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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ 
 

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) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o 
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 27.11.2019 podal 

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81, 150 00  Praha, 
který zastupuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 
IČO 00066001, Zborovská 81, 150 00  Praha, kterou zastupuje Ateliér projektování inženýrských 
staveb, s.r.o., IČO 61853267, Ohradní 1443, 140 00  Praha 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na soubor staveb: 

II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2. etapa 

SO 010 Příprava území, kácení zeleně 
SO 020 Demolice mostu ev.č. 126-005 
SO 101 Komunikace a odvodnění Soutice 
SO 102 Komunikace a odvodnění Zruč nad Sázavou 
SO 103 Komunikace a odvodnění Dolní Pohleď 
SO 104 Komunikace a odvodnění km 8,330 - km 10,647 
SO 105 Komunikace a odvodnění Slavošov 
SO 106 Komunikace a odvodnění Hranice 
SO 107 Komunikace a odvodnění Štipoklasy 
SO 108 Komunikace a odvodnění Černíny 
SO 109 Komunikace a odvodnění km 27,464 - km 28,000 
SO 110 Komunikace a odvodnění Bykáň 
SO 111 Komunikace a odvodnění Májovka  
SO 120 Okružní křižovatka Soutice 
SO 201 Most ev.č. 126-005 přes Želivku 
SO 202 Most ev.č. 126-006 přes Sázavu 
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SO 250 Zárubní zeď u OK Soutice 
SO 401 Provizorní přeložka kabelu NN - ČEZ 
SO 402 Provizorní přeložka kabelu VO - Soutice 
SO 403 Provizorní přeložka sdělovacího kabelu - CETIN 
SO 404 Definitivní přeložka kabelu NN - ČEZ 
SO 405 Definitivní přeložka kabelu VO - Soutice 
SO 406 Definitivní přeložka sdělovacího kabelu - CETIN 
SO 801 Technická rekultivace dočasného záboru 
SO 802 Biologická rekultivace dočasného záboru 
SO 803 Výsadba zeleně 
SO 901 Přístupová komunikace k mostu ev.č. 126-005 - levý břeh 
SO 902 Přístupová komunikace k mostu ev.č. 126-005 - pravý břeh 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 534/1 (ostatní plocha), parc. č. 536/1 (ostatní plocha), parc. č. 564/1 
(ostatní plocha), parc. č. 840 (ostatní plocha) v katastrálním území Černíny, parc. č. 30/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 444/1 (ostatní plocha), parc. č. 450/1 (ostatní plocha), parc. č. 453/1 (ostatní plocha), parc. č. 456/2 
(ostatní plocha), parc. č. 457 (ostatní plocha), parc. č. 750 (ostatní plocha), parc. č. 769 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Štipoklasy u Černín, st. p. 11/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 93/10 (orná 
půda), parc. č. 172/3 (orná půda), parc. č. 187/4 (ostatní plocha), parc. č. 189/1 (ostatní plocha), parc. č. 191 
(ostatní plocha), parc. č. 193/1 (ostatní plocha), parc. č. 195 (ostatní plocha), parc. č. 198 (ostatní plocha), 
parc. č. 210/1 (ostatní plocha), parc. č. 212 (ostatní plocha) v katastrálním území Bykáň, parc. č. 487/11 
(ostatní plocha), parc. č. 487/13 (ostatní plocha), parc. č. 487/16 (ostatní plocha), parc. č. 488/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 488/4 (ostatní plocha), parc. č. 488/5 (ostatní plocha), parc. č. 488/6 (ostatní plocha), parc. 
č. 488/7 (ostatní plocha), parc. č. 488/8 (ostatní plocha), parc. č. 488/9 (ostatní plocha), parc. č. 488/11 
(ostatní plocha), parc. č. 488/14 (ostatní plocha), parc. č. 488/15 (ostatní plocha), parc. č. 488/16 (ostatní 
plocha), parc. č. 489/1 (ostatní plocha), parc. č. 489/2 (ostatní plocha), parc. č. 489/4 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Křesetice, parc. č. 363 (ostatní plocha) v katastrálním území Týniště u Malešova, parc. č. 
370 (trvalý travní porost), parc. č. 509 (ostatní plocha), parc. č. 522 (ostatní plocha), parc. č. 523 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Dolní Pohleď, parc. č. 2 (ostatní plocha), parc. č. 110 (ostatní plocha), parc. č. 
117/1 (ostatní plocha), parc. č. 135/2 (ostatní plocha), parc. č. 246/2 (trvalý travní porost), parc. č. 680/5 
(ostatní plocha), parc. č. 1074 (ostatní plocha), parc. č. 1087 (ostatní plocha) v katastrálním území Hranice 
u Slavošova, parc. č. 1085 (trvalý travní porost), parc. č. 1111 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Slavošov u Zruče nad Sázavou, parc. č. 348 (ostatní plocha) v katastrálním území Březová u Úmonína, parc. 
č. 461 (trvalý travní porost), parc. č. 554 (ostatní plocha), parc. č. 564 (ostatní plocha), parc. č. 716 (ostatní 
plocha), parc. č. 717/4 (ostatní plocha), parc. č. 717/5 (ostatní plocha), parc. č. 724 (ostatní plocha), parc. 
č. 732/3 (ostatní plocha), parc. č. 738 (zahrada), parc. č. 766/21 (ostatní plocha), parc. č. 766/29 (ostatní 
plocha), parc. č. 959/1 (ostatní plocha), parc. č. 1172/15 (ostatní plocha), parc. č. 1172/16 (ostatní plocha), 
parc. č. 1172/17 (ostatní plocha), parc. č. 1173/12 (trvalý travní porost), parc. č. 1173/29 (ostatní plocha), 
parc. č. 1173/30 (trvalý travní porost), parc. č. 1180 (ostatní plocha), parc. č. 2817/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 2821/1 (ostatní plocha), parc. č. 2821/2 (ostatní plocha), parc. č. 2821/5 (ostatní plocha), parc. č. 2825/1 
(ostatní plocha), parc. č. 2825/3 (ostatní plocha), parc. č. 2826/6 (ostatní plocha), parc. č. 2829/1 (vodní 
plocha) v katastrálním území Zruč nad Sázavou a parc.č. 551/4 (trvalý travní porost), 581/1 (orná půda), 
605/2 (lesní pozemek), 605/3 (trvalý travní porost), 605/7 (trvalý travní porost), 2011/4 (ostatní plocha), 
2046/1 (ostatní plocha), 2048/3 (ostatní plocha), 2108/5 (ostatní plocha), 2075/1 (vodní plocha) 
v katastrálním území Soutice. 

Stavba obsahuje: 

SO 010 – 020 Objekty přípravy staveniště 
Zahrnují objekty kácení zeleně v prostoru přestavby mostu přes Želivku a dále v prostoru rekonstrukce 
křižovatky „Májovka“ se silnicí č. II/337 u Křesetic, a dále objekt demolice mostu ev.č. 126-005 přes 
Želivku u Soutic. 

SO 101 – 120 Komunikace 
Jedná se o 8 průtahů obcemi a 3 extravilánové úseky vzájemně od sebe oddělené, které doplňují chybějící 
části silnice č. II/126 nezahrnuté do 1. etapy. Dle výsledků diagnostiky bude k rekonstrukci silnice použito 
celkem 6 typů konstrukcí. Směrové a výškové řešení se v podstatě nezmění, výjimku tvoří jen přestavba 
průsečné křižovatky u Soutic na okružní a snížení nivelety v km 30,0 – 30,2 pro zlepšení rozhledových 
poměrů. 
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SO 201 – 250 Mostní objekty a zdi 
Řeší objekt přestavby mostu přes Želivku, povrchové úpravy mostu přes Sázavu a novou zárubní zeď 
u okružní křižovatky u Soutic. 

SO 401 – 406 Objekty elektro a sdělovací objekty 
Zahrnuje objekty vyvolaných přeložek kabelových sítí v prostoru přestavby mostu přes Želivku, a to jednak 
provizorní mimo stavbu mostu, jednak definitivní zpět do mostu. 

SO 801 – 802 Objekty úpravy území 
Zahrnuje objekty rekultivace dočasně zabraných ploch s jejich navrácením do původního stavu. 

SO 901 – 902 Ostatní objekty 
Jedná se o přístupové cesty pod most na pravém a levém břehu Želivky (stavby dočasné), jejich zřízení 
a užívání po dobu stavby a odstranění po skončení stavby, s úpravou do původního stavu.  
 

Bezbariérové užívání stavby bude řešeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací širších vztahů (příloha č. C.1) projektové dokumentace 
ověřené autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby – Ing. Viktor Nejedlý, ČKAIT 0012029. 
Dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí 
(koordinační situace jednotlivých stavebních objektů). 

2. Stavba bude umístěna na části pozemků parc. č. 534/1 (ostatní plocha), parc. č. 536/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 564/1 (ostatní plocha), parc. č. 840 (ostatní plocha) v katastrálním území Černíny, parc. č. 30/1 
(ostatní plocha), parc. č. 444/1 (ostatní plocha), parc. č. 450/1 (ostatní plocha), parc. č. 453/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 456/2 (ostatní plocha), parc. č. 457 (ostatní plocha), parc. č. 750 (ostatní plocha), parc. 
č. 769 (ostatní plocha) v katastrálním území Štipoklasy u Černín, st. p. 11/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parc. č. 93/10 (orná půda), parc. č. 172/3 (orná půda), parc. č. 187/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 189/1 (ostatní plocha), parc. č. 191 (ostatní plocha), parc. č. 193/1 (ostatní plocha), parc. č. 195 
(ostatní plocha), parc. č. 198 (ostatní plocha), parc. č. 210/1 (ostatní plocha), parc. č. 212 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Bykáň, parc. č. 487/11 (ostatní plocha), parc. č. 487/13 (ostatní plocha), 
parc. č. 487/16 (ostatní plocha), parc. č. 488/1 (ostatní plocha), parc. č. 488/4 (ostatní plocha), parc. 
č. 488/5 (ostatní plocha), parc. č. 488/6 (ostatní plocha), parc. č. 488/7 (ostatní plocha), parc. č. 488/8 
(ostatní plocha), parc. č. 488/9 (ostatní plocha), parc. č. 488/11 (ostatní plocha), parc. č. 488/14 (ostatní 
plocha), parc. č. 488/15 (ostatní plocha), parc. č. 488/16 (ostatní plocha), parc. č. 489/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 489/2 (ostatní plocha), parc. č. 489/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Křesetice, parc. 
č. 363 (ostatní plocha) v katastrálním území Týniště u Malešova, parc. č. 370 (trvalý travní porost), 
parc. č. 509 (ostatní plocha), parc. č. 522 (ostatní plocha), parc. č. 523 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Dolní Pohleď, parc. č. 2 (ostatní plocha), parc. č. 110 (ostatní plocha), parc. č. 117/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 135/2 (ostatní plocha), parc. č. 246/2 (trvalý travní porost), parc. č. 680/5 (ostatní 
plocha), parc. č. 1074 (ostatní plocha), parc. č. 1087 (ostatní plocha) v katastrálním území Hranice 
u Slavošova, parc. č. 1085 (trvalý travní porost), parc. č. 1111 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Slavošov u Zruče nad Sázavou, parc. č. 348 (ostatní plocha) v katastrálním území Březová u Úmonína, 
parc. č. 461 (trvalý travní porost), parc. č. 554 (ostatní plocha), parc. č. 564 (ostatní plocha), parc. č. 716 
(ostatní plocha), parc. č. 717/4 (ostatní plocha), parc. č. 717/5 (ostatní plocha), parc. č. 724 (ostatní 
plocha), parc. č. 732/3 (ostatní plocha), parc. č. 738 (zahrada), parc. č. 766/21 (ostatní plocha), parc. 
č. 766/29 (ostatní plocha), parc. č. 959/1 (ostatní plocha), parc. č. 1172/15 (ostatní plocha), parc. 
č. 1172/16 (ostatní plocha), parc. č. 1172/17 (ostatní plocha), parc. č. 1173/12 (trvalý travní porost), 
parc. č. 1173/29 (ostatní plocha), parc. č. 1173/30 (trvalý travní porost), parc. č. 1180 (ostatní plocha), 
parc. č. 2817/1 (ostatní plocha), parc. č. 2821/1 (ostatní plocha), parc. č. 2821/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 2821/5 (ostatní plocha), parc. č. 2825/1 (ostatní plocha), parc. č. 2825/3 (ostatní plocha), parc. 
č. 2826/6 (ostatní plocha), parc. č. 2829/1 (vodní plocha) v katastrálním území Zruč nad Sázavou 
a parc.č. 551/4 (trvalý travní porost), 581/1 (orná půda), 605/2 (lesní pozemek), 605/3 (trvalý travní 
porost), 605/7 (trvalý travní porost), 2011/4 (ostatní plocha), 2046/1 (ostatní plocha), 2048/3 (ostatní 
plocha), 2108/5 (ostatní plocha), 2075/1 (vodní plocha) v katastrálním území Soutice. 
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III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval 
Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., IČ 61853267, Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, autorizoval 
Ing. Viktor Nejedlý, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012029. 

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 31.10.2023. 
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. 

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.  

11. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků. 
12. 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. 
13. Stavba SO 110 bude prováděna v blízkosti kulturní památky – areálu zemědělské usedlosti čp. 1, 

Bykáň, z tohoto důvodu je třeba při stavbě postupovat maximálně opatrně. 
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. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknou při 
realizaci stavby, budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou 
řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy na úseku nakládání s odpady. Doklad o jejich 
likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce. Pouhé čestné prohlášení o likvidaci odpadů 
není dostačujícím dokladem splnění zákonných povinností. 
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19. 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.  

20. 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. Speciálnímu stavebnímu úřadu budou nejpozději při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloženy všechny dokumenty o smluvních vztazích opravňující 
k provádění stavby na pozemcích, ke kterým neměl stavebník právo vlastnické nebo právo založené 
smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku v době 
vydání společného povolení. 

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

22. 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. 

23. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami stanovenými dotčenými správními orgány a dotčenými 
správci, kteří spolupůsobili v řízení: 

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí  
• vodoprávní úřad – podmínky souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

(vodní zákon) č.j. MKH/110149/2019 ze dne 4.11.2019 
 - podmínky rozhodnutí o schválení havarijního plánu č.j.  MKH/105567/2019 

ze dne 23.10.2019 
• nakládání s odpady – podmínky závazného stanoviska č.j. MKH/089585/2019 ze dne 16.9.2019; 
• ochrana ovzduší – stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno 

šíření prašnosti; 
• ochrana přírody a krajiny – 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, zejména kap. 4.10 a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu, ochrana dřevin 
při stavební činnosti SPPK A01 002:2017; 

- v rámci stavby nedojde k ukládání, ani dočasnému, jakéhokoli materiálu (stavební 
materiál, zemina) do kořenové zóny dřevin (tzn. do průmětu korun stromů); 

- v případě nevyhnutelných prací v kořenové zóně dřevin je nutno pracovat výhradně 
ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů; 

- při kolizi s dřevinou bude kontaktován vlastník; 
- zahájení výkopových prací bude oznámeno 10 pracovních dnů předem orgánu 

ochrany přírody; 
• ochrana zemědělského půdního fondu – nebude vydáván dodatečný souhlas s trvalým odnětím půdy. 

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí  
• orgán ochrany zemědělského půdního fondu - podmínky závazného stanoviska dle § 9 odst. 1 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu č.j. ZIP 2843/20-867/2020 ZmJ 
ze dne 27.1.2020. 

• orgán státní správy lesů – podmínky závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/19995 Sb., 
o lesích č.j. ZIP 31930/2019 ze dne 9.10.2019 

• orgán ochrany přírody a krajiny – podmínky závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/ 
1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny č.j. ZIP 31933/19Svo ze dne 16.10.2019, č.j. ZIP 17360/19Svo 
ze dne 8.7.2019 a č.j. ZIP 17357/19Svo ze dne 9.7.2019 

• orgán státní památkové péče  - dotčené území lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy, 
v případě jakéhokoliv zásahu do stávajícího terénu je stavebník již od doby přípravy stavby povinen 
tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést 
záchranný archeologický výzkum. 

• vodoprávní úřad – podmínky souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
(vodní zákon) č.j. ZIP 39286/2019 VoJ ze dne 14.11.2019 
 - podmínky rozhodnutí o schválení havarijního plánu č.j.  ZIP 38502/2019 VoJ 

ze dne 8.11.2019 

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

k jejich znečištění stavebními stroji.  

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha  
• případné změny PD je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem 
• 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, veškeré 

kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 
případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy 

• stavebník je povinen oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby 
• po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad 

vydává dle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

Správa železniční dopravní cesty, s.o. (nově Správa železnic) 
• podmínky souhrnného stanoviska zn. S 9954/S-26108/2019-SŽDC-OŘ PHA-OPS ze dne 29.5.2019 

jsou nezbytně závazné. 

České dráhy, a.s.  
• podmínky vyjádření č.j. 1568/2019 ze dne 3.7.2019 

24. Prokazatelné splnění podmínek dotčených orgánů bude předloženo speciálnímu stavebnímu úřadu 
při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně již při kontrolních prohlídkách nařízených. 

25. Doklady o dodržování podmínek pro provádění stavby správců sítí (provádění kontrol odkrytých 
vedení, předání vedení dotčených stavbou zpět správci apod.) budou předloženy speciálnímu 
stavebnímu úřadu (viz. podmínka č. 8). 

26. SO 901 a SO 902 jsou povolovány jako dočasné stavby, které budou dokončeny a zkolaudovány před 
zahájením stavby SO 201. 

27. SO 020, SO 201, SO 401, SO 402, SO 403, SO 404, SO 405, SO 406, SO 801 a SO 802 jsou stavby 
spolu související a musí být prováděny ve vzájemné koordinaci. 

28. Zábradlí s výplní z čirého plexiskla v části stavby SO110 před čp. 1 v obci Bykáň pro omezení rozstřiku 
vody a sněhu na fasádu domu lze umístit jako pevnou překážku na silnici č. II/126 pouze na základě 
povolení silničního správního úřadu po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace 
a se souhlasem Policie České republiky v souladu s § 29 zákona o pozemních komunikacích.  

29. Stavebník, resp. zhotovitel ve lhůtě min. 30 dnů před zahájením stavebních prací zažádá příslušný 
silniční správní úřad o povolení úplné či částečné uzavírky silnice č. II/126 pro jednotlivé úseky 
stavby a nařízení objízdné trasy v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích. Současně bude 
uzavírka včetně objízdné trasy oznámena Agentuře logistiky – Regionálnímu středisku vojenské 
dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, tel.: 973 251 519 minimálně 3 týdny předem. 

30. Stavebník, resp. zhotovitel před zahájením stavebních prací zažádá místně příslušný obecní úřad obce 
s rozšířenou působností 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). 

31. Stavebník v dostatečném časovém předstihu před kolaudací stavby zažádá místně příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, 
resp. její změny 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. 

32. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze stavby kontrolních prohlídek stavby: 
- předání staveniště, 
- zahájení stavby, resp. jednotlivých stavebních objektů, 
- dokončení stavby nebo jejích částí (jednotlivých stavebních objektů) pro provedení závěrečné 

kontrolní prohlídky. 
Další kontrolní dny si bude speciální stavební úřad stanovovat v rámci své kontrolní činnosti 
v návaznosti na kontrolní dny stavby a plnění harmonogramu stavby. 

33. 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 
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(pokud výstavbou dochází k rozdělení pozemku nebo je stavba předmětem evidence v katastru), 
dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, 
v případě stavby mostu mostní list a první hlavní mostní prohlídka, 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 společného řízení dle § 94k písmene a) – d) stavebního zákona: 

• stavebník - Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81, 150 00  Praha 

• obce, na jejichž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:  
Obec Černíny, IČO 00236039, Černíny 44, 284 01  Černíny 
Obec Dolní Pohleď, IČO 00640328, Dolní Pohleď 11, 285 22  Dolní Pohleď 
Obec Křesetice, IČO 00236187, Křesetice 1, 285 47  Křesetice 
Městys Malešov, IČO 00236217, Malešov 45, 285 41  Malešov 
Obec Slavošov, IČO 00236420, Slavošov 50, 285 22  Slavošov 
Obec Soutice, IČO 00875813, Soutice 104, 257 71  Soutice 
Obec Štipoklasy, IČO 00640409, Štipoklasy 20, 284 01  Štipoklasy 
Obec Úmonín, IČO 00236535, Úmonín 31, 285 46  Úmonín 
Město Zruč nad Sázavou, IČO 00236667, Zámek 1, 285 22  Zruč nad Sázavou 

• vlastníci pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: 
České dráhy, a.s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 00  Praha 
Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003, 110 00  Praha 
Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova 106, 150 00  Praha 
Zemědělské obchodní družstvo Úmonín, IČO 00104655, Úmonín 52, 285 46  Úmonín 
ZD Trhový Štěpánov a.s., IČO 25714830, Sokolská 302, 257 63  Trhový Štěpánov 
Josef Bednář  
Ladislava Bednářová  
Ludmila Hanušová  
Iva Petrusová  
Marie Babičková  
Zdeňka Strnadová  
Věra Hálová 
Milan Brych 
Roman Brych 

Lenka Smolíková 
Drahuše Tomášková 
Bedřiška Viktorová 
Michael Dvořák 
Martina Budilová 
Jan David Horsky 
Jiří Švarc 
Josef Šveněk  

• vlastníci staveb technické infrastruktury: 
ČD - Telematika a.s., IČO 61459445, Pernerova 2819, 130 00  Praha 
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510, 190 00  Praha 
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499, 602 00  Brno 
UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, Závišova 502, 140 00  Praha 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, 284 01  Kutná Hora 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02  Děčín,  
Obec Soutice, IČO 00875813, Soutice 104, 257 71  Soutice 

 

Odůvodnění: 

Dne 27.11.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky 
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 27.11.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 
přerušeno. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy stanovil dne 10.1.2020 pod spis. 
zn. SZ_003703/2020/KUSK (č.j. 003703/2020/KUSK-DOP/Lac) jako nejblíže společně nadřízený úřad, 
že společné řízení týkající se stavby nacházející se ve dvou správních obvodech – Kutná Hora a Vlašim – 
povede jako speciální stavební úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství. 
Žádost byla doplněna dne 30.1.2020. 

K žádosti mimo jiné stavebník připojil v souladu s § 94l odst. 2 písm. d) smlouvy s příslušnými vlastníky 
veřejné technické infrastruktury, protože záměr vyžaduje vybudování nové nebo úpravu staré stávající 
veřejné technické infrastruktury. Jedná se o smlouvy se společnostmi – Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. (SO 403 a SO 406), ČEZ Distribuce, a.s. (SO 401 a SO 404) a Obec Soutice (SO 402 a SO 405). 
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V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo obcemi Křesetice a Soutice 
povoleno kácení dřevin. Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování jako stavební úřad 
příslušný k umístění vedlejších staveb souboru vydal v souladu s § 94j odst. 2 stavebního zákona souhlasné 
závazné stanovisko. 

Speciální stavební úřad oznámil dne 14.2.2020 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, 
veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil 
od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení 
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 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 společného řízení byl zjištěn ve smyslu § 94k stavebního zákona, kdy speciální stavební 
úřad vycházel z podání stavebníka, z výpisu z katastru nemovitostí a zastavovací situace na podkladu 
katastrální mapy.  

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. 

Účastníci společného řízení dle § 94k písmene e) stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků a staveb, 
jejichž vlastnické nebo jiné právo může být společným povolením přímo dotčeno): 

• Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1, 13, 24, 25, 27/1, 27/2, 29, 30, 32, 36, 48, 54, 263, 353, parc. č. 26/3, 27, 28/1, 52, 56, 58, 62/1, 
64, 286/2, 286/3, 294/3, 294/5, 294/6, 294/7, 294/12, 294/17, 294/18, 310/2, 311/1, 311/2, 354/2, 533, 
535/4, 542/1, 552, 687, 829/1, 832 v katastrálním území Černíny, st. p. 1, 4, 5, 10/1, 10/2, 12/1, 19/1, 
20, 31, 38, 40, 41, 58, 59, 60, 62, parc. č. 4/3, 4/4, 6, 7, 9, 10, 12/1, 12/2, 26/1, 29/1, 30/2, 41/1, 55/2, 
70/1, 70/2, 70/4, 70/5, 70/6, 70/9, 101/1, 102/2, 102/3, 110/2, 112, 117, 255/2, 264/2, 458/1, 458/2, 534, 
572, 596, 743, 764, 770, 774, 775 v katastrálním území Štipoklasy u Černín, st. p. 1, 2, 3, 4, 10, 11/1, 
12, 18, parc. č. 4, 6, 8/1, 8/2, 9/3, 10, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/2, 24/4, 29/1, 29/2, 32, 59/5, 59/19, 68/1, 
68/3, 71/3, 71/13, 161, 162/4, 164, 166/2, 171/71, 193/2, 193/3, 193/4, 213/10, 242, 243 v katastrálním 
území Bykáň, parc. č. 392/11, 392/22, 392/25, 392/26, 392/27, 392/28, 392/29, 392/30, 399/19, 401, 
402/10, 402/12, 406, 407, 430/37, 488/10, 488/17, 488/19, 488/20, 488/21, 488/22, 488/23, 488/30, 
488/31, 488/32, 488/33, 489/11 v katastrálním území Křesetice, parc. č. 353/1, 356, 358, 359, 361/1, 
362/1 v katastrálním území Týniště u Malešova, st. p. 1, 2/2, 47, parc. č. 42, 45/3, 45/11, 45/12, 45/14, 
229/1, 229/2, 229/3, 237/2, 364, 379/2, 380, 381, 385, 389/1, 389/3, 390, 391/3, 401/1, 498 v 
katastrálním území Dolní Pohleď, st. p. 2/1, 3, 4/1, 4/2, 18, 50, 52, parc. č. 10, 13, 100, 112, 114, 115/5, 
116/1, 116/2, 117/2, 134/1, 134/2, 134/3, 135/1, 138/15, 138/22, 145/1, 145/2, 150, 154/1, 154/2, 
680/10, 680/12, 680/14, 680/35, 680/36, 680/37, 1059/1, 1059/3, 1059/4, 1091 v katastrálním území 
Hranice u Slavošova, st. p. 1, 2/1, 12, 13, 14, 19/1, 19/2, 33, 34/1, 35, 58, 59, 62, 65, 67, 76, 81, parc. 
č. 2, 35/1, 35/3, 36, 37, 52/1, 54/2, 56/1, 56/2, 56/5, 60, 61, 82/6, 221/2, 587/1, 605/2, 606/2, 606/8, 
607/1, 611/1, 611/2, 614/1, 615/1, 615/2, 616, 617, 618, 619/4, 703/3, 703/6, 891, 906, 910/1, 911, 
912/1, 912/3, 921/10, 941/1, 941/4, 956/1, 956/2, 957, 958, 960, 965, 966, 969, 970, 971, 972, 985, 987, 
988, 990, 1044/1, 1044/2, 1053, 1054, 1055, 1069/1, 1069/2, 1084, 1086/1, 1088, 1099/1, 1099/8, 
1099/9, 1100/1, 1100/3, 1100/7, 1100/8, 1107/1, 1119, 1122/3, 1124, 1125, 1126, 1128, 1133, 1134 v 
katastrálním území Slavošov u Zruče nad Sázavou, parc. č. 245/1 v katastrálním území Březová u 
Úmonína, parc. č. 313, 428/1, 428/4, 429/2, 446, 447, 449, 454, 458/1, 458/3, 460, 462/1, 463, 464, 465, 
466, 468/1, 475, 510, 511, 515/3, 517/1, 518/1, 518/2, 520, 521, 530/3, 562/2, 563/2, 572, 573/1, 573/2, 
573/3, 573/18, 574, 575, 576, 578, 579, 717/1, 717/3, 732/2, 732/5, 732/6, 749/3, 761/1, 763/9, 763/10, 
764, 766/12, 766/19, 882/1, 900, 920, 960/1, 960/2, 961/1, 964, 1026/5, 1060/1, 1155/1, 1162, 1173/11, 
1176, 1177, 1179/1, 2633/37, 2633/41, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2640, 2642/120, 2644/7, 
2644/15, 2645/1, 2817/2, 2817/3, 2817/11, 2817/12, 2817/15, 2821/3, 2821/4, 2828/1 v katastrálním 
území Zruč nad Sázavou, parc.č. 23/1, 23/2, 205/1, 205/2, 207/1, 218/1, 218/2, 222/1, 222/2, 222/3, 223, 
225/1, 225/2, 228, 229/1, 230, 231, 232, 233, 256, 257,265/2, 273/1, 273/2, 273/7, 273/17, 274, 275, 
283/1, 283/2, 283/3, 283/14, 284/1, 284/2, 285/2, 285/6, 291, 293, 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 453/3, 
453/4, 454/2, 454/3, 455/2, 455/4, 458/1, 458/2, 458/3, 458/5, 458/6, 458/7, 458/8, 458/15, 458/16, 463, 
464, 468/1, 468/2, 468/3, 468/5, 468/6, 468/7, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 551/2, 596/3, 
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597/2, 597/3, 602, 603/1, 605/1, 605/4, 605/6, 605/8, 606/2, 612/2, 612/3, 614/1, 614/2, 614/3, 615/3, 
640/1, 648/12, 648/5, 2011/3, 2046/2, 2046/3, 2048/2, 2049/1, 2051/1, 2051/2, 2053/1, 2053/2, 2053/3, 
2053/4, 2059/1, 2072, 2108/1, 2108/2, 2108/3, 2108/4, 2108/6, 2128 v katastrálním území Soutice. 

• Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Černíny č.p. 34, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 27, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 43 a č.p. 46,  Štipoklasy č.p. 
30, č.p. 28, č.p. 27, č.p. 1, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 16, č.p. 21, č.p. 22, č.p. 33, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 44 a č.p. 47,  
Křesetice, Bykáň č.p. 8, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 1 a č.p. 9,  Křesetice č.p. 102,  Dolní Pohleď č.p. 21 a č.p. 20,  
Slavošov, Hranice č.p. 42, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 18 a č.p. 28,  Slavošov č.p. 25, č.p. 22, č.p. 40, č.p. 33, 
č.p. 14, č.p. 11, č.p. 49, č.p. 24, č.p. 34, č.p. 46, č.p. 45, č.p. 50 a č.p. 51,  Zruč nad Sázavou č.p. 201, 
č.p. 200, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 174 a č.p. 193 

Stanoviska předložená ve stavebním řízení: 

- KÚ Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství spis.zn. SZ-079835/2019/KUSK-2 
(č.j. 079835/2019/KUSK, 26.6.2019 - stanovisko orgánu ochrany a přírody o vlivu záměru nebo 
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, obor ochrany územních zájmů sp.zn. 79961/2019-
1150—ÚZ-PCE, 2.8.2019 – souhlasné závazné stanovisko 

- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové č.j. MI 184988/2019-
5512HK, 20.6.2019 – odborné souhlasné stanovisko 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí spis.zn. MKH/066082/2019/02/ZPR/TRL 
(č.j. MKH/066082/2019), 2.8.2019 - vyjádření 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí spis.zn. 096996/2019/ZPR/POM (č.j. MKH/110149/ 
2019), 4.11.2019 – rozhodnutí vodoprávního úřadu (souhlas) 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí spis.zn. 094687/2019/ZPR/KRO (č.j. MKH/105567/ 
2019), 23.10.2019 – rozhodnutí o schválení havarijního plánu 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí spis.zn. MKH/088574/2019/05 (č.j. MKH/089585/ 
2019), 16.9.2019 – souhlasné závazné stanovisko 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování č.j. MKH/066115/2019, 
15.7.2019 – sdělení 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství spis.zn. MKH/066047/2019/02 
(č.j. MKH/066764/2019), 8.7.2019 – sdělení silničního správního úřadu 

- Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí spis.zn. ZIP 5043/2019 KrU (zn. ZIP 20236/19 KrU), 
14.8.2019 – souhrnná informace 

- Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí spis.zn. ZIP 25104/2019 VoJ (č.j. ZIP 38502/19 VoJ), 
8.11.2019 – rozhodnutí o schválení havarijního plánu 

- Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí spis.zn. ZIP 25104/2019 VoJ (č.j. ZIP 66863/2019 VoJ), 
16.12.2019 – oznámení o nabytí právní moci 

- Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí spis.zn. 18292/2019 NoI (č.j. ZIP 31930/19), 9.10.2019 – 
souhlasné závazné stanovisko dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/19995 Sb., o lesích 

- Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí spis.zn. ZIP 13049/2019Svo (č.j. ZIP 31933/19Svo), 
16.10.2019 – souhlasné závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona č  114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny 

- Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí spis.zn. ZIP 3892/2019Svo (č.j. ZIP 17360/19Svo), 
8.7.2019 a ZIP 3893/2019Svo (č.j. ZIP 17357/19Svo), 9.7.2019 – souhlasné závazné stanovisko dle § 4 
odst. 2 zákona č  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (kácení břehového porostu) 

- Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí spis.zn. ZIP 25103/2019 VoJ (č.j. ZIP 39286/19 VoJ), 
14.11.2019 – závazné stanovisko vodoprávního úřadu (souhlas) 

- Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí č.j. ZIP 2843/20-867/2020 ZmJ – závazné stanovisko 
dle § 9 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

- Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování spis.zn. VYST/717/2019-MAM (č.j. VYST 
20254/19-MAM), 5.8.2019 – závazné stanovisko orgánu územního plánování 

- Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování spis.zn. VYST/208/2020-NOJ (č.j. VYST 
66868/19-NOJ), 7.1.2020 – závazné stanovisko dle 94j odst. 2 stavebního zákona 

- Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství spis.zn. ODSH/237/2019-MaE (č.j. ODSH 
21948/19-MaE, 26.7.2019 - sdělení 
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- Police České republiky, KŘ policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, DI č.j. KRPS-

176725-3/ČJ-2019-010506-JL, 11.7.2019 – stanovisko dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních 
komunikacích 

- Police České republiky, KŘ policie Středočeského kraje, územní odbor Benešov, DI č.j. KRPS-163453-
1/ČJ-2019-010106, 18.6.2019 – stanovisko dle § 16 zákona o pozemních komunikacích 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora ev.č. KH-172-2/2019/PD, 
19.6.2019 – souhlasné závazné stanovisko 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov ev.č. BN-254-2/2019/PD, 
18.6.2019 – souhlasné závazné stanovisko 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze spis.zn. S-KHSSC 35653/2019 (č.j. 
KHSSC 35653/2019),9.8.2019 – souhlasné závazné stanovisko  

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR č.j. SR/1177/SC/2019-2, 6.6.2019 – odborné vyjádření 
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. č.j ARUP-5150/2019, 24.6.2019 – vyjádření 
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. zn. S 9954/S-26108/2019-SŽDC-OŘ PHA-OPS, 29.52019 – 

souhrnné stanovisko 
- ČD – Telematika a.s., úsek servis infrastruktury zn. 1201905960, 5.4.2019 – souhrnné stanovisko 
- České dráhy, a.s., RSM Praha spis.zn. 127/19 PHA (č.j. 1568/2019),3.7.2019 – vyjádření 
- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava zn. PVL-54255/2019/240-Mš, 4.9.2019 – stanovisko správce 

povodí a vyjádření správce toku  
- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava zn. PVL-53072/2019/240-Ma, 14.8.2019 –vyjádření správce toku 

k havarijnímu plánu 
- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava zn. PVL-69129/2019/240-Ma, 13.1.2020 – stanovisko správce 

povodí a vyjádření správce toku 
- Povodí Labe, s.p. č.j. PLa/2019/029974, 8.8.2019 – stanovisko správce povodí a vyjádření správce toku 
- Povodí Labe, s.p. č.j. Pla/Št/2019/023454, 30.5.2019 – stanovisko správce toku k havarijnímu plánu 
- Lesy ČR, s.p. č.j. LCR954/002756/2019, 31.7.2019 – vyjádření 
- Lesy ČR, s.p. č.j. LCR954/002130/2019, 17.6.2019 - stanovisko správce toku k havarijnímu plánu 
- CETIN a.s. č.j. 677308/19,17.7.2019 – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
- České Radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/212861/2019, 18.2.2019 – vyjádření k existenci podzemních 

sítí 
- ČEZ Energo, s.r.o., 2.8.2019 – vyjádření ke stavbě 
- GridServices, s.r.o. zn. 5001955352, 19.7.2019 – stanovisko 
- Vodafone Czech Republic a.s. zn. 190218-1342110399, 18.2.2019 – vyjádření 
- T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E07085/19, 18.2.2019 – vyjádření 
- JON.CZ s.r.o., 27.2.2019 – vyjádření k existenci sítí 
- UNI Promotion s.r.o. zn. 133405190, 23.4.2019 - vyjádření k existenci sítí 
- TwigoNet Europe č.j. 3027/2018KM, 20.2.2019 - vyjádření k existenci sítí 
- UPC Česká republika, s.r.o. zn. 374/2019, 25.2.2019 - vyjádření k existenci sítí 
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. č.j. 0606/19/TPČ, 20.8.2019 – vyjádření 
- KHnet.info, z.s., 18.2.2019 - vyjádření k existenci sítí 
- SITEL, spol. s r.o. zn. 1111901067, 4.3.2019 - vyjádření k existenci sítí 
- Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., 25.1.2019 – sdělení 
- ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1104765476-448/Ko, 15.7.2019 – vyjádření 
- ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001105180735, 28.8.2019 – souhlas s umístěním stavby a prováděním činností 

v ochranném pásmu el. zařízení 
- ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101154786, 5.8.2019; zn. 0101154803, 2.8.2019; zn. 0101154816, 5.8.2019; 

zn. 0101154826, 2.8.2019; zn. 0101154839, 2.8.2019; zn. 0101154841, 2.8.2019 – sdělení o existenci sítí 
- Obec Soutice č.j. OUSOUT/0281/2019, 11.9.2019 – sdělení 
- Obec Soutice č.j. S-6/2019, 14.1.2020 – rozhodnutí dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny (kácení dřevin) 
- Obec Dolní Pohleď, 4.4.2019 – sdělení 
- Obecní úřad Křesetice č.j. 491/19, 16.7.2019 – rozhodnutí dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny (kácení dřevin) 
- Město Vlašim, odbor životního prostředí zn. ZIP 62018/19 – 4129/2019 ZmJ, 2.12.2019 – ověření 

souladu povodňového plánu 
- Obec Soutice č.j. OUSOUT/410/2019, 18.12.2019 – soulad povodňového plánu obce 
 
Podmínky vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby. 
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Ve stanovené lhůtě uplatnili námitky účastníci řízení: Josef Bednář a Ladislava Bednářová.  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

• Manželé Josef Bednář a Ladislava Bednářová – stanovisko k propojení D1 se silnicí I/2 v obci Bykáň 

Nesouhlasíme se záměrem zvýšit vozovku o 4cm. Tato vozovka se za 50 let zvýšila minimálně o 30 cm. 
Žádáme proto o snížení. 
Dům čp. 1 v Bykáni je veden jako kulturní památka. Tato je devastována vodou z vozovky při tání sněhu 
a dešti. Žádáme proto provést taková opatření, která tomu zabrání. Je třeba vzít v úvahu otřesy 
z projíždějících nákladních automobilů, která jsou převážně přetížená. Barokní štít a vjezdová brána jsou 
v těsné blízkosti vozovky a proto je třeba zabránit jejich devastaci. O tom bychom rádi jednali na místě 
s oprávněnou osobou. 
Dále navrhujeme provést instalaci semaforů nebo jiných opatření na vozovce směrem od Zruče n. Sáz. 
Aby dopravní prostředky byly nuceny dodržovat zákonem stanovenou rychlost v obci Bykáň. 

Zvýšení nivelety vozovky silnice č. II/126 v obci Bykáň (SO 110) o 4 cm vychází z provedené diagnostiky 
vozovky z důvodu zvýšení její únosnosti v souvislosti se zvyšující se zátěží dopravy a zajištění její 
životnosti. Snížení nivelety vozovky není možné. Z projektové dokumentace vyplývá, že projektant se 
nepříznivým situováním vozovky silnice č. II/126 blízko štítové stěny domu čp.1 zabýval a navrhl vhodná 
opatření. Oproti stávajícímu průběhu vozovky je v PD navržen odsun vozovky od objektu čp. 1 cca o 50 cm 
úpravou poloměru směrového oblouku. Dále je proti přítoku povrchové vody až k fasádě domu navrženo 
podélné osazení převýšeného obrubníku v kraji vozovky, který bude přítoku vody bránit. Voda je svedena 
podélně mimo prostor nemovitosti do vsakovací jámy umístěné na pozemku komunikace. Zvýšený obrubník 
je snížen pouze v místech vstupu a vjezdu k nemovitosti. Speciální stavební úřad oslovil orgán státní 
památkové péče na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora, který není dotčeným 
orgánem v tomto řízení, který uvedl, že areál čp. 1 zemědělský dvůr, pozemek parc.č. 10 k.ú. Bykáň je 
prohlášen za kulturní památku, ale nemá ochranné pásmo, takže památková ochrana se vztahuje pouze 
na vyjmenované budovy (obytné stavení, špýchar, brána a ohradní zeď). Maximální opatrnost při provádění 
stavby SO 110 je zajištěna podmínkou pro provedení stavby č. 13. Další možností zajištění ochrany fasády 
domu čp. 1 je osazení zábradlí s plentou z čistého plexiskla (s přerušením v místě vstupu a brány) mezi 
fasádu a líc obrubníku, které není předmětem tohoto řízení - podmínka pro provedení stavby č. 28. Instalace 
jakéhokoli dopravního značení či zařízení rovněž není předmětem tohoto řízení - podmínka pro provedení 
stavby č. 31. 
 
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, 
projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Umístění stavby je v souladu s politikou územního rozvoje a se schválenou územně plánovací dokumentací 
a je přípustné z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, což při vydání závazného stanoviska 
ověřil pro SO 101, SO 201, SO 250 a SO 120 orgán územního plánování Městský úřad Vlašim 
dle ustanovení § 96b stavebního zákona v závazném stanovisku č.j. VYST/20254/19-MAM. Městský úřad 
Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování sdělil, že pro uvedený záměr v ORP Kutná 
Hora se závazné stanovisko dle § 96b odst. 3 stavebního zákona nevydává (žádné změny v území). 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.  

V povolení stanovenými podmínkami je zabezpečena ochrana veřejných zájmů, ochrana majetku a zájmů 
účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné 
v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků na bezbariérové 
užívání stavby a technických norem. 

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavebního 
záměru, rozhodl způsobem uvedeným 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 
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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 výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také 
místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel 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. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 

Ing. Dana Ladrová 
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. 
 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu Kutná Hora 

 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., IDDS: 279neic 
Obec Černíny, IDDS: 7iebgg5 
Obec Štipoklasy, IDDS: uiuakqg 
Obec Křesetice, IDDS: ampbyf5 
Obec Dolní Pohleď, IDDS: pjibyzu 
Obec Slavošov, IDDS: 7wabiwh 
Město Zruč nad Sázavou, IDDS: v3qb2au 
Městys Malešov, IDDS: 6ccautj 
Obec Úmonín, IDDS: d5eakr4 
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Obec Soutice, IDDS: 6h4biqy 
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
Josef Bednář, K Sídlišti č.p. 529, 281 01  Velim 
Ladislava Bednářová, K Sídlišti č.p. 529, 281 01  Velim 
Ludmila Hanušová, Mikoláše Alše č.p. 496, Kolín II, 280 02  Kolín 2 
Iva Petrusová, Křesetice č.p. 28, 285 47  Křesetice 
Zemědělské obchodní družstvo Úmonín, IDDS: dsncyfn 
Marie Babičková, Dolní Loučky č.p. 126, 594 55  Dolní Loučky 
Zdeňka Strnadová, Chlístovice č.p. 4, 284 01  Kutná Hora 1 
Věra Hálová, Zdeslavice č.p. 27, Chlístovice, 284 01  Kutná Hora 1 
Milan Brych, Bykáň č.p. 6, Křesetice, 284 01  Kutná Hora 1 
Roman Brych, Baštecká č.p. 162, Bašta, 281 23  Starý Kolín 
Lenka Smolíková, Ovčárecká č.p. 397, Kolín V, 280 02  Kolín 2 
Drahuše Tomášková, Hranice č.p. 2, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Bedřiška Viktorová, Okružní č.p. 700, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Michael Dvořák, Vlastějovice č.p. 117, 285 23  Vlastějovice 
Martina Budilová, Soutice č.p. 34, 257 71  Soutice 
Jan David Horsky, Puchverk č.p. 39, Hrádek-Čermná, 341 42  Kolinec 
ZD Trhový Štěpánov a.s., IDDS: 6i2g4je 
Jiří Švarc, Vavřinec č.p. 24, 285 04  Uhlířské Janovice 
Josef Šveněk, Dolní Pohleď č.p. 65, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou 
vyhláškou. 
  
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, DI, IDDS: 2dtai5u 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Benešov, IDDS: 2dtai5u 
Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování,  
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí 
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, IDDS: zbjbfmb 
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zbjbfmb 
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: zbjbfmb 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: 
hhcai8e 
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 
  
ostatní 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn 
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: w2nhuj7 
 
Obce a kancelář tajemníka MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své 
úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení.  
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