
 
 

                                 Městský úřad Český Brod 
                                                  Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
                                                  náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPIS: S-MUCB 3786/2020                                                    V Českém Brodě dne  5.2.  2020  
Č.j.: MUCB 5657/2020/Ka 
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška                                           
Tel.: 321 612 196 
Fax: 321 612 203 
 
 
 

O z n á m e n í 
zahájení stavebního řízení  

 

EDGON a.s., IČ 281 88 705, Harmonická 1384/11, 158 00 Praha 5                                                                           
zast. T4T s.r.o.,  IČ 242 99 227, Petra Bezruče 1357, 272 01 Kladno 
 
(dále jen „stavebník“) dne 24.1.2020 podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

 

„Obytná zóna Kounice – 4. etapa“   

 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.1035/266, 1035/267, 1148  v katastrálním území Kounice. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
 
Stavba obsahuje : síť 3 obousměrných obslužných komunikací v budoucnu zařazených do kategorie 
místních komunikací IV třídy funkční podskupiny D2  
Větev B má celkovou délku 93,631m, šířku 5,5m mezi zvýšenými obrubníky. Ve svém konci je 
stykovou křižovatkou připojena na větev D a E. 
Větev D má celkovou délku 40,864m šířku 5,5m mezi zvýšenými obrubníky, V konci úpravy je 
ukončena stykovou křižovatkou s větví B a E.  
Větev E má celkovou délku 285,622m šířku 5,5m mezi zvýšenými obrubníky v km 0,240 – 0340 jsou 
umístěny 3 zálivy pro parkování osobních vozidel vždy po dvou parkovacích místech. Ve svém konci 
je ukončena stykovou křižovatkou s větví B a  D. 
Povrch všech větví je ze zámkové dlažby, parkovací stání jsou odlišeny jinak barevnou dlažbou a 
budou odděleny čarami. Dešťové vody budou odváděny do tří vsakovacích objektů umístěných 
v travnatých plochách lokality. V komunikaci bude umístěno celkem 7 uličních vpustí, které budou 
zachycovat dešťové vody z jejího povrchu. Současně bude do každé vpusti napojeno drenážní potrubí 
podélného odvodnění konstrukce vozovky.  
 
         Městský úřad v Českém Brodě, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad příslušný 
podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 112 zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na 
místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své 
námitky, popřípadě důkazy   
 

do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 
         K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na MěÚ Český Brod, odboru 
dopravy a OŽÚ, v úřední dny (pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod., úterý 8:00-11:00 
hod). 
 
Poučení: 
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Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření 
nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.  
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o 
asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při 
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování 
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí 
nebo opatření. 
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč 
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1  
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 
pozemek nebo stavbu. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
         Jiří Katrnoška                                               
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne:  …………..                                         Sejmuto dne : ………………….. 
 
 
 
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci (dodejky)    

EDGON a.s. , Harmonická 1384/11, Praha 5, 158 00                                                                           
zast. T4T s.r.o.,  Petra Bezruče 1357, Kladno, 272 01 
Městys Kounice, Kounice 127, 289 15 
 
Účastníci řízení  - doručeno veřejnou vyhláškou 
vlastníci sousedních pozemků dle § 109 písm. e)  stavebního zákona identifikováni označením 
pozemků a staveb evidovaných v KN  
Poz.p.č.: 1034/28, 1034/30, 1034/31, 1034/32,1034/33, 1034/34, 1034/35, 1034/36, 1034/37,1034/38, 
1034/39, 1034/40, 1034/41, 1034/42, 1034/43, 1034/44, 1034/45, 1035/29, 1035/190, 1035/191, 
1035/267, 1035/268, 1149, 1221/3,  1035/30, 1035/151, 1035/152, 1035/153, 1035/154, 1035/157, 
1035/158, 1035/159, 1035/160, 1035/161, 1035/164, 1035/165, 1035/166, 1035/167, 1035/168, 
1035/169, 1035/187, 1035/265, 1035/101, 1035/102, 1035/111, 1035/112, 1035/121, 1035/122, 
1035/123, 1035/124, 1035/134, 1035/135, 1035/148, 1035/149, 1035/162, 1035/163, 1035/211, 
1035/268,   
Vykáň, a.s., Vykáň 38, 289 15 
CZ AGRO Servis a.s. Opletalova 1284/34, 110 00 Praha 1 
KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská ul. 11, Praha 5, 150 21  

Dotčené správní orgány: 
MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01                           
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Nymburk, Boleslavská 1831/13, Nymburk, 288 29 IDDS: 2dtai5u     
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MěÚ Sadská, odbor stavební a územ.pl., Palackého náměstí 1, Sadská 289 12 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín 2, 280 02 
KHS Střed. kraje územní pracoviště Nymburk, Palackého třída 1484/52, Nymburk 288 02 
 
Ostatní: 
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy,  Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02  
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, Nymburk, 288 21 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská 2510/19, Praha 190 00  
GridServices s.r.o., IDDS: jnnyjs6, Plynárenská 499/1, Brno, 657 02 
Povodí Labe,státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 500 03 
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