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Výroková část: 

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný 
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební 
povolení, kterou dne 1.10.2018 podal 

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81, 150 00  Praha, který zastupuje Ateliér 
projektování inženýrských staveb, s.r.o., IČO 61853267, Ohradní 1443, 140 00  Praha 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 
 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa 

SO 101.1 Komunikace 

úsek č.1 - km 2,411 - km 4,948 
úsek č.2 - km 6,516 - km 8,124 
úsek č.3 - km 11,400 - km 14,016 
úsek č.4 - km 14,449 - km 16,726 
úsek č.5 - km 18,423 - km 19,617 
úsek č.6 - km 20,400 - km 21,404 
úsek č.7 - km 22,209 - km 27,464 
úsek č.8 - km 28,000 - km 28,764 
úsek č.9 - km 30,200 - km 31,520 

SO 901 Přesun kapličky 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1138 v katastrálním území Bahno, parc. č. 536/1, 690, 840 
v katastrálním území Černíny, parc. č. 436/2, 437/2, 584, 618 v katastrálním území Předbořice, parc. 
č. 750, 769 v katastrálním území Štipoklasy u Černín, parc. č. 1217 v katastrálním území Opatovice I, 
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parc. č. 193/1 v katastrálním území Bykáň, parc. č. 488/2, 488/4 v katastrálním území Křesetice, parc. 
č. 155/1 v katastrálním území Poličany, parc. č. 214, 509, 513 v katastrálním území Dolní Pohleď, parc. 
č. 1087 v katastrálním území Hranice u Slavošova, parc. č. 1111 v katastrálním území Slavošov u Zruče 
nad Sázavou, parc. č. 348 v katastrálním území Březová u Úmonína, parc. č. 529/1, 587 v katastrálním 
území Útěšenovice, parc. č. 2434, 2770 v katastrálním území Zbraslavice, parc. č. 1390/67 v katastrálním 
území Nesměřice, parc. č. 2719/5, 2817/1, 2821/1, 2822/2, 2822/4 v katastrálním území Zruč 
nad Sázavou, parc. č. 650/1, 648/7 v katastrálním území Soutice. 

Stavba obsahuje: 

SO 101.1 Komunikace 

Jedná se o rekonstrukci vozovky silnice II/126 v 9 oddělených úsecích, většinou mimo zastavěná území 
obcí. Součástí je také úprava krajnic, úprava a čištění příkopů, oprava propustků, svodidel, zábradlí, 
silničních sloupků a stávajících sjezdů. 

Rekonstrukce spočívá v jednodušších případech v zesílení konstrukce vozovky po odfrézování stávajícího 
krytu a položení nového silnějšího, ve složitějších případech v recyklaci za studena po odfrézování všech 
stávajících asfaltových vrstev, nebo i v rozšíření vozovky v krajích s úplnou výměnou konstrukce 
vozovky v místech, kde stávající komunikace nemá normovanou šířku a rozšiřuje se na kategorii S 7,5. 

SO 901 Přesun kapličky 

V úseku č. 2 se nachází kaplička s nikou a svatým obrázkem s půdorysným rozměrem 80 x 60 cm a 
výškou 1,8 m. Při rozšiřování silnice na kategorii S 7,5 by došlo k zasypání dolní části kapličky novým 
silničním svahem. Z tohoto důvodu bude kaplička přesunuta o cca 30 m západním směrem na pozemek 
parc.č. 214 v k.ú. Dolní Pohleď za hranici silniční parcely (za silniční příkop) mezi 2 stávající listnaté 
stromy. 
 
 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracoval Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., IČ 61853267, autorizoval Ing. Karel 
Nejedlý, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0003430. 

2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 
stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu. 

3. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2020. 
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního 

zákona je stavebník povinen speciálnímu stavebnímu úřadu předem oznámit název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 

6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA 
POVOLENA“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být 
ponechán na místě do kolaudace stavby, po celou dobu musí být údaje na něm čitelné. Rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

7. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené 
dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.    

8. Před zahájením stavby je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich 
vytyčení. Stavebník prověří platnost vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a v případě 
nutnosti zajistí jejich aktualizaci, eventuálně stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato 
zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena. 

9. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených 
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný 
dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení 
respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.  

10. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního 
či podzemního vedení, výrobny elektřiny či el. stanice a které budou zahrnovat činnosti, které jsou 
podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, 
zajistí stavebník před jejich zahájením podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas 
s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy.  
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11. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků. 
12. V úseku č.3 je položen pode dnem silničního příkopu el. kabel pro fotovoltaickou elektrárnu 

ve Slavošově. Při rekonstrukci silnice II/126 nebude el. kabel přeložen, trativod bude posunut  
cca o 0,5 blíže ke středu vozovky, dále od polohy kabelu. 

13. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob 
a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou 
mez. 

14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi 

15. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

16. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou 
neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu. 

17. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě 
po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržovaní a užívání stavby 
vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady 
o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu 
stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele 
o jejich použití na stavbě. 

18. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou 
stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména 
dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, 
k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.  

19. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby, tedy na pozemcích, ke kterým má 
stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo 
právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku. 

20. Staveniště bude vhodným způsobem označeno. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude 
staveniště řádně osvětleno. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy. 

21. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného než silničního 
pozemku, než na kterém se stavba nachází, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit 
s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí. 

22. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami stanovenými dotčenými správními orgány 
a dotčenými správci: 

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí  
• vodní hospodářství – podmínky souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vodní zákona“  č.j. MKH/075825/2018 ze dne 1.11.2018; 
– podmínky rozhodnutí, kterým se schvaluje havarijní plán  podle § 39 a § 115 vodního zákona 
č.j. MKH/065143/2018 ze dne 19.9.2018;  

• nakládání s odpady – podmínky závazného stanoviska podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů č.j. 
MKH/067303/2018; 

• ochrana ovzduší – stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo 
eliminováno znečištění ovzduší; 

• státní správa lesů – podmínky závazného stanoviska č.j. MKH/023047/2017 ze dne 3.9.2018; 
• ochrana přírody – při provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích; 
-  v rámci stavby nedojde k ukládání, ani dočasnému, jakéhokoliv materiálu do kořenové zóny 

dřevin; 
-  v případě nevyhnutelných prací v kořenové zóně dřevin pracovat výhradně ručně tak, aby 

nedošlo k poškození kořenů; 
-  při kolizi s dřevinou kontaktovat jejího vlastníka; 
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- v případě křížení vodních toků musí být podána žádost o vydání samostatného závazného 

stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud dojde ke kácení břehových porostů nebo k zásahu do koryta 
vodního toku. 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora: 
• stavba nebude prováděna v zimním období roku; 
• během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude 

docházet k jejímu znečištění stavebními stroji.  

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha: 
• stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení; 
• na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy; 
• při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Praha: 
• podmínky souhrnného stanoviska pro stavební řízení zn. S9954/S-26078/2018-SŽDC-OŘ PHA-

710-Voj ze dne 10.7.2018 jsou pro stavebníka nezbytně závazné. 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů: 
• při uzavírce silnice II/126 požadavek oznámit tuto skutečnost Agenturou logistiky.- 

Regionálnímu středisku vojenské dopravy minimálně 3 týdny předem k provedení zvláštních 
opatření. 

23. Stavebník, resp. zhotovitel ve lhůtě min. 30 dnů před zahájením stavebních prací zažádá silniční 
správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o povolení úplné či 
částečné uzavírky silnice II/126 pro jednotlivé úseky stavby a nařízení objízdné trasy v souladu 
s § 24 zákona o pozemních komunikacích.  

24. Stavebník, resp. zhotovitel před zahájením stavebních prací zažádá silniční správní úřad Městský 
úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). 
K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora 
(schválené DIO – dle SO 101.2). 

25. Stavebník v dostatečném časovém předstihu před kolaudací stavby zažádá silniční správní úřad 
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona  
o silničním provozu. K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského 
kraje, DI Kutná Hora. 

26. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze stavby kontrolních prohlídek stavby: 
- předání staveniště; 
- ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky. 

27. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat dle § 119 
stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Žádost 
se podává na předepsaném formuláři. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí 
geometrický plán (pokud výstavbou dochází k rozdělení pozemku nebo je stavba předmětem 
evidence v katastru), dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, dokumentaci 
skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další 
přílohy dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B. 

 

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 
(dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 písm. a) – d) stavebního zákona: 

• Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 81, 150 00 Praha jako stavebník 
• Obec Dolní Pohleď, IČ 00640328, Dolní Pohleď 11, 285 22 Zruč nad Sázavou jako vlastník stavby 

a pozemku, na kterém bude prováděna stavba (SO 901) 



Č.j. MKH/083229/2018 str. 5 

 
• vlastníci staveb technické infrastruktury: 

ČEPS, a.s., IČ 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
ČEPRO, a.s., IČ 60193531, Dělnická 12, 170 04 Praha 7 
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681, 130 00  Praha 
T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
OPTILINE a.s., IČ 26270412, Příkop 843/4, 602 00 Brno 
SITEL, spol. s r.o., IČ 44797320, Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČ 46356967, Ku Ptáku 387, 284 01  Kutná Hora 
GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499, 602 00  Brno 
NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 
Dial Telecom, a.s., IČ 28175492, Křižíkova 237/36a, 286 00 Praha 8 
GasNet, s.r.o., IČ27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 
Jan Chaloupka, nar. 20.3.1971, Slavošov č.p. 3, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Město Zruč nad Sázavou, IČ 00236667, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 
Obec Zbraslavice, IČ 00236641, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice 
Obec Černíny, IČ 00236039, Černíny 44, 284 01 Kutná Hora 
Obec Křesetice, IČ00236187, Křesetice 1, 285 47 Křesetice 
 
 

Odůvodnění: 

Dne 1.10.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Dle § 79 odst. 6 stavebního zákona stavební úpravy nevyžadují 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. V těchto případech dle § 15 odst. 2 stavebního zákona 
postačí závazné stanovisko podle § 96b, které vydal odbor regionálního rozvoje a územního plánování 
Městského úřadu Kutná Hora dne 6.8.2018 pod č.j. MKH/053292/2018 s konstatováním, že záměr je 
přípustný. Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního 
prostředí vydal dne 15.10.2018 souhlas dle § 15 stavebního zákona pod spis.zn. Výst. 4054/2018/Bl  
(č.j. ZRNS/4291/2018BL), kterým souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby, objekt SO 901. 

Speciální stavební úřad oznámil dne 12.10.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání 
na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 16.11.2018 mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního 
řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho 
podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, speciální stavební úřad 
poskytl účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení 
lhůty k uplatnění námitek účastníků řízení. 

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, 
tj. vlastníci sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno 
nebo ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, 
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1017, 1018, 1023, 1045, 1046, 1047, 1062, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 
1072, 1073, 1075, 1079, 1080, 1081, 1082, 1114, 1115, 1133, 1139, 1141, 1142, 1143, 1188 
v katastrálním území Bahno, st. p. 36, parc. č. 311/1, 606, 608, 609, 610, 611, 621, 687, 691, 693, 
694, 695, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 839 v katastrálním území Černíny, st. p. 22, 23/1, 23/3, 32, 
58, 60, 77, 105, parc. č. 193/1, 194/2, 206, 208, 265/5, 271/7, 434, 448/3, 471, 474, 476, 481, 483, 
489, 552/1, 582, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 610, 619, 620, 621, 622, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 
644, 646, 754 v katastrálním území Předbořice, parc. č. 5/2, 6, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 633, 
636, 637, 639, 641, 656, 657, 658, 659, 664, 665, 666, 667, 687, 688, 749, 751, 752, 753, 768, 773 
v katastrálním území Štipoklasy u Černín, parc. č. 1189, 1198, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 
1218, 1236, 1237, 1238, 1239, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261 
v katastrálním území Opatovice I, parc. č. 792/1, 794, 795 v katastrálním území Hodkov, parc. č. 
59/19, 59/22, 68/1, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 87, 88, 91/1, 93/1, 93/2, 93/4, 93/9, 93/10, 
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123/1, 123/2, 123/3, 130/3, 161, 208, 224, 226 v katastrálním území Bykáň, parc. č. 408/2, 430/30, 
430/31, 430/32, 430/33, 430/34, 430/35, 430/37, 430/50, 488/3, 488/12, 488/13, 488/18, 488/24, 
488/25, 488/26, 488/27, 488/28, 488/29, 488/33, 814, 815 v katastrálním území Křesetice, parc. č. 
115/4, 115/7, 115/10, 115/13, 115/14, 116/1, 116/3, 116/4, 116/7, 116/8, 116/11, 172/1, 172/2, 
176/2, 177 v katastrálním území Poličany, parc. č. 353/1, 433 v katastrálním území Týniště u 
Malešova, parc. č. 208, 210/13, 213, 214, 229/1, 230/2, 231/2, 234, 237/1, 237/5, 252/2, 253, 512, 
514/1 v katastrálním území Dolní Pohleď, st. p. 18, 60, 61, parc. č. 154/1, 159/1, 159/3, 160/3, 162, 
165/3, 165/7, 166, 167, 246/2, 265, 266, 290, 293, 294, 310/2, 311/1, 312, 313, 315, 316, 317, 375, 
376, 377, 378, 406/3, 407/1, 415, 420, 431/4, 431/6, 431/7, 431/8, 433, 434, 436, 471, 472, 475, 
490/7, 490/9, 490/11, 640, 641, 680/1, 680/3, 680/37, 680/38, 680/42, 680/52, 680/65, 1013/2, 
1013/8, 1039, 1052/1, 1055/2, 1056, 1066, 1068/2, 1078, 1083/2, 1085/1, 1085/4 v katastrálním 
území Hranice u Slavošova, st. p. 73, 74, parc. č. 330/1, 350, 351, 352, 392, 393/1, 393/7, 394, 395, 
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 
419, 420, 421, 485/4, 488, 490, 491, 492, 493, 516/1, 516/2, 516/3, 518/1, 518/5, 520, 522, 523, 524, 
525, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 552, 
554/1, 555, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4, 560/1, 582, 583, 585, 586/1, 586/2, 586/4, 587/1, 587/5, 
587/6, 587/7, 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 603, 605/1, 605/2, 
1107/1, 1110/2, 1114/1, 1115, 1116, 1117/12, 1270 v katastrálním území Slavošov u Zruče nad 
Sázavou, parc. č. 223/2, 224, 225, 226, 227, 228, 234/2, 234/3, 245/1, 245/2, 346, 347 v katastrálním 
území Březová u Úmonína, st. p. 18, 20, 70, parc. č. 38/12, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 57, 101/3, 101/4, 
101/5, 101/9, 101/10, 101/11, 101/14, 108, 109, 110, 111, 112/5, 114, 116, 534, 557, 579/4, 579/5, 
579/6, 580, 586, 589, 590, 621, 649, 661 v katastrálním území Útěšenovice, parc. č. 2432, 2436, 
2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2445, 2454, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2766, 2768, 
2769, 2771, 2775, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 
2798, 2799, 2800 v katastrálním území Zbraslavice, parc. č. 1390/33, 1390/42, 1390/62, 1390/66, 
1390/68, 1590, 1603/1, 1603/2, 1604, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614/10, 1614/11, 1614/22, 
1614/23, 1615, 1617/1, 1644/14, 1644/19, 1897/2 v katastrálním území Nesměřice, parc. č. 421/2, 
428/1, 428/4, 898, 899, 900, 903, 962, 964, 965, 966, 967, 2626/34, 2626/35, 2626/36, 2626/37, 
2626/38, 2626/39, 2626/53, 2626/54, 2626/55, 2626/57, 2626/58, 2626/59, 2626/60, 2626/61, 
2626/62, 2626/63, 2626/64, 2626/65, 2626/66, 2626/67, 2626/68, 2626/69, 2626/70, 2626/75, 
2626/76, 2626/77, 2626/78, 2626/79, 2626/80, 2626/81, 2626/82, 2626/83, 2626/84, 2626/85, 
2626/86, 2626/87, 2626/88, 2627, 2633/1, 2633/2, 2633/3, 2633/4, 2633/5, 2633/6, 2633/7, 2633/8, 
2633/9, 2633/11, 2633/12, 2633/13, 2633/14, 2633/15, 2633/17, 2633/18, 2633/19, 2633/20, 
2633/21, 2633/22, 2633/23, 2633/24, 2633/25, 2633/29, 2633/30, 2633/37, 2633/38, 2719/2, 2719/4, 
2719/6, 2719/8, 2719/9, 2719/10, 2719/29, 2719/31, 2721/2, 2721/3, 2722/1, 2722/2, 2723, 2726, 
2727, 2728, 2729/2, 2729/41, 2729/42, 2729/43, 2729/44, 2729/45, 2729/46, 2729/47, 2729/48, 
2729/49, 2729/50, 2729/51, 2729/52, 2729/55, 2730, 2731, 2732, 2736/1, 2736/2, 2736/3, 2736/4, 
2736/5, 2736/6, 2736/7, 2736/8, 2736/9, 2736/14, 2736/15, 2736/16, 2736/17, 2736/18, 2737/1, 
2737/4, 2737/5, 2738, 2739, 2814/18, 2814/19, 2814/20, 2814/21, 2814/22, 2814/23, 2814/24, 
2814/25, 2814/26, 2814/28, 2814/29, 2814/30, 2814/31, 2814/32, 2814/33, 2814/34, 2817/7, 2817/9, 
2822/1, 2822/3 v katastrálním území Zruč nad Sázavou, parc. č. 650/1, 648/7 v katastrálním území 
Soutice 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Černíny č.p. 25,  Černíny, Předbořice č.p. 17, č.p. 1, č.e. 224, č.p. 32, č.p. 29, č.p. 25 a č.p. 37,  
Slavošov, Hranice č.p. 18, č.p. 38 a č.p. 22,  Slavošov č.p. 54 a č.p. 42,  Zbraslavice, Borová č.p. 4, 
č.p. 5 a č.p. 6,  Zruč nad Sázavou č.p. 219 a č.p. 220 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) dle ustanovení 
§ 144 odst. 1 správního řádu, oznamuje se zahájení řízení o vydání stavebního povolení v souladu s § 144 
odst. 2 správního řádu účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. 

V průběhu stavebního řízení vlastník el. kabelového vedení pro fotovoltaickou elektrárnu pan Jan 
Chaloupka uplatnil námitku proti projektové dokumentaci spočívající v nesouhlasu s vlastní úhradou 
případného přeložení kabelového vedení od FVE Slavošov podél silnice II/126 směr obec Slavošov 
s odůvodněním, že kabel byl položen za podmínek stanovených SÚS Kutná Hora, protokolárně stavba 
předaná i převzatá, uhrazeno věcné břemeno a trasa vedení geodeticky zaměřena. 
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S námitkou se speciální stavební úřad vypořádává takto: Speciální stavební úřad posoudil námitku jako 
důvodnou, uložení kabelu bylo převzato zástupcem KSÚS Středočeského kraje a bylo zřízeno věcné 
břemeno. Projektant navrhl nové řešení umístění trativodu bez nutnosti přeložky el. kabelu. Námitce je 
vyhověno podmínkou č. 12 pro provedení stavby tohoto rozhodnutí. 

Stanoviska předložená ve stavebním řízení: 

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, sdělení ze dne 4.9.2018 spis.zn. SZ_106117/2018/ 
KUSK (č.j. 106117/2018/KUSK-DOP/Nech; 

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko  
ze dne 23.2.2018 spis.zn. SZ_011632/2018/KUSK/2 (č.j. 011632/2018/KUSK); 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, stanovisko 
ze dne 30.8.2018 č.j. KRPS-257020-1/ČJ-2018-010506; 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, závazné stanovisko 
ze dne 6.8.2018 pod č.j. MKH/053292/2018; 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, sdělení ze dne 20.8.2018 
spis.zn. MKH/056157/2018; 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 3.9.2018 spis.zn. MKH/ 
056186/2018/02/ZPR/TRL (č.j. MKH/056186/2018); 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, rozhodnutí ze dne 19.9.2018  
spis.zn. 058186/2018/ZPR/FRH (č.j. MKH/065143/2018); 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 3.9.2018  
spis.zn. MKH/023040/2018/03/ZPR/VIJ (č.j. MKH/023047/2018); 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, souhlas vodoprávního úřadu ze dne 1.11.2018  
spis.zn. 067381/2018/ZPR/FRH (č.j. MKH/075825/2018); 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 1.10.2018  
spis.zn. MKH/064114/2018/03/ZPR/BRK (č.j. MKH/067303/2018); 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko  
ze dne 20.8.2018 ev.č. KH-255-2/2018/PD; 

- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření  
ze dne 1.8.2018 č.j. ARUP-8352/2018; 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, souhrnné stanovisko 
ze dne 10.7.2018 zn. S 9954/S-26078/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Voj; 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, vyjádření k sítím 
ze dne 19.3.2018 zn. S 9954/I-15598/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Voj; 

- Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor  Praha, závazné stanovisko ze dne 30.8.2018 sp.zn. MP-
SOP1818/18-2/Ka (č.j. DUCR-49214/18/Ka); 

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, stanovisko správce povodí ze dne 6.9.2018 
zn. 47255/2018-242/Ma; 

- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko k havarijnímu plánu ze dne 11.7.2018 č.j. VHD/Št/18/27469; 
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko správce povodí ze dne 14.9.2018 č.j. PVZ/18/34719/Mf/0; 
- Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Vltavy, stanovisko k havarijnímu plánu 

ze dne 8.8.2018 spis.zn. LCR0027919/2018 (č.j. LCR954/003073/2018); 
- Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Vltavy, stanovisko správce povodí  

ze dne 24.9.2018 spis.zn. LCR0027919/2018 (č.j. LCR954/003897/2018); 
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, závazné 

stanovisko ze dne 3.9.2018 sp.zn. 7039/72496/2018-1150-OÚZ-PCE; 
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, odborné souhlasné 

stanovisko ze dne 1.8.2018 č.j. MO 210617/2018-5512HK; 
- ČD-Telematika a.s., souhrnné stanovisko ze dne 15.8.2018 č.j. 1201813616; 
- České dráhy, a.s., vyjádření ze dne 16.8.2018 spis.zn. 231/18 PHA (č.j. 1985/2018); 
- Obec Křesetice, vyjádření ze dne 30.7.2018 a ze dne 13.2.2018 č.j. 148/18; 
- Obec Dolní Pohleď, vyjádření ze dne 6.10.2018 a ze dne 20.3.2018; 
- Obec Černíny, vyjádření ze dne 2.7.2018 a ze dne 19.3.2018; 
- Obecní úřad Opatovice I, vyjádření ze dne 25.7.2018 č.j. 287/2018; 
- Obec Štipoklasy, vyjádření ze dne 30.7.2018 č.j. 276/2018 a ze dne 21.3.2018; 
- Obec Úmonín, vyjádření; 
- Obec Zbraslavice, vyjádření ze dne 3.8.2018 č.j. 580/2018/ZBRA a ze dne 13.8.2018 č.j. 

602/2018/ZBRA a ze dne 8.2.2018 č.j. 79/2018/ZBRA; 
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- Město Zruč nad Sázavou, vyjádření ze dne 10.8.2018 zn. ZRNS/3381/2018; 
- Město Zruč nad Sázavou, odbor technických služeb, vyjádření ze dne 29.1.2018 zn. ZRNS/584/2018 
- Městys Malešov, stanovisko ze dne 14.9.2018 a ze dne 10.7.2018 
- Obec Slavošov, vyjádření ze dne 30.8.2018 a ze dne 27.2.2018; 
- ALFA TELECOM s.r.o., vyjádření ze dne 23.2.2018; 
- CoProSys a.s., vyjádření ze dne 23.2.2018; 
- ČEPS, a.s., souhlas s činností v ochranném pásmu ze dne 8.8.2018 zn. 787/18/KOC/Ro/2; 
- ČEPRO, a.s., vyjádření ze dne 15.8.2018 zn. od-01378/FŘ/18 a ze dne 23.3.2018 zn. 926/FŘ/18; 
- České Radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 8.8.2018 zn. UPTS/OS/199502/2018; 
- ČEZ Energo, s.r.o., vyjádření ze dne 31.7.2018; 
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby ze dne  4.9.2018 zn. 001100326987; 
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 7.8.2018 zn.1099574082; 
- JON.CZ s.r.o., vyjádření ze dne 22.2.2018; 
- UNI Promotion s.r.o., vyjádření ze dne 21.8.2018 zn. 133403749; 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sdělení ze dne 14.9.2018 zn. VE18001148  

a ze dne 23.10.2018 zn. AD18000035; 
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 23.2.2018 č.j. E06690/18; 
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 21.2.2018 zn. 180221-152071621; 
- TwigoNet Europe, SE, vyjádření ze dne 19.2.2018 č.j. 3027/2018KM; 
- MERO ČR, a.s., vyjádření ze dne13.2.2018 č.j. 2018/000116/1; 
- Optiline a.s., vyjádření ze dne 23.3.2018 zn. 1411800652; 
- SITEL, spol. s r.o., vyjádření ze dne 4.4.2018 zn. 1111801673; 
- Vladimír Havlíček (elektro Havlíček), vyjádření ze dne 9.8.2018; 
- VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a.s., vyjádření ze dne 16.4.2018 

zn. 0000349/215/18/VI; 
- ČSAD Benešov s.r.o., vyjádření ze dne 29.8.2018; 
- ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., vyjádření ze dne 6.8.2018; 
- Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., vyjádření ze dne 28.8.2018, č.j. 0522/18/TPČ 

a ze dne 6.3.2018 č.j. 0137/18/TPČ; 
- GridServices, s.r.o., stanovisko ze dne 29.8.2018 zn. 5001782494 a ze dne 12.4.2018 

zn. 5001686753; 
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 3.9.2018 zn. 7739/18/OVP/Z, ze dne  24.8.2018 zn. 6800/18/ 

OVP/Z a ze dne 5.3.2018 zn. 1742/18/OVP/Z; 
- Dial Telecom, a.s., vyjádření ze dne 21.8.2018, zn. CR611635; 
- NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s., stanovisko ze dne 8.8.2018 zn. 110180371. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Podmínky vyjádření účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby. 

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník 
povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit 
minimálně 3 týdny před započetím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, 
Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit 
oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 
4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického 
výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací 
k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva 
kultury (http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html). 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby byla zpracována 
osobou s příslušnou autorizací a splňuje obecné požadavky na výstavbu. Bylo doloženo závazné 
stanovisko orgánu územního plánování, které potvrzuje přípustnost záměru. Speciální stavební úřad 
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
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Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení. 
Stanoviska a požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace, popřípadě je speciální stavební 
úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního 
orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby 
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 (Otisk úředního razítka) 

 
Ing. Dana Ladrová, v.r. 

referent pro silniční hospodářství 
  
 
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., IDDS: 279neic 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm 
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 
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ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
OPTILINE a.s., IDDS: 88gfhz9 
SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
Jan Chaloupka, Slavošov č.p. 3, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Město Zruč nad Sázavou, IDDS: v3qb2au 
Obec Dolní Pohleď, IDDS: pjibyzu 
Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw  
Obec Černíny, IDDS: 7iebgg5 
Obec Křesetice, IDDS: ampbyf5 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou. 

dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u 
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování  
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí 
Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73 
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 

ostatní 
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z 
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn 

Město Zruč nad Sázavou, IDDS: v3qb2au 
Obec Dolní Pohleď, IDDS: pjibyzu 
Obec Slavošov, IDDS: 7wabiwh 
Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw 
Obec Štipoklasy, IDDS: uiuakqg 
Obec Černíny, IDDS: 7iebgg5 
Obec Opatovice I, IDDS: imgby5p 
Obec Úmonín, IDDS: d5eakr4 
Městys Malešov, IDDS: 6ccautj 
Obec Křesetice, IDDS: ampbyf5 
 

 
 
 
 
obce se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na 
své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné 
zaslání potvrzeného oznámení 
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