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                                                                      Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
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Č.j.: MUCB 11384/2020/Ka 
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška                                           
Tel.: 321 612 196 
Fax: 321 612 203 
 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 
      Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný  podle  § 40 
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.4 písm. a) 
zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním 
řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.1. 
2020 podala společnost: 
 

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“), 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 

„Obytná zóna Kounice – 4. etapa“   

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

 
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.  
  
II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1)  Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné   změny 
nesmí být provedeny bez předchozího  povolení  speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci 
stavby „ Obytná  zóna Kounice – IV. etapa”   vypracoval  Ing. Jan  Hrachovec, autorizovaný  inženýr  pro 
dopravní stavby  ČKAIT 0013433 a  Ing. Vlastimil  Straka  autorizovaný   inženýr  pro  pozemní   stavby 
ČKAIT 0012720 a Helena Nováková  ČKAIT 0011196.   
2)  Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. 
3)  Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
      a) po provedení spodních podkladních vrstev komunikace 
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      b) po provedení položení hlavního rozvodu dešťové kanalizace 
      c) v průběhu osazování obrub a vrchních vrstev komunikace 
      d) před závěrečnou kontrolní prohlídkou (kolaudací stavby) 
4)   Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. 
5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě 

staveništní dopravou  a   tím  i  ohrožování   bezpečnosti  silničního  provozu. V  případě  jakéhokoli  
       znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně 

zajištěna očista komunikací. 
6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 

montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 
7)  Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu 

provádět. 
8)  Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými 

osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. 
   9)  Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních 

prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci 
těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby 
v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru 
příslušných správců. 

    10)  Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí 
stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele. 

    11)  Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí. 
    12)  Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě. 

 13)  Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.     
      14)  Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

 15) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření OŽPaZ MěÚ Český Brod ze dne 13.12. 2019                    
      pod  č.j.  MUCB 67051/2019     
Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321612 181): bez připomínek 
Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučímová Ilona, tel.: 321612182): 
Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších 
předpisů /dále jen zákon o odpadech, nemáme námitek. 
Závazné  stanovisko  v  souladu   s  §  79  odst.  4  zákona   o  odpadech,  bylo  vydáno  pod  č.j.: MUCB 
69988/2019 dne 04.12.2019. Jedná se o závazné stanovisko ke stavbě: - návrh nových místních 
obslužných komunikaci 4. etapy výstavby obytné zóny, inženýrské sítě (vodovod, kanalizace). Plynovod 
a VO je řešeno v souladu s vydaným UR, přípojky vody a kanalizace. 
Závazné stanovisko se nevztahuje k výstavbě jednotlivých RD. 
Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučímová Ilona, tel.: 321 612 182): 
Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb.,  o  ochraně  ovzduší  (zákon  o  ochraně  ovzduší),  nemáme námitek. 
Pro realizaci akce platí následující podmínka: 
Investor - dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které  mohou  vyvolat  zvýšenou  prašnost 
taková technická opatření, aby nedocházelo  k  obtěžování  obyvatel  vnášením   znečišťujících  látek  do 
ovzduší  (např.  údržbu  přístupových  komunikací,  zkrápění, zajištění sypkých  materiálů  při  přepravě, 
eventuelně při jeho skladování, apod.). 
Jedná se o závazné  stanovisko  ke   stavbě: - návrh  nových  místních obslužných  komunikaci  4.  etapy 
výstavby obytné zóny,  inženýrské  sítě (vodovod,  kanalizace).  Plynovod  a  VO  je  řešeno  v souladu s 
vydaným UR, přípojky vody a kanalizace. 
Vyjádřeni se nevztahuje k výstavbě jednotlivých RD. 
Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje Ivana Stárková, tel: 321 612 186): 
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách  a  o  změně   některých   zákonů  (vodní  zákon),  ve  znění 
pozdějších předpisů nemáme  připomínky. Stavební  povolení  ke  stavbě  vodovodních  a  kanalizačních 
řadů bude vydávat odbor  životního prostředí  a  zemědělství  jako  příslušný vodoprávní úřad podle § 15 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. 
K žádosti o stavební povoleni k vodním dílům (formulář č. 8 vyhlášky MZE č. 183/2018 Sb. o dokladech 
žádostí o rozhodnutí  nebo  vyjádření  a  o  náležitostech  povolení,  souhlasů  a  vyjádření  vodoprávních 
úřadů  ve  znění  pozdějších předpisů) je třeba doložit všechny přílohy uvedené v seznamu příloh žádosti. 
Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje; Ing, Ludmila Krčmová, tel.: 321612184): 
K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno souhlasné 
závazné stanovisko pod č. j. 500/625/503 34/08 ze dne 29.04.2008. Souhlasné závazné stanovisko je stále 
v platnosti, odvody nebyly stanoveny. 
Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321612 183):    bez připomínek 
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16) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření KŘP Stř.kraje DI Nymburk ze dne 16.12. 2019 pod č.j.                          
      KRPS-295311-1/ČJ-2019-010806-PD 

• Parkovací stání budou navržena o rozměrech dle ČSN 73 6056. 
• Styková křižovatka při pozemku p.č. 1035/166  bude  provedena  jako  zvýšená  křižovatková  plocha. 
• Dopravní značení  IP 11c  nebude  osazeno, způsob  parkování  vyplývá   z  vodorovného  dopravního 
   značení. Parkovací  stání  budou  vyznačena   odlišnou  barvou   dlažby, vodorovné  dopravní značení 
   č.V10b bude provedeno z kontrastní barvy dlažby. 
• Zvýšená  křižovatková  plocha   bude  provedena  dle  TP 85 –  Zpomalovací  prahy, zejména   musí  být 
  zajištěno osvětlení veřejným osvětlením, povrch v kontrastní barvě k okolní komunikaci, konstrukce pro    
  rychlost 20 km/h, apod. 
• V souvislosti s realizací stavby 4. etapy obytné zóny budou doplněny zpomalovací prvky na komunikaci     
  větve E, 2. etapy výstavby, které  po dokončení 4.  etapy   budou  tvořit  homogenní  prostřední (boudou    
  použita stejná, nebo obdobná opatření v celé lokalitě). 
  Obytná zóna bude provedena v souladu s TP 103. 
  Vodorovné dopravní značení bude  provedeno  dle  TP 133 - Zásad pro vodorovné dopravní značení na     
  pozemních komunikacích. 
  Jako   dotčený  orgán  podle  § 77 odst.  2  písm. b)  zákona  č. 361/2000 Sb.,  o  provozu  na  pozemních  
  komunikacích požadujeme v místní úpravě provozu zohlednit výše uvedené podmínky. 
  Dopravní inspektorát PČR Nymburk  požaduje  před  zahájením  stavby předložit k odsouhlasení    
  podrobné zpracování návrhu dopravně Inženýrských opatřeni (DIO). 

17)  Při provádění stavby bude dodrženo závazné  stanovisko  OŽPaZ MěÚ Český Brod  ze  dne  2.12. 2019                    
  pod  č.j.  MUCB 69988/2019     
 Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván. nejpozději do 30ti dnů od 
 ukončeni akce)  předložit  MěÚ  Český  Brod,  Odboru ŽPZ  doklady o  zneškodnění  odpadů vzniklých   
 stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. y. 
 pozn.: (více info. www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke 
 stažení/Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/ Nakládání s odpady- požadavky na investora). 

    18)  Při provádění  stavby  budou  dodrženy  podmínky vyjádření GridServices s.r.o. a.s.  ze  dne  5. 12. 2019   
           pod č.j.:5002044947 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat  veškerá  pravidla  stanovená  pro práce v ochranném pásmu (OP) 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od 
obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna 
skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně 
ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz 
uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 
Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD 
přeložek plynárenských zařízení. 
Info a následné stanovisko k přeložce: http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system / 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení Jiných vlastníků či správců, případně i 
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a 
vlastnictví. 
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. §2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu Jsou chráněny ochranným 
pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení podmínek uvedených v to m to stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. 
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) 
a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost 
plynárenského zařízen/ a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu 
nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této 
změně. 
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt 
naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede  
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žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu   tohoto  stanoviska.  O provedeném vytyčení trasy 
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen 
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny.Vytyčení plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelné seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník 
povinen u činit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina 
bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady 
stavebníka. V případě, že nebude ta to podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo 
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná 
provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 
800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole 
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky 
zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě 
výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit 
průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby 
nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a 
plynovodním i přípojkami. 
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v 
souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04. 
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur  na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. 
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po 
celou dobu trvání stavební činnosti. 
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak). 
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

 19) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. ze dne 18.11.2019  
        pod č.j.: 4862/2019 
20) Po skončení  stavby požádá investor  o   kolaudační   souhlas. Žádost  o  vydání   kolaudačního  souhlasu 
      stavebník podá    na   formuláři   dle  vyhlášky Ministerstva pro  místní  rozvoj   č.503/2006  Sb., příl.č.12   
       o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního   opatření  a   stavebního řádu.  

  
Účastníci řízení :                                                                                                                                            
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 

Odůvodnění: 

Dne 24.1.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše  uvedenou stavbu,uvedeným   
dnem  bylo  zahájeno  stavební  řízení.  Dne 27.1.2020 bylo stavební řízení z důvodu chybějících dokladů 
přerušeno. Po doložení těchto dokladů bylo ve stavebním  řízení pokračováno. Souhlas dle § 15 
stavebního zákona byl vydán 9.3.2020 Odborem výstavby, ÚP a ŽP MěÚ Sadská a  Územní rozhodnutí   
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vydal Odbor výstavby, ÚP a ŽP MěÚ Sadská dne 27.9.2008 pod č.j.: SU 2165/2991/08/Ma .Dne 5.2.2020 
oznámil silniční správní úřad zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Silniční správní úřad 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   do 15 dnů  od  doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Silniční správní 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 splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního 
rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby. 
 
Stanoviska sdělili:  
ČR Hasičský záchranný sbor Střed.kraje územní odbor Kolín ze dne 20.11.2019, pod č.j. KO-1082-
2/2019/PD 
CETIN a.s. ze dne 25.11.2019, pod č.j.: 821112/19 
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.11.2019, pod č.j.: 0101217834 
ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 25.11.2019, pod č.j.: 0700136397 
GridServices, s.r.o. ze dne 5.12.2019, pod č.j.: 5002044947  
Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod, ze dne 13.12.2019, pod č.j.:MUCB 67051/2019 a zde dne 2.12.2019, 
pod č.j: MUCB 69988/2019 

   Krajská hygienická stanice ze dne 6.11.2019, pod č.j.: KHSSC 56653/2019 
   KŘP Střed. kraje DI Nymburk ze dne 16.12.2019, pod č.j.: KRPS-295311-1/Čj-2019-010806-PD  
   Městys Kounice ze dne 15.1.2020, pod č.j.:UMK/869/2019/Ad 

Národní památkový ústav ze dne 19.12.2019, pod č.j.: NPU-321/93595/2019 
Povodí Labe, státní podnik ze dne 26.11.2019, pod č.j.: PLa/2019/052819 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., ze dne  18.11.2019, pod č.j. 4862/2019 
KSÚS Středočeského kraje p.o. ze dne 21.2.2020 pod č.j.: 1169/KSÚS/KHT/KUK 
 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení 
k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

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

Účastníci řízení – další dotčené osoby: 
Vlastnící pozemků parcelní číslo:  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 v k.ú. Kounice 

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

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy 
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a 
OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01. 

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 
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 
nabylo právní moci. 
 
 
 
                                                                                                                           Jiří Katrnoška 
                                                                                                                 oprávněná úřední osoba 
 
 
Poplatek:  Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen dne 29.1.2020 
 
 
 
Toto rozhodnutí 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 
k.ú. Kounice   
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     
MěÚ Sadská, stavební odbor, Palackého nám. 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 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, Olšanská 2681/6,Praha 3–Žižkov,130 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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