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Odbor výstavby - stavební úřad
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Vyřizuje:
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E-mail:
Datum:

Josef Novotný
321 74B 229
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19.09.2022

Dománovice - veřejné osvětlení
pozemky parc.ě. 2713,28t1,2812,73122,74t3,'16012, í60/5,'l7711,17714,20211,20217,205,206,
2o8t1,2o8t2,217t1 a st.parc.č. 3,9l2,1411,20,48 v katastrálním Území Dománovice

územnírozhodnutí
Výroková část:
Dne 21 .12.2021 podala Obec Dománovice, Dománovice 9,_ 280 02 Kolín 2, zastoupena na základě plné
moci Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r,o., lČO 24177741, Karlovo náměstí 290/'t6, Nové
Město, 120 0o piaha 2 (dálejen ,,žadatel") žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v Územním řiz_ení
pro stavbu: Dománovice - veřejné osvětlení, na pozemcích parc.č. 2713, 2811, 2812,73122,74l3, 16012,
isols, 177t1, 177t4, 2o2l1, zoztl, 2o5, 206, 2o8l1, 20812, 21711 a st.parc.č. 3, 9l2, 1411, 20, 48

v katastrálním územíDománovice.

Městský rjřad Kolín, odborvýstavby - stavební úřad, jako stavebníúřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb. o úzernňímplánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavebnÍ
zákon"), v územním řízení o umístěnístavby (dále jen ,,územnířízeni") přezkoumal podle ustanovení § 84 aŽ
92 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutío umístěnístavby v územním řízenI a podle § 79 a § 92
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatřenía stavebního řádu, ve znění Pozdějších předpisů vydává

rozhodnutí o umístěnístavby
Dománovice - veřejné osvětlení, na pozemcích parc.č. 2713,2811,2812,73122,74I3,16012, í60/5, 177l'l,
gl2, 1411, 20,48 v katastrálním územi
17714, 2o2l1, 2o2l7, 2o5, 206, 2oi&t1, 2o8l2, 21711 a st.parc.č. 3,
Dománovice.

Popis záměru:

Stavebně se jedná o obnovení, doplnění a vybudování soustavy VO. Napojení soustavy VO bude
je osazen vpravo od vstupu do budovy obecního Úřadu
provedeno
'vobvodovéze'stávajícího rozvaděče RVO, kteý
stěně budovy čp.9 na pozemku st.parc.č. 14h. Zrozvaděče RVO budou provedeny dva
kabetové vývody. aexonŠtruŘce a výsiavba veřejného osvětlení bude provedena tak, že budou pro veřejné
osvětlení Žrizeňy vlastní kabelové trasy a každésvětelné místo bude zřízeno jako komPlet PodPěrného
prvku (stožáru) a svítidla.
'Kabetóvé

trasy zemních kabelů budou vedeny souběžně s podélnou osou komunikacÍ. Jedná se o silnice lll-

třídy a o miŠtni komunikace. Světelná miŠta budott na zemní kabely připojena smYČkově, V souběhu
s nápájecími kabely (AyKy 4-Jx16 nebo CyKY 4-Jx10) bude přiložen zemnič kruhového PrŮřezu AlFe 10

.l8

pasu a
zemnícípásek. Převážná část trasy zemního kabelového vedení bude provedena v zeleném
pasu
ry_0.7l
v chodnících §odél silnic ttl. třídy a místňíchkomunikací. Hloubka uloženíkabelu v zeleném
(horní tíc kabelu), v Á,tste vlezáa do objektů budou kabely uloženév plastových chrániČkách KOPOFLEX
'5,0.
V případech', kde iabeý přecházi mistni komunikace s živiČ.nýmpovrchem, budou kabely umístěny
()seky, kde jsou Y souČasnosti zPevněné
v ntoubcá 1,2 m, xanenue" piostupy budou řešeny protlakem,
nebo

povrchy (vjezdy do soukromých objektů) budou také překonány protlaky.
'šožáý'sreteÍny,cnmíst buáou rozmisrcny poate přiton D.l.i a budou osazeny vzákladech, zhotovených
předepsaným způsobem - viz výkresy D.1.1,
'Ý
prtbenu'nebó v závěru stavbý budá demontováno vysloužiléstávající vedení VO.

Stanoví podmínky pro umístění záměru:
16012, 160/5, 17711,
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 27t3,2811,2812,73122,7413, 20,48
v katastrálním
1411;
9l2,
3,
177t4, 2o2l1, 2o2t7, 2o5, 2:s6, 2o8l1, Žoatz, 217t1 a st.parc.č.
autorizovaný
Šuk,
Jiří
vypracoval
kterou
územíoomanóvicá,'tak, jak je zakresleno v dokumentaci,
1
039
030
tech n k pro tech nolo gická' zaiizen í staveb Č xntr
2. Každá,mena prótiiónvatene dokumentaci bude projednána s dotčenými orgány státní sPrávY a
účastníkyřízení.
U staveb, kde jsou
3. lnvestor;e povinen vést přehledné záznamy o stavbě (stavební deník),
je
stavebníkem, kdo stavbu
stavebníky organizace, pří§. právnické osoby, musí být označeno, kdo
provádí, jménó stavbyvedoucího a doba prováděnístavby,
osoba s oprávněním vydaným podle Živnostenského
4. Stavbu ouoe provaáatfyzicxa nebo práŮnická předpisů
tj. vázaná Živnost ,,provádění staveb, jejich
zákona é. 455l1ggl Sb,, ve znění pózdějších
změn a odstraňování".
vystavuje nebezpeČÍ Postihu finanČními
5, při nedodrž"ni p.l"t tového řešení se stavebník - investoro územním
plánování a stavebnÍm řádu
Sb.,
183/2006
č,
zákona
sankcemi orá §'rŽg až 183
(stavebnízákon), v platném znění.
bezpeěnosti práce a_p^ouŽitých
6. 'eri provádcni stavby je nutno dodržovat předpisy_týkajícía se
technických zařizen1 ňa stavbě, zejména zák. č.3O9/2OO9 Sb. nařízenívládY Č,_591/2006 9b, . ,
7. při prováděňi sávoy budou'do'držena ustanovení vyhlášky č. 26812009 Sb., o technických
požadavcích na stavbu.
8. ěál"ry praň: stavna bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní mocidotohoto rozhodnutÍ.
9. pozemky a nemovitosti dotčenéstavbou-budou po provedení stavby uvedeny PŮvodního stavu,
10, V průběňu stavby bude trvale zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
souhlasu a PředloŽÍ
11. po dokoneeni sávny stavebník pozaáa stávební úřad o vydání kolaudaČního
předepsané zkoušky.
existenci inŽenýrských
12. předzahájením reáizace záměruje stavebník povinen zajistit si informace o
sítíapři realizaci záměru tyto sítě ochránit:
. společnosti ČEZ Distribuce a,s.
. společnost CET|N a,s.
13. Při realizaciakce budou splněny podmínky dané v:
Vyjádřeni Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělstvÍ, Čj. MUKOLIN/OZPZ
30186/21-Tv ze dne 20.04.2021:
Z hlediska nakládání s odpadv: nemáme námitek za pg{ryrilky, že s odpady,v které.vzniknou
ióriáou se zák. č. 541i2o2o Sb., o odpadech, Platném znění,
realizací axce, nffiakuffi
Činnosti se stávají
Upozorňujeme, že zemina a jiné piřóo.i materiály vytěžené_ během stavební
stavbu se řídí
mimo
V.yu.Žití
stavby.
u
místě
.!iyu,
přirozenéT
použity'v
odpadem, po.|ud nebudou
jejich.využívání
na
a_
ukládání odpadů na sklá,dky
vyhláškou M7Ě č. žsitzoob SB., o iqqt,lr+.l,
'-gaglzoot Sb., o podrobnostech s nakládáním s odPadY.
i

povrchu teranu

"..éňauvhlášky

e-.

po ukoněení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadŮ vzniklých v PrŮběhu
způsob jejich. odstranění (Potvrzení .od
realizace
tpr,Iňěžňii euioáňČi-oopáot,) " doložit
množstvíbyl předán
jaký_odpa.o.?-.Ýf.\em
pátlle,.
"r."'"osón). Zdokladů ,uii oýi
oprávněnýcn
osoby (název, sídlo,.lČ
oprávněné osobě, identifikačníúd;j; pÓ. Jsgoe,'ideníitiřadní údajeiéto jako
doklad Prokazující
bráno
oprávněné osoby) a datum preoani'Óopadu. česinéprohlášení neňí
zákonné nakládání s odpady.
Z hlediska ochrany ovzduší:

jiných Činnostíprováděných přímo
'odpovídajících
Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo.jakýchkoliv
charakteristice
záměru (izn. činnoslí
nebo neprimó v souvislostl s

áizáci
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stacionárního zdroje znečišt'ováníovzdušíve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 20112012,, o ochraně
ovzduší, v úplnémznění, které znečišťujíovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýŠené
prašnosti, 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

ibalizace záměru piovádět taková technická a organizační opatření ke sníženítéto prašnosti
v takovém rozsahu, aby touto prašnostínedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí
realizace záměru (např. zkrápění - mlženívodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění
komunikací, očista áutbmobilů opouštějícíchstaveniště, lešeníopatřené po obvodě plachtou nebo
ochrannou sítí,oplachtování ložňéhopiostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálŮ,
uzavřené shozy triro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební
odpad apod.

Vyjádření KsÚs Stř. kraje, zn.3025l2,|/KsUs/KHT/SoM

ze dne 06.05.202í:

Stavba veřejného osvětlení bude realizována vsouběhu se stavbou Čez e. lE-12-60,10198
,,DománovicÓ, obnova NN levá čásť'alE-12-6010199,,Dománovice, obnova NN pravá část" tak,
aby byl využit jeden výkop,
2) stózaiy Úeřejného osvětlení požadujeme umístit tak, aby nesnižovaly bezpečnost silničního
provozu, nebyl zmenšen jízdníprofil silnice a svým svitem neoslňovaly prolíždějícívozidla.
3) V souběhu se silnicemi lll/3288 a llll32719 požadujeme vedení veřejného osvětlení uložit co
nejblížeke stávajícízástavbě nebo ke stávajícímu oplocení, bez zásahu do zpevněné Části silnic
lll/3288 alll32719.
4\ příěné kříženísilnic bude provedeno podvrtem nebo protlakem, bez zásahu do zpevněné Čásli
vozovky. Kontrolní (startovací) jámy budou umístěny v přilehlém zeleném pásu. Kabely VO
budou v místě křiženi se silnicí uloženy min. 1,2 m pod stávající nivelitou vozovky.
5) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce.
6i pó ukončenístavby, včetně demontáže stávajícího venkovního vedení, bude okolní terén
uveden do původníhostavu.
7)
zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a a středoČeským krajem
' Dozastoúpeným
Krajskou správou a údržbousilnic Středoěeského kraje, přísp. or9,, smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrskésítě,
8) před zahájením stavebních prací bude uhrazena faktura za zřízeníslužebnosti inŽenýrské sítě
ve smyslu zákona č. 1311997 Sb,, směrnice kraje
9) před Žahájením stavebních prací v silničnímtělese dojde k protokolárnímu předání silnice a
pozemku, po ukončenístavebních prací v silniěním tělese bude stanovena záruční doba v délce
60 měsícůode dne předání.
10) podmínkou vstupu do silničníhotělesa bude povolení zvláštního užívánísilnice, vydaného
Odborem dopravy MěU Kolín.

1)

Stanovisko Městský úřad Kolín, odbor dopravy, ěj. MUKOLIN/OD 36391/2Í-Tv ze dne

28.05.2021:
příčná kříženísilnic lll, třídy kabelovým vedeníVO bude provedeno podvrty (protlaky) bez zásahu do
tělesa silnice - co nejb'lížek hranici sousedních pozemků / oplocení,
podélně v souběhu se silnicí lll, třídy bude kabelové vedení VO umístěno bez zásahu do tělesa
komunikace. Hrana výkopu musí být co nejvíce vzdálena od zpevněné hrany vozovky (co nejblÍŽe
k hranici sousedních pozemků / oplocení, nebo zástavbě).
Nové osvětlovací body _ sloupy VO musí být umístěny v zeleném pásu mimo těleso silnice lll. třídY
tak, aby s ohledem nabezpečnost silničníhoprovozu nezasahovaly do prŮjezdního Úseku silnice.
Terén bude po provedení prací uveden do původního stavu - výkop po vrstvách hutněn.
prováděním stavebních prací nesmí dojít k poškození komunikací nebo následně po jejich skonČení
k sesednutí krajnic. Na komunikace ňebude ukládán výkopový ani stavební materiál. PříPadné
zneěištění vozovky bude neprodleně odstraněno.
žaoost o povolení zvláštního užívánísilnic lll/32719 a lll/3288 z dŮvodu provádění stavebních Prací
(podvrty) a stanovení přechodné úpravy dopravního značenípro provedení stavebních Prací Podá
jtavenňír zdejšímu odboru dopravy mln. 30 dní před jejich zahájením. K žádo_sti doloŽÍ situaění
plánek okótováný ve vztahu k silnici situaci širšíchvztahů, uvede jméno pracovníka zodpovědného
za provádění stávebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u právnické osobY její
obchodníjméno, sídlo a lČ a sdělí termín realizace.
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Nedílnou součástí musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj) zastoupeného Krajskou
správou a údržbousilnic Stř. kraje p.o., souhlas orgánu Policie Čn rŘ Policie Stř. kraje doplněnou
návrhem přechodné úpravy provozu,
s případným umístěním stavby vedení VO do tělesa místníchkomunikací a určení
podmínek pro provedení stavebních pracívčetněpodmínek pro uvedenítělesa těchto komunikací do
původníhostavu umožňujícíhojejich bezpečnéobecné uživání dle zákona č, 1311997 Sb., je nutné
požádat vlastníka místních komunikací.

O souhlas

Označení účastníků
řízení podle § 27 odst. '1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2, zastoupena na základě plné moci Společnost pro
poradenství, projekcia design, s.r.o., lČO 24177741, Karlovo náměstí 290116, Nové Město, 120 00 Praha2

odůvodnění:
Dne21.12.2020 podala Obec Dománovice, Dománovice 9,280 02 Kolín 2, zastoupenanazákladě

plné

moci Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o., lČO 24177741, Karlovo náměstí 290/'16, Nové
Město, 120 00 Praha 2 (dále jen ,,žadatel") žádost na vydání územníhorozhodnutí o umístěnístavby:
Dománovice - veřejné osvětlení, na pozemcích parc.č. 2713,2811,2812,73122,7413, 16012, 160/5, 17711,
17714,20211,20217,205,206,20Bl1,20812,217l1 a st.parc.č. 3,9l2, 1411,20,48 vkatastrálním území
Dománovice. Uvedeným dnem bylo územnířízenízahájeno.
Stavební úřad opatřením ze dne 08.03.2022 oznámil zahájení územního řízenívšem známým účastníkŮm

řízeniadotčenýmorgánůmaupozorniljevsouladusustanovením§87a§89stavebníhozákonanalhŮtu

pro podání závazných stanovisek a námitek.

Oznámení o zahájení územníhořizení a dalšíúkony v řízení se doručujíúčastníkŮmřízení a dotčeným
v řízení s velkým počtem účastníkŮse
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků;
oznámení o zahájení řízenía dalšíúkony v řízenídoručujípostupem podle § 144 odst,6 správního řádu,
dotčeným orgánům a obci, která je účastníkemřízení podle § 85 odst. 1 písm, b) stavebního zákona, se
doručuje jednotlivě; účastníkyřízenípodle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníciřízení podIe § 85
odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Okruh úěastníkůúzemního řízení bylvymezen následovně:
podle § 85 odst. 1 stavebního zákona
a) žadatel

Obec Dománovice, Dománovice 9,280

02Kolín2

b) obec, na jejímžúzemímá být požadovaný záměr uskutečněn

Obec Dománovice, Dománovice 9, 280 02 Kolín 2
podle § 85 odst, 2 stavebního zákona

Václav Jehlička, Marie Jehličková, Jana Římková, Zdenka Pokorná, Ladislav Pokorný, Milan Pokorný,
Krajská správa a
Radka Effenbergerová, Václav Veselý, Marie Veselá, Radek Sla_vík, Otakar Šantrůček,
údržbasilnic Střědočeského kraje p.o., Lesy Českérepubliky s,p., ČeZ Distribuce a. s., CET|N a.s.,
Žadost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítía účastníkŮ
územníhořízení.
K žádosti bylo dále doloženo:

.
.
o

2xdokumentace, kterou vypracoval a autorizoval Jiří Šuk;ČXnlr - 030139
stanovisko Městský úřad Kolín, odbor dopravy čj. MUKOL|N |OZPZ 36391l21-Tv ze dne 28.05.2021
souhlas Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí a zemědělství čj. MUKOL|NIOZPZ 41746121hak ze dne 08,12.2021
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a
a

vyjádření Městský úřad Kolín, odbor životníhoprostředí

a

zemědělství čj. MUKOLlN/OZPZ

30186/21-Tv ze dne 20.04.2021
vyjádření Čez oistribuce a.s., zn. 001115061615 ze dne 10.05.2021
sděleníČszoistribuce a.s,, zn,0101641189 ze dne 23.11.2021
sdělení Črz oistrinuce a.s., zn, 0101641185 ze dne 23.í 1.2021
sděleníTelco Pro services a.s., zn,020,1333629 ze dne 23.11.2021
sdělení Čez lCr Services a.s., zn. 0700472133 ze dne 23,11.2021
sdělení ČeZ rct Services a.s., zn. 0700472130 ze dne 23.11 .2021
vyjádření CET|N a. s., čj. 850331/20 ze dne 10.12.2020
stanovisko SNM Mo ooÚZ/oddělení ochrany územních zálmŮ ČEcHy, ě.124177l2o21-oÚz-PH^1150 ze dne 26.05.2021
vyjádření KStJS Stř, kraje, zn.3025121IKSUS/KHT/SOM ze dne 06.05.2021
vyjádření Lesy Českérepubliky, čj. LCR947/080846I2021 ze dne 30.04.2021
vyjádření ÚRpP středních Čech p.o., zn, 182312021 ze dne 16.04.2021

siánovisko KŘ policie Stř. kraje Územní odbor Kolín Dl Kolín, čj. KRPS-72261-1lČJ-2021-010406DOŽze dne 01 .04.2021
smlouva o právu k provedení stavby Obec Dománovice - Slavík Radek, ze dne 23,02.2021
smlouva o právu k provedení stavby Obec Dománovice - Veselý Václav, Veselá Marie, ze dne
18.05.2021
smlouva o právu k provedení stavby Obec Dománovice

smlouva o právu k provedení stavby Obec Dománovice
20.04.2021
smlouva o právu
smlouva o právu
smlouva o právu
smlouva o právu
smlouva o právu

k provedení stavby Obec Dománovice
k provedenístavby Obec Dománovice
k provedení stavby Obec Dománovice

k provedení stavby Obec Dománovice
k provedení stavby Obec Dománovice

- Řimková Jana, ze dne 26.02.2021
- Jehlička Václav, Jehličková Marie, ze
-

dne

Pokorná Zdenka, ze dne 24.02.2021
Pokorný Ladislav, ze dne 24.02.2021
Pokorný Milan, ze dne 23.02.2021
Otakar, ze dne 28.02.2021
Šantrůček
Effenbergerová Radka, ze dne 1B.03.2021

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánŮ vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpeěil plnění požadavkůvlastníkůsítítechnickéhovybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:
umísťovaná stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s charakterem území,s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území,s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisŮ - žádost obsahuje
veškerénáležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnějŠÍ
úpravě územníhorozhodování, územníhoopatření a stavebního řádu, v platném znění, dokumentace stavby
je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 26812009 Sb. o
iechnických požadavcíchna stavby, v platném znění, vyhláškou č.398/2009Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujícíchbezbariérové užívánístaveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na
využíváníúzemívyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcíchna využíváníúzemí,v platném zněnÍ.
oale s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánŮ podle zvláŠtních
právních předpisů, a dále s požadavky na dopravnía technickou infrastrukturu.

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
rozhodování, územníhoopatření a stavebního řádu, v platném znění.

o

podrobnější úpravě Územního

Námitky účastníků:v průběhu řízení nebyly vzneseny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: připomínky veřejnosti nebyly uplatněny,

podmínky, které se vztahují k provádění

a

užívánístavby, nebyly do podmínek územníhorozhodnutí

zahrnuty, nebot'ty můžesiavební úřad ve smyslu §115 stavebního zákona zahrnout aŽ do podmínek
stavebnlho povolení. proto je nutné, aby dotčenéorgány, účastníciřízenía správci dotčených sítítyto své
podmínky uplatnily ve stavebním řízení.
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Do podmínek Územního
,rozňodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá
Přímo z Platných Právních předpisů a ty,'kieré se tyŘaji .ou1;.Óroprávních
vztahů účastníků,

;;ffijli$31;";n"o',

jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve

Upozornění - ochrana archeologických nátezů
Vzhledem k tomu, Že.se stavební práce budou provádět
na.územís_možnými archeologickými nálezy,
uPozorňujeme na Povinnosti vyplývajícíz. ustanovení
§ zz áost. 2 a 3 zat<ďni č. 2ot1987 sb., o státní
Památkové Péčive znění pozdějsión §reopisů: stavebník'i" pojr" těchtó
*ň""á.i povinen
- oznámit záměr_ Provádět výkopové a ,stavební práce Archeologickému ústavu
Akademie věd čR,
Praha v,v,i,, Referát archeologiiké památkové péč'e,
ňenská 4,1'18or, práňa r, lD schránky: fxcng.z
- umoŽnit na dotČenémÚzemí Provedení případného záchranného archeologického průzkumu
Archeologickému Ústavu nV ČR nebo jiné Ópia"néne
organizaci, jejich seznam najdete na webu
Ministerstva kultury

'

na ÚzemísPrávního obvodu města Kolín často záchranné
archeologické výzkumy provádějí:

1.

2,

Regionální muzeum Kolín, Brandlova 35, 28O 02 Kolín
l, tel. +42g 321 723 841, mob.: +42O
734 312 030, lD schránky: 8ijk7gn
Ustav..arche9t9g1ci<e památkové péČestředních
í0, tel/fax: 321 695 B77, lD schránky: eaig39d

Čech, Nad olšinam i 44813,10o oo Praha

Poučení:

proti tomuto rozhodnutíse
lze odvolat ke krajskému úřadu středočeskéhokraje,
odbor územníhoplánování
a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dné
ieno oórůÉen-i'plooanim u zdejšího správního orgánu. včas
přípustné
a
qodané
odvolání má odkladný účinek.
odvoláním lze naPadnout výrokovou čásírozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení,
Odvo|ání jen proti odůvodnénírozhodnutí je nepřípustné.
'§
odvolání musí mít náleŽitosti uvedené u
97'ocist, spravního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozŠahu
no napaciái u egrn je spatřován.rozpor s právními předpisy
nebo nesPrávnost rozhodnutí něbo řízení,ježmu prebcňáróro.
tt"nitlvodvolaní uňo"no, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí
1aPadi, platí, že se domáhá zrušenícelého rozhodnuti. Óovolani se podává s
Potřebným PoČtem stej19o.r9Ů. tak, aby jeden stejnogÉ
-.Úr spiavnimu orgánu a aby každý účastníkdostal
jeden stejnoPis, NePodá-li účastník'iotřebný'po8"1it"lnopT.r,,
uynotoři;e .p,a'".i orgán na náklady
účastníka.

i

K novým skuteČnosteT,]..návrhŮm na prove_dení nových
důkazů,uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízenÍ,se přihlédne jen tehdy, jde-li o takouJsr,uieenosti
nebo důkazy, které účastníknemohl
uPlatnit dříve, Namítá-li ÚČastník-,že mu ňeOyto umožněno
uóinit u řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním,
Uzemní rozhodnutí má Podle § 93 odst. 'l stavebního..zákona
platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
podmínky Územního rozhodnutío
umístěnístavby, zmene uýu}lii územínebo2menavlivu užívánístavby
na
Území Platí Po dobu trvání stavby či zařízenínebo
uzívaňi- uzemr, nedošlo-;i z povany věci k jejich
konzumaci.
Uzemní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

a)

b)

c)
d)

bYlo-|i na základě Žádosti Podané v dobějeho platnostivydáno
pravomocné stavební povolenínebo
jiné obdobné rozhodnutí
Podle tohoto zákoná nebo zvláštních právních předpisů, nebo naby;-1i v
době jeho Platnosti Právních účinkŮsouhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru
bYlo-|i v době jeho Platnosti započato s vyuzitim-Ůzeri
pro stanoveňý tiĚi v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
vzniklo-1i na základě oznámání stavebniho
posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době platnosti právo stavební záměr
'záměru
realizov'at, nebo
bYla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy náňiazu.iici
stavební povolení podaného v době
jeho Platnosti uzavřena tato verblnóprávnísmlouúa
a tato veřejnoprávnísmlouva nabyla účinnosti,
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Doručeníveřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků a dotčená veřejnost):
Vlastníci pozemků parc.č. 27 t3, 28t1 , 2812,73122,7413, 16012, í 60/5, 17711 , 17714, 2O2l1,20217
2o8t1,2o\t2,21711 a st.parc.č. 3,9l2,14l1,20,48 v katastrálním územíDománovice

, 205,

206,

úřadv pro vyvěšení a podání zprávv o datu vvvěšení a sejmutí (doručeníjednotlivě):
Obecní úřad Dománovice, Dománovice 9, 280 02Kolín2
Městský úřad Kolín, kancelář úřadu - oddělení hospodářské správy

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

Datum vyvěšení:

/q!ÍOr. .J.".:I. .?....

Datum sejmutí:

4ú4

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

0BEc

D0ilÍr0uct

Dotnánovice g, 280 02 Kolín 2

tčo: ooqzszoz
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