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Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5
vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako stavební úřad příslušný k vydání
společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona a místně příslušný orgán veřejné správy
podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve
společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního
zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 1.4.2020 podal
Martin Novák, nar. 8.1.1969, Nechyba 50, Úžice, 285 06 Sázava,
zastoupený Josefem Rovným, IČO 45072701, nar. 29.1.1950, Za Humny 150, Záhornice, 289 03
Městec Králové
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a odst. 6 vodního zákona
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
"Tůně na pozemku 852/26 v k.ú. Mělník nad Sázavou, obec Úžice"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 852/26 (trvalý travní porost) v katastrálním území Mělník nad
Sázavou
v rozsahu:
a)

Umístění souboru staveb na místě:

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce

Středočeský kraj
Úžice

Č.j. MKH/077455/2020

str. 2

Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

b)

775827
Mělník nad Sázavou
parc. č. 852/26
10100483
Nučický potok
1-09-03-1030-0-00
63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
- severní část
PB Moštického potoka
tůň 1 1067473;710097
tůň 2 1067510;710114

Provedení stavby

Jedná se o výstavbu dvou neprůtočných tůní bez opevnění a funkčních objektů v místě s přirozenou
vysokou hladinou spodní vody. Tůně budou od stávající vodoteče vzdálené cca 35 m a budou vyhloubeny
v rovinatém území. Tůň 1: maximální hloubka 1,5 m, plocha 1144 m2. Tůň 2: maximální hloubka 1,25 m,
plocha 937 m2. Svahy tůní jsou navrženy v proměnném sklonu od 1:4 až po 1:6. Veškerá vytěžená zemina
o celkovém objemu 1455 m3 bude použita na terénní úpravy na pozemku parc. č. 204/9 v k.ú. Mělník nad
Sázavou, obec Úžice. Se zeminou bude nakládáno podle příslušných právních předpisů.
Účel stavby: Zlepšení odtokových poměrů v území. Zadržení vody v krajině.
Podmínky pro umístění a provedení stavby dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního
zákona:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic
pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Jiřím Jodlem – ISP –
inženýring, stavby, projekce zodpovědný projektant Ing. Jiří Jodl – autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0002725 v 06/2019, ověřené vodoprávním úřadem; případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky, údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění
stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 a § 160 stavebního zákona
budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (stavbyvedoucí) vytýčení všech podzemních sítí
jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení
prací budou 15 dní předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím
výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
Veškeré zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně. Případné poškození sítí bude
neprodleně nahlášeno jejich správci.
6. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví a při
práci a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
7. Na stavbě budou k dispozici prostředky k likvidaci případné havárie.
8. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných
stanoviscích a rozhodnutích účastníků řízení a dotčených orgánů:
 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu–
vyjádření ze dne 20.8.2019 pod č.j. MKH/082663/2019
Souhlas k trvalému odnětí není třeba vydávat. Zatravněné neprůtočné tůně, bez nutnosti budování
stavebních objektů, budou nadále součástí zemědělského půdního fondu, konkrétně trvalého travního
porostu.
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Při realizaci budou dodrženy obecné podmínky ochrany zemědělského půdního fondu v souladu
s uvedeným zákonem.
Žadatel na svůj náklad provede skrývku kulturních vrstev v místě plánovaných tůní. Skrývka bude
ponechána na dotčeném pozemku a bude použita na povrch terénu po dokončení terénní modelace.
Mocnost skrývky bude určena na základě půdní sondy. Zbylá část výkopku může být z pozemku
odvezena, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.
O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením,
ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede žadatel protokol (pracovní deník),
v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti
využívání těchto zemin.
Žadatel učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
Záměr bude zrealizovaný v době kratší než 12 měsíců.
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody– souhlasné závazné
stanovisko ze dne 10.7.2019 pod č.j. MKH/074241/2019 k zásahu do významného krajinného prvku
údolní nivy a souhlas se zásahem do krajinného rázu, tj. zejména:
Výkopek nebude ukládán na dotčeném pozemku ani v údolní nivě Moštického potoka.
Při provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický
standart SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Minimální vzdálenost hrany
výkopu od pat kmenů stromů musí být 1,5 m.
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 2.8.2019 pod č.j.
MKH/065682/2019
nakládání s odpady a ochrana ovzduší
Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu
určených v souladu se zákonem o odpadech a s plánem odpadového hospodářství kraje. Zhotovitel
stavby zajistí písemný přehled o odpadech. Soustředění vzniklých (stavebních) odpadů a zeminy na
„mezideponie“ nesmí trvat déle než po dobu trvání stavby. Zemina může být využita/použita v rámci
stavby (např. pro terénní úpravy, které jsou součástí stavby) za předpokladu, že obsahy škodlivin v
sušině zeminy a výsledky ekotoxikologických testů takto použité zeminy nepřekročí limitní hodnoty
ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění (dále jen
„vyhláška“), pro obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu.
Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – stanovisko správce povodí a vyjádření správce
toku ze dne 2.10.2019, zn.: PVL-64364/2019/240-Ka, PVL-12728/2019/SP
Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými
látkami podle ustanovení §39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné
havárie. S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů a souvisejícími předpisy.
Vytěžený materiál z budoucí zátopy tůní nesmí být uložen v místech, kde může zhoršovat jakost
povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi, atd. (např. v těsné blízkosti koryt vodních
toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku).
Stavbou nesmí dojít k navyšování terénu.
Povodí Vltavy, s.p., nenese odpovědnost za škody na stavbě způsobené chodem velkých vod.
V případě, že dojde stavbou, nebo jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu
vzniklých škod.
Zahájení a ukončení stavby bude předem ohlášeno úsekovému technikovi.
V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné
stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky:
- závěrečná kontrolní prohlídka
Stavbu lze užívat, v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jen na základě
kolaudačního souhlasu.
Před dokončením stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost bude doložena dle příloh
vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu),
především pak:
- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
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popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byly změny),
seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
doklad o geodetickém zaměření stavby,
doklad o provedení kontroly stavby (protokoly, kopie zápisů ze stavebního deníku) a souhlas
s kolaudací vydaný správci nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, komunikací atp. po dokončení
stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Martin Novák, nar. 8.1.1969, Nechyba 50, Úžice, 285 06 Sázava
Odůvodnění:
Dne 1.4.2020 podal žadatel žádost o vydání územního a stavebního povolení na stavbu vodního díla
"Tůně na pozemku 852/26 v k.ú. Mělník nad Sázavou, obec Úžice". Uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst.
1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, stavebního zákona, vyhlášky
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech
předkládaných vodoprávnímu úřadu, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady a to:
- Projektová dokumentace stavby 2x – vypracoval Ing. Jiří Jodl – ISP – inženýring, stavby, projekce
zodpovědný projektant Ing. Jiří Jodl – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002725 v 06/2019.
- Plná moc k zastupování pro pana Josefa Rovného ze dne 9.5.2019.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, odbor regionálního rozvoje a územního
plánování – závazné stanovisko ze dne 17.7.2019 pod č.j. MKH/066439/2019.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu–
vyjádření ze dne 20.8.2019 pod č.j. MKH/082663/2019.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody – souhlasné závazné
stanovisko ze dne 10.7.2019 pod č.j. MKH/074241/2019 k zásahu do významného krajinného prvku
údolní nivy a souhlas se zásahem do krajinného rázu.
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 2.8.2019 pod č.j.
MKH/065682/2019.
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – stanovisko správce povodí a vyjádření správce
toku ze dne 2.10.2019, zn.: PVL-64364/2019/240-Ka, PVL-12728/2019/SP.
- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů– závazné
stanovisko ze dne 1.8.2019 pod Sp.zn. 79954/2019-1150-OÚZ-PCE.
- Souhlasné stanovisko s uložením sedimentu z tůní na pozemek parc. č. 204/9 v k.ú. Mělník nad
Sázavou, obec Úžice ze dne 24.9.2019 od majitele pozemku pana Jaroslava Kruckého, Nechyba 44,
285 06 Sázava.
- Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby – územní rozhodnutí ze dne
12.3.2020 pod č.j. MUUJ/1099/2020/sv, rozhodnutí o změně využití území pro účel terénní úpravy na
pozemku parc. č. 204/9 v k.ú. Mělník nad Sázavou, obec Úžice s využitím převezené zeminy
z pozemku parc. č. 852/26 v k.ú. Mělník nad Sázavou, obec Úžice.
- GridServices, s.r.o. – sdělení o existenci sítí ze dne 6.2.2020, zn.: 5002084237.
- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 0101253308 ze dne 6.2.2020.
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení zn. 0201024093 ze dne 6.2.2020.
- ČEZ ICT Sevices, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení zn. 0700164551 ze dne 6.2.2020.
- CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany
SEK č.j. 537565/20 ze dne 6.2.2020.
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Stavební úřad oznámil podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného stavebního řízení
podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona – povolení výše uvedené stavby.
Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umisťován v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídil
vodoprávní úřad v souladu s § 94 m stavebního zákona na den 1.7.2020 veřejné ústní jednání. Dle § 87
odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou,
která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Toto bylo splněno. Žadatel byl jednání přítomen a
zajistil přístup na dotčený pozemek.
Z ústního jednání byl sepsán protokol s č.j. MKH/071413/2020. Ústní jednání proběhlo bez připomínek.
Žádné námitky či připomínky do doby stanovené v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu v oznámení o
zahájení řízení vodoprávní úřad neobdržel. Účastníci řízení se k podkladům pro vydání rozhodnutí
nevyjádřili.
Projektová dokumentace stavby:
Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Jiří Jodl – ISP – inženýring, stavby, projekce
zodpovědný projektant Ing. Jiří Jodl – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002725 v 06/2019.
Jedná se o stavbu vodního díla "Tůně na pozemku 852/26 v k.ú. Mělník nad Sázavou, obec Úžice". Pro
stavbu nebude zřizováno samostatné zařízení staveniště. Pro příjezd na staveniště budou využívána
stávající pozemní komunikace III. tř. č. 33428 a pozemky stavebníka.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Stavba se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem – jako povinný podklad pro rozhodnutí bylo
doloženo stanovisko správce povodí a správce toku, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava
ze dne 2.10.2019, zn.: PVL-64364/2019/240-Ka, PVL-12728/2019/SP. Povinnost mít toto stanovisko
vychází z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, kde ve formuláři žádosti č. 6 pro společné povolení v příloze č. 13 je zakotvena
povinnost předložit s žádostí stanovisko správce povodí, s výjimkou případů v ní uvedených. Stanovisko
správce povodí zahrnuje stručný popis záměru, popis dotčeného vodního útvaru a závěr, že uvedený
záměr je možný, neboť lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu
dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních
vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Správce povodí souhlasí s povolovaným
záměrem s podmínkami, které byly splněny, zapracovány do výrokové části rozhodnutí nebo jsou dány
příslušnými ustanoveními zákona, a které by tedy vodoprávní úřad stanovil nadbytečně.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat
v souladu s § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu.
Písemnosti v řízení jsou doručovány postupem podle § 94m odst. 2 stavebního zákona.
Jako podklad pro rozhodnutí bylo vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí předloženo závazné stanovisko
Městského úřadu Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a územního plánování bez podmínek, ve
kterém se uvádí, že je posuzovaný záměr přípustný. Záměr byl přezkoumán z hlediska souladu s politikou
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního
plánování. Záměr je situován mimo vymezené zastavěné území obce Úžice, kde lze v souladu s jeho
charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství. Z uvedeného vyplývá, že uvedený záměr není v rozporu s principy územního plánování, ani
s nadřazenou územně plánovací dokumentací.
Stavba vzhledem ke svému charakteru nepodléhá technickobezpečnostnímu dohledu a zařazení do
kategorie TBD, neboť není uvedena v taxativním výčtu § 3 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o
technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy.
Podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců sítí jsou součástí projektové dokumentace nebo
byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se dotýkaly této předmětné stavby.
Podmínky účastníků řízení, správců technické infrastruktury a dotčených orgánů, které překračují
pravomoc svěřenou správnímu orgánu zákonem, jsou občanskoprávního charakteru, nebo jsou dány
příslušnými právními předpisy, a které by tedy vodoprávní úřad stanovil neoprávněně nebo nadbytečně,
do výrokových částí rozhodnutí zahrnuty nebyly.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a posoudil ji podle § 94o odst. 1, 2
a 3 stavebního zákona a z dalších hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, zákona o
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vodovodech a kanalizacích, stavebního zákona a v jejich prováděcích předpisech, projednal ji s účastníky
řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení
a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení,
které vydal podle a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu.
Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním
plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze
předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměrem
nebude znemožněno dosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu):
Obec Úžice, František Hloušek, Ing. Roman Hromas, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava,
Jaroslav Krutský,
Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci výše uvedené stavby jsou určeni ustanovením
§ 94k stavebního zákona, tj.:
-

dle § 94k písm. a) stavebník,

-

dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,

-

dle § 94k písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn

-

dle § 94k písm. d) vlastník předmětného pozemku, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má
jiné věcné právo k tomuto pozemku

-

dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat § 81 až § 85 do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1)
správního řádu odkladný účinek.
Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se
nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou
vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
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.
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 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.
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Toto rozhodnutí bude viset na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a Obecního úřadu Úžice
min po dobu 15 dní.

Ing. Pavlína Žalská
oprávněná úřední osoba
referent odboru

VYVĚŠENO dne:
Razítko, podpis

SEJMUTO dne:
Razítko, podpis

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a další účastníci řízení (dodejky)
Josef Rovný, Za Humny č.p. 150, Záhornice, 289 03 Městec Králové
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
František Hloušek, Konvalinková č.p. 769, 250 91 Zeleneč v Čechách
Ing. Roman Hromas, Smrk č.p. 11, Úžice, 285 04 Uhlířské Janovice
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
Jaroslav Krutský, Nechyba č.p. 44, Úžice, 285 06 Sázava
dotčené správní úřady
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora
Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: b65bfx3
Město Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2
K vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní:
Obec Úžice, IDDS: nwpakry
Město Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: b65bfx3
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