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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 (vodní zákon), 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 
(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 8.10.2021 podal 

Obec Slavošov, IČO 00236420, Slavošov 50, 285 22  Zruč nad Sázavou 1, 
kterou zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362, Na 
Střezině 1079, 500 03  Hradec Králové 3 

(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 

 

Vodovod Slavošov vč. místní části Hranice 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 59/1, 59/2, 61/1, 61/5, 504/1, 532, 545, 547, 569 v katastrálním 
území Želivec, st. p. 1, 4/1, 15/4, 18, 20, 24, 26, 34, 35/1, 36, 37, 38, 43, 46, 55, 60, parc. č. 2, 10, 45, 57, 
93, 101, 103/1, 105/2, 105/3, 114, 115/5, 116/1, 116/2, 116/5, 134/1, 136, 138/4, 138/14, 138/15, 138/16, 
138/22, 145/2, 150, 159/3, 186/5, 186/6, 186/18, 228/4, 680/5, 680/10, 680/12, 1013/2, 1013/8, 1039, 
1059/1, 1059/3, 1059/7, 1074, 1075, 1087 v katastrálním území Hranice u Slavošova, st. p. 73, 81, parc. 
č. 557/1, 606/1, 960, 961, 962, 975, 976, 995, 1000/1, 1000/2, 1015/2, 1020, 1107/1, 1107/2, 1107/3, 
1111, 1126, 1140 v katastrálním území Slavošov u Zruče nad Sázavou, parc. č. 111, 112/5, 114, 529/1, 
534 v katastrálním území Útěšenovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení 
(dále jen "společné řízení"). 

a) Umístění vodního díla na místě: 
Název kraje Středočeský kraj 
Název obce Slavošov 
Identifikátory katastrálních území 640336, 750417, 750425, 791873, 640298 
Názvy katastrálních území Želivec, Hranice u Slavošova, Slavošov u 
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Zruče nad Sázavou, Útěšenovice, Hodkov 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 59/1, 59/2, 61/1, 61/5, 504/1, 532, 
545, 547, 569 v katastrálním území Želivec, 
st. p. 1, 4/1, 15/4, 18, 20, 24, 26, 34, 35/1, 36, 
37, 38, 43, 46, 55, 60, parc. č. 2, 10, 45, 57, 
93, 101, 103/1, 105/2, 105/3, 114, 115/5, 
116/1, 116/2, 116/5, 134/1, 136, 138/4, 
138/14, 138/15, 138/16, 138/22, 145/2, 150, 
159/3, 186/5, 186/6, 186/18, 228/4, 680/5, 
680/10, 680/12, 1013/2, 1013/8, 1039, 
1059/1, 1059/3, 1059/7, 1074, 1075, 1087 v 
katastrálním území Hranice u Slavošova, st. 
p. 73, 81, parc. č. 557/1, 606/1, 960, 961, 962, 
975, 976, 995, 1000/1, 1000/2, 1015/2, 1020, 
1107/1, 1107/2, 1107/3, 1111, 1126, 1140 v 
katastrálním území Slavošov u Zruče nad 
Sázavou, parc. č. 111, 112/5, 114, 529/1, 534 
v katastrálním území Útěšenovice 

Čísla hydrologického pořadí 1-09-01-1350-0-00 
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, 
Y) 108544; 695241 
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, 
Y) 1085756; 696728 

 

Provedení vodního díla: 
Projektová dokumentace řeší vybudování vodovodních přivaděčů a ATS pro obec Slavošov s napojením 
na plánovaný vodovod v obci Želivec a dále přívodní a rozvodné vodovodní řady pro její místní část 
Hranice s napojením na stávající vodovod v obci Útěšenovice. Budoucím staveništěm nového vodovodu 
budou pozemky ve vlastnictví jednotlivých obcí, pozemky v soukromém vlastnictví občanů, komunikací 
ve správě KSÚS Středočeského kraje a dále ve vlastnictví soukromých či státních subjektů. Návrhem se 
jedná především o dotčení místních komunikací, komunikací ve správě SÚS Středočeského kraje, 
chodníků, drobných vodotečí, zatravněných a zemědělských ploch. Stavba se dále nachází v ochranném 
pásmu železniční trati ČD č. 235. Umístění jednotlivých nově navrhovaných objektů vychází z požadavku 
na dopravu pitné vody pro jednotlivé objekty, z polohy této stávající zástavby a místních vlastnických 
poměrů. Provozovatelem stávající vodovodní sítě v obci Útěšenovice je VHS Vrchlice-Maleč, a.s. 

Stavba zahrnuje celkem 9 stavebních objektů a 3 provozní soubory. 
 
Potrubí bude přednostně ukládáno za pomocí bez-výkopové technologie pomocí řízeného 
horizontálního vrtání. 

 
Stavební objekty: 
SO 01 – Přívodní vodovodní řady „S0,S“ 
SO 02 – ATS „Slavošov“  
SO 03 – Přípojka NN k ATS Slavošov 
SO 04 – Prodloužení vodovodního řadu „E“ 
SO 05 – Vodovodní připojovací body a VŠ – Slavošov 
SO 06 – Stavební úpravy VDJ Slavošov 
SO 07 – Přívodní vodovodní řad „H“ 
SO 08 – Rozvodné vodovodní řady Hranice 
SO 09 – Vodovodní připojovací body a VŠ – Hranice 
 
Provozní soubory: 
PS 01 – ATS Slavošov 
PS 02 – Úpravy VDJ Slavošov 
DPS 02.1 Strojní část 

DPS 02.2 Elektročást 

PS 03 – Redukční a vodoměrná šachta „Hranice“ 
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DPS 03.1 Strojní část 

DPS 03.2 Elektročást 

 

SO 01 - Přívodní vodovodní řady „S0,S“ 
 

V tomto stavebním objektu je navržen přívodní řad “S0“ pro napojení nově navrženého objektu ATS 
“Slavošov“ (SO 02) a dále přívodní vodovodní řad “S“ pro zásobení navazujícího vodovodu ve 
Slavošově. Ukončení řadu “S“ bude ve Slavošově napojením na stávající vodovodní potrubí před 
objektem obecního úřadu Slavošov. Toto navrhované místo je patrné ze situačních příloh. 
Řady jsou navrženy z potrubí PE100(RC) s ochrannou vrstvou z PP (PN16) pro potrubí uložené za 
pomocí bez-výkopové technologie. Řad “S0“ bude napojen na plánované vodovodní potrubí vodovodního 
řadu v obci Želivec “B“ navrženého z PE100RC - De 90mm. 
 
V místech ukládání za pomocí otevřených výkopů bude uložení dle podélných profilů v nezámrzné 
hloubce do hutněného pískového lože tl. 100 mm a po montáži potrubí bude proveden hutněný pískový 
obsyp tl. 300 mm nad vrchol potrubí. Pro možnost identifikace bude k potrubí přiložen vodič CYKY 
2x2,5mm2. 
 
Podchody řadů pod komunikacemi ve správě SÚS budou taktéž provedeny přednostně  bez-výkopovou 
technologií – protlakem nebo podvrtem s uložením potrubí do příslušné chráničky.  
 
Po trase vodovodního řadu “S“ dojde ke křížení se železniční tratí č. 235 - ZRUČ n/S - RATAJE n/S cca 
v Žkm 30,500. Vlastní podchod bude proveden podvrtem chráničky ze PE v délce cca 15,0 m. Křížení 
budou provedeno za pomocí vrtací jednotky, která za pomocí vrtacích tyčí a vrtné hlavy umožní 
provedení podvrtu. Po provedení a rozšíření vrtu se provede zatažení potrubí výtlaku s chráničkou 
z PE100 příslušného profilu.  
 
Po trase řadu “S“ dojde ke křížením s Hodkovským potokem. Křížení bude provedeno řízeným podvrtem 
za pomocí vrtací jednotky, která za pomocí vrtacích tyčí a vrtné hlavy umožní provedení podvrtu. Po 
provedení a rozšíření vrtu se provede zatažení potrubí výtlaku s chráničkou z PE100 příslušného profilu. 
 
Ve výškových lomových bodech, v nejnižších místech, po trase řadů a na koncích řadů budou osazeny 
hydranty (k odkalení a odvzdušnění řadů). Uliční poklopy podzemních hydrantů budou v nezpevněném 
terénu osazeny do betonového bloku o rozměrech 0,9x0,9x0,2m z betonu C16/20. 
   
Po trasách a na odbočení jednotlivých řadů budou osazeny příslušné uzavírací armatury se zemní 
soupravou a uličním poklopem. Uliční poklopy uzavíracích armatur budou v nezpevněném terénu 
osazeny do betonového bloku 0,7x0,7x0,2m z betonu C16/20. 
 

Materiálové provedení řadů: 
Dy (mm) Charakteristika Celkem (m) 

90x8,2 
Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, 

s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 16, typ - 
pro vodovody 

1330,0 

 
 
Souhrnný přehled profilů a délek navrhovaných vodovodních řadů: 
 

OBJEKT 
(SO) 

Řad 

MATERIÁL / DÉLKA / PROFIL 

CELKEM (m) 
PE100(RC) s ochr. pláštěm z PP - PN 16, 

SDR 11 

Ø90x8,2mm 

01 
Přívodní vodovodní řady "S0, S" 

S0 100 100 
S 1230 1230 

CELKEM ZA SO 01 (m) 1330 1330 
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SO 02 -  ATS "Slavošov" 

Jedná se o podzemní prefabrikovanou kruhovou ČS ø 2,5 m, kde bude umístěna dvojice čerpadel, která 
zabezpečí čerpání vody dále přívodním řadem “S“ (SO 01) do navazujících odběrných lokalit. Umístění 
je v travnatém pozemku vedle stávající nezpevněné cesty z Želivce do Slavošova. K této nové posilovací 
ATS je navržena samostatná přípojka elektrické energie v rámci SO 03. 
Stavebně se jedná prefabrikovanou válcovou betonovou šachtu o vnitřním průměru 2,5 m a tloušťce stěny 
150 mm. Dno šachty, rovněž tloušťky 150 mm, která bude ve svém dně opatřena malou čerpací jímkou 
hloubky cca 60 mm, v níž bude osazeno malé kalové čerpadlo pro odvod úkapů a kondenzátu. 

 
SO 03 – Přípojka NN k ATS Slavošov 

V rámci napojení nového objektu SO 02 – ATS “Slavošov“ na zdroj elektrické energie bude zřízena nová 
kabelová přípojka NN. Napojení na zdroj el. energie bude z určeného bodu, který byl stanoven 
provozovatelem distribuční sítě NN do rozvaděče umístěného v objektu stanice. 

 
SO 04 – Prodloužení vodovodního řadu „E“ 

Tento řad bude nově prodloužen až k okraji stávající zástavby obce, který představuje obytný dům č.p. 
54.  Tento vodovodní řad je napojen na stávající AT stanici ve VDJ Slavošov a představuje vyšší tlakové 
pásmo obce. Z důvodu zachovaní parametrů stávající tlakové stanice bude i toto prodloužení sloužit 
pouze pro dodávku pitné vody bez parametrů které by umožnilo požární zabezpečení objektů. 
 

 
Vodovodní řad je navržen v následujícím materiálovém, provedení a délkách: 

Dy (mm) Charakteristika Celkem (m) 

Ø75x4,5 
Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, 

s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ - 
pro vodovody 

325 

Ø63x3,8 
Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, 

s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ - 
pro vodovody 

90 

 
 
Souhrnný přehled profilů a délek: 

OBJEKT 
(SO) 

Řad 

MATERIÁL / DÉLKA / PROFIL 

CELKEM (m) 
PE100(RC) s ochr. pláštěm z PP - PN 10, SDR 

17 

Ø75x4,5mm Ø63x3,8mm 

04 
Prodloužení vodovodního řadu "E" 

E 325 90 415 
CELKEM ZA SO 04 (m) 325 90 415 

 
SO 05 – Vodovodní připojovací body a VŠ – Slavošov 

 
Vodovodní připojovací body slouží pro propojení jednotlivých navržených vodovodních řadů 
s příslušnými nemovitostmi. Každý napojovací bod bude zaveden až na pozemek vlastníka nemovitosti, 
kde bude ukončen příslušnou vodoměrnou šachtou. 
 
Jednotlivá připojovací potrubí jsou navržena v následujícím materiálovém provedení a celkové délkách: 

 
Dy 

(mm) 
Charakteristika 

Celkem 
(m) 

Ø32x2,9 PE100RC(PP), PN 16, SDR 11 25 
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SO 06 – Stavební úpravy VDJ Slavošov 

Obsahem tohoto objektu je drobná stavební úprava stávajícího vodojemu Slavošov ve vztahu 
k potřebným úpravám v zásobování pitnou vodou z obce Želivec. Stávající vodojem se skládá ze vstupní 
části s čerpací stanicí a podzemní armaturní komorou a přidružené podzemní akumulace pitné vody a 
užitném objemu 40,0m3. Nadzemní část armaturní komory je zděná s betonovou plochou střechou. 
Pozemní část včetně akumulace jsou provedeny ze železobetonu. 

 
SO 07 – Přívodní vodovodní řad „H“ 
 
V tomto stavebním objektu je navržen přívodní řad “H“ pro zásobení nově navrhované vodovodní sítě v 
místní části obce Slavošov – Hranice.  Řad je navržen z potrubí PE100(RC) s ochrannou vrstvou z PP 
(PN16) pro potrubí uložené za pomocí bez-výkopové technologie. Řad “H“ bude napojen na stávající 
vodovodní potrubí v obci Útěšenovice provedeného z PVC DN 100 mm. Ukončen bude před Hranicemi 
v navržené vodoměrné a redukční šachtě VRŠ “Hranice“ řešené v rámci SO 08. 
 

 
Materiálové provedení řadu: 
Dy (mm) Charakteristika Celkem (m) 

90x8,2 
Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, 

s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 16, typ - 
pro vodovody 

1260 

 
 

Souhrnný přehled profilů a délek navrhovaného vodovodního řadu: 
 

OBJEKT 
(SO) 

Řad 

MATERIÁL / DÉLKA / PROFIL 

CELKEM (m) 
PE100(RC) s ochr. pláštěm z PP - PN 16, 

SDR 11 
Ø90x8,2mm 

07 
Přívodní vodovodní řad "H" 

H 1260 1260 
CELKEM ZA SO 07 (m) 1260 1260 

 
 

SO 08 – Rozvodné vodovodní řady Hranice 
 

Vodovodní rozvodné řady jsou navrženy v následujícím materiálovém, provedení a délkách: 
 

Dy (mm) Charakteristika Celkem (m) 

Ø90x5,4 
Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, 

s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ - 
pro vodovody 

1120 

Ø75x4,5 
Vysokohutnostní polyethylen řady PE100RC, 

s ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10, typ - 
pro vodovody 

100 

 
Pro obec Hranice je navrženy nové rozvodné řady H1 až H3.1. Nové vodovodní řady jsou kapacitně 
navrženy pro krytí požární potřeby vody v této zájmové lokalitě mimo řadu H1.1 který má snížený profil 
z důvodu hygienického zabezpečení. 
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Souhrnný přehled profilů a délek navrhovaných vodovodních řadů: 

OBJEKT 
(SO) 

Řad 

MATERIÁL / DÉLKA / PROFIL 

CELKEM (m) 
PE100(RC) s ochr. pláštěm z PP - PN 10, SDR 

17 
Ø90x5,4mm Ø75x4,5mm 

08 

Rozvodné vodovodní řady Hranice 
H1 440   440 

H1.1   100 100 
H2 300   300 

H2.1 60   60 
H3 240   240 

H3.1 80  80 
CELKEM ZA SO 08 (m) 1120 100 1220 

 
SO 09 – Vodovodní připojovací body a VŠ – Hranice 
 
Vodovodní připojovací body slouží pro propojení jednotlivých navržených vodovodních řadů 
s příslušnými nemovitostmi. Každý napojovací bod bude zaveden až na pozemek vlastníka nemovitosti, 
kde bude ukončen příslušnou vodoměrnou šachtou. 
 
Jednotlivá připojovací potrubí jsou navržena v následujícím materiálovém provedení a celkové délkách: 
 

Dy 
(mm) 

Charakteristika 
Celkem 

(m) 
Ø50x4,6 PE100RC(PP), PN 16, SDR 11 575 
Ø32x2,9 PE100RC(PP), PN 16, SDR 11 25 

 
 

Stavba je určena pro dodávku pitné vody do přilehlých nemovitostí v řešené lokalitě. Výstavba bude 
prováděna dostatečně rychle, aby se minimalizovala opatření omezující vlastníky dotčených pozemků. 
V první fázi bude odstraněn dotčený povrch a proveden výkop rýhy až do úrovně uložení potrubí. Během 
výstavby bude dodržována skladba výkopů a zásypů dle stávajících skladeb povrchů. Trasa vodovodu a 
podélný profil byly tvořeny na základě geodetického zaměření lokality. 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, 
kterou vypracovala v 5/2020 společnost VIS s.r.o., se sídlem Na Střezině 1079,500 03, zodpovědný 
projektant Ing. Radim Knížák  – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT-0602657; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále údaje o stavebním podnikateli,  
o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle  
§ 158 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací. 

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
4. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob 

vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
5. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo 

vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem 
informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí 
inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili. 

6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů  
a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. 

7. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení 
a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi. 
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8. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (o odpadech 

bude vedena evidence dle § 39 a § 40 zák. o odpadech, včetně bilance výkopových zemin). 

9. Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými 
látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie. 

10. Stavebník zajistí taková opatření (zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude 
zajištěn mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná 
auta nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti. 

11. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných 
stanoviscích a rozhodnutích těchto účastníků řízení a dotčených orgánů: 
- Archeologický ústav akademie věd ČR, Praha v.v.i., č.j. ARUP-5934/2021 ze dne 18.8.2021: 

• zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením smlouvy o dílo 
mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha v.v.i., 

• ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení na adresu: ARÚ AV 
ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, 

• oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před 
termínem na adresu uvedenou v bodu 2, 

- Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., obsažené v souhlasu s umístěním 
stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zař. č.j. 0101589342 ze dne 27.8.2021. 
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- Budou dodrženy podmínky společnosti Cetin a.s., a.s., obsažené ve vyjádření č.j. 771029/21 ze 

dne 14.9.2021.  

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 38711/2021 ze 
dne 10.8.2021: 

• k užívání stavby bude na KHS ÚP Kutná Hora stavebníkem doloženo, že kvalita dodávané 
pitné vody z koncové části nově realizovaného vodovodního řadu, splňuje hygienické 
požadavky na pitnou vodu stanovené v § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) 
vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 
a četnost a rozsah její kontroly, v platném znění v rozsahu kráceného rozboru, 

• k užívání stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a 
teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu 
jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí č.j. 
MKH/162865/2021 ze dne 20.10.2021, které povoluje zvláštní užívání pozemní komunikace pro 
umístění vodovodního řadu 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí č.j. 
MKH/162529/2021 ze dne 19.10.2021 o povolení stavby v ochranném pásmu  

• V ochranném pásmu silnice č. III/03317 a č. II/126 budou provedeny stavební práce tak, 
aby nedošlo k poškození silničního tělesa, nebyla ohrožena bezpečnost silničního 
provozu a nedocházelo k nadměrnému znečištění silnice 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MKH/141964/2021 
ze dne 8.9.2021, orgán státní správy lesů. 

• stavba bude umístěna minimálně 0,5 m od hranice lesních pozemků 

se všemi podmínkami se VÚ ztotožňuje a budou dodrženy  

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, souhrnné závazné stanovisko č.j. 
MKH/110616/2021 ze dne 6.8.2021 

- Bylo vydáno závazné stanovisko Správy železnic, státní organizace s č.j. S15293/S-20676/2021-
SŽ-OŘ ze dne 22.6.2021:  
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- bylo vydáno závazné stanovisko Drážní úřad ze dne 7.7.2021 s č.j. DUCR-38030/21/Gd, č.j. 
MKH/108870/2021 ze dne 5.8.2021 

- bylo vydáno závazné stanovisko : Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a 
územního plánování, č.j. MKH/108870/2021 ze dne 5.8.2021, 

- bylo vydáno závazné stanovisko: ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní 
odbor Kutná Hora č.j. HSKL – 6300-2/2021-KH ze dne 3.8.2021 

- Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko ze dne 2.9.2021 č.j. PVL-62032/2021/240-Pl: 

• stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména 
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona 
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- Bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Středočeského Kraje s č.j. 093206/2021/KUSK ze dne 

6.8.2021 

- Bylo vydáno vyjádření správce toku Lesy České republiky, s.p. s č.j. LCR944/078078/2021 ze 
dne 27.9.2021, s podmínkami se VÚ ztotožnil 

- Bylo vydáno stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 
s č.j. KRPS-177395-1/ČJ-2021-010506-ZZ ze dne 14.8.2021 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, vyjádření č.j. 
MKH/109874/2021 ze dne 22.7.2021 

- Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic s č.j. 
7807/21/KSUS/KHT/VYC:  

• Veškeré práce na stavbě v komunikacích ve správě KSÚS a v jejich bezprostřední 
blízkosti (příkopy, zelený pás) budou probíhat mimo období zimní údržby silnic 1.11. – 
31.3., tj. pouze v období od 1.4. do 31.10., a to tak, aby v termínu do 31.10. byl proveden 
zásyp veškerých výkopů a obnova povrchu vozovky včetně odstranění přechodného 
dopravního značení.   

• Upozorňujeme, že KSÚS nepovoluje provádění kontrolních sond pro upřesnění trasy a 
hloubky uložení stávajících podzemních inženýrských sítí v komunikacích v její správě.  

• Při stavbě zůstanou zachovány všechny příkopy vybudované podél výše uvedených silnic. 
• Výstavbou vodovodu nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. 
• Upozorňujeme, že na pozemku p.č. 534 k.ú. Útěšenovice, kde se napojuje vodovodní 

potrubí  
na stávající řad, je vybudována silnice III/03318 ve vlastnictví Středočeského kraje a ve 
správě KSÚS. Z tohoto důvodu musí být ke stavbě uzavřena i smlouva o omezeném 
užívání. 

• Upozorňujeme, že Středočeský kraj provedl v letních měsících roku 2021 rekonstrukci 
silnice II/126 mezi obcemi Zbraslavice a Hranice včetně obnovy příkopů. Z tohoto 
důvodu musí být  
při stavbě povrch vozovky silnice II/126 maximálně šetřen. V případě nutnosti 
„zapatkování“ mechanizace, která provádí výstavbu, na silnici budou patky 
podloženy gumovými podložkami. Před zahájením a po ukončení prací bude za účasti 
zástupce KSÚS a zhotovitele stavby proveden monitoring silnice II/126, o výsledku 
bude sepsán protokol o stavu vozovky silnice II/126. V případě, že by došlo 
k jakémukoliv poškození vozovky silnice II/126, bude ihned informován zástupce 
KSÚS pí. Renata Vyčítalová, mob. 606 603 314, se kterou bude řešen způsob nápravy 
stavu. Pro vjezd techniky na pozemky podél silnice II/126 budou využívány pouze 
stávající sjezdy. 

• Upozorňujeme, že Středočeský kraj plánuje rekonstrukci silnice II/126 v intravilánu obcí, 
tedy i v obcích Slavošov a Hranice. Vzhledem k tomu, že v obci Hranice má dojít 
k podélnému uložení potrubí do tělesa silnice II/126 a v obci Slavošov k podélnému 
uložení do krajnice, kdy není vyloučen zásah do vozovky při zřizování montážních jam, 
musí být obě stavby koordinovány. 

• Jelikož je plánováno, že části stavby budou vybudovány do vzdálenosti 15 m od osy 
vozovky nebo  
od osy přilehlého jízdního pásu silnic II. a III.tříd, bude stavba zasahovat do silničních 
ochranných pásem těchto silnic. V tomto případě musí stavebník požádat příslušný silniční 
správní úřad  
o vydání povolení stavby v silničních ochranných pásmech silnic II/126 a III/03317. KSÚS  
proti stavbě v silničních ochranných pásmech výše uvedených komunikací nemá námitky. 

• Ke stavbě uzavře investor s KSÚS smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (pozemky pod silnicemi jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě 
KSÚS) a smlouvu  
o omezeném užívání (pozemek pod silnicí není ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě 
KSÚS). Protože uzavření smlouvy o smlouvě budoucí schvaluje Rada Středočeského kraje, 
bude smlouva uzavřena ihned po jejím schválení Radou. KSÚS z tohoto důvodu souhlasí s tím, 
aby řízení proběhlo před uzavřením smlouvy. Zálohu na jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene a za náhradu  
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za omezené užívání uhradí stavebník před zahájením stavebních prací, a to na základě zálohové 
faktury a faktury vyhotovené KSÚS. V případě, že po dokončení stavby bude zjištěn rozdíl 
mezi plánovanou a skutečnou délkou zásahů, bude výše náhrady za zásah do pozemků a těles 
silnic vyúčtována  
po vypracování geometrického plánu, a to ve smlouvě o zřízení věcného břemene. V případě 
smlouvy  
o omezeném užívání bude uzavřen dodatek ke smlouvě.  

• Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná 
Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic 
k provádění stavebních prací. Bez tohoto povolení je jakákoliv stavební činnost v silničním 
pozemku nepřípustná. 

• Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná 
Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora. 
Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č. 66 
vydanými Ministerstvem dopravy, jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu 
omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby. 

• Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník v místě stavby vytýčení tras stávající 
technické infrastruktury jejich správci nebo vlastníky. 

• Stavbu bude provádět stavební podnikatel, který zabezpečí při její realizaci odborné vedení 
provádění stavby osobou oprávněnou k výkonu této činnosti – stavbyvedoucí. 

• Stavební práce v silničních pozemcích a silnicích budou zahájeny až po protokolárním předání 
silnic k provádění stavebních prací. O předání silnic požádá stavebník nebo zhotovitel stavby 
zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora - pí. Renatu Vyčítalovou, mob: 606 603 314.  

• Současně s výstavbou nových řadů vodovodu požadujeme realizaci napojení všech přípojek 
v rozsahu silničního tělesa. 

• Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny 
v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací“, v průběhu stavby budou důsledně dodrženy „Technické 
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“, stavební práce v silničním tělese budou 
prováděny odbornou firmou, kvalitně, v termínech stanovených rozhodnutím o zvláštním 
užívání. 

• Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnic ve správě KSÚS je nutno využívat 
stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění 
silničních příkopů a krajnic. 

• Při ukládání vodovodního potrubí do pozemků a komunikací ve správě KSÚS budou pokud 
možno dodrženy způsoby zásahů a jejich rozsah uvedený ve smlouvách.  

• Trasa: K napojení vodovodu pro obec Slavošov na stávající vodovodní řad dojde v obci 
Želivec v silnici III/03317. Od místa napojení až k obci Slavošov bude potrubí uloženo mimo 
pozemky a komunikace  
ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS. V obci Slavošov dojde k dotčení zájmů 
KSÚS  
u budovy obecního úřadu z důvodu napojení řadu od obce Želivec na stávající řad a dále u VDJ 
Slavošov, který je vybudován v blízkosti silnice II/126, z důvodu jeho stavebních úprav. K 
dalšímu prodloužení vodovodního řadu v obci Slavošov dojde mimo pozemky a komunikace 
ve správě KSÚS. K napojení nového vodovodního řadu pro obec Hranice dojde v obci 
Útěšenovice. Znovu upozorňujeme, že na pozemku p.č. 534 k.ú. Útěšenovice, kde se napojuje 
vodovodní potrubí na stávající řad, je vybudována silnice III/03318 ve vlastnictví 
Středočeského kraje a ve správě KSÚS. Od místa napojení bude potrubí uloženo mimo 
pozemky a komunikace ve správě KSÚS, a to až k silnici II/126. Poté bude potrubí v délce 235 
m uloženo v pozemku KSÚS z důvodu nesouhlasu majitelů pozemků podél silnice. Poté až k 
RD čp. 38 v obci Hranice bude potrubí uloženo mimo pozemky a silnice  
ve správě KSÚS. V obci Hranice mezi RD čp. 38 a RD čp. 19 dojde k uložení potrubí do 
silničního pozemku, a to do zeleného pásu resp. příkopu. Mezi RD čp. 19 a RD čp. 44 dojde 
k podélnému uložení do tělesa silnice II/126 s tím, že u RD čp. 17 a u RD čp. 41 dojde ke 
křížení silnice II/126. 
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• Pro uložení potrubí v silničním pozemku p.č. 529/1 k.ú. Útěšenovice musí být dodrženy tyto 

podmínky: 
 Upozorňujeme, že Středočeský kraj provedl v letních měsících roku 2021 rekonstrukci 

silnice II/126 mezi obcemi Zbraslavice a Hranice včetně obnovy příkopů. Z tohoto důvodu 
musí být při stavbě povrch vozovky silnice II/126 maximálně šetřen. V případě 
nutnosti „zapatkování“ mechanizace, která provádí výstavbu, na silnici budou patky 
podloženy gumovými podložkami. Před zahájením a po ukončení prací bude za účasti 
zástupce KSÚS a zhotovitele stavby proveden monitoring silnice II/126, o výsledku 
bude sepsán protokol o stavu vozovky silnice II/126. V případě, že by došlo 
k jakémukoliv poškození vozovky silnice II/126, bude ihned informován zástupce 
KSÚS pí. Renata Vyčítalová, mob. 606 603 314, se kterou bude řešen způsob nápravy 
stavu. Pro vjezd techniky  
na pozemky podél silnice II/126 budou využívány pouze stávající sjezdy. 

 potrubí bude uloženo podél pozemků p.č. 38/12 a p.č. 110 k.ú. Útěšenovice, a to řízeným 
protlakem, aby byl minimalizován vliv na stabilitu silničního tělesa a na kořenový systém stromů 
rostoucích podél silnice. Budou taktéž dodrženy veškeré případné požadavky na jejich ochranu, 
formulované odborem životního prostředí příslušného Městského úřadu. 

 KSÚS resp. jejím dodavatelským firmám budou umožněny práce prováděné v rámci běžné 
údržby resp. při případné rekonstrukci silnic nad i v nejbližším okolí potrubí. 

 V ostatních případech mimo zastavěné území obcí bude při uložení potrubí podél silnice 
II/126  potrubí uloženo  mimo silniční pozemky a tělesa silnic ve vlastnictví Středočeského 
kraje a  
ve správě KSÚS. Vzhledem k tomu, že KSÚS nezná přesné hranice silničních pozemků a 
podél silnice II/126 jsou vybudovány příkopy, bude potrubí uloženo za vnější hranu příkopu, 
a to bezvýkopovou technologií. Po uložení potrubí budou montážní jámy zasypány a povrch 
uveden do původního stavu. 

• Pro uložení v krajnici, zeleném pásu a příkopu v ostatních úsecích podél silnice II/126 musí být 
dodrženy tyto podmínky: 

 uložení bude provedeno podélnými protlaky 
 hloubka uložení bude min. 1,2 m 
 okraje montážních jam budou pokud možno v minimální vzdálenosti 1 m od vozovky silnic, 

v případě uložení do krajnice bude případný zásah do vozovky odsouhlasen na místě 
 zásyp montážních jam bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 30 cm řádně hutněnou, 

povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu. V případě zásahu do vozovky bude 
provedena obnova dle vzorového listu A1 

  v případě příkopů musí být obnovena jejich funkčnost 
• Při křížení silnic budou dodrženy tyto podmínky: 
 potrubí bude pod silničním tělesem uloženo kolmo k ose vozovky 
 vzhledem k tomu, že podél silnice jsou vybudovány příkopy, bude potrubí uloženo v hloubce 

minimálně 1,2 m pode dnem příkopů 
 křížení budou provedena bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem-protlakem 
 montážní jámy pro podvrty-protlaky budou umístěny mimo vozovku a vzhledem k tomu, že 

podél silnic jsou vybudovány příkopy, budou montážní jámy umístěny za vnější hrany 
příkopů, po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden 
do původního (funkčního) stavu 

• Při napojení v tělese silnic budou dodrženy tyto podmínky: 
 kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude přesahovat 

výkop o 25 cm na každou stranu 
 hloubka uložení potrubí bude minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky 
 zásyp výkopové rýhy bude hutněn  po vrstvách  tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být 

soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat  příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném případě 
použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu 
prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti   

 vozovka bude obnovena dle vzorového listu A1. Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev 
komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy. 
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• V obci Hranice bude vodovodní potrubí uložené podélně do tělesa silnice II/126 ve správě 

KSÚS  
za těchto podmínek:  

 podélné uložení bude provedeno pomocí řízeného zemního protlaku tak, že budou provedeny 
výkopy (startovací jámy) ve vozovce silnice o rozměrech cca 1,5 x 1,5 m pro provedení protlaků  
za těchto podmínek:  
− kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude 

přesahovat výkop o 25 cm na každou stranu 
− hloubka uložení potrubí bude minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky 
− zásyp výkopové rýhy bude hutněn  po vrstvách  tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být 

soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat  příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném 
případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém 
materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti   

− vozovka bude obnovena dle vzorového listu A1. Při provádění jednotlivých konstrukčních 
vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy. 

 V případě, že by práce byly prováděny bez vyloučení provozu, lze předpokládat poškození 
vozovky či polámání jejích krajů na protější straně silnice, než kde budou probíhat stavební 
práce, vyhýbajícími se vozidly. V tomto případě bude provedena oprava i těchto poškozených 
úseků. 

 V místech, kde nebude možnost provedení podélných protlaků, souhlasíme s uložením potrubí 
vodovodu do otevřených výkopů za podmínek totožných jako při provádění startovacích jam  
ve vozovce. 

 při výkopových pracích může dojít k narušení okrajů sousední konstrukce vozovky nebo 
k poklesu konstrukce vozovky, tyto porušené a uvolněné vrstvy budou před provedením konečné 
úpravy odstraněny, způsob opravy je obdobný jako u vlastní rýhy 

 zůstane-li od okraje výkopové rýhy k obrubníku nebo ke kraji vozovky plocha, jejíž šířka je 
menší  
než 1,0 m, potom bude tato část vozovky úplně obnovena spolu s konstrukcí rýhy 

 styčná spára v místě napojení rýhy na stávající kryt vozovky bude zalita flexibilní zálivkou 
 do provedení konečné úpravy vozovky je stavebník případně zhotovitel stavby povinen 

předmětný úsek silnice udržovat v bezpečně sjízdném stavu, to je průběžně dle potřeby 
doplňovat a upravovat výkopy 

 šoupátkové uzávěry a podzemní hydranty umístěné ve vozovce budou osazeny v úrovni nivelety 
vozovky pokud možno mimo jízdní stopu, za jejich stav trvale odpovídá vlastník (správce) 
vodovodu 

• Při stavebních úpravách VDJ Slavošov nebude vozovka silnice II/126 dotčena, v případě 
potřeby bude povrch pozemku v okolí VDJ zpevněn.   

• Umístění vodoměrné a redukční šachty VRŠ Hranice (a případných dalších) v zeleném pásu 
nebo příkopu podél silnice bude upřesněno na místě samém. VRŠ musí být umístěna tak, aby 
byla zachována funkčnost příkopu.  

• Vzdálenost vedení potrubí od konstrukce trubních propustků apod. bude minimálně 3,0 m.  
• Znovu upozorňujeme, že Středočeský kraj plánuje rekonstrukci silnice II/126 v intravilánech 

obcí, takže požadovaný rozsah obnovy vozovky bude upřesněn po dokončení stavebních prací 
před obnovou vozovky. V případě, že by Středočeský kraj rekonstrukci silnice z jakéhokoliv 
důvodu odložil, požadujeme homogenizaci celé šíře vozovky, tj. bude provedeno sbroušení 
vozovky tl. 5 cm v celé délce zásahů a povrch bude opatřen novým krytem z kameniva 
obaleného asfaltem tl. 5 cm s tím, že na nedotčenou polovinu vozovky může investor stavby 
(obec) požádat Středočeský kraj o poskytnutí dotace. 

• Po obnově povrchu bude zřízeno VDZ v původní kvalitě a rozsahu. 
• Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení vodovodního potrubí do silničního 

pozemku vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu 
zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.  

• Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce. 
• V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě 

provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí 
komunikace. 
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• V případě, že by práce byly prováděny bez vyloučení provozu, lze předpokládat - vzhledem 

k šířce dotčených komunikací ve správě KSÚS - že může při objíždění pracovních míst 
projíždějícími automobily dojít k poškození vozovky nebo polámání jejích krajů na protější 
straně silnice, než kde budou probíhat stavební práce. V tomto případě budou poškozené části 
silnice resp. příkopu a zeleného pásu opraveny dle požadavků zástupce KSÚS. 

• Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno 
případně obnoveno. 

• Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo 
zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude 
sepsán předávací protokol.  

• Záruční lhůta na stavební práce je 60 měsíců od data předání dotčených úseků silnice do správy 
KSÚS, oblast Kutná Hora. Po dobu záruční lhůty bude stavebník neprodleně zajišťovat na své 
náklady veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu. 

• Stavebník zajistí zaměření trasy vodovodního řadu a vypracování geometrického plánu. Na 
základě geometrického plánu požádá stavebník KSÚS, oblast Kutná Hora o uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene, smlouva bude podkladem pro zápis věcného břemene do katastru 
nemovitostí. 

 

- Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. s č.j. 
20201105/TPČ ze dne 11.12.2020 

• před zahájením stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytyčit přímo na místě. Vytyčení je 
možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan Buriánek, 
tel: 602 493 715, 

• tlak vody v místě napojení je dán současným technickým řešením vodovodu. Případná úprava 
tlaku musí být řešena stavebníkem jako součást stavby, 

• provoz zařízení vodovodů ve správě společnosti je nepřetržitě sledován a řízen dispečinkem 
na základě přenosů telemetrického systému GDF. Proto požadujeme u napojovaných staveb 
zřízení příslušných přenosů, kompatibilních s tímto systémem, nezbytných k nepřetržitému 
řízení vodovodu, a to zejména: v místě – ATS Slavošov, VDJ Slavošov, VRŠ Hranice hodnoty 
průtoku, tlaku, výšky hladiny, chodu motorů a další hodnoty nezbytné k řízení a ochraně objektů. 
Napojením bez příslušných přenosů by byl telemetrický systém společnosti znehodnocen, 

• požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) 
zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, 

• je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), kolmé 
křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chráničce, 

• požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití 
mechanizace, 

• stavba bude napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení, úspěšné 
kolaudaci stavby a provedení proplachu a desinfekce potrubí, 

• v případě potřeby lze v místě budoucího napojení zřídit staveništní přípojku pro dodavatele 
stavby, před provedením montáže vodoměru bude doručena naší společnosti žádost o zřízení 
nového odběrného místa (formulář žádosti je přílohou tohoto vyjádření) a vlastník uzavře 
s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s. smlouvu o dodávce vody, 

• napojení na stávající potrubí (zásah do stávajícího vodovodu) provede výhradně 
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., 

• nad vodovodní potrubí bude volně uložen vyhledávací vodič CYKY 2 x 2,5 mm2 neodstíněný, 
• před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu vyzve zhotovitel stavby 

odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového 
uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb. a kolmé 
křížení v chráničce. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí 
být vodovodní potrubí zasypáno, 

• v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém 
s odpovědným pracovníkem naší společnosti, 

• před provedením napojení bude s naší společností uzavřena dohoda ve smyslu § 8 odst. 3 zákona 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, 
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• bude nám předložena kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické 

zaměření stavby dle závazné směrnice GIS/2011 “Na zaměření vodárenských a kanalizačních 
zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí“ (Zpracování geodetické 
dokumentace skutečného provedení stavby). Směrnici, zakládací výkresy a knihovny značek 
potřebné pro vytvoření námi požadovaných podkladů obdržíte zároveň s vyjádřením či 
v oddělení TPČ, 

• napojení na vodovod bude možné až po kolaudaci a uvedení nového vodovodu do provozu, 

• kontrolu trasy přípojky před zakrytím potrubí provede odpovědný pracovník naší společnosti. 
O kontrole bude proveden písemný záznam, 

• po dokončení vodovodní přípojky vyzve žadatel provozovatele k účasti na přejímce dokončené 
stavby. Podkladem pro přejímku je soulad s podmínkami stanovenými v tomto vyjádření, 
dokumentace skutečného provedení, zápis o provozní tlakové zkoušce, desinfekci potrubí, 
doklady o vhodnosti použitého materiálu pro styk s pitnou vodou, 

• odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Zruč nad Sázavou, tel. 605 983 513, 
nebo jím pověřený pracovník, 

• požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací. 

12. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné 
stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky: 
- po vytýčení prostorové polohy stavby, 
- při tlakových zkouškách potrubí a zkoušce těsnosti potrubí, 
- po provedení kompletačních konstrukcí jednotlivých SO. 

13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 
14. Před dokončením stavby požádá stavebník o kolaudační souhlas. Žádost bude doložena dle příloh 

vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), především pak: 
- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem, 
- 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 geometrickém zaměření stavby,  
- doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodu, o proplachu a dezinfekci potrubí, 
- certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,  
- doklad o vytýčení, převzetí inženýrských sítí, případně o provedení kontroly způsobu napojení 

stavby, vydaný správci nebo vlastníky stavbou dotčených sítí či komunikací po dokončení stavby, 
- souhlas KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora, s kolaudací stavby,  
- zápis o předání a převzetí pozemků přímo dotčených stavbou, ve vlastnictví osob, se kterými byla 

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst. 1 správního řádu): 

Městys Kácov, Kácov 157, 285 09  Kácov 

 

Odůvodnění: 

Dne 8.10.2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. 

Vodoprávní úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení 
společného řízení podle § 15 odst. 1 vodního zákona § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby 
vodního díla, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního 
jednání. Současně upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že námitky bude možno, podle 
ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, uplatnit do 15 dnů od 
doručení tohoto oznámení zahájení společného řízení.  

Žádné další připomínky ani námitky k nové trase vedení vodovodního řadu vodoprávní úřad do dnešního 
dne neobdržel. 
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Projektová dokumentace stavby byla zpracována společností společnost VIS s.r.o., se sídlem Na Střezině 
1079,500 03, zodpovědný projektant Ing. Radim Knížák – autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT-0602657. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o 
dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.  

 
Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
správními úřady a vzhledem ke skutečnostem v odůvodnění uváděných zjistil, že jejím uskutečněním 
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, 
projednání věci s účastníky řízení, na základě shromážděných právně významných skutečností a 
zhodnocení podaných námitek nebyly shledány důvody bránící povolení. 

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

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na adrese Městského úřadu Kutná Hora, odbor 
životního prostředí, dveře č. 322, v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod, v jiných 
dnech po telefonické domluvě – tel. 327 710 267. 

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. 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  

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

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

Vodoprávní 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. Stavebník je 
povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej 
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou 
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

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

Ing. Kristýna Vančurová 
oprávněná úřední osoba 

  referent odboru 
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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, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Město Zruč nad Sázavou, IDDS: v3qb2au 
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
AGRO PERTOLTICE, a.s., IDDS: h8icm6n 
Dagmar Valentová, Čechova č.p. 1947, 256 01  Benešov u Prahy 
Mgr. Marie Komorná, Kurkova č.p. 1209/8, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
Jan Polák, Mezilesí č.p. 1050/60, Praha 9-Horní Počernice, 193 00  Praha 913 
Drahuše Tomášková, Hranice č.p. 2, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
Josef Tvrdík, Zbraslavice č.p. 253, 285 21  Zbraslavice 
Drahomíra Schmidtová, Hranice č.p. 27, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Jozef Šupolík, Hranice č.p. 27, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Alena Prchalová, Jana Palacha č.p. 164, Šipší, 284 01  Kutná Hora 1 
Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw 
Daniel Macek, Hranice č.p. 21, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Pavla Macková, Hranice č.p. 21, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Jarmila Kunášková, Hranice č.p. 40, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Jana Matoušková, Slunný vrch č.p. 783, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Stanislav Tomášek, Hranice č.p. 2, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Pavel Tomášek, Hranice č.p. 2, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Josef Vosáhlo, Hranice č.p. 4, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Jaroslava Tykvartová, Hranice č.p. 6, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
František Záleský, Hranice č.p. 7, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Petr Zahradník, Tyršova č.p. 351, Žižkov, 284 01  Kutná Hora 1 
Stanislav Volf, Hranice č.p. 11, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
PhDr. Josef Končel, Ke Krči č.p. 1061/41, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47 
Miroslav Chudoba, Hranice č.p. 14, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Ing. Petr Valenta, Čechova č.p. 1947, 256 01  Benešov u Prahy 
Fedir Lyashko, Hranice č.p. 16, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Nataliya Korinets, Hranice č.p. 16, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Adéla Volfová, Zbraslavice č.p. 278, 285 21  Zbraslavice 
Jiří Kluger, Hranice č.p. 18, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Martin Kluger, Hranice č.p. 18, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Alena Šturmová, Velká Skalice č.p. 14, Zbraslavice, 284 01  Kutná Hora 1 
Petr Holzknecht, Hranice č.p. 23, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Tomáš Jelínek, Hranice č.p. 24, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Blanka Pipková, Hranice č.p. 26, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
JUDr. Josef Sechovec, Hranice č.p. 32, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
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Mgr. Božena Svobodová, IDDS: 3ppp8kw 
Miluše Vošická, Jabloňová č.p. 2867/3, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106 
Josef Böhm, Hranice č.p. 35, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Tereza Syed, Ke Krči č.p. 1062/43, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47 
Daniel Březina, Štipoklasy č.p. 13, 284 01  Kutná Hora 1 
Vlastimil Lebeda, Hranice č.p. 42, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Marie Lebedová, Hranice č.p. 42, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Františka Mikulášová, Hlízov č.p. 73, 285 32  Hlízov 
Jana Brázdilová, 17. listopadu č.p. 3981/6, 767 01  Kroměříž 1 
Štefan Šupolík, Pardidubská č.p. 744, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Rudolf Lhotka, Hranice č.p. 44, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
František Vosáhlo, Hranice č.p. 48, Slavošov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Tomáš Hejl, Choceradská č.e. 183, Svojetice, 251 62  Mukařov 
Šárka Menčíková, Slavošov č.p. 42, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Jakub Salát, Slavošov č.p. 42, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Vít Holoubek, J. J. Staňka č.p. 1064, 582 91  Světlá nad Sázavou 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01  
Kutná Hora-Vnitřní Město 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: 
hhcai8e 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: 
hhcai8e 
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní 
Město, 284 24  Kutná Hora 1 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, 
Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u 
Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, IDDS: b65bfx3 
Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, IDDS: b65bfx3 
Lesy České republiky, s.p., OŘ jižní Čechy, IDDS: e8jcfsn 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx 
Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm 
Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 
Městský úřad Kutná Hora, oddělení regionálního rozvoje a územního plánování, Havlíčkovo náměstí č.p. 
552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01  Kutná Hora 1 
  
ostatní 
Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, 
IDDS: v3qb2au 
Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01  Kutná 
Hora 1 
 
 
 
účastníci řízení (veřejnou vyhláškou): 
účastníci řízení podle § 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 (§ 94m odst. 2 stavebního zákona): 
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 794 v katastrálním území Hodkov, st. p. 47/2, parc. č. 1/2, 1/3, 59/4, 59/5, 64, 65, 67, 176, 
182, 185/2, 214, 215, 225/3, 225/25 v katastrálním území Želivec, st. p. 2/1, 3, 4/2, 6, 8, 10/1, 15/1, 
15/3, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 39, 40, 42, 44, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62/6, 66, 67/3, 68/1, 69/1, 69/2, 
70, 71, 77, 78, 80, 86, 90, parc. č. 13, 17, 18, 20, 25, 28, 36, 39, 41, 42, 53, 56/2, 64, 65, 68, 85, 95, 
96, 100, 102/1, 103/2, 104/2, 110, 112, 117/1, 117/2, 132/1, 132/2, 134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 
145/1, 154/1, 154/2, 159/1, 160/3, 165/7, 228/3, 246/2, 680/8, 680/14, 683/3, 1040, 1052/1, 1055/2, 
1056, 1059/4, 1059/6, 1059/9, 1060/2, 1063, 1066, 1068/2, 1076/2, 1091, 1092, 1094 v katastrálním 
území Hranice u Slavošova, st. p. 17, 19/1, 19/2, 61, 65, 72, 74, parc. č. 54/2, 56/1, 56/2, 56/5, 82/6, 
84, 86, 87, 88, 89/1, 91, 92, 93/1, 109/3, 227/10, 248, 340/1, 340/5, 555, 557/2, 557/4, 585, 586/1, 
586/2, 586/4, 591, 601, 605/1, 607/1, 966, 977, 978, 997, 998, 1005, 1006/1, 1015/1, 1016, 1018, 
1019, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1099/1, 1106 v katastrálním území Slavošov u Zruče nad 
Sázavou, st. p. 70, parc. č. 38/1, 38/2, 38/12, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 101/3, 101/4, 101/9, 
108, 109, 110, 115, 117, 527/3 v katastrálním území Útěšenovice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Zruč nad Sázavou, Želivec č.p. 23,  Slavošov, Hranice č.p. 42, č.p. 27, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 21, č.p. 
40, č.p. 16, č.p. 13, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 35, č.p. 33, č.p. 36, č.p. 8, č.p. 6, č.p. 28, č.p. 39, č.p. 41, č.p. 
22, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 19 a č.p. 48,  Slavošov č.p. 12, č.p. 11, č.p. 49, 
č.p. 47, č.p. 50, č.p. 53 a č.p. 42,  Zbraslavice, Borová č.p. 6 
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