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Na Dlouhé vodě 409

Eva Havlíčková
32'l 748 252
eva.havlickova@mukolin.cz
31.01.2022

sendražice
280 02 Kolín 2

pozemek p.č,73149 v katastráIním územíDománovice
rodinný dům včetně terasy, bezodtokové odpadní jímky í8 m3, deštbvéjímky 5 m3 se vsakovacím
tělesem, zpevněných ploch a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky

-

Rozhod

n

utí

Dne 15,10.2019 podali Lukáš Konývka, I,
Polepy 86, 28O 02 Kolín 2 a Tereza Konývková
ĎáÁáň""i." 54,28002 Kolín 2, zastoupeni na základě plné moci lng. liririscňei
-l-,
Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 280 02 Kolín 2 (dále jen ,,stavebník"), žádost o vydání společného
územního a stavebního povolení (dále jen ,,společnépovolení") pro stavbu: rodinný dům věetně terasy,
bezodtokové odpadní jímky 18 m3, dešťovéjímky 5 m3 se vsakovacím tělesem, zpevněných
-: ploch
a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky, na pozemku p,č. 73149 v katastrálním území
Dománovice.

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavebníúřad, jako stavební úřad 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"), ve společném územníma stavebním řízení (dále jen ,,společné řízení")přezkoumal podle
ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o spoleěné povolení a podle § 94p odst. 2 stavebního
zákona schvaluje stavební zámér a

l.

vydává spoleěné povolení,

pro stavbu: rodinný dům včetně terasy, bezodtokové odpadní jímky 18 m3, dešt'ovéjímky 5 m3 se
vsakovacím tělesem, zpevněných ploch a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky, na pozemku
p.č. 73149 v katastrálním územíDománovice.
Stavební záměr obsahuje:

PřízemnírodinnýdůmtvaruL,orozměrech,t3,00mx15,50m,výškyvhřebeni5,400modt0,000m(čistá

podlaha RD).

základy budou betonové monolitické pasy + ztracené bednění a železobetonová deska s izolací proti
vlhkosti a radonu, včetně odvětrání radonu pro podlahové vytápění. Stavba bude zhotovena z tvárnic

,l1

l

YTONG, obvodové zdivo tl. 300 mm, nosné příčkyYTONG tl, 250 mm, příčky t|.100 mm, se zateplením
polystyren EPS 150 mm.
Podlaha bude zhotovena z tepelné izolace EPS t|. 150 mm + systémové desky, anhydritová vrstva včetně
podlahového vytápěnía nášlapné vrstvy (lepený vinyl, keramická dlažba apod.).
Střecha bude valbová, o sklonu 250 s taškovou krytinou, nosná konstrukce krovů - dřevěné sbíjenévazníky.
Stropy budou tepelně izolované SDK podhledy zavěšenéna nosné konstrukcistřechy.
Okna a vstupnídveře plastové s izolačnímtrojsklem.
Kolem domu, v místě vjezdu a vchodu na pozemek bude provedena zpevněná plocha.
Oplocení do ulice bude zhotoveno zděné z betonových b|oků s podezdívkou a sloupky, výplň dřevěná nebo

kovová, výška oplocení 1,70

m nad

okolní terén. Ostatní oplocení bude poplastované pletivo

s podhrabovými deskami do ocelových sloupků.
Domovní rozvody elektro budou napojeny na přípojku, které je přivedena na pozemek stavebníka.
DŮm bude vytápěn podlahovým topením, jako zdroj tepla bude elektrokotel, ohřev ttlV OuOe zajištěn
ohřívákem o objemu 400 l, Jako doplňkový zdroj vytápění bude sloužit krbová vložka s výměníkem umístěná
v obývacím pokoji.
Nádoby na směsný odpad budou umístěny na pozemku stavebníka.
Zásobování rodinného domu vodou bude zajištěno z domovní studny (samostatné povolení vodoprávního
řadu).

Splašková kanalizace bude napojena na bezodtokovou jímku o objemu 18
Dešťová voda bude zasakována na pozemku stavebníka.
Parkování automobilů je zajištěno na pozemku stavebníka.

m3.

Dispoziění řešení rodinného domu:

1.NP: zádveří, chodba, WC, technická místnost, koupelna,2x dětský pokoj, ložnice, kuchyň
pokoj, terasa

Vznikne

+ obývací

í byt.
Stanoví podmínky pro umístění stavebního záměru:

1.

2.

Rodinný dům bude umístěn na pozemku p.č, 73149 ve vzdálenosti 3,50 m od společnéhranice
s pozemkem p.č. 73150, ve vzdálenosti 3,50 m od spoleěné hranice s pozemkem p.é. 73148 a ve
vzdálenosti 5,00 m až 6,80 m od společnéhranice s pozemkem p.ě. 73153. Všechny pozemky se
nacházejí v k.ú. Dománovice, tak, jak je zakresleno v situaci projektové dokumentace, kterou autorizoval
lng. Jiří Fischer (ČKAIT - 0006021, datum o7t2o19).
Pozemek p.é.73149 v k.ú. Dománovice bude oplocen tak, jak je zakresleno v koordinačnísituaciC.1.3,
kterou autorizoval lng. Jiří Fischer (ČKAIT - 0006021, datum o7l2o19) - oplocení bude řešeno
podhrabovým pasem, ocelovými sloupky a poplastovaným pletivem na hranici s pozemky p,ě,73148 a
73150 v k.ú. Dománovice. Oplocení na hranici s pozemkem p.č. 73153 (místníkomunikace) 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.
Dešťová jímka 5 m3 a vsakovací těleso budou umístěny na pozemku p.ě. 73149 v k.t]. Dománovice, tak
jak je zakresleno na výkrese koordinaění situace C.1.3 projektové dokumentace, kterou autorizoval
lng. Jiří Fischer (ČKAT - 0006021, datum 07t2o19).

Přístup a příjezd na pozemek stavebníka je zajištěn z veřejně přístupné místníkomunikace pozemek
p.č. 208/1 v k.tj, Dománovice.
5,
6.

Domovní rozvody vody budou umístěny na pozemku stavebníka pozemek p.ě.73149 v k.ú. Dománovice.

Domovní rozvody splaškových vod budou svedeny do bezodtokové jímky 18 m3, vše umístěno na

pozemku stavebníka p.é.73149 v k.ti. Dománovice.
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7.

Domovní rozvody elektro budou napojeny v elekhoměrném kiosku umístěném na pozemku p.č 73149

a vedeny po pozemku do objektu rodinného domu, pozemek se nachází v k,ú. Dománovice.

Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčenívšech podzemních i nadzemních
sítí,aby nedošlo k jejich případnému poškození, a při realizaci musí být dodrženy podmínky související
s činnostívochranném pásmu.

!ll.
1.

2.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval lng. Jiří Fischer (ČKAT 000602'1, datum 07l20'l9) včetně části požárně bezpečnostníhořešení, případnézměny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace
a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu,
technologického zařizení 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 rlčel
zaručují,že stavba při správném provedení a běžnéúdržběpo dobu předpokládané existence splňuje
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpeěnost, hygienu, ochranu zdraví
a životníhoprostředí, bezpečnost při udržování a
energie a ochranu tepla.

užívánístavby, ochranu proti hluku a na úsporu

3.

Stavebník zajistí vytyěení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

4.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkajícíse bezpečnosti práce a použitých technických
zařizení na stavbě, zejména zákona ě. 309i2006 Sb., kterým se upravují dalšípožadavky bezpečnosti
a ochrany zdravl při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěníbezpeěnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistit ochranu zdravi a života osob na
staveništi.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky ě. 26812009 Sb, o technických požadavcích

na stavby, v platném znění.
6.

Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní mocitohoto rozhodnutí.

7.

Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka ,,Stavba povolena"). Štítekmusí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.Štitet< je třeba ponechat
na místě stavby do kolaudace stavby.
Stavebník je povinen vést přehledně záznamy 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.

10.

Při nedodržení projektového řešeníse stavebník vystavuje nebezpeěí postihu finaněními sankcemi dle
§ 178 - § 183 stavebního zákona.
Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba, soprávněním podle zákona č. 455/1991 Sb.,
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,
kteryi bude stavbu provádět, včetně jeho oprávnění a každou změnu. Uvedenou stavbu lze provádět
svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý.
ve
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U staveb prováděných svépomocístavebník doložípísemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit
provádění stavby nebo prohlášení odborně způsobiléosoby, že bude vykonávat stavební dozor.
1

1, Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto íáze výstavby pro provedení kontrolní
prohlídky stavby: dokončenístavby,

12. Před zahálením zemních prací je stavebník -

investor povinen zajistit vytyěení všech podzemních
nadzemních sítív terénu správcem zařízeni, který určípříslušnou ochranu zařízení,aby nedošlo
kjejich případnému poškození. Stavebník zajistí splnění podmínek stanovených ve vyjádření těchto
správců 1Črz oistriuuce a. s.)
i

s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
zaruěují, že stavba při správném provedení a běžnéridržbě po dobu předpokládané existence splňuje
základní požadavky stavby.

13. Stavebníkovi se ukládá v souladu

14. Při realizacistavby budou splněny podmínky dané ve vyjádření/ v závazných stanoviscích:

a)

-

Vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství, čj. MUKOL|N/OZPZ
95439/19-Tv ze dne 04,10,2019:
Požadujeme, aby odpady, které vzniknou realizací akce, byly tříděny a dále přednostně nabídnuty
k využití.Pokud nebude možnéje předat k recyklaci, je nutno zajistit jejich řádné odstranění (např,
na povolené skládce odpadů) v souladu s platnými právními předpisy na úseku hospodaření
s odpady. Upozorňujeme, že je zakázáno odpady spalovat, a to jak na pozemku, tak v lokálních
topeništích.

-

Po ukončeníprací požadujeme předložit doklady o předání odpadů, které vzniknou při realizaci

stavby (např. stavební sut' - úlomky cihel, zbytky betonu, plastové fólie, papírovépytle, kovový
odpad, odpadní dřevo, apod.), k recyklaci, na povolenou skládku odpadů, příp. jiné oprávněné
osobě.

-

z hlediska vodoprávního úřadu:
Jímka na vyvážení- žumpa musí být zřIzena a provozována v souladu s požadavky § 4 vyhlášky
ě. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, tj, žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti
jakéhokoliv odtoku a opatřeny odvětráním. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno včas podle
objemu akumulačního prostoru žumpy. S obsahem žumpy musí být nakládáno v souladu s § 38
zákona ě. 25412001 Sb., o vodách, v platném znění, ten, kdo akumuluje odpadní vody v
bezodtokové jímce, je povinen zajišt'ovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost
povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo Českéinspekce životního
prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu se zákonem o vodách. Žumpa musí být řešena
tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukoněenou
čistírnouodpadních vod.

b) Závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životníhoprostředí
čj. M

-

U

KOL|

N l

OZPZ

1

026241 19-Ch ze dne

1

6.,t 0,20

1

a

zemědělství,

9:

Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných óinností prováděných přímo
nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činnostíodpovídajícíchcharakteristice
stacionárního zdroje znečišt'ováníovzdušíve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 20112012 Sb,, o ochraně
ovzduší, v úplnémznění, které znečišťujíanebo by mohly znečišťovatovzduší),které jsou anebo
mohou být zdrojem zvýšenéprašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzdušístanovuje technická
podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel)
povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizačníopatření
ke sníženítéto prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel
v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění - mlžení vodou stavebních ploch, zametání

MěStský ťtřad Kolín
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nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějícíchstaveniště, lešeníopatřené po obvodě
plachtou nebo ochrannou sítí,oplachtování ložnéhoprostoru automobilů při převozu sypkých
prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované)
kontejnery pro stavební odpad, apod,),

-

Při umístění a stavbě zdroje budou dodrženy všechny technické a provozní podmínky stanovené
výrobcem (dodavatelem).

-

Kzahájení užívání(provozu) zdroje požádá investor (provozovatel) MěÚ Kolin OŽPz, o vydání
závazného stanoviska podle §

1

1 odst, 3 zákona o ochraně ovzduší.

15. Práce, které překračujíhluk 40 dB, nesmí být prováděny v době od 22,00 do 6,00 hodin.

- stavební rjřad o přidělení čísla
popisného(§3la odst. 1 písm, a) zákona č. 12812000 Sb., o obcích, vplatném znění) a předloží

16. Po dokončení stavby stavebník požádá MětJ Kolín, odbor výstavby
zejména následující doklady dle § 121 odst.

o

1

stavebního zákona:

dokumentaci skutečnéhoprovedení 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.

r
o
.
.
.
o
o
o

geometrický plán pro vyznačenízměny obvodu budovy

stavebnídeník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek

zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen)

doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156
stavebního zákona
plná moc v případě zastupovánístavebníka

prohlášenístavebníhodozoru
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívánístavby

Označení účastníků
řízenípodle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č, 500/2004 Sb.. správní řád, v platném znění
(dále ien "správní řád"):

i:$"?l#íř;"!fl'E|J.

3?

;3i.3 T^":;:i

3,

Ko l n 2

odůvodnění:
Dne 15,10.2019 podali Lukáš Konývka,
Polepy 86, 28O 02 Koltn 2 a Tereza Konývková,
54,28ooŽ xotirrz,zastoupeni náiarladěplnémoci lng.JiříFischer,I;
Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 280 02 Kolín 2 (dále jen ,,stavebník"), žádost o vydání společného
územního a stavebního povolení (dále jen ,,společnépovolení") pro stavbu: rodinný dům včetně terasy,
-, jímky 5 m3 se vsakovacím tělesem, zpevněných ploch
bezodtokové odpadní jímky,18 m3, dešťové
a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky, na pozemku parc.č. 73149 v katastrálním území

I,Dománovice

Dománovice,

Městský útřad Kolín
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Stavební úřad opatřením ze dne 21.10,2019 oznámil zaháleni společného řízení všem známým účastníkům
řízen! a dotěeným orgánům. K projednání žádosti souěasně nařídil ristní jednání na den 26.11,2019, o jehož
výsledku byl sepsán protokol. Následně bylo dne 15,1.2020 ve věci vydáno rozhodnutí - spoleěné povolení.
Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor rJzemního plánování a stavebního řádu ze dne
21.5.2020 spisová zn SZ 0664o1l2020/KUsK t]sŘna ě.j. 06991s/2o2olKusK, právní moc dne 3.6.2020,
bylo zrušeno rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu č.j.MUKOL|N/SU 104125119-Nov zn. sU 2115512019
ze dne 15,1.2020, kteným byla výše uvedená stavby povolena a věc byla vrácena k novému projednání.

V novém prolednání stavební úřad upravil okruh riěastníků podle § 94k odst. 1 stavebního zákona, v souladu
se závěry odvolacího orgánu a s ohledem na usnesením č,j. MUKOLlN/Su27652l20-Nov ze dne 9.3.2020
(usnesení, že p. Ladislav Kašpar je účastníkemřízení), takto:
Lukáš Konývka, Tereza Konývková, Štefan Jonáš, Obec Dománovice, Čez oistribuce, a. s., Mgr, Ladislav
Kašpar.

Opatřením ě.j. MUKOLIN/SU 66620120

ze dne

18.6,2020 stavební rlřad vyrozuměl rjčastníkyřízení

a dotčenéorgány o pokračování v řízení a k novému projednání věci nařídil ristníjednání spojené s místním

šetřením na28.7,2020.

k tomu, že Mgr. Ladislav Kašpar, účastníkřízení, zpochybnil doručenítéto písemnosti, bylo
dopisem č.j. MUKOLIN/SU 78601 l20 ze dne 23.7.2020 vydáno nové vyrozumění a byl stanoven nový termín
místního šetřenína den 1.9.2020, O průběhu ústníhojednánía místníhošetřen byl pořízen protokol, který je

Vzhledem

součástíspisu.

Stavební tjřad v provedeném společnémřízenípřezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení,dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněnímnejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Rozhodnutím Krajského úřadu Středoěeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne
27.4.2021 spisová zn SZ 174303I2020/KUSK tlsŘAa é.j.04670412021/KUSK, právní moc dne 6,5.2021,
bylo zrušeno rozhodnutí zdejšíhostavebního úřadu č,j, MUKOLIN/SU 104125l19-Hav zn, SU 2115512019
ze dne 8.10.2020, kterým byla výše uvedená stavby povolena a věc byla vrácena k novému projednání.

V prŮběhu odvolacího řízení bylo přehodnoceno kladné vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru životního
prostředí s tím, že na základě sdělení Ministerstva zemědělství ze dne 10.3.2021 vzešly nové skuteěnosti,
Vodoprávnímu úřadu bylo doporučeno urěit, o jaké vodní dílo se jedná (hlavní odvodňovaci zařizeni nebo
podrobné odvodňovací zařlzeni) a v případě, že se na pozemcích nachází hlavní odvodňovací zařízení
je třeba urěit správce tohoto zařizeni.
Vzhledem k tomu, že vyřešení této otázky bylo důležitépro dalšípostup stavebního úřadu, požádal stavební
úřad odbor životníhoprostředí a zemědělství o sdělen1, zda již bylo ve věci vodohospodářského zařizeni
rozhodnuto a s jakým výsledkem, případně jaký je aktuální stav tohoto projednání.

Dopisem ze dne 17.8.2021 odbor životníhoprostředí sdělil, že na základě dohledaných dokumentů je
zřejmé, že se jedná o povolenou stavbu meliorace typu podrobného odvodňovacího zařízenl (POZ). Na
základě zjištěných skutečností lze dovodit, že tento odpad byl budován jako POZ, je tedy součástípozemku
a věcí vlastníka pozemku, na kterém se nachází, aby zachoval jeho funkěnost, tak jako i každéhojiného

Poz.

Současně vodoprávní úřad konstatoval, že pokud se projektant v projektové dokumentaci řádně vypořádá
s existujícím vodním dílem, kdy vodní dílo zůstane zachováno v plně funkčnímstavu, není důvod, proě by se
nemohlo stavět na daných pozemcích. Pro realizaci staveb samozřejmě budou muset být POZ vytyčeny.
(Sdělení č.j. MUKOLIN|OZPZ 54582121-haje součástí spisu pod č. 36)

-

Dne 31 .8.2021 stavební úřad vyzval žadatelék doplnění podkladů doklad o geodetickém zaměření
vodního díla, doplnění tohoto zařIzení do projektové dokumentace a vypořádání se s případným střetem
tohoto zařIzení s navrhovanou stavbou. Řízeníbylo usnesením ze dne 31 .8,2021 přerušeno. Podáním ze
dne 4.10.2021 a ze dne 1 .1 1 .2021 byly požadovaňépodklady doplněny

Městský úřad Kolín
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Opatřením č.j. MUKOL|N/SU 106231l21-Hav ze dne 8.11.2021 seznámil rlčastníkyřízenístím, že byly

v dané věci shromážděny 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 10 dnů od doručení.

Ve stanovené lhŮtě obdržel stavební úřad vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životníhoprostředí
a zemědělství ze dne 23.11.2021 a dne 6.12,2021 vyjádření Mgr, Ladislava Kašpara.

Stavební úřad v provedeném společnémřízenípřezkoumal předloženou žádost, projednal ji s ričastníky
řizen!, dotěenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněnímnejsou ohroženy zájmy 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 právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využíváníúzemí,dále s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti
a zpŮsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních
právních předpisŮ 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 řízeníbylo doloženo:

.

o
o
.
.
.
.
.
o
.
o
.
o
o
.
.
.
o
.

3x projektová dokumentace, kterou autorizoval lng. Jiří Fischer (ČKAIT - 0006021, datum o8t2o19)
včetně požárně bezpečnostníhořešení stavby, které vypracoval lng. Karel Vrátný (ČKAIT - ooo332o,
09/2019) a autorizoval lng. Jiří Fischer
Průkaz energetické náročnosti budovy, lng. Miroslav Drahoňovský energ. specialista ě. 1562, ze dne
08. í 0.2019

Protokol- Radonový index pozemku, Blanka Křivánková, červenec 2019
sděleníspolečnostiČeZOistribuce a. s., zn. 0101,167966 ze dne 27.08,2019
smlouva se společností ČEZ Distribuce a. s., č. 1g_soP_o2 J121587898 ze dne 06.11,2019
sdělení společnosti Telco Pro Services a. s., zn. 0200956'| 14 ze dne 27.08.2019
vyjádření společnosti Česká telekomunikaění infrastruktura a. s., čj. 73351O/19 ze dne 27 .O8,2o1g

vyjádření Reginálního muzea Kolín čj. 474l2019lAR dne 04.10.2019
souhlas společnosti Čez oistriouce a. s., zn. oo,t,105673166 ze dne 07.10.2019 s umístěním stavby
a s prováděním ěinnosti v ochranném pásmu el. zařlzen]
závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Středočeskéhokraje, čj. KHSSC 4879412019 ze dne
30.09,2019
souhlasné stanovisko zastupitelstva obce Dománovice, usnesení ě.ZO7l9l1012019, ze dne 09,10.2019

vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství, č.j. MUKOL|N/OZPZ
95441l19-Tv ze dne 04.10.2019, č.j.
závazné stanovisko Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, č,j. MUKOLIN/OZPZ
102624l19-Ch ze dne 16,10.2019
závazné stanovisko Městského úřadu kolín, odboru investic a územního plánování ěj. MukoLlNioRR
9395919-kra ze dne 17.09.2019
Wjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 12.12.2019 zn. SPU 48156812019 aze dne 13.8.2020
souhlas p. Jonáše Štefanaze dne 30.9.2019
geodetická dokumentace melioračního potrubí, zpracoval lng. Petr Kubín, Geodetická kancelář Kolín
dne

31

.8.2021

sdělení Městského úřadu Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství č.j. MUKOLIN/OZPZ 54582121-

hakze dne 17.8.2021
vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životníhoprostředí
107058l21-Tv ze dne 23.11.2021

a

zemědělství č.j. MUKOLIN/OZPZ

Stavební úřad zajistilvzájemný soulad předloženýchzávazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavkůvlastníkůsítítechnického vybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek společnéhorozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo
z platných právních předpisů a ty, které se týkajísoukromoprávních vztahů úěastníků.
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Vvpořádání s námitkami účastníků
řízení
námitkv účastníků
řízení
V průběhu řízení uplatnil námitky Mgr. Ladislav Kašpar:
při místním šetření dne 26.1 1.2019

c

Zdaje možnéprovádět jakoukoliv stavbu na hlavním melioračnímpotrubí?
melioračníhopotrubí, které vede pod tímto pozemkem a dojde tak i následně
ke zpŮsobeníškody na mém majetku a na budovách čp. 7 a2l Dománovice, kdo bude tuto škodu hradit?
Zda Obecní úřad Dománovice z rozpoětu obce anebo bude škoda hrazena prostřednictvím pojišt'ovny

o V případě poškození tohoto
a jaké: Název,

o Nebo tuto škodu bude hradit stavební úřad Kolín, ktený povolení vydal, sám anebo
pojišťovnya jaké?

prostřednictvím

při místním šetření dne 1,9.2020

o

há pozemcích p.č. 73136, 73152,73151,73150,73149,73148,73134,88/6, 88/1 k.ú. Dománovice

se nachází neoprávněná (černá) stavba potrubí o průměru 30 cm a požaduje, aby stavební úřad rozhodl
o tomto potrubí a této stavbě, zdaje legální ěi nelegální nebo případně provedl legalizaci této stavby.
Stanovisko stavebního úřadu k námitkám Mqr. Kašpara:
Na základě dohledaných dokumentů a šetření provedeného odborem životníhoprostředía zemědělství bylo
konstatováno, že na pozemku se nachází povolená stavba meliorace typu podrobného odvodňovacího
zařizení (POZ). Na základě zjištěných skutečnostílze dovodit, že tento odpad byl budován jako POZ, je tedy
součástí pozemku a věcí vlastníka pozemku, na kterém se nachází, aby zachovaljeho funkěnost, tak jako i
každéhojiného POZ,

Skutečnost, že pro drenážní potrubí, které je součástí pozemku, není zapsáno věcné břemeno na listu
vlastnictví, nemá žádný vliv na posuzováníjeho ovlivnění plánovanou výstavbou na předmětném pozemku,
Zařízení, které je souěástí pozemku je ve vlastnictví vlastníka pozemku.

K námitce, že na tomto potrubí bude postaven dům a žumpa, stavební rjřad konstatuje, že podle doplněné
projektÓvé dokumentace - koordinačnísituace, je v místě potrubí osazen rodinný dům a odpadníjímka je
umístěna mimo toto zařízenl. V místě střetu rodinného domu s melioraěním potrubím jsou navržena
technická opatření, aby nedošlo k poškození tohoto potrubí. Stavebník zachová funkěnost potrubí
v neomezeném rozsahu.
K námitce náhrady případné škody stavební riřad konstatuje, že v případě vzniku jakékoliv škody způsobené
stavební činnostípři realizaci předmětné stavby, je třeba toto řešit občansko-právní cestou. Stavební úřad
nemůžeurčovat osoby zodpovědné za případné,předem předjímané škody.

K námitce, že lng. Fischer, který zastupuje stavebníky, má na věci svůj osobní zájem jako jejich zástupce,
stavební úřad konstatuje, že stavebníci udělili lng. Fischerovi plnou moc k zastupovánív tomto řizeni atudíž
je zcela logické, že lng. Fischer hálí zálmy stavebníka. V případě zástupce stavebníků se nejedná o střet
zájmú ani o podjatost ve smyslu správního řádu. Současně stavební rjřad nehodnotí tvrzení lng. Fischera,
ale při posuzování stavby a námitek účastníkůřízenívycházl z doložených podkladů a úřadem zjištěných
skuteěností.

Na základě uvedených skutečnostístavebníúřad námitky p. Ladislava Kašpara zamítá.

Vypořádánís vyiádřením účastníků
k podkladům rozhodnutí
podání Mor. Ladislava Kašpara dne 6,12.2021
Ve svém podání p. Ladislav Kašpar (popsáno zkráceně)

o

vyjadřuje nesouhlas

se závěrem

vodoprávního úřadu ve věci prověření existence vodního díla

(meliorací) na předmětném pozemku stavby

Městský úřad Kolin
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.
.
o

poukazuje na nemožnost výstavby na melioračnímpotrubí, nemožnost provádění kontroly pohubí,
upozorňuje na nutnost zapsání uloženípotrubíjako věcného břemene k pozemku.
nesouhlas s názorem lng, Fischera na možnébudoucízastavění dalšínavazující lokality

Na základě doložených dokladů a skutečnostízjištěných v průběhu celého řizeni stavební úřad

k připomínkám p. Ladislava Kašpara uvádí:
stavební úřad není kompetentní k přezkoumávání vyjádření

o
o

státního pozemkového úřadu a nelze

vyhovět požadavku Mgr. Kašpara na provedenípřezkumu tohoto vyjádření, Podle § 152 správního řádu,
lze rozklad podat proti rozhodnutí, které vydal ústřednísprávní úřad, ministr nebo vedoucí jiného

ústředního správního úřadu v prvním stupni". l nadále lze konstatovat, že na pozemku se nenachází
zařIzení ve vlastn ictv í Státn ího pozemkového rj řad u.
přiložené vodohospodářské rozhodnutí potvrzuje předpoklad, že se na pozemku můženacházet

melioraění zařizení, které není v evidenci Státního pozemkového r]řadu

ani Lesů ČR, s.p.,

Z před|oženého zákresu nelze jednoznačně urěit přesnou polohu tohoto systematického odvodnění.

Toto rozhodnutí bylo podkladem pro vodoprávní úřad při posuzování existence

.
o
.
.

a

oprávněnosti

melioračníhopotrubí.
stavební úřad není oprávněný k posuzování zjištění azávěry šetřenívodoprávního úřadu.
vzhledem k tomu, že meliorační potrubí je součástípozemku a je věcí vlastníka tohoto pozemku, aby
zachoval jeho funkěnost, není důvodnése domnívat, že není zajištěn přístup pro provedení kontroly či

případné opravy tohoto zařízení.Kontrola zařízení umístěného pod stavbou (s provedením
zabezpečujícíchopatření dle PD), je možná provedením kamerové prohlídky ze startovacího místa na
pozemku stavebníka, resp. vlastníka tohoto zařizení.
upozornění na neexistující zápis věcného břemen pro melioračnípotrubí na pozemku, bylo již řešeno
v posouzení námitek p. Ladislava Kašpara,
Názorem na možné zastavění dalšínavazující lokality se stavební riřad nezabýval. Toto není předmětem
vedeného řizení a v současné době ani obec Dománovice němá zpracovaný a platný územníplán obce.
Tyto připomínky je možnéřešit v rámci projednání územníhoplánu.

Na základě posouzení všech podkladů a výše uvedených skutečností,stavební úřad rozhodl, jakje uvedeno
ve výroku rozhodnutí, za použitíustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Pouěení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu 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 úěinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou ěást 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 nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušenícelého rozhodnutí. Odvolání se podává s
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastníkdostal
jeden stejnopis. Nepodá-li úěastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů,uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízenl, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které rjčastníknemohl
uplatnit dříve. Namítá-li úěastník,že mu nebylo umožněno učinit v řízenív prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení

společnéhopovolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud nenístavebníkem,dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnémuk umístění
nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb,
Stavebníkovi zašle také štítekobsahujícíidentifikačníúdaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je
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povinen štítekpřed zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam
až do dokončenístavby.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společnépovolení nenabude právní moci.
Společnépovolení 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 platnostitéždnem, kdy stavebnírjřad obdržíoznámenístavebníka o tom, že od provedení
svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba jižbyla zahájena,

otisk úředního razítka

Eva Havlíěková, v.r.
vedoucí oddělení stavebního úřadu
odbor výstavby - stavební úřad
oprávněná úřední osoba
Za apfámo§tryhcmrení
V6ra taŇarrs}ó
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Příloha pro žadateIe a příslušný obecní úřad: (bude zasláno po nabytí právní moci rozhodnutí)
ověřená projektová dokumentace
štítek,,Stavba povolena" (pouze stavebník)
Doručuje se
L|častníciřízení
Jiří Fischer, Na Dlouhé vodě 409, Sendražice, 280 02 Kolín 2
Štefan Jonáš, Dománovice 39, 28O 02Kolin2
Ladislav Kašpar, Dománovice 7,280 02 Kolln 2
Datová schránka:

Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaat5S
Čez oistrinuce, a. s., Teplická 87418, DěčínlV-Podmokly, 4o5 02 Děčín2, DS: Po, v9suqfy
Dotčenéorgánv
Městský úřad Kolín, odbor investic a územníhoplánování, Karlovo náměstí78,28012 Kolín l
Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín 1,280 12 Kolín

Obecníúřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02Kolln2

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
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Na vědomí

Lukáš Konývka, Polepy 86, 280 02Kolln2
ereza Konývková, Dománovice 54, 280 02 Kolin 2

T

veřeinost veřeinou whláškou

Tento dokument musí být vyvěšen na rjřední desce po dobu 15 dnú a současně zveřejněn způsobem
umožňujícímdálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. ,l5. den vyvěšeníje posledním
dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .

.

'i ý ýO,/,/

Datum sejmutí:

lí?,,/í,(

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:
0BEG

0BEc DOtÁrOuGE

D0ilÁiltvlc:

0omlenovic€

Dománovice g, 280 02 Xolín 2

lč0: 00473707

9, 280

02 Kolín 2

Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy, Obecní úřad Dománovice, vyvěsí toto oznámení na
úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MětJ Kolín a Obce Dománovice, jeho vyvěšení
a sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí na stavební rjřad.
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