr Životrrího prostředí kolírr'

paní Eva Havlíčková se treclrala přizvat k ltrístliíntr,r šetření odborem Životnílro ProstřeclÍ l(olírr'

vocloprávlrínr ťrřaclerrr kolírr. aby na rrrístě rrrolrla arglrlnentovat a zastltpovat zde trepi'izl'arré nra.iitele

stavebníclr pirzerrrkťt KorrÝvkor,ýclr a Kaěorovýclr, kterýrl v1,'dává stávebrrí 1rovolerrí a Předkládá

za rrě při šetřerrí clo spisu odborrr životItíilo prostředí liolín vv.iáclření ze státrlílro pozerrrkového Úrřadrr

ze c|tle 13.8.2020.

při torllto řízení již rrrěla irřeclrrice na Sta\i eL]llítrr ťrřadtr Kolín ve slclŽce KaČorovýclr nroie PřiPonrírrkY

k vv.iáclr'ení Státnílro ptlzetrlkclr,élro ťrřaclir, B,vl1, zde cloložerry clokutrretlty a mapor,é 1roclklacly

k yocltlímtt fli|11 (ytrcloteči) a rrrelioračrrírrrtr potrttbí. Tyto přeclrrrětné clokladv r,šalt zc,le nezttlítrila

a arii .ie tleprezellto.,ala tak jako 1rrezetrtoriala dclktttllent. který obha.irrie stavebník-r'' Při r'Šeclr

rrlísttlíclr šc.třeních ze strat.t\l Star,ebrlílro ťrřacltr I(olín llocl veclenírll ťrřetlnice |]V1: |-|n1lIiqkol'é ani lrři

ltlísttlitll.ieclrlárlí Vtlclo1lrá1,Ilílro úřaclLr l(olírl za 1lřítottlrrosti Úřeclnice I]r')' I''lavlíČlior'é tret"l1'l 1lřítotlten

rlikclcl z. oclclělellí Vt_]S Hraclec lirálclr,é StátIliho pozettrl,,or,éhcr ťrřacltr. 
'rerr b1'l i'Žcli'cltrtirztrvátl l"lortze

1lísetltnott lbrtttou. N4irno .iitttt ale tr),1a 1lřizr,ána rlapřiklacl I1,1giena KtTlírr trebo Ptl*oclí l'abe'



l( ozttáttretrí o čertlé sttrvbě,ie přiIožeria fbttlcloititll1elltace potrr"rbí. ktet'é se' této lokalitě l hlottl,ce

lla tlveclených pozetttcícli rtacházÍ, 
l

[)rre l4.8.]020 Stavební úřatl obclržg1 i,1,.iáclřerrí Státnilto pozetrrliovéiro úrřaclrr a drte 8,8,]020

1,1,inclřerlí Lesťl české reptrblilt_v. Tato n,yiticlření b-vla zaslárla llit clotaz Sta'elrrtilro Úrřacltr Kolíri

prostřeclnictvírrl ťrřeclrrice Evy ř]ar.,líčliol,é, V olrclobrrénl řízerli (lionývkol'i a liirČorol'i)' které r'ede

sotrběžrrě. tato ťrřeclnice porržívá stejné irrtbrtrrace a ste.iná ptl1,olerrí,

Ohě vy.láclření byla negirti,ní, Sta,ební úřad nevvlrocltloctt|e obsah rrlýclr PřeclloŽerrýclr cjoktttnetrtŮ

a cjůkazťl v obclobnét1r zcle sclr"tběžrlérrr řízertí a šetřerrí (složka Kačorových), V tonrto případě practr|e

pollze s itrfortriacemi z této složky v nrťr| rteprospěclr,

Nesor.rl.rlasírrr s tvrzetrínr a reakcí ze stratry Stavebrrílro ťrřacltr Kolírr na trré PřiPonlílrkY,

mttjetek 1lctltct h,Igt.. Ludislul,tt Kttšllaťu, ntttiitele pozen*u p,č 7ó/2 tt sí,p,č, 59 k,ti, Dontdnoyit,c,

Tvrzení ,ie rrepravdivé. Přes pozetrrek 13149, na ltterérl má být proveclena 
'-'ou5 

rlýstavba rodirtriélro

clotrru a ostattiílro zaíízení. vede nrelioračrrí potnrbí (vodní ctílo) o 
'elikosti 

30 crrr, Potrtrbí je

položerro cca 1 nr a méně pocl povrclrenr v místeclr" ve kterýclr btrde zabuclovárra bezodtoková

odpaclrrí jírrika 18 ttt3, clešt,ová jímka 5 m3 se vsakovacínr tělesetrr, clťrm a jirrá pevná zaÍ'izeni'

i Nesotrlrlasínr se stanovenírn podnrínek pro provedení stavby ze strany Stavebrrílro ťrřadrr v bodě 14'

cituii: ,,pohrcl 1lři výk6p11l,ycll pracíc:ll 1,1ucle z.jištěnct existen,c'e tlcll'oclřtol'ttcí 1loÍrubí (tlrenáŽních

ptllrtilí, ,stilvel)rlík 1lrtll,cdc ttct ,syé tlťtklucll, tukoyú,íet:hnit'ká oPtttř'cnÍ, ktu'á zttjistÍ,ieho,ÍiutkČnosÍ"'

Tato prezentace výše zrnírrěrré poclrrrínky je pro stavebtríka Ze Stran' Sta'ebrrílro ťrřaclr-r PoLlZe

nrotrretrtáltrí a alibistická. z dloulrodobého lrlecliska ie rretrclržitelrrá, DťrnT, bezodtokor,á jínrka

o obsalrtt 18 t.tl. a clešt.ová jinrlia o obsalrtt 5 ttr3 jsou lrtrrístěrry pi'írrro rra (trase) ltebo'těsrié blízkosti

zde tlrrrístěrrélto hlavníku poclrobrlého nrelioračtiílto potrllbí z t'olilt 1904, cto kterého Přitéká rloda

z ploch.v přibližriě 1.5 krrrr až 2 ktrr!. a ta rrásleclrrě clcltéká tínrto .ieclirrýrrr Potrrrbírrr z této lokalitY

clo zcle.išíhcr lJ.aclol,estlickélro potoka. který spt.avuie Po,oclí Labe. Dále cca ? rll od lrla,níku

poc.lrotrrlélro rllelitlračrtílro potrtrlrí z roktt 1904.1e r-tložetro ' lrlortbce Př"ibliŽně 0'6 nr aŽ l rn dalŠÍ

votlní dílo potl oznirčenim (zntrulrrrěrri otlpatlfr o prťrrrrěrtr DN300) z roku lg8|' Z Př'iloŽenýclt

tltlkutnentíi č.j.: r,otl /l588/t981 r,Kolině tlnt 3.12.198t 1,1,1rlýr'zi., že in'estot"enr je oblastrrí

stritní ltlelior:lční sprii.,zt pralrzr, pracoviště I(olírr, litel,á 1roŽáclala ztl,otllror doPisent

zn,l57l8l/Iirnt. Z l7 .().lt)8l tl \,otloprrivní proicclnárrí proielitu "()tlYoclrrěrlí 1rozentliil

a zatrubnění otl;r:rclťr ,lZD I{rrtlovesnice I1,o'



K téttl star,bě b},lo oclbtlrenl lýstti,b),a t.lp ()NV r,Ktllíně clrle l7.(1.198l pocl Č.i,llvst,l]1/8la stlttltlits

ocllrortl yýstavb} a úp oNv Kolín cJle r\l20 zák,čís, 50/76Sb,č"i,vyst,/8l z l7,9,8l, Speciální

statlebníťlr.aclyi,,vciánoťlzetllnirtlzlrclcltlLttí.

Stanovisko Otlboru VLHZ ONV Kolín -zern, ocltlělení

(t'.,j.zcmi l 7 39i8 t z 5. l 1.8 l )

I.,boclě 2 ,si ,s,lttt.ttll,uie 1:ocltttítlktt l)() reulizttt,i eltllčatlého 1ltllt,ti'sÍ; ,,lttl'é,Yttlt' Pt'ovátlěrt{t'lt

tneliot.ttčních 1lt.uc,í ttuhldsí zde,i,šínttt tlcllltlt,tt tlkollčeltí 1lt,tll,tiděttl"clt 1lt'ttc'Í ct Přetlt?ní Pozamku zllět

zenřtlělské 1,1,,rollě 1toívrzctté ttžil,ulelent put,ltl í"j, ,lZD Rctdtll,c;;ttice /1", To ztrattrená, že investor

oblastrrí rneliorační správa pralra přeclává po ukotlčení svého zánrěru zatrublrětrí oclpaclťr pozetrrek -

zclťrrazrirtii pozenrek a pťrcltr. ne potrr,rbí - zpět k zerrrěclělské výrobě Pot'lzetré ttŽivalelenr PťrdY' t'i'

.lZD Raclovesrrice lI,

(č,.i. zem /t739/81 z 5.11,81)

Oclbor vocl. Cl lcsníhtl ltos1loclát|slví ct zenlěclělství()N['l, Kolíttě př)Í,slttŠttli,jako orgcitl stdlní sllt'cil1

lesního hos1locltit'ství ]sodlell,íí, J§2ó ocl,tt, 2, 1lísnt, b) zák, č, 96/77 Sll, vlclút,á proieclnání s le,snínt

zci1,odent t,Clll.tmc,i n.('. ct Lesttínt zd1,otletlt ll Nyntl"lrn,c:e ptlclle u,st, l9 oclst, 2 t'il, záktlntt ,sothlttsí

melioračtlícl.t oclpaclťt tt tyttžitínt l,Lzentí ye vzclúlentlsti clo 50m od lesu t'kal' BoŽec' Lipet"

Rudotc,sttice tl.,()hutYe, Pti.(,llrčic,e, Dotttúnovic.e 6, p11511c|N, okr. Ktllítt. Soultlus se vydcivú

s potlnúnkou, že úpruvuttti oclpaclťt u tttelioračníclt zuř.ízení nedojde k zumokřetlí lesních porostťt

nebo jitýclt pozentkťt lesníltofottrltt ct ll př,írotlě,že bl, v sottt,islosti nebo,jinýctt pozemků,

V přípactě tretlrožtrosti ocltoktr povrclrové vody a ztretrložnětrí úctržbY- rrásleclrré o'rav, tolroto voclrrilro

clíla se tilrrto porr-rší. A clo,icle k rlesplrrění pocltr,ínek 
'Yclarrých 

odborerrl vLHZ oNV I(olírl - st' PéČe

o lesy. pr,i Lrclělování po,clletrí k 1lrovoztlvárrí tolroto zaíízeni a tírrl i lt tlenroŽnosti ocltékání velkého

trltložství pclvrclror,é rlody, !š!e l, ltust ie iiž u lesa,



v,Ýtloti

otlbor VLHZrl Kcllírrě" .iako příslLršný r,oclohosp. orgán 1loclie rtst' 5\ 1 a 6 zák' Č' 1j0/l974 St]'

O st, správrrě ve .,ocl. lrospoclářství. v-r,clát,á se souhlasettt oclborrt 1'ý5tavb,v oNV v Kolíně investoru

trkce,ti.oblastni státrrínrelioračrrí sllrár,ěr,Praze10,t-I FirrsliýclrclonrkŮ'Povoletríkesta'bě

oclr,oclt,rětrí 28.8 lra 1rclzenrkťt .IZ.D Raclovestrice lI. a zatrtrbrrění 4.095 litrl trlel' otlPaclŮ a to dle § 9

zák.čís'138/1973Sb.ovoclách.tltoZac]odrŽerrítěclrtopoclrrlírlek:

Tento vÝrok rná 10 boclů. pro toto řízellí jsott zásacltrí l,šeclrtry bocly r' 1lůvoclrrírrr dokunretrttt'

Zcle irváclírrr část clťrležitých btlclů pro toto íizení,

Bod2)Správu,provozaúdržbuvybuclor,anýchvodohospodářskýchzařízeníbudeprovádět

investor n JLD Radovesnice Il" případně jejich právní nástupce,

Borl 3) ottborný rlozor na stavbě bucle provádět pracovnice investora s. kratochvílová'

Botl 5) Investor doclrží poclmínky uvedené ve vyjádření STE k,p, Kolín, oKsS Kolín,

odboru YLHLONV Kolín zem, oclclěl, a st, péče o lesy,

Bod 9) škotly způsobené stavbou nn nemovitéi majetku uhradí investor příslušným

majitelům poclle platných směrnic,

Bod10)Poclokončenístar,bypožádáinvestorvoclohospoclářskýorgánoNV
Kolínoproverlenívodohospodářskékolaudaceapřetlložíknipříslušné
doklady a podklarly včetně dokumentace dle skut, provedení,

Voclolrospoclářsliý orgán ONV v Kolíně přezkor"rrtral

že trejsott trepřirrrěřerrě clotčerry zájnry ostatrlich, a

rozhoc-ll. jalt ve r,ýroktt ttvecleno,

předložerrorr žáclost a po ielím doložerrí shlecJal,

proto v soulacht s platrrýnri prár,rrími předpisy

Vecltlr-rcí cldt,lortr VLHZ llrg. .losef Šrrlíd



,,ono,n clťrvoclr.t zcle přililádánl nor,é it 1lrozatíttr ptlsleclní r,1,|ádření StátrrÍlro Pozetllkor'élrtl ťtřacltt

ocldělení VHS Hradec lfuáiové z,e cltre ]1.10.2020- V tonrt; písetrrnétlr vyiáclřerríjasně a proliaz'atelně

clry[rí tvrzerrí trástuprriclié orgarrizace. Dle nrýclr doložerrýclr cloiturnrentŮ Patří toto Přeclnrětné voilní

dí'o irrvestorovi" literýrrl byla v clobě rlýstarlby oblastní státrrí rlrelioraČní slrrár'a l)ralra' A jak je jiŽ

výše tt,ecletro l, evicletrčIlítrt listtt .,oc1olrtlspodeiřslié eviclerrci, toto clílo nrá přejít tra rlastupuiícílrtl

clalšílro právrrilro tlástttpce. který brrcte prováclět provoz a ťrdržbrr, z tr;lroto clťrvocltr it treťrplrré

infortlrace jsem požáclal Státrrí pozenrkový úřacl. poboěku Vt,lS Hraclec Králové o t'vto cloktttrtent-y:

l)..Zápisoocle'zcláttí api.evzetí brrclovytlebosta'byzeclne26'10'1982Č'1/82_04_1i-044/D/2'

Kcle nrá být uveclerro jako zástupce přejínrací otganizace oSMS" jako zásttrPce bttclor'tcího

uživatel je uvecletro JZD Raclovesrrice Il,

7) Dokunretrtaci. ve které se tná počítat kde vyplývá. že se PoČÍtalo s tínr" Že Příniýrl itrvestoretrr

rrrelioračrrílro detailtr a oclpaclťr 04.07.08.09 a 0l2 bucle.TZD Radovestlice lL' přírrrýrrr itrvestoretrr

odpaclťr01,10allbtrdeoblastrlístátrlírrrelioračnísprár,aPraha(oSMS)

j)Dáledokuntetrtkdepředrrrětrléclílo-potrubíDN300oztraěenédlePDzroku1979jako

oclpac1 08 clélky 387 nr není v seznafilll rTraietklr kategorie HoZ,který bYl Protokolárrrě Předá't

vtrávaznostinaRozlroclnr"rtiMirristerstvazenrědělství.Ústřednílropozemkovéhoťrřaduze

drre5.1'2012Č,\.226913l20l1.\AZE-:)302.vprávrrínrociocledrre8,3.20l2,zeZemédělské

1,odolrospodářské správy na Pozemkový forrd ČR,

Stavebrlí úřad svýrrr vyjáclřerrír,rr trlrclí a argutrrentttie., Že ve 'o"'.:::: 'j:',,l',:*o'oltmal 
přeclloŽenott

žádost" projeclrral ji s ťrčastrríky řízerrí a dotěerrýrr'i orgárry a zjistil, Že v jejírlr usktttečtrětrí rrejsott

olrroženy zájnry clrrárrěné stavebnítrr zákonenr. předpisY vYdalrýrrri kjelio Proveclerrí a zvláŠtrrími

předpisy zlrleclisek v 5\90 stavebrrílro zákona, a zjistil její sorrlad tla teclrtrickor'r irrtiastrr'tkturlt

a s poclrrrínkarni ochratrtrýclr a bezpečr-rostrríclr pásetrr. z'láštních Právrríclr Přu'.lPisťr' trebo tolroto

zákor'a. popřípaclě s výsleclkenr řešerrí sporťr,

/ s tílrrto tvrzetrít,lr napt,osttl nesotthlasítlr, jelikož spor r'5'řešerr rrebyl a stavebrrí irřac' kolírr

v boclě 14 sice starrovil nějaké poclrrrínky. avšak ty ]sor,r nalrrosto rrecltlstačtr]ící a přecler'šínl

zar,áclějící..I,vto poclntínli,r,neřeši ttl podstattlé a tor,r je ochrana, oclrratrná zótra tolroto zai'Ízetlí

tl bitclottcí nrtlžtrtlsti zahr.nrr.iící úclržbLr či oilra*lt. ale také po'oletrí vsttlr,tllit nrajiteli tolrotcl 
'ocltlílrcl

clíla rra sl,ťr.i llozetllc-li. Popřípaclě tlclstrirtrělrí černé sttr.,b,, clle záktlnir, 1rokrtcl,ie tottl'odtrí ciílo Černli

,1i1l,bri. V ce lérl_r řešerrí tolrottl slrorr.t lreb_vlo .ieclrltlzttačrtě 
liotTstatoriátrtl Ze Stťall-Y Sta'ebníi-ttl Úřaclrr

Ktllín arri ostatrríclt irrstitrtcí. že tta těchto StrategiCk),,l,ýztlatrrtl(,ch 
zařízerlíclr (lrlai'rlíli 1:loclrtllrrrélro

i,
l
I

!4



elioračrrilro zaiizetlí z, t.okrt l904 a cláie přeclrrrětrré r,trcltlí clíltl lrla'rli rrrelioračrrí 1ltltrLrbí'

ttrr.rbr_rětrí oclpaciů z rokLt 1979_potrtrbi DN _i00 ,ialio oclpacl 08 clélky 387 nl). které nlir.ií l'liv

:o velliot_t část úrzerlrí t.ial, iiž. b,vlo rrvecleno cca 1.5 l<nr: až 2 knr])" je l'I10Žllé P0stavit doniY a,iiná

lřízerrí a ztrehocltrotit jejiclr další existenci. při porttše tohoto voclrtílro díla cltrjcte lt ztreirodnocetrí

,alitrrího života tr poclrtlínek pro žití pťrvoclníclr oby,ateI na ťtlior cizíclr. s Čínrž.istlrr spojerl-v zr'ýšettc{

áklacly ir-rstitucí a trré osoby a crstatrríclr. které v přípaclě porLrch-v brtclort ttlttset za značtrýcli

irrančrríclr prostřeclků uvést rlše clo půr,oclrrílro statvtt,

,ělrerrr celélro řízeni neby.l osloven maiitel tohoto zaíízetli - vocltrílro c'líla (vodoteČe)' literé

,elkýrrrmtroŽstr,ítrrpozertrkťt.aarriostatrrínrajitelé.kteří.isottttattlrrkčnostivtlclotečea

nelioračrríl.ro potrtrbí závislí při zrrehoclnocor,ání pozemkťr. v trrétrr přípaclě se při ztlačtlé

r velkém trrtrožství vody.ieclrrá o ztrelroclnocertí rrrélro souseclnílro obycllí a pozenrkťt,

oclnutí

ffiSb.oťtzeninínrplár'ror,árríastavebnítrrřáclrr(stavebrií
ve kterém se porrršr,r|e s\170 odst. t písrrr. b) a to srrížením a odst,2. veřejná prospěŠr1ost

lrlavrríku z roku 1904 a voclníl,ro clíla z roku l979 slouŽi ke sniŽovárrí olrrožení ťrzetrrí

povoclněr.rri nebo .iirlýnri příroclrrínri katastr.of-arrri a zvyšování retenčrríclr schoptrostí ťtzemí.

prvkťr ťtzenrtrího systénrtt ekolb gické stabi lity,

Zákonovocláchaozměněněkterýchzákonů(voclnízákon)č.251/200lSb.

V §56 oclst. 2 a především oclst. 3o který jasrrě specitikrrie vYnrezení staveb k vodolrosPodářskýni

trrelioracírn pozenrkťr a jejich částí, a zpťrsob a rozsah Péěe o l"tě stanoví MirTisterstvo zerrrědělství

vylrláškotr.

Vylrláška 225 lVlinisterst,a zemětlělství ze dne 17. kr'ětna 2002 o Poclrobrrérr' 'Yntezení 
staveb

k voclolrospoclářsliýrrr ttrelioracítrr. 1rozenrkťt a je.iicli částí a zpťtsobtt a rozstrhlt péče o ně,

V§2odst..lpopisrrie.co.ic.stavbakoclr,ocltlěIrípozettlku.'ie.iichčástíazaiízeníodrrocltiovací

soustarly, k čenru slor_rží (k oclr,áclění naclbytktr povrchové a poclzenrtti vocly z pozetrrktt,

k provzclr,ršriování pozetnktt a k oclrraně oclvtlclliovaného pcrzettrkLr Přecl zaPla'etrítl vrrějŠÍnli voclanli'

atcl. oclvocltre\ní pozetrrkťt po,,rclrovýnl oclr,odtrětrítl., se prováclí zejrrrérra oclvocltiovacítni ltarrály

rrebtl1rříkop1,,.Vprotokolltzec1rre-].l2.l98

"oclriího 
a lesrríl-ttl hospoclářstl í a zetrlěc]ělstr,í ONV 1(olín Č,i. r'oc1/1588/198l "()tň'rlinění ,xlzamku

tt :ttltlthněttí tldptttltt ,IZD Rtukn,c,sttic,a lL"
cní : soubtlr tlb.iektů, literá slorrží

1l §2 otlst. 5 .je .iasrlá specitiliace lrlavq

k tlcll,ticlění rradbytl<r-r povt,clrcx,é a ptlc'lzeIlrtlí vocl1'

a li tlchratlě clclr,tT tlňovattélttl 1rtlzetrlktr přecl zit1llirvetl íttt

proclrází

lrlavrríkrr

vlhkosti

zákon)"

tolioto

r, ťtzenrí

uložerrí

z- 1,1ozetlrl<lt. l< 1lrtlvzdrtšňor,átlí poz-ettt1,1t

r,rrěiŠínrir,tlclatlli.ze.irrlétlitoter,řetrélianiil1'

! l-i
tl



(s*oclné tlc1.,oclňo,ací příli.opt,. záchl,tné příkopl,.,11.1.;. lir,tir potrubí (rrcl sr'ětlrrsti 30-§.rlr r'Četrrě)'

obiektůnanich(stirpně.skltrzy)aoclvodňor,acičerpacístattice.

V ttlttrtcl oclsta,ci .|e.|asná specitikace hla,nílto oclvoclňoviicího zařízerrí ([i,L,vtá ocl'tlclňovací Potrtrbí

tlcl sr,ětlosti 30 cnr r,četr-rě) se stattoviskenr VHS Flraclec Králol'é (Přeclnrětné r'odtrí clílo-PotrLrbí DN

j00 ozrračeniako oclpacl 08 ctélky 387 rn). které také ktlr.esportdtr|e s pro.iektOVOLl clokrttrletrtací tohoto

zaŤizetlía r,šettri protolto11, při prováctěttí stavb}'. IIlvestorettr OSMS Pralra,

V §3 oclst. l zpťtsob a rozsah péče o stavb_v l< voc1olrospodářsliýrri ttlelioracíttt Pozerrrkťt a.je.iiclr Části:

(l) pét,i rl ,ylu|b,|,k 1,odolttls1loclciř",shlnt ntelirlt,trcíttt 1xlzemkit tt ieiich c|tisti Pt'ol'ťtdí ieÍich Ylu'stník

úclržbott těcltto slttyei-1. úct,.:tro ,jltlycll k l,tlcl<llttlslltldúřskllm lteliorctcíttt Prlzenúl,t a ie.iich čti'ttí

sc 1lt.tn,áclí z(t účelent zlltltttul.etti pl.()(:e,sll ,fjlzickéhtl tl1lotřellcttí ct ztúezPe Čení sPolchlivěho

tt be:llečtlélttl lst.ol,tlztt lěchttl stayell. Rtlz,ytill úclt.žb|, \'c'llÚ:Í ze ztillistt rl ltclrŽol'(tcí 1lrohlítlc'e'

Podle vyhlášky Ministerstrla zenrěclělství č.22512002 Str,. o poclrobriérrr vytrrezení staveb

k voclolrospoclářskýnr melioracínr pozerrrkťr a.|ejich Částí a zpťrsobr-r a rozsalru péče o rrě. prezerrtu-je

Státrri pozerrrkový ťrřacl. oclbor voclolrospociářskýclr,staveb n6 5yýclr irrterr'etovýclr stránkáclr: "Stavba

k odvoclrrěrrí pozemku -HIavttí oclvocltiovací zuř,ízení ie sot.tbot' ob.iekni, které ,sItlttŽÍ k oclvdclěni

tluclb),tktt 1lovrcl.tolé ct podzetttní yocl), z pozentktt ,...,.k ochruně otll'oclňovaného Pozemht

př,etl zuplctyatlíttt l:ttěíšíttti l,tlclrulti., zc.jtnéttct tlíel,řetté kctnúh'.,,.,Pt'ÍktlP1'"",krlltú PoÍrubí (od světlosti

3hcttt včetně)."

nnze čR_rirlržba oclvoclňova cích zaíizení TNV 751922 platná z ledna 20l6

,síttyellttílto zúkotttt tt z.jislil .ie.ií ,sottlucl s 1ložttdcn,l<1, ,stttl,cbttího zeikonrt ct 1lt'ol'ťtclěcích 1lt'til'níc'lt

ttclltl lec:lttlic:ktltt itlfi,ustrtkltrtt k ntožlttlsli tt zlltisobtt ncryojani nel'ltl k 1lotltnínktim tlolČenýc'h

tlc.hrut.tlt1,,ch tt 1.1ezpcčtltl,;lttích 1lťt:sellt, zylú,štních pt,ú:,níc,h přetlpistit Se zál'ttzttl''ttti sttttltllliskY,

1lo1lt,ílluděs't,tlzhtlt{tttttítttitltlÍča'tt3,:c,htlt.gcit,tttlltlcllaz1,1ú'štníc,hpřellli,sttnebololtotoztikonu,

1l t l př í p tt tlě :; l,)i,s, l e d ka nt ř e,š c n í 

"'

Nesotrhlasítlr s títrltcl tvrzetrítlr. ž-ádllý platný ziikotr. r,t,lrláška Či trortrla lrenrění tuttl sllecifikaci'

kteroLt.|e Velikost ptltrttlrí. potlle literé bl,tato r,eliltost (j() cnl r,Četrrě) rrrěla být zaÍ'azena clo l<ategtlrie

1lclclrol"lrtélttl ttlc-lioračtrílio zařízeni. Žaunl,zálitlrl či prár,rlí l1Oťll1a 19yl'tllezltie pfa\/O1-110ci Úředníkfr

tak. ab1, 1.1,r,l1, 1lro*ecletrr, zt,ttěttl, zálttltla 6i ,,1,|1lášltt, clle.ieho ,lastttíclr Potřeb Či 1lotřeb Úřadri a [r,v"lY-

tak \i r(lzl]0lLl s.iastrtltt specifiliací l,clarrýclr zákotlech coi vrlilášli,áclr a trt"rt'trlách, Stal'e|rtrí Úřac] Kolírt



z_iistil soLrlacl se zákorl), it l:,r,ár,lrírlri 1lřeclpisi,. z_e.itttérta pali S olrecnÝrlti ptlžadaVkv" s podrrtítlltatttt

ochrarlnýclt a bezpeč rrostn íclr páserll pocile zvtáštn íclr přeclp i sťr,

V této interprettrci a zclůvoclrlěnínt Stttl,ebnirrl ťrřaclenl Kolín .ie rozpor s platnýnri zákorrY a ttornrattti

a náslec.lrré povitrrtosti rrrajiteltr tolToto zaí,ízení o úclržbrr a zaclior;átri ochranrlýclr a bezPeČrtostních

pásettt rra trielioračrríclr zařizerríclr. pror,ác[ění evidettce a clolttttrtetltace o ÚclrŽbě, Žáaný zálitln

nepovolu,ie sta,lru rodinný,ch tlornii či iiných zaÍ,Ízeni na l'oclníln díle (zatrulrněnýclr

oclpacleclr DN 300).

pokud se poclle Sttrvebnílro ťrřaclr.r I(olín ttetrrttsí clo poclrrrírrek sPoleČrrélro rozlrodtrutí zalrrnovat

při1lorrrínky. ze kterýclr povitrtrost jeiiclr plněrlí vyplývá z přímo platrrých přeclpisťr, a připorrrínky,

které se týkají soukrotlloprár,níclr vztalrťt ťtčastrríkťr. proč tecly stavební ťrřac1 kolírr statlovuie

poclrrrínky v boclě II. pro unrístění stavby a , boclě III. stanoverrí poclrtrínek pro proveclerrí stavby"

ve kterýclr se oclkazuje tra zákotry a jirré přeclpisy? To sanré čirrí ve svých vY,iáclřeníclr i ostatrrí zcle

uvedelré odbory,

.r Stanoviskerrr Stavebrríl,ro ťrřacltr a Státrrílro pozerrrkovélro ťrřacltr bylo do neclávrré clobY tvrzerrÍ,

že zde na přeclmětrTérl pozenrktt a ostatních Pozerr-rcícl-r (P'Č' 73t34'73l48'13l49 ']3l50'

173151.73l52"73l54.]3136) se rraclrází pouze melioraČrrí potrtrbí z roku l904. přiČernŽ rrrapové

poclklacly jsertr tonrrtto orgánu clodával s tvrzenínr. že je zde i jirré voclní dílo _ potrtrbí DN 300 _

a tím páclerrr se tyto instituce mýlily. Stavební ťtřacl clále pouze přizrrává. Že d]e nlaPovýclr Podkladťl

by se na pozel.'1cíclr (p,č.73 134. 13l48.73l49. );/so, 73l51" 73l52,73l54.73136) nrolrlo tiaclrázet

systerrratické od,oclněrrí zellrědělských pozerrtkťr, které.ie ve vlastnictví rllastníkťr Pozenrkri, Stavelrní

ťrřacl tLrto připonrírrktr zohledrril a zallrtrul do podtlrínek č. 14. rozlroclrttrtÍ, V PříPadě ziiŠtění ,ieho

existetlce. tínrto tvrzetrítrr nenrolrlo být trré připonrírrce vvhovětro. .ielikoŽ zde Stavebrrí Úřad

tieztlitir_rIe přecler,šírtr velikost potrr.rbí. literá čirrí 30 cnl" což je rl tot-ttto PříPaclě closti zásaclní ťrcla,i' A

iclerrtit-rliace tolroto potrr_tbí (r,oclnílro clíla), ke literénrtt se vztahrtií Podle 1'1'lrláŠkY Ministerstva

zenlěclělslr,i č.22512002 Sb.. o poclrobrrérll vytllezení stavetr k vcrclolrosPoclářskýnr nrelioracíttt

pozenlkťt a.ie.iiclr částí a zpťlsobrt a rozsalrtt péče o rlě. (]clž nrělo být v 1roclnrírrkách sta,el)nílro úřadtr

i, boclě 14 u.,ecletro. 1rrottlže .ie tcl zásaclrrí ;lrcl ttrllístění stavetr a .iirrých zařízeniclt na těclrto

pozenlcíclt, Zá|iaz prtlr,áclění sta,eb nacl a, těstré blízkosti (trvecletlo , nletreclt)"

.iež b1, z,ttett-ttlžňtll,alo ťrclržbtt či o1lrtii tt tohotcl ztlí,izeni a vstLlp ltotrtrclltlítll tlrqátlťttll l<e ltotllrtlle

a opla\lě ttrhottl zt,';ízení.Ze stratrl,Star,,e[,lrtílto ťtřaclLr l(olín rtlé rlárrlitce tle[rvlo \'-r'hr,-t\itŠl"}o,
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ž lvlohtr sor,rlrlasit se sta.,elrtrírrl ťtřaclertt l(olín. že trlelioračrrí potrtrbí ,ie trrirrrárně určetrtt

k tlctvoclněttí zatrioliřené pťrdy. V rrrýclr připonrínkáclr b.vlo písetttlrě sděleno, Že toto Potrrrtrí $§

slorrží .!ako svocl povrcltor,ý.cir ,oc1 při přír,alor,ýclr cieštích. Nesor,rhlasítri r'Šak' Že treslouŽÍ k oclvocltr

pol,rcltor,é clešt,ové r,ody při přír,alových cleštích. Bohiržel toto tllťlŽe tvrclit ťrřecltrice Sta'ebního

úrřaclLr Kolín E,a Har,líčková. kterzi je neztlalá clatlého proLrlérrrtr a slir,rteČtlélro Sta\/tl r'ěci'

A pro pocliatost k nrýni připonrírrkárrr prováclěla špatrrě rrrístrrí šetřenÍ, .iinak bY na rtrístě zjistila'

že toto potrubí je liniová stavba z boclrr r\ clo boclir B (tato stavlra avoclrrí clílo se rrazývá zatrtrbrtělrí

oclpadu). A vocla clo tolroto zaiizet..ivtéká do šaclrty r,t lesa pod liopcem, aby tato rtadrtrěrná povrclror'á

vocla tletekla po pťrclě k mér,rru obycllí. a trrolrla tak ocltéci clo vzclálerrélro Raclovesrrického potoka'

přičernž tato vocla po trase rraplriuie zase ,oclní dílo a clíla 'e 
správě povodí l-'abe' popřipaclě

i při přívalových deštíclr oclrraňtrIe zdejší obydlí v obci Donránovice tak. Že Při traclnrěrnétrr trrnoŽstrlí

vody v potoce a netrrožttosti odtoku v Raclovestrickérri Potoce se vYrovtrávají lilaclinY a tato vocla

vtéká do tolroto potrtrbí a títrrto potrtrbím clále cio lesa a clo PolÍ, Z tolroto dťrvoclr'r je Pro toto Útzenrí

provozusclropnost a ťrdržba strategická a důležitá,

r Na záklaclě clťrležitosti tolroto potrubí by toto potrrrbí nrělo bý1 zapsátro jako věcrré bř'enreno

rra clotyčrrýcl-r pozenrcích k jelro oclrraně stejně, jako jsorr zaPsané inŽenýrské sítě a jirrá dťrleŽitá

zaíízení.

r Nesotrlrlasín"l se skrrtečrrostí, že není v eviclenci a správě státrrílro pozenrkovélro tbncltr

arri Lesťr ČR s.p.

Ti clo drrešní doby ttrto irrfbrrriaci tvrdili

Poclle dosavacltríclr zi ištění ie evic]ence těclrto

poltze s olrledetir na itrfbrtrlace z počítače a ocl stolr,r,

irrstittrcí dosti rrepřesrrá a neťrplrrá,

.r Ve spisr.r pocl oztračenítrr l8b) ze drre 1.9,2020 nártritkY k Povolení Sta\/LrY tra Pozetrrkr't

č.739l4q', katastrálnítll ťtzeIrtí Donránovice. 
,fěrrlito rrárrritkarrii se Stavební ťrřacl Kolín vťrbec

trezaclbíral.TetrtoclokttnrentbtrclepřiloŽerrjeŠtěktonrtttooclr,olárrí.

k rné rrántitce. aby tla potrttbí b,vl posta,etr clůtl,t a Žttt-t-tpa s kotrstatclvátlítrt sttr'ebrrího ťrřadtr"

tresortlrlasítli. 
-,.ottl potr.trbí je ilrokázatré z l11al] a přiiožených tbtograíií' rra kterých je iirsně

zazttttttletlátlo. ž,e přes tl,to urieclené 1rtrzetrlk-y rlecle lrizr,tlíii Poclrobnélrtl tlrelitlraČrlílro 1rotrlrbí

ttveclený v 1roclrtlbtlé tlririlě a ťrstí c1o Raclo,estlického 1lotolia. rie kterétrr je toto 1lotLtrlrí l'iclitelrré'

Dálepřesty,.tor.tl.eclerté1lozetllk).r,ecler,tldtríclílopotrrrbíDN300(z-atrrrbrlěnj'odpat.l).kteréie

ciztračeltcl v přilrržertých tlolitttltettteclr ttrlroto slrisr,r,,a rra tbtograirích, které llrěl stavebrrí ťrřacl l(olín
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l, tlispozici. ttež spis přeclal Votltlllrávrlítlltt ťrřttcltt I(olín li clalŠÍrlrLr pI'oŠetřerlÍ, ['lřeclrrice StaVebIlílttl

úřaclrr kolírr Er,a Ha,líčlior,á byla přítorlna při rrlístrrínr šetřerrí olrleclně řešerrí daný'clr potrLrbí r"této

ltlkalite a tcl cltle 2t.9.2020 rla těcltto'zt-tliňovattýclr 1lozerrrcíclr Vocloprár'nínl ťrřaderrr Kolílr,

tta l<teréttt zastrrpo,ala stavebrlíky a přeclál,ala tolllLlto ťrřadtr clokttnlerrt1'o ťrclairré tteexisterlci 1rot|r"r[rí

plr1 _]00, N4o.ie zcle c1oložerré poclklad_v" které rrrěla k clispozici a Ve spislt. totllttto ťrřaclrr tlellřl'clala,

Dotyčná ťrřeclrrice Ilva l]avlíčkor,á zcle rrrylrlě Ltl,áclí ..1lrtlr:e lT,ltl lrtln,;lctÍtll'titlo^ Že se ztle muŽc

ttuchúzet ttecyitkll,ttrté:ctř.i.zcttí tt ltttlíž tttti nelze předpokltitlttl ktlnkréíní mÍ,tltl uloŽení kl]toltl

ptltt.ullí.-.Neien, že rtesoLtlrlasínt s tírrrto zrlťtvocltlětrínl. ale ,iserrr traProsto Šolior'án, .iak ÚŤeilnice'

která.ie pověřena řízenírlr Stavebrrílto ťrřac-lr-r l(olín. není sclroPna. Se VYZlat v Projektor'é

cloklttrretrtaci. jež,li byla přiložerra clo složtiy. a celou dobtr pracr-rie i pro clalšílro stavebr-rílta. který zde

žádá optlvoletrí na jednorrr z dallýclr pozerrikťr. .lestliže VeZl1,ILl přírrrliu nrezi vstttpellr do Šaclity, která

je r_rrrlístěna rla poli, a vyťrstěr,rítu tolroto potrrrbí. vzrriliá rrrijasrrě r-tvecletrá trasa PotrtltrÍ, A Poktrc1 toto

1lorovtrátlr s projektenr clarlé stavby. tak i nréně vzclělaný člověk S ll'etreni a Provázkent PoclroPÍ'

krrdy vede trasa tolroto potrrrbí,

poktrcl tyto skr"rtečriosti porovnám s projektqn-r urlístění ŽtrrrrPY 18In'. cleŠt'ovott .|Írnkou 5 rn3

zakopanott v zenri a clále s r,nrístěním základťr clonttt, tak potom jako ťrřeclrrík v takto vYsoké Pozici

nettrolru napsat .,tt tutlíž exi,stenci nelze přeclpoklá,tlttl konh,étní nlísto tiožení ltýttlítl 1lotntbí",

V projektrr zatrr,tbnělrí rrrelioračtríclr zařízení rrerrí počítárro se zátéŽÍ clotrru a jinýclr zařízenÍ, Proto

není zaručen požaclavek tra zaclrovárrí tirrrkčnosti. V přípactě skrytého PoŠkozerrí a trásledrrélro

zrreprťrclrodrrěrrí.ie tato opťava a rrásledrré zprovoznětrí tolroto zaíízení trenrožná, jestliže zde br"rdott

utrlístět1y tyto stavby a v těsné blízkosti potrubí brrdou zakoparrá zaíizení,

Ta podniírrka Stavebrrílro ťrř.adtr zbodu 14, jě trevytrlalratelriá, jelikoŽ s PřísttrPen a clrovánínr

některých ťrřeclníkťr l, I(olíně to nebude nrožtré proilěřit. popřípadě provést nápravtt, Mé rrárrritce

rl totttto lroclrr ltažclopáclně vylror,ětlo nebylo,

.7 Nenrolrtt soLrlrlasit s nálrradou škocly. pokr_rcl Stavebrrí úřacl Kolín se zastttllttiící Úřednicí Evoit

Havlíčkovotr přisttrpuie k tonrrttcl řízelri takovýnrto způstrbetll, Ne.|err. jak se prezerttrrje. ale také .iak

prováclí šetřelri a vyhoclnoctrie clťrkazy a nré připorrrínk\,. Tato ťrřeclrrice .ie svýnl rozhodtrutínt

o tttrrist-ovárrí staveb zoclpor,ěclná za přípaclrré vznil<lé Škocly a poškozerrí nrého nra-ietktr'

Stavební úrřac.l tl,rc]í a liortstattrIe. že ,,,§/rlt,chní úřttd nelltttŽe ltrčollttlrlsoá.t' ntlptn'ětlné ztt přílxtcllté,

1u.adettt 1iediítltutú ,šktld,l,.., .íestliže rrrtlístěrrí star,elr 1ro1,oItrje, stttrlelTtrí ťrřaci a l<tlrrkrétní Úřeclníli,

Iiterý rrlá liá.iit prár,a r,šech. nlěla bl,se 1lrtlr,éSt takor,á opatřeIrÍ. ab1' při ttlltrzortlětrí tta tlloŽttclsti

Vzrlililýctl škotj. li tětllto škoclárrr rrecJoclrázeltr. ['lřetltlice Ei,a llaVlíČl<or'á přecl.iitrlii c1o1lřecltr, Že.je.iírlr
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špatrrýrrl rtlz-[tocltrr.ttirl). a p()\()leltíttr stavLr\: za těchto pocltlrítlek,

rla rtla.ietklt a obydlí.

Nesor-tlrlasín1 5l,y.iáclřenínr Obce Oonlano"ice ze cltre 28,8,2019 ,

ze cltre j 1.7.20l9.

vyiáclření nestatlovrLií žaclatelťlrtr o stavební po\,oletlí poclrlrírrky a

řízeníopor,oletríStavbyanelráiízti.inrytrrístníclrobyvatela

Svýnr postojerri olrrožLrií majetek zcle trvale bycllících rccláků,

tlevz-tl i l< tte tuc1 t,lstl bě žiitl n ii šli,ocl a

u 5 y_l,jáclřeníru 0Ú Dotttátlclvice

igrrortrjí lllé připorrtínky i, t0lrtto

ciáva.ií přeclnost přistěhovalcLirlr,

k rrod

Při místnínt Šetřettí tltle 3.g.2020 l, o'..ci Dtlntáncn,icc b1,1l, předúnll nťtnith' k 1ltll'olcní 'SÍuyh))

ttct 1lozemktt č. 73/49 l,katastrálníttt úzetltí Dontúnol,icc. Dále l4'l1' 1'r'roren1' př'i1lotttínlq' tlo zde

.!

psunéhtl 1lrtl|okoltt ct př.iložettct clokttttletlíttce Odllortt t,tldníllo ct lesníllo htlsPodtit'sÍYÍ u zeměclělství

()NV Ktllítt ze clne 3.12.198l, čj.:1,ocl/l588il,g8t Obluslní slúlní tneliot,ctČní ,sllrál'ct, Sohleclcttt lltt

soti.lěhté probíhuiící řízetlí síayelltlíkti y1lnýl,kovÝch ct KttČorot'1'lch, ttct zcleiŠÍch Pozemcích' které

vecle ti,řeclnice El,ct Httvlíčkoyci, K totttttttl tldyolcittí ,ieště doklúdťtm nol'ě z.ii,ýtěné skutečnosti:

lyjatlřetlí Stdtního pozentkovélto tiř,acltl L,HS Ht.aclcc: Krťlol'é ze dne 2t.t0.2020 Ptld tlzt'tuČenínt na'Šc

zttacrku; SPči Jc§J/ 7B/2()2() ct spistltťt zttctčktt ZS SPU 232l26/2020, proiektol'tltl t]okumentu,ci,

eyicletlčtlí list ct tlllětottlě llrlyol.c,ri 61 yýrtlkrl1,ott Časl, o které se zmiřtttje státní 1lozentkol1i tit'acl o

1ltlítotttlttlsti 1lřetlmětnélttl t,odnílto díl.ct poírtúí DN 300 oztttňené clle PD Zrok,l t979 iako odPucl 0'3

tlélh, 387 nt,

,,Sluyellltí tit'utl tlcní kontlleícnltlí k 1lř,ezkottntáttí 1,1licidření Srátttího 1lozenlkot,ého tit'cultt u nelzc

1,1,1tot,ěl tttt prtn,edettí př.azkutltu ttlltolts 1,1liádření, ke ktel'émtt .i,sem tklloŽil ztlc .iiŽ ztltit:ttll'uné

ttttt |eri ťtll, rtrhtltltlttíí o prfi ektu st tn,ebním ťtřutle nt"'

Nesc.rrrlrlasínr s touto interpretací ze strany sta,ebtrílro ťrřacltt. přičenrž .isenr cloložil: 12 stránek

rllateriáltr a podklaciťr. úr,oclrrí text .laz.,atrý Rozklacl (připorrrínky) lla yy.iáclření k existerrci

odvcldňovacílro zařízení r, lt.ťr. Dotrtát.tol,,ice. ptltlrobrrotl l11apu trreliorace zrokit 1904' nakteréb-vla

zakresletla itrasa voclrtílrtt clila potrtrlrí DN 300 - roli lc)79.1980. sittračrrí bareYtlý Plro.iekt tohoto

zai.ízetlí a přesrré tttrlístětrí a trasa tcrhottl z-ai-ízení DN300, list 1l116|6|1Ps1:loclářské e'idetrce

(EVlDENčNí L_ts"r SKLlplNy F)s ptlpisetll 1ltltrltbí. žáclost oclboru'ot'ltiího a lesriílro lrosPoclářstr'Í

a zenrěclělsti,í ONV I(olín. rla ltteré .je ttveclerl irll,estor t|. ()blastní státní llrelioraČtlí sllrái'a Praha'

]-etttcl clokiltlletlt tltá 7 stratl. rra.ielrtlž konci.ie napsárt i r,Ýroli,
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pi96| yyciártíttt Rozltoclnutí č,|.: MUKOLlN/StI l08022/20-Hav rrebyla splněrra záliortná 1rovintrost

ze strall}, Stavebrlího ťrřaclLr Kcrlírr. Stavební ťrřacl I(olírl nrě .ialio ťrčastníka řízení lle\/)i rOZLll11ěl

písetlltrott arri jirror,r tbrtrrou a ani rrrě řáclně nepoučil o tlrožtltlsteclr rralrléclrttttí c1o sPisu. V tontto

RozhoclIltrtí nebylv zohledrrěrry clalší inforrrlace přecl jelro v_-vdárli11, I*Iileclerré ČasY,jsou rrellravclir'é.

Dále zcle clokládánr trové sktttečrlosti a clůkazy rl tot-t-tto iízerlí jal<o .ie trtlr'é statrovisko Státrrílro

1rozetrrliovélro úřaclrr vyclalrél'o 21.10.2020 pocl ozrračenírn: SPU j8j478/2020, sPisor'á znaČka SZ

SPU 23212612020 Vy.iáctření k potrrrbí v k.ťr, Donránovice. l'aké zcle ttení doloŽeno ozttáttrení

rra poclezř.etrí na čertrou stavbtt z OcJborr,r výstarlby - stavebrlí úřad I(olírr a Oclbortr ŽivotnÍIio

prostřeclí a zenrěclělství Kolín poclarré 12.8.2020 a 25.8.2020.

Pevtrě r,ěi.ítrr. že tyto l1ortlly. zákorry a čísla si ťu'ednicí netrroltou interpretorlat dle 51rýclr potřeb,

Ale že rrrusí cloclržovat platrré zákony, vylilášky a právrrí rrorlrty ČR.

pro ťrplnost zcle k totnuto odvolání přikládáni raději .ieště potřebrré doktrrrretttY. se kter'ýnii bYla

po celott dobtr všeclr yízeni parrí ťrřednice Eva Fjavlíčková seztrántena. A protoŽe bYla Přítonrna vŠeclr

nlístníclt šeti.etrí, rrakládá se všetrri infbrtnacetni dle svélro r.rvážerrí ve prospěclr stavebrríkťr,

za které při rrrístrrích řízeních a šetř,errích pŤedává dokr,rrrrenty. A rrré irrÍbrrnace a dokttnretrtY nebere

při těclrto řízeníclr v potaz.

Mgr, Kašpar Ladislav

Donránovice č.p. 7

280 02 l(olín

r-
/--

/4-

í,

n o další
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Sidlo: Husinecká 10'24i 1 1 a

l

STATNi I]OZEMKOVÝ uŘnn
130 00 Praha 3 - Zižkov, lČo:01312774, DlČ: CZ01312714

Odbor vodohospodářských staveb

tl

-á
Váš dopis č 

1

Ze dne:
Naše značka
Spisová zn..

Vyřizuje.,
Tel,.
lD DS:
E-mail

Datum.

Mt JKOLlN/OZPZ 1 03751 /20-hal^l

14 10,2020
sPU 3\3l7g/2o2o
SZ SPU 2321?612020

lng, Miroslava Ho|cová
606 041 l43
z49pe13
rn, holcova@spucr, cz

21 102020

lr/estský ťrřad l(olín

Oc]bor ž_ivotnílro prcstřerlí a zenrěclělstvi

K.arlovo nárrtéstí 78

280 12 Kolín l
DS

Vyjádření k potrubí v k, ú, Dománovice

Dne19.10'Zo:ZaobdrŽelStátníoozenrkovýiria,!(oar'e131.191u.)VaŠiŽádostosoučinnost
ve věci prošetření ň;;;h.- ÓiJň:,:,,.o:"y.li,::^r:-i:1:f^",Ji3_ íi§i,]ílildlilfi:r!i;;:T:[ďiil§: ;ffi ;aii ";ř;;,trálnirrr území Dbmánovice V této lokalitě

(na výše uvedených ó"iá."i.r,j. se. nach.ází potrubí o průniěru DN cca 300.

z tohoto důvodu žádáte o vyjádřeni r 
"*i.L,i.i 

vodotrospodářských staveb v dané lokalitě

ve imystu jejich spravování popřípadě vlastnictví,

K věci výše uvedené Vám sdělujeme následttjící,

k předmětnému zatrubněni DN 300 se nám podařila v archivu dohledat projektová

dokumentace, kterou vypracovalAGRoSTAv, .pbr"rny zemědělský podnik Kolín v Červnu

1979. Předmětem dokumentace bylo vybudovani metioiačního detailu a odpadů 04, 07, 0B,

09, 01 2, 01, 10 a 1 1. 
'Ěráámetne 

žutru-nnlill lu ornueu"o j3.ko odpad 0B zatrr,rbněné délkY

3B7 nr. Z dokumentace vyptývá, že se poeitáú s tím, že prim,l,rn investorem,rnelioračního

detailu a odpadů 04,ói,o'g, óg á orz ojoJŽo ňuoou"snice tt, přímým investorem odPadŮ

01, 10 a 11 bude ooústňilutní meliorační správa Praha (OSMS).

Stavební povolení tuoJo1orpodářske .)rroinutil na stavbu "odvodnění 
pozenrků JZD

Radovesnice ll" bylo vydáno ouv KoTin, 
-oJúá1."* 

^vodního 
a lesního hospodářství

a zemědělství, one 3.íz.tggt pod čj.'vod/l5B8/1981, a to Pro stavebníka oSMS,

V podmínce č, Z'stavennir,o povolení 
'je 

uveden9 "Ť9 "Správu, 
provoz a údžbu

vybudovanýctr vooon-oJň"áarrr.y.t ,"rir.niiuJe provádět investor a JZD Radovesnice ll,

pbpřípadé iejich právní nástupce"'
Dokončený metioraeni'tt"t;ii; oJpaoy 04,07,0B, 09 a o^r^z.uyrv předánY na základě ZáPisu

o odevzdání a převzetí butiovy n"uo rioiuy * an* 26 10,1982 ó, 1l82_o4_,|1,o44lDl2,

V zápisrr je uveclena jako zástupce prejimaiilioiguni,",e oSMS, jako zástupce budottciho

Lrživátele'je uvederto JZD Ractovesnice ll, 1 Qh n rrnrlÁch a t

Spú eviduj" u.ouiu,lu " § 
so odst. 6 zákona ó, ?54l2oo1 sb,, o vodách a o zl,,'eř]e

rrěkterých zákorrů (vodrrí záxolr;, u" ,nei|po"talsi"r, předpistr, a § 4 odst, 2 zákona č,

503/2012 Sb., cr Státnínl pozetnkové," ři".r'u, o'zrrrěriě některých sottvisejícíctl zákonů'

ve znění pozdějších přectpisů, ve své pňri*"o,ii hospodařit výše zmiňované oclpady 01,

.10 a 1 1 , a to jako stavby voctních- áět hlavní oclvodňovací zaříz,ení (HoZ):

_ ,,oclv.pozen^'rt Lž6 nJouuini"" rr, ž'r_,ňi,,rclolu í],Llsek", lD 1090000182_11201000

trr.rbni kanátv rletce +a0 nr (rlle PD oclpaci 01 projektov;rl:šlky 4B0 m),

_ ,,odv,pc,lzemkú JZt_l Raclovesnicu rr L]p".řv;, irJ193oq001i]3_11201000, trrtbní kanál

v rjélce 74?_ m(clIe Pil r:ciplad 11 projektované clólky 742 rn),

, ,ociv.pozerrrků JZ.ó Řuoouurni." rr ó'r,,oLovlcxy t|,", lD 1090000,1B4_11201000, trublrí

l<análv clélce 767,r,lOt" rO odpad 10 projektované clélky 767 rn),

1j2

.,í ,



S ohledern na výše uveciené skittečnosti a po študii daiších rnateriálú, které rnárne

k clispozici po bývalé Zerněrjělské voclofrospoclařske správá, právního í]áSlLlPce OSMS,
jsme došli pouze ke zjištění, že předrnětné vodní tjílo * potrubí DN 300 ozllaČenó dle PD
z roku 1979 jako odpad 0B clélky 387 nr není tlvedeno v seznamu majetku kategorie HOZ,
který byl protokolárně přeclán v návaznosti na Rozhodnutí Ministerstva zemědělství -
ústieclniho pozemkového úřadu ze dne 05, 01 .2012č.j,22697312011,MZE,13302, v Právní
rnor;i ode dne 0B, 03. 2012, ze Zemědělskó vodohclspodářské správy na Pozentkový fond
:^CR a tudíž netnťlže být podle tohoto rozhoclnutí majetkern, se kterýrrr by byl přísluŠný

hospociařit SpÚ, který zakládá přislušrrost hospoclařit k vodnínr dílúrn uvederlýni v tontto

rozhodnutí výhraclně na základě ustanovení § 4 oclst. 2zákona č.503l2012 Sb., o Státnínt

pozemkovém úřatju a o změně některýclr souvisejícich zákonLr-

S 1 ozdravenr

Di9itálně podepsal

l n g. ZUzand lng, zutzana

Ha nčá ková 3:[Íl1l10 10 21

14:45:04 + 02'00'

lng. Zuzana Hančáková
vedoucí oddělení vHs Hradec králové
Státního pozemkového úřadtt

Na vědomí
lvlgr, l-adislav l(ašpar, Dománr:vice č.p

í'ndo",
\r.inr

\\ 1\1

\v

7 , 2B0 02 Donlárrc.lvice

2!,2

1



Státrri 1lozemkor,ý úřatl

[,Itrsirrecká l 024/l ia
130 00 Pralra 3 - Ž,ižl<ov

Zádosto poslrytrrutí irríbrmace ve snry,slu rát ono č. t06/1999 sb., o svobo<lném přístulru

k inforrnacím, ve z-nění pozdě.iších předpisti

výťrřac1HtrsineckáI024l11a.13000Pralra3_ŽiŽkclv.

poboěkrr VHS Hradec l(rálové Haškova 35716.500 02 t{raciec I(rálové o vYlrledáni sloŽk.v,

na probílra.|ící i,ízení,

.|eclrrá se rra v,vjirclřer"rí l< potrLrbí v k.ťr. Donlánovice,

Značka SPU 38347812020

Slrisová ztl,.,. 37, SPU 232176lZaZ0 ze dtre 21,10,2020,

N4gr. t(ašpar Ladislav

,,Záp\so oclevzclárlí a převzetí btrclovy tiebo stavby ze drre 26.10.1982 č,1l82,04_11_044lDl2,

l(cle rrrá být uvecleno lako zástupce přejínrací olganizace 9SMS. jako zásttlpce budorrciho

irživatelje ttvecleno .IZD Radovesnice II,

Dokttmentaci ve které se niá počítat kcle vyplýr,á. že se počítalo s tírrr. Že přínrýrrr itr'estorem

rrrelioračrrílro detailu a oclpaclťr bq.oz.os.oq 
^Ó12 

bu.l..IZD Raclovesnice Il.. přímýrn investoren't

odpaclů 01,10 a i 1 brrde Ciblastní státní rrleliot,ačtri sprár,a Pralra (OSMS)

Dále dokurletrt kde předrrrětné dílo - potrrrbí DN 300 oznaČené dle PD zroku 1979 jako odPad

08 délky 387 rrr netrí v sezllamu rrrajetkir kategblie ,YOZ, ltterý byl protoltolárrrě předán

v návaztlosti tra Rozlroclnutí Ministerstva zerrrědělŠtví - Ústřednílro pozerrrltor'élro ťrřaclrr ze dne

5,1,20l 2 ě.j, 226973120ll_MZE_13302. v prár,ní trroci ode dtre 8.3.2012, ze Zerrrědělské

l,tlclolrospoaai,sre spr,ár,y na Pozetrrl<or'Ý fbnd ČR,

Tyto složky si tínlto žáclám prostrtclovat a popŤípadě si z ní poříclit kopie cloklttrrentťt s olrleclem

.Jnréno a pŤíjntetrí:'|'

l(ašpaL Laclislav lv,l gr,

Tt,r,ale b),tent:''

Dottlánovice čp, 7

okr. I(olín

Ac,lresa prcl ciorttčorláni :

Donránol,ice čp. 7

okr. I(olíri

Dattrrlr trarození/IČ :'!

lrD
Telefbrrické spojení: E-rrrail:

-

', I:; ,

Datttnl: 3,11 ,2()2()



l l<aspa r 1,] 1"@sezn a m.cz
, lkaspar17 1@seznat-t,t.cz

Přečteno: Žádost o posl<ytnutí informace, oclvolání n a zál<an

106/ 1999 Slr. l(ašpar Laclislav * l s

l : La d i slav l(a špa r < l l<a sp a r 1 7 1,@seznall.cz>

nrět: žáclost o posl<ytnutí infot,l.nace, oclvolárrí na zál<o tl t06/ 1999 Sb. l(aŠPar Ladislav.

sl á no: 03j12020 22,,41,.1,2

přečtena : 03.1,1,,2020 22,.41,.49

' : ,, ]l i

{ §tálrnorrt Ztlilr;l..:it

.eť;!'yiÍ

3. 1,1,2020,22,.4
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Vyjádření k existettci oclvodtiovacího zarízení v k, ú, Dománovice

Dne 30 06 2020 obclržel Státrrí pozenlkový úřa<j (Cále jetr,,SPU"; VaŠiŽáCost o v';jáCření

k nložnosti výstavby rodinného clonlu na pozemktl p, ó,73149 v k ú Dománovice

K této věci podáváme následující vyjádřeni

Na vÝše uvedenén) pozemku v katastrálním území Dománovice dle naŠich PodkladŮ

;;.;iÚ.-;ŠĚÚ.iaonou stavbu vodního dílq typu h]avní odvodňovací zařízeni (dále jen

,,HOZ"), se kterou by byl s odkazem na § 56 odst. 6 zákona ó, 25412001 Sb,, o vodách

á o ,*ene něktenýcÁ záxonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst, 2

zákona č.503/2012 Sb,, o Státním pozemkovém Úřadu a o změně některych souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit jako s majetkem státu

Nicméně dle nám dostupných podkladů, by se na předmětném pozemku mohlo nacházet
podrobné odvodňovaci'zářize,ní (dále jen ,,PoZ"). Tento svŮj názor opírárne o zákresy

v původních vodohospodářských'mapách 
,l:10 000, které máme k dispozici po bývalé

Zemědělské vodohospodářské správě (dále jen ,,ZVHS"),
Do těehto map praco;níci ,,ZVHŠ" ruóně zakreslovali mj. i plochy pozemkŮ, na kterých Se

nacháZí ,,Paz-. Samozřejmě důležitým předpokladem pro toto naŠe tvrzení je skuteČnost,

že zákresy byly v minuloÁti provedeny správně a dle projektové dokumentace skuteóného

provedeni ,,ěÓZ,, Správnost původních zákresů samozřejmě už potvrdit nemůŽeme,

a navíc projeklové dokumentace provedeného odvodnění a úprav vodních tokŮ k disPozici

nemáme,

úoale o ,,poZ" jso1r k dispozici v digitalizované podobě ke stažení na Portálu farmáře

(httó://eaóri.czlpůblic/web/mze/farm?r/LplStdata_meliptpqi.A ve fornlátu shp a jsou také

;prostředí/Nitrátovásnrěrnice/UloŽeníhnojiv*
deta il/M e liorace

Pokud by se na tolllto plozenlkrt ,,POZ,'nacházelo, je souČástí tohoto pozernku a lLrdiŽ

iv rirajetŘu vlastníka takového pozenrku Pokud by mělo bý't zanrýšlenou stavební Čirrrrostí

dotčeno, bude ntltno narrrhtrout taková technická opatřeni aby se zachovala jeho

fLrnkčncst

1?



o potrubí ukončeném v ocltokovém, kanálLr na p p Č. 73l36 nám není nic známo

S pozdravem

lng , Zuzana:;:]íl§ff,li:;:, ,.n

Ha n čá ková i,llxT,'iáffi:,;

lng. Zuzana Hančáková
vedoucí oddělení vHs Hradec královéStátního pozemkového úřadu

2 /2
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