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pozemek p.č.73/48 k.ú. Dománovice
stavba rodinného domu, včetně odpadní žumpy, akumulaěni nádže dešťovévody a vsakovacího
objektu, oplocení

Rozhodnutí

I,

Dománovice gg,28O 02 Kolín 2, jednající v zastoupení
Dne 26.10.2020 podal štefan Jonáš,
Leoš Ťuík,
Jagellonská 1495125,Žižkov,,l30 00 Praha 3 (dále jen ,,stavebník") žádost o vydání

L

společného územníhorozhodnutí a stavebního povolení (dále jen ,,společnépovolení") pro stavbu:
rodinného domu na, pozemku p.é. 73t48 v k,rj. Dománovice, včetně odpadní žumpy, akumulačnínádrže
dešt'ovévody a vsakovacího objektu, oplocení.
Městský rjřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební riřad příslušný dle ustanovení § 13 odst, 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen
i'stavební
zákon"), ve společném územníma stavebním řízení (dále jen ,,společné řízení")přezkoumal podle
ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společnépovolení a podle § 94p odst. 1 stavebního
zákona schvaluje stavební záměr, pro který:

l.

Vydává spoIečnépovolení

pro stavbu: rodinného domu na pozemku p,ě.73148 v k.ú. Dománovice, věetně odpadnížumpy, akumulaČnÍ
náúže dešt'ovéVody a Vsakovacího objektu, oplocení.

Stavební záměr obsahule:
Jedná se o novostavbu rodinného domu, ktený je řešený jako jednopodlažní, nepodsklepený, obdélníkového
půdorysu o rozměrech 12,150 x 8,5 m, zastřešený sedlovou střechou výšky 3,895 m, s pultovým vikýřem
nad hiavním vstupem, Objekt je vytápěn tepelným ěerpad|em typu voda - vzduch. Zásobování vodou ze
stávající domovní studny, odpadní vody budou svedeny do odpadní žumpy, dešťovévody budou jímány do
akumulaění nádrže a následně svedeny přepadem do vsakovacího objektu, napojení rozvodŮ el. instalace
bude zajištěno ze stávající el. přípojky ukončenéna hranici pozemku. Přístup na pozemek stavby je ze
stávajícímístníkomunikace
Součástístavby jsou zpevněné plochy na pozemku a oplocení pozemku na spoleěné hranici s pozemkem
p.ě. 2081 1 (komunikace).

.l8

Dispozičnířešení rodinného domu:
1.NP: zádveří, WC + technická místnost, chodba, koupelna, obývací pokoj

+ kuchyň, ložnice,

2x pokoj

Vznikne 1 byt.

!l.

1.

2.

3.

4.
5.

o.

Stanoví podmínky pro umístěnístavebního záměru:
Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.č, 73148, ve vzdálenosti 3,5 m od společné
hranice s pozemkem parc.ě. 73t34, ve vzdálenosti 14,57 až 16,58 m od společnéhranice s pozemkem
parc.č. 20811ave vzdálenosti9 m od spoleěné hranice s pozemkem parc.č, 73149, v katastrálním území
Dománovice, tak, jak je zakresleno v situaci projektové dokumentace, kterou autorizoval lng. Luboš
Káně, (ČKA|T - 0008506),
Oplocení na hranici s pozemkem parc.č 208/,1 (místníkomunikace) bude zhotoveno zděné z betonových
bloků s podezdívkou a sloupky, výplň dřevěná, výška oplocení 1,60 m, v oplocení bude umístěna
vstupní branka a vjezdová vrata.
Přístup a příjezd na pozemek stavebníka je zajištěn z veřejně přístupné místníkomunikace pozemek
parc.č. 20811v k.ú. Dománovice.
Domovní rozvody vody, z domovní studny, budou umístěny na pozemku stavebníka pozemek parc.Č.
73148 v k.ú. Dománovice.
Domovní rozvody splaškových vod budou svedeny do bezodtokové jímky umístěné na pozemku
stavebníka parc.č. 73148 v k.tj. Dománovice.
Domovní rozvody elektro budou napojeny v elektroměrném kiosku umístěném na pozemku parc.ě73148
v k.t]. Dománovice.

7.

1.

2.

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

lll. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autot,izoval lng. Luboš Káně,
autorizovaný inženýr pro pozeTní stavby, Čxnlr 0008506, případné změny 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 rjroveň projektu, technologického zařizeni
věetně 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 Úěel
zaruěují, že stavba při správném provedení a běžnérldržbě po dobu předpokládané existence splňuje
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví
a životníhoprostředí, bezpečnost
energie a ochranu tepla.

3.

4,

5.
b.
7.

9.

při udržování a užívánístavby, ochranu proti hluku a na Úsporu

Stavebník zajistí vytyěení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
Při prováděni stavby je nutno dodržovat předpisy týkajícíse bezpečnosti práce a použitých technických
zařizeni na stavbě, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují dalšípožadavky bezpeČnosti
a ochrany zdravl při piaci v pracovněprávních vztazích a o zajištěníbezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti ňebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistit ochranu zdraví a života osob na
staveništi.

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 26812009 Sb, o technických požadavcích
na stavby, v platném znění.
Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní mocitohoto rozhodnutÍ.
Stavba bude viditelně oznáčena Štitkemo jejím povolehí (tanulra ,,Stavba povolena"). Štítekmusí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby ridaje na něm uvedené zůstaly čitelné.Stítek je třeba ponechat
na místě stavby do kolaudace stavby.
Stavebník je póvinen vést přehlednézáznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníkY
organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádÍ, jméno
stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
pri nédodrženíprojektového řešeníse stavebník vystavuje nebezpeěí postihu finančnímisankcemi dle
§ 178 - § 183 stavebního zákona.
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10. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba, soprávněním vydaným podle živnostenského
zákona ě.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj, vázaná živnost provádění staveb, jejich změn

Stavebník sdělí písemně stavebnímu úřadu před zahájením prací název a sídlo
stavebního podnikatele, ktený bude stavbu provádět, věetně jeho oprávnění a každou změnu. Uvedenou
a odstraňování".

stavbu lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám
staveb prováděných svépomocístavebník doloži písemné prohlášení
odborně způsobilý.
že
bude
řídit provádění stavby nebo prohlášení odborně způsobiléosoby, že bude
stavbyvedoucího,

U

vykonávat stavebn í dozor.

11. Stavebník oznámístavebnímu riřadu termín zahájenl stavby atytofáze výstavby pro provedeníkontrolní
prohlídky stavby: dokončení§tavby.
Stavebník je povinen dosaženídané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.
12, Před zahájením zemních prací je stavebník - investor povinen zajistit vytyčenívšech podzemních

nadzemních sítív terénu správcem zařízenl, ktený urěí příslušnou ochranu zařízenl, aby nedoŠlo
kjejich případnému poškození. Stavebník zajistí splnění podmínek stanovených ve vyjádření těchto
správců 1Čez oistriouce a. s.)
13. Před zahájením zemních prací požádá stavebník ČeZ OistriOuce a.s. o souhlas sčinnostívochranném
i

pásmu zařízenl d istribuěn í soustavy.
14. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
zaručují,že stavba při správném provedení a běžnéúdržběpo dobu předpokládané existence splňuje
základní požadavky stavby.
15. Při realizacistavby budou splněny podmínky dané ve vyjádřeních/ v závazných stanoviscích:

a) Závazné stanovisko

-

čj. MUKOL|NIOZPZ 95508/20-novy ze dne 21.9.2020:

b)

-

-

a

zemědělství,

S odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb.
o odpadech v platném

znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původcŮ odpadŮ,

odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz. vyhl.č. MZP
č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů) a budou zabezpeěeny před nežádoucím znehodnocením.
Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude předána osobě oprávněné
k jejímu převzetí v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.
tj.

_
-

Městského rjřadu Kolín, odbor životníhoprostředí

Nebezpečnéodpady budou shromažd'ovány v souladu

s§ 5

vyhlášky č. 38312001 Sb.,

o podrobnostech nakládání s odpady v tiplném znění.
o odpadech vznikajícíchv průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využitíbude vedena

průběžnáevidence, kterou stavebník před závěreěnou kontrolní prohlídkou předloží odboru

životníhoprostředía zemědělství Městského úřadu v Kolíně,

vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MUKOLIN/OZPZ
113703l21-Tv ze dne 9.12,2021:
Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činnostíprováděných
v souvislosti s realizací stavby, které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšenéprašnosti, přijme
investor - stavebník v době realizace taková technická a organizačníopatření ke sníženítéto
prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašnostínedošlo k obtěžování obyvatel v místě a okolí
stavby (např. zkrápění - mlženívodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápéni komunikací, oěista
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 kontejnery pro stavebníodpad, apod.)
V případě narušenídrenážního potrubí musí stavebník provést technická opatření, jež zajistÍ jeho
opětovnou funkčnost.

označenírlčastníkůřízení podle § 27 odst.

,1

pozděiších předpisů (dále ien "správnířád"):

28O

písm. a) zákona č, 500i2004 Sb., správní řád, ve znění

02 Kolín 2

odůvodnění:

I,

Dománovice 39,28O 02 Kolín 2, jednající v zastoupení
LeošŤuík,I,Jagellonská 1495t25,žižkov,13000 Praha3(dálejen,,stavebník")žádostovydání
Dne 26.10.2020 podal štefan Jonáš,

Městský ťtřad Kolín
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spoleěného územníhorozhodnutí a stavebního povolení (dále jen ,,společnépovolení") pro stavbu:
rodinného domu na pozemku p.č. 73/48 v k.ú. Dománovice, věetně odpadní žumpy, akumulaění nádrŽe
dešťovévody a vsakovacího objektu, oplocení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky, bylo řízení dne 15.12.2020
přerušeno a stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 45 dnů od doruěení výzvy.
ŽaOost byla doplněna dne 18.1 ,2021
.

Opatřením ze dne 28.4.2021 stavební rjřad oznámil zahálení společného řízenívšem známým účastníkŮm
řízení a dotóeným orgánům, K pro.;ednání žádosti souóa§ně nařídil ústníjednánína den 8.6.2021, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.

V průběhu místníhošetření uplatnil p. Ladislav Kašpar námitky, které se týkaly vedení vodohospodářského
zařizení (meliorací - odvodnění) na pozemku p.č. 73148 k.ú. Dománovice, jeho údržbya případného
porušení.

Ve vyjádření ze dne 24,5.2021 Městského rlřadu Kolín, odbor životníhoprostředí, vydaného kzaháleni
řízenl, je sděleno, že v dané lokalitě se vodoprávní úřad zabývá podnětem na ěerné stavby. Dle tohoto
vyjádření se na základě zjištěných skutečností na pozemcích s vysokou pravděpodobností mohou nacházet

nejenom hlavní odvodňovací zařizeni, ale i podrobné odvodňovacl zařizení. V souěasné době vodoprávní
úřad zjišťuje veškeré podklady v této věci.

Vzhledem k tomu, že vyřešenítétootázky bylo důležitépro dalšípostup stavebního úřadu, požádal stavební
úřad odbor životního prostředí a zemědělství o sdělenI, zda již bylo ve věci vodohospodářského zařízen!
rozhodnuto a s jakým výsledkem, případně jaký je aktuální stav tohoto projednání.
Dopisem ze dne 2.8.2021odbor životníhoprostředí sdělil, že na základě dohledaných dokumentŮ je zřejmé,

že se jedná o povolenou stavbu meliorace typu podrobného odvodňovacího zařlzeni (POZ). Na základě
zjištěných skutečností lze dovodit, že tento odpad byl budován jakoPOZ,je tedy součástípozemku a věcí
vlastníka pozemku, na kterém se,nachází, aPy zachoval jeho funkčnost, tak jako i každéhojiného POZ.
Souěasně vodoprávní úřad konstatoval, že pokud se projektant v projektové dokumentaci řádně vypořádá
s existujícímvodním dílem, kdy vodnídílo zůstane zachováno v plně funkóním stavu, není dŮvod, proě by se
nemohlo stavět na daných pozemcích. Pro realizaci staveb samozřejmě budou muset být POZ vytyěeny.
(Sdělení č.j. MUKOLINIOZPZ 54581l21-haje souěástí spisu pod ě. 44)

-

Dne 31 ,8.2021 stavební úřad vyzval žadatelé k doplnění podkladů doklad o geodetickém zaměření
vodního díla, doplnění tohoto zařízení do projektové dokumentace a vypořádání se s případným střetem
tohoto zařízenís navrhovanou stavbou. Řízení bylo usnesením ze dne 31 .8.2021 přerušeno. Podáním ze
dne 4.10,2021, 15.11.2021 a 16.11 .2021 byly požadované podklady doplněny.
opatřením č.j. MUKOLIN/SU 113324l21-Hav ze dne 26.11,2021seznámil účastníkyřízení stím, že by|y
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 r]řadu Kolín, odbor životníhoprostředí
a zemědělství ze dne 9.12.2021 a dne 23.12.2021 vyjádření Mgr. Ladislava Kašpara.

Stavební r]řad v provedeném společnémřizení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízeni, dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněnímnejsou ohroženy zájmy chráněné stavebnÍm
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební gřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil jeji 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 bezpeěnostních pásem, zvláštnÍch
právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotěených orgánŮ podle zvláŠtních
právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešenírozporů.

Městský úřad kolín
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K žádosti a v průběhu řízeníbvlo doloženo:

r
o
.
.
.
.
.
.
.
.
o
o

o
o
.
.
o
.
r

3x projektová dokumentace, kterou autorizoval lng. Luboš káně, autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby, Čxntr 0008506
plná moc k zastupování pro lng. Leoše Ťuíka ze dne 14.9.2020
sděleníspolečnostiÓez oistribuce a, s., zn. 0101375013
smlouva se společnostíČEZDistribuce a. s. zn. 0700180599
sděleníspolečnostiTelco Pro Services a. s., zn. 0201040250
vyjádření Grid Services s.r,o, zn. 5002105815 ze dne 9.3.2020
vyjádření společnosti CET|N a. s. ěj. 749990l20ze dn e7.9.2020
vyjádření Regionálního muzea Kolín čj. 410l2020l^R dne 8.9,2020
vyjádření Obce Dománovice a Obecního úřadu Dománovice ze dne 13.10.2020 (ke stavbě rodinného
domu, k připojení na komunikaci a z hlediska existence sítí)
smlouva s ČeZ Distribuce a.s. ze dne 22,5.2019
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeskéhokraje, čj. KHSSC 4642212020 ze dne
30.9.2020

vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství, č,j, MUKOLIN/OZPZ
,16.9.2020, ze dne 24.5.2021 ě.j. MUKOLIN/OZPZ 38944l21-Tv a ze dne 9.12.2021
95507/20-Tv dne
č.j. MUKOL| NIOZPZ 1 137 03121 -Tv
závazné stanovisko Městského úřadu kolín, odbor životního prostředí a zemědělství,
č.j. MUKOL|NIOZPZ 95508/20-novy ze dne 21.9.2020
závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odboru investic a územního plánování čj, MUKOLIN/ORR
95506/20-sindv ze dne 12.10.2020
vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 4.11.2020 zn. SPU 40287312020 aze dne 15.10.2020
zn. SPU 32405712020
vyjádřeníspol. Lesy ČR, s.p. ze dne 12.1,2021č.j. LCR94710523912021
geodetická dokumentace melioraěního potrubí, zpracoval lng. Petr Kubín, Geodetická kancelář Kolín
dne

31

.8.2021

sdělení Městského úřadu Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství č.j. MUKOLIN/OZPZ 54583121hakze dne 2.8.2021
kolaudačnísouhlas na stavbu domovnístudny vydaný Městkým úřadem Kolín, odbor životníhoprostředí
a zemědělstv I dne 22, 1 0.20 1 9 č. j. M U KO Ll N/OZPZ 86981 l 1 9-stan

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánŮ vyžadovaných
zvláštními předpiŠy, 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 účastníkŮ.

řízení
vvoořádání s námitkami účastníků
V průběhu řízení uplatnil námitky Mgr. Ladislav Kašpar
při místním šetření dne 8.6,2021 (uváděno zkráceně, celé zněníje souěástí protokolu z místníhoŠetřenÍ)
pod pozemkem vede řádně zkolaudovaná stavba vodohospodářského zařlzení a je zde uloŽeno potrubí
o průměru 30 cm plus šachty
Toto potrubí sloužíjako svod povrchových vod při přívalových deštích.
Ve výpisu z katastru nemovitostí pro tento pozemek není zapsané věcné břemeno,
Na tomto potrubí bude postaven dům a jímka (žumpa).
Na pozemku se nachází hlavník podrobného odvodňovacIho zařlzeni
odbor životníhoprostředí a zemědělství neurěil vlastníka ochranné zóny tohoto zařízení a ani podmÍnky

o
.
o
.
o
o
o
.
.
.

ridržby při povolovánístavby na tomto pozemku,
vlastník potrubí není v současné době znám, jeho zjištěníjev řízení,
Tyto údaje zná i lng. Fischer, autorizovaný v oboru pro výstavby vodního hospodářství.
Nesouhlasí s tvrzením lng. Fischera, že z potrubí po dobu sledování 6 měsícŮ není vykazován Žádný
průtok,

Mgr. kašpar požaduje náhradu v případě způsobené škody.
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stanovisko stavebního úřadu k námitkám Mqr. kašpara:
Na základě dohledaných dokumentů a šetření provedeného odborem životníhoprostředí a zemědělstvÍ bylo
konstatováno, že na pozemku se nachází povolená stavba meliorace typu podrobného odvodňovacího
zařlzenl (POZ). Na základě zjištěných skuteěností lze dovodit, že tento odpad byl budován jako POZ, je tedy
součástípozemku a věcí vlastníka pozemku, na kterém se nachází, aby zachoval jeho funkčnost, tak jako
i každéhojiného PoZ (viz. sdělení Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne
2.8.2021\

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,
ZařizenI, které je součástí pozemku, je ve vlastnictví vlastníka pozemku.
K námitce, že na tomto potrubí bude postaven dům a žumpa, stavební úřad konstatuje, že podle doplněné
projektové dokumentace
koordinačnísituace, je stavba rodinného domu umístěna mimo melioraČní
potiubí, na potrubí nejsou umístěny anižádnédalšístavby(odpadnížumpa, akumulační nádrŽa vsakovací
jímka dešťovévody). Dochází pouze ke kříženímelioračního potrubí elektro přípojkou, přípojky splaŠkové
a dešťovékanalizace - toto neovlivní průtočnostpotrubí.

-

K námitce náhrady případné škody stavební úřad konstatuje, že v případě vzniku jakékoliv škody zpŮsobe_né
stavební činnostípři realizaci předmětné stavby, je třeba toto řešit občansko-právní cestou. Stavební Úřad
nemůžeurčovat osoby zodpovědné za případné,předem předjímané škody,
Na základě uvedených skutečnostístavebnírlřad námitky p. Ladislava Kašpara zamltá.

Vypořádání s vyiádřením rjčastníkůk Lodkladům rozhodnutí
podání Mqr. Ladislava Kašpara dne 23.12.2021
Ve svém podání p. Ladislav Kašpar (popsáno zkráceně)

.
.
.
.
o

vodoprávního úřadu ve věci prověření existence vodního díla
(meliorací) na předmětném pozemku stavby
poukazuje na nemožnost výstavby na melioračníťppotrubí a v blízkosti tohoto potrubí
poukazuje na nemožnost provádění kontroly potrubí,
upozorňuje na nutnost zapsání uloženípotrubíjako věcného břemene k pozemku
souvislost potrubí na pozemku zaměřeného melioračního potrubí s připravovaným územnímplánem
obce Dománovice, nedostateěná kapacita propustku pod místníkomunikací, ktený odvádí vodu
z přepadu z rybníka

vyjadřuje nesouhlas

se závěrem

a

základě doložených dokladů skuteěností zjištěných v průběhu celého řízenl stavební Úřad
k připomínkám p. Ladislava Kašpara uvádí:
stavební rjřad není oprávněný k posuzování zjištění a závěry šetřenívodoprávního úřadu.
připomínky k umístěnístaveb na zaměřeném melioraěním potrubí jižbyla řešena ve vypořádánínámitek
p. Ladislava Kašpara.

Na

o
.
o

.
o

Vzhledem k tomu, že meliorační potrubí je součástípozemku a je věcí vlastníka tohoto pozemku, aby
zachoval jeho funkčnost, není důvodnése domnívat, že není zajištěn přístup pro provedení kontrolY Či
případné opravy tohoto zaťizenI.

Upozornění na neexistující zápis věcného břemen pro melioraění potrubí na pozemku, bylo jiŽ řeŠeno
v posouzení námitek p. Ladislava Kašpara.

připomínky týkajícíse souvislosti zjištěného melioračníhopotrubí v dané lokalitě Ve vztahu
k navrhovánému rizemnímu plánu obce Dománovice by měly být zohledněny a vyhodnoceny v rámci
pořízení a projednání tohoto územního plánu, Tyto připomínky nesouvisí s projednávanou st9vb.9u
iodinného domu na pozemku p.č. 7gt48. Rovněž kapacita stávajícího propustku pod stávající
komunikací nesouvisí Špředmětnou stavbou na pozemku p.é, 73148. Melioračnípotrubí na pozemku
p.é.73l48 zůstane zachována a žádným způsobem neovlivní prŮtok v propustku.
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Na základě posouzení všech podkladů a výše uvedených skutečností,stavební úřad rozhodl, jakje uvedeno
ve výroku rozhodnutí, zapoužití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených,

Pouěení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému r]řadu 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 odk|adný úěinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení,
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo 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
úóastníka,

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

společnéhopovolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebnÍkovi,
viastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu riřadu příslušnémuk umÍstění
nebo povolení vedlejšístavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.
Stavebníkovi zašle také štítekobsahujícíidentifikačníúdaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je
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.
Společnépovolenímá podle § 94p odst. 5 stavebníhozákona platnost 2roky ode dne nabytíprávnímoci.
Spoleěné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti téždnem, kdy stavební úřad obdržíoznámení stavebníka o tom, Že od provedení
svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

otisk úředního razítka

4í{ Úfu"
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Eva Havlíčková,v.r.

vedou.cí oddělení stavebního úřadu

odbor výstavby - stavební úřad
Za pxáWfuitlřgdo{rnn*h a

příloha pro žadatete a příslušný obecní úřad: (bude zasláno po nabytí právní moci rozhodnutÍ)

ověřená projektová dokumentace
štítek,,Stavba povolena" (pouze stavebník)
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Rozdělovník:
t]častníciřízení

Doruěení jednotlivě:
Leoš Ťuík, Jagellonská 1495t25,Žižkov,130 00 Praha 3
Lukáš Konývka, Polepy 86, 280 02 Kolín 2

Tereza Konývková, Dománovice 54,280 02 Kolín 2
Ctirad Kačor, Kutnohorská 47, Kolín lV,280 02Kolín2
Alena Kaěorová, Kutnohorská 47, Kolín lV, 280 02 Kolín 2
Ladislav Kašpar, Dománovice 7,280 02 Kolin 2
Datová schránka
Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, mjaatSS
ČEZ Prodej, a.s., Duhová 42511, Michle, 140 00 Praha4, DS: PO, mcexkwr
ČEz Distribuce, a. s., Teplická 874t8, DěčínlV-Podmokly, 405 02 Děčín2, DS: PO, v95uqfy
Dotěené orqánv:
Zastupitelstvo obce Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolin 2
Městský úřad Kolín, odbor investic a územníhoplánování, Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín l
Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín 1,280 12 Kolin
Obecní úřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolln 2
Datová schránka
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územnípracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí45, Kolín l,
280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e
Na vědomí:
Štefan Jonáš, Dománovice 39, 280 02 Kolín 2
Veřejnost veřeinou vyh láškou

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. 30. den je posledním dnem
oznámení.

Datum vyvěšení:.J3,..l

../'.4,4

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

0BEC lli]í.i*í{OYlcE

Kolín 2
Dlmário,u,ce 9, 280 02

tčo:00473707

Městský úřad Kolín, oddělení hospodářské správy, Obecní riřad Dománovice, vyvěsí toto oznámení na
rlřední Óesce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MětJ Kolín a Obce Dománovice, jeho vyvěŠení
a sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí na stavební úřad.
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