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Č.j. 12058/09/STAV/Me
Vyřizuje:
Telefon:

Melichová
321 612 135

Český Brod, dne 16.12.2009

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Českém Brodě, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 15 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního 
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 29.07.2009 podal

Vladimír Javůrek, nar. 30.04.1959, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  
Praha 515

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

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

"Rostoklaty   -   MOTOREST"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 712 v katastrálním území Rostoklaty.

Druh a účel umisťované stavby:

- "Rostoklaty   -   MOTOREST" – motorest, zpevněné plochy, oplocení, studna, žumpa, 
zařízení staveniště, trafostanice, přípojky voda a elektro, dopravní připojení a přeložka 
optických kabelů

- MOTOREST:  

-  Ubytovací zařízení   -  58 lůžek

       -  Kapacita restauračního zařízení:

                       Restaurace                  60 osob

                       Nekuřácký salonek     30 osob

                       Terasa                         30 osob

-     Zpevněné  a parkovací plochy včetně sadových úprav 

- Oplocení – ocelové sloupky a výplň z drátěného pletiva bez podezdívky

- Studna, žumpa a přípojky

- Zařízení staveniště – 2x mobilní buňka 3x 6m a plechová hala 8x 7m
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- Dopravní připojení – stávající a to ze silnice III. tř. Rostoklaty- Limuzy, dojde k jeho 
úpravě – rozšíření a zatrubnění

- Vyvolaná investice – přeložka optických kabelů sítě O2 Telefonica

- Trafostanice včetně úpravy současného vedení  vn

- Oplocení 

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba motorestu bude umístěna v severozápadní části pozemku, vzdálenost od sousedního 
pozemku p.č. 711 bude 3m. Vzdálenost od silnice I. třídy  Praha – Kolín bude 10,5m.

- Trafostanice bude umístěna v pravé části pozemku p.č. 712 k.ú. Rostoklaty.

- Zařízení staveniště /2x mobilní buňka a 1x plechová hala/ bude umístěno na pozemku p.č. 
712 k.ú. Rostoklaty a to ve vzdálenosti 3m od společné hranice s pozemkem p.č. 711. Do 
kolaudace stavby bude odstraněno. 

- Stavba studny bude umístěna na pozemku p.č. 712 k.ú. Rostoklaty v souladu s § 24a 
vyhlášky č. 269/2009 Sb.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavba motorestu bude dvoupodlažní s využitým podkrovím. Stavba bude do tvaru „L“-
v přízemí bude zastřešená restaurace s terasou, s krytým vchodem z východní strany. 
Střecha bude sedlová s vikýři. Maximální výška v hřebeni střechy bude 12,20m nad úrovní 
upraveného terénu

- Zpevněné plochy:

               -  Doprava v klidu – 30 stání pro osobní automobily

                                                 2 stání pro invalidy

                                                  1 stání pro autobus

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou motorestu a výše uvedených souvisejících staveb dojde přímo k dotčení pozemků 
p.č. 712 a 713 k.ú. Rostoklaty

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené 
stavební řízení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou 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 motorestu bude vytápěna pomocí elektro kotlů, umístěných v přízemí v kotelně. 
Vytápění bude ústřední teplovodní s radiátory v jednotlivých místnostech.

3. Zásobování vodou. Motorest bude napojen pomocí vodovodní přípojky na vodovodní řad, 
který vede v přilehlé komunikaci. Vodoměrná sestava s hlavním uzávěrem vody bude 
umístěna ve vodoměrné šachtě v areálu motorestu. Voda z nově vybudované studny bude 
užívána k zálivce a jako voda užitková. 

4. Likvidace splaškových vod bude řešena do doby výstavby kanalizačního řadu obce, žumpou 
na vyvážení. Likvidace vyvážených splaškových vod bude prováděna nezávadným 
způsobem v souladu s platnými zákony.

5. 1.Ve smyslu ustanovení zákona č.20/87 Sb. ve znění zákona č.242/92 Sb. bude nutný 
základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce 
spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat a dokumentovat odbornou 
organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou 
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nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum 
vyvolaný zemními pracemi není hrazen investorem. Je však nutné na něj v dostatečném 
časovém předstihu uzavřít dohodu mezi oprávněnou archeologickou organizací a vlastníkem 
nebo správcem nemovitosti. 2. Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního 
řízení. 3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich 
realizací na adresu: Ústav arch. památkové péče stř. Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 
Praha 10. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického 
výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude 
probíhat v klimaticky vhodném období.

6. Elektroměrná skříň bude umístěna v oplocení a bude přístupná z veřejného prostranství.

7. Stavba vrtané studny bude umístěna min.12m od možného zdroje znečištění a v této 
vzdálenosti nebude budován žádný zdroj znečištění / § 24a vyhlášky č. 269/2009 Sb./.

8. Budou dodrženy podmínky souhlasu MěÚ Český Brod, životní prostředí a zemědělství, 
vydaného dne 26.1.2009 pod č.j.: 1182/09/ŽP-Š. /trvalé vynětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu/                                                                                                                                           
1) Před zahájením stavebních prací zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky 
kulturní vrstvy půdy a to ornice do hloubky 30 cm  a podorničí do hloubky 10cm po celé 
ploše trvale odnímaného pozemku p.č. 712. Ornice a podorničí budou využity v zemědělství 
nebo při zpětných rekultivacích staveniště. Dle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/94 Sb., o 
podrobnostech ochrany zemědělského půdního fondu bude veden protokol o činnostech 
souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením a 
ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy.                                                                                  
2) V souladu s ustanovením §11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona bude za trvalé odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby motorestu s příslušenstvím včetně 
oplocení předepsán finanční odvod. Výše odvodu bude stanovena podle přílohy k zákonu a 
to rozhodnutím v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů. 
Finanční odvod bude orientačně činit 3 192 Kč.                                                                                    
3) O splatnosti odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bude zdejším 
odborem vydáno samostatné rozhodnutí, a to na základě žádosti podané investorem po 
nabytí právní moci rozhodnutí dle zvláštních předpisů. Přílohou k žádosti o vydání 
rozhodnutí je pravomocné rozhodnutí a souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu.                                                                                                                                                       
4) Doklad o zaplacení odvodů stavebník předloží při kolaudačním řízení.                                                
5) Nejpozději při kolaudačním řízení předloží investor orgánu ochrany zemědělského 
půdního fondu geometrický plán oddělující skutečný zábor zemědělské půdy.                                         
6) Investor zajistí dobrou přístupnost na okolní zemědělské pozemky.                                                                                
7) Dojde-li realizací těchto staveb k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, 
zajistí investor na svůj náklad nápravu.                                                                                                    
8) Dle §10 odst. 1 zákona je souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu 
závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána dle zvláštních předpisů. Žadatel 
je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní 
moci, popřípadě ve lhůtách v nich stanovených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s 
platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle 
zvláštních předpisů. 

9. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod, odbor ŽPZ  
č.j.: 14034/08/ŽP/vyj. ze dne 8.9.2008 a č.j.: 14846/09/ŽP/vyj. ze dne 7.10.2009:                                                                                                           
Z hlediska ochrany přírody: bez připomínek.                                                                                                                        
Z hlediska nakládání s odpady: Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech/, § 79 
odstavec 4 písm. b) a v souladu s § 4, odst. 2 a § 192 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů /stavební zákon/ a v souladu s § 
136, zák. č. 500/2004 správní řád, ve znění pozdějších předpisů nemáme námitek za 
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předpokladu, že: 
I / Investor akce zajistí nezávadné zneškodnění nebo využití odpadu, který vznikne úpravou a 
stavební Činností. Odpad bude nejprve využíván jako zdroj druhotných surovin a teprve v 
případě, že toto využití nebude možné, budou odpady uloženy na povolené skládce TKO 
nebo zneškodněny v zařízení k tornu určeném. 
2a/ Zákon o odpadech se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou vytěžených 
zemin a hlušin, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, vyhovujících 
limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu 
terénu (terénním úpravám), stanoveným v příloze č. 9 tohoto zákona. 
2b/ V případě, že nebude splněna podmínka našeho vyjádření bodu 2a/, bude postupováno v 
souladu se zákonem o odpadech, §14, odst. 2 a vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady /dále jen vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky/, § 12 s využitím odpadů na povrchu terénu souhlasíme za následujících podmínek: 
Na povrchu terénu lze využívat 
I./ v souladu s vyhl. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky 
č. 503/2004 Sb. /dále jen katalog odpadů/ 
odpady kat. č.: 17 04 05 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
II./ Obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů 
využívaných na povrchu terénu nepřekročí limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze 
č. 10. vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
III./ Údaje o odpadu, nutné pro posouzení jeho přijatelnosti do zařízení k využívání na 
povrchu terénu, budou uvedeny v základním popisu dle bodu 2 přílohy č. 1., vyhlášky o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky 
IV./ Využívání odpadů na povrchu terénu musí být v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí a s ustanovením § 75 písm. b) 
zákona ve vztahu k předpokládanému místu využití odpadu na povrchu terénu (KHS). 
3/ Původce odpadů bude plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, 
zejména §16- povinnosti původců odpadů. 
4/ Investor stavby předloží před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že tento nebude 
vydáván do 30ti dnů od ukončení akce) MěÚ Český Brod, odboru ŽPZ doklady o 
zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu 
zákona o odpadech § 4, písm. r. Ve smyslu zákona o odpadech, a předpisů souvisejících. 
Bude vedena a uchovávána evidence o druzích a množství vznikajících odpadů, jejich využití 
nebo zneškodnění z realizace akce. 
5/ V případě vzniku odpadů kategorie N /nebezpečný/ se bude nakládání a skladování tohoto 
odpadu řídit dle výše uvedeného zákona o odpadech a předpisů souvisejících a MěÚ Český 
Brod, odbor ŽPZ bude požádán o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem. 
Z hlediska ochrany ovzduší: V souladu s § 4, odst. 2, a § 192 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů /stavební zákon/ a v 
souladu s § 136, zák. č. 500/2004 správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu §50, 
odst. 1, písm. a, zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je příslušná k vyjádření obec 
Rostoklaty.                                                                                                                                                 
Dále je třeba zvážit, technickou proveditelnost a ekonomickou přijatelnost využití 
alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a 
předpisy vydanými k jeho provedení. Současně je uložena povinnost ověřit technickou a 
ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla a energie v souladu s § 3, odst. 8 
zákona o ochraně ovzduší.
Z hlediska vodního hospodářství: bez připomínek 
Z hlediska ochrany ZPF: K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu byl zdejším 
orgánem ochrany zemědělského půdního fondu vydán souhlas pod č.j. 1182/09/ŽP-Š ze dne 
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26.1.2009. Bez dalších připomínek. 
Z hlediska státní správy lesů: bez připomínek.

10. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ odboru dopravy vydaného dne 4.9.2008 pod 
č.j.: 13846/08/OD/Iv.  / povolení dopravního připojení/ 

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha, 
vydaného dne 27.7.2009 pod č.j.: 88845/09/CSC/VV0.                                                                                                                
a) Před zahájením správního řízení zakreslí stavebník SEK dle předaných podkladů do 
projektové dokumentace stavby. Za zákres našich sítí zodpovídá projektant akce, za zajištění 
ochrany našich vedení a zařízení investor nebo jím zplnomocněný zástupce. Případné kolize 
stavby se SEK projednejte před zahájením správního řízení se zaměstnancem společnosti 
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě, kontakt: Petr Vála (tel: 
602354424, e-mail: vala.petr@o2.com).                                                                                              
b) Plánovaná stavba budovy a parkovacích stání koliduje s trasou optické sítě DOK a s 
trasou metalických sítí DK44,45. Dále na hranici pozemku leží trasa metalické sítě MS, v 
jižní části pozemku leží trasa DOK a trasa metalické sítě DK37. Stavba budovy si vyžádá               
p ř e k 1 á d k u   optické sítě DOK, která musí být řešena samostatným projektem dle 
“Základních podmínek společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. pro realizaci 
překládky podzemních vedení a zařízení sítě elektronických komunikací vynucené cizími 
stavebníky“. Projekt je nutné projednat se zaměstnancem společnosti Telefónica 02 Czech 
Republic, a.s., oddělení RIZ-M (kontakt: František Sedláček, tel: 271464705, e-mail: 
frantisek.sedlacek@o2.com). Přeložka SEK musí předcházet zemním pracím a musí být 
provedena jako první ze všech stavebních objektů. Před zakrytím překládaných tras SEK je 
povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn 
provést zához [kontakt: Petr Vála (tel: 602 354 424 ‚ e-mail: vala.petr@o2.com)]. Po 
realizaci překládek je stavebník p o v i n e n  předat dokumentaci skutečného provedení 
překládky včetně geodetického zaměření nové trasy SEK a schematického plánu na 
pracoviště Dokumentace lin. staveb sítě Praha, Olšanská 6/2681, 130 00 Praha - Zižkov 
(Praha 3). 
Trasa optické sítě DOK bude přeložena mimo plánovanou budovu do vzdálenosti min.1,5 m 
od budovy, pod obslužnou a parkovacím stáním bude uložena do chrániček nebo 
betonových korýtek s víky a bude přiložena rezervní chránička o ll0 s víčky s přesahem 0,5 -
1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko). 
Trasa metalických sítí DK44,45 je v současné době bez provozu, kabely budou zachovány, 
proto kabely požadujeme odkrýt a umístit do betonových korýtek s víky. 
Trasy DOK v jižní části pozemku se dle předložené PD stavba nedotkne (mimo výstavby 
oplocení), konkrétní podmínky ochrany v případě zástavby je nutno projednat se 
zaměstnancem pověřeného ochranou sítě Petrem Válou (tel.: 602 354 424). 
Trasa metalické sítě DK37 v jižní části pozemku je mrtvá, není třeba ji nikterak chránit. 
Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., nese 
veškeré náklady spojené s překládkou nebo úpravou SEK a jejich ochranou před 
poškozením s t a v e b n í k (investor), který je vyvolal. 
c) V případě Vašeho zájmu o napojení na komunikační sít‘ společnosti Telefónica 02, 
kontaktujte pracovníka útvaru “Příprava drobných investičních akcí“ p.Horáka, tel: 
606886317, e-mail: vaclav.horak@o2.com, který vám poskytne veškeré potřebné informace. 
d) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. jsou 
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny 
právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po 
stranách krajního vedení. Při realizaci dojde ke střetu s trasami metalické a optické sítě. 
Veškeré práce v ochranném pásmu tohoto zařízení je nutné provádět se zvýšenou opatrností 
a bez použití mechanizace. Doporučujeme před zahájením zemních prací vytýčení a 
vyznačení na terénu tras PVSEK (nezaměřené trasy PVSEK je nutno vytýčit, zakreslená 
poloha je pouze orientační). 
e) Inženýrské sítě:                                                                                                                              
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Inženýrské sítě požadujeme umístit dle ČSN 736005 “Prostorová úprava vedení technického 
vybavení“, v platném znění, a tak, aby pásmo vyhrazené ČSN pro sdělovací kabely zůstalo 
volné pro naši potřebu. V místech křížení požadujeme uložit inženýrské sítě p o d t r a s y 
SEK při dodržení výše uvedené normy. 
f) NN, VN vedení: 
NN kabely: v místech souběhů požadujeme uložit nechráněné kabely NN v min. vzdálenosti 
0,30 m, chráněné v chráničkách v min. vzdálenosti 0,10 m od trasy PVSEK, v místech 
křížení uložit kabely NN p o d t r a s y PVSEK za stejných, výše uvedených podmínek. 
VN kabely: v místech souběhů požadujeme uložit nechráněné kabely VN v min. vzdálenosti 
0,80 m, chráněné v chráničkách v min. vzdálenosti 0,30 m od trasy PVSEK, v místech 
křížení uložit nechráněné kabely VN v min. vzdálenosti 0,80 m, chráněné chráničkách v 
min. vzdálenosti 0,10 m  p o d t r a s y  PVSEK. 
Upozorňujeme, že projektant ručí zejména za řádnou ochranu sdělovacích vedení a zařízení 
před rušivými a nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (ČSN 332160). 
V případě, že max.doporučené hodnoty budou překročeny, je třeba ochranu zařízení SEK 
projednat s útvarem Ochrana sítě Praha společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. 
(kontakt: Petr Vála (tel: 602 354 424 ‚ e-mail: vala.petr@o2.com).                                                           
g) Komunikace, chodníky, parkovací stání: 
Kabelové trasy nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci nebo pod parkovacím 
stáním (mimo míst kolmého křížení), kabelové spojky nesmí být umístěny ve vozovce, 
obslužné komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacím stáním, chodník nad trasami SEK 
požadujeme provést s rozebíratelným povrchem (např. zámková dlažba). Kabely musí být za 
obrubníky, nezabetonovány, v předepsaném krytí, nesmí být umístěny podélně pod 
obrubníkem nebo odvodňovacím žlabem. V místech křížení s vozovkou, obslužnou 
komunikací a v prostorech vjezdů požadujeme provést ochranu kabelů uložením do 
dělených chrániček o ll0 nebo betonových korýtek s víky a přiložením rezervní chráničky o
ll0 s víčky s přesahem 0,5 - 1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko), 
případným zahloubením a obetonováním. 
h) Oplocení (včetně sloupků) požadujeme umístit podélně v min. vzdálenosti 0,4 m od trasy 
krajního vedení SEK s ohledem na ČSN 736005 “Prostorová úprava vedení technického 
vybavení“, v místech kolmého křížení s oplocením (podezdívkou) požadujeme provést 
ochranu PVSEK uložením do dělených chrániček o ll0 nebo betonových korýtek s víky s 
přesahem 0,5 m na každou stranu. 
i) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma 
podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě 
elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení 
přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 
“Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 “Předpisy 
pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení 
VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 “Uzemnění a ochranné vodiče“. 
j) Upozorňujeme, že v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., 
§104 odst. 6,12 jste povinni umožnit přístup na pozemek technikům k odstranění případných 
závad na PVSEK. 
k) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené 
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, 
kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích §3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II. 
čl.1.,4. a 5.). 
1) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury 
- vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení 
vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, §
3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.). 
m) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě 
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potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou 
odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 
dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení 
vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného 
nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. 
n) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví 
práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného 
ochranou sítě Petr Vála (tel.: 602 354 424), (dále jen “POS“). V prováděných pracech je 
oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS. 
o) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně 
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen 
zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. 
p) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je 
povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby 
nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 
kap.IV. čl.3.a 4.). 
q) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke 
kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. 
kontakt: Petr Vála (tel: 602 354 424 ‚ e-mail: vala.petr@o2.com) 
r) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, 
uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí 
vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být 
dotčena ani přemístěna. 
s) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací 
do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické 
ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo 
mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí. 
t) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, 
vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, 
parkovišť, vjezdů aj.). 
u) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby 
se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení 
na vzdálenost menší než 1 m (či. 275, CSN 34 2100). 
v) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad 
rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. 
w) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK 
neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na 
telefonní číslo 800 184 084. 
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro 
důvod k Vyjádření stanovený Žadatelem. 
V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, 
nelze toto Vyjádření použít.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Národního institutu pro integraci osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. Praha, vydaného dne 21.4.2009 pod 
č.j.: 535/05-09 Ně.
Z hlediska plnění požadavku vyhlášky 369/01 Sb.  máme k předložené projektové 
dokumentaci následující připomínky.
Předložená PD podmínky vyhlášky 369/01 Sb. samostatně neřeší  (není souhrnná tech. 
zpráva) Výkresová část jen všeobecně řeší.
Úpravy a detaily při provádění budou upraveny dle publikace BEZBARIÉOVÉ  ŘEŠENÍ 
STAVEB  druhé upravené vydání vydané ABF.  a dodrženy podmínky dle přílohy č.1. vyh. 
369/0l Sb.
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13. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, vydaného dne 1.3.2009 
pod č. stanoviska:  4120413805.
Připojení odběrného místa je z napěťové hladiny 22 kV a podle pravidel vyhlášky 51/2006 
Sb., “Pravidel provozování distribuční soustavy“, “Připojovacích podmínek provozovatele“ 
a “Podmínek distribuce elektřiny“. 
Před zahájením odběru (změnou rezervovaného příkonu), bude nutné provést následující 
úpravy zařízení distribuční soustavy v majetku provozovatele: Připravit odbočení z linky 
venkovního vedení vn na připojení přípojky pro transformační stanic (dále TS) zákazníka. 
Investorem úprav zařízení distribuční soustavy může být pouze provozovatel. Podíl žadatele 
na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu ve smyslu 
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) a vyhlášky č. 
51/2006 Sb. činí 96.000,00 Kč. Pro zajištění popsaných úprav je nutné, aby žadatele a 
provozovatel nejdříve uzavřeli Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o úhradě podílu 
žadatele na nákladech provozovatele spojených s připojením a se zajištěním požadovaného 
příkonu odběrného zařízení. Výše uvedená smlouva (návrh ve 2 stejnopisech) je přiložena k 
tomuto stanovisku. Vzhledem k Vámi požadovanému termínu připojení odběrného místa 
nám podepsané smlouvy zašlete nejdéle do 15 dnů na kontaktní adresu - uvedenou v záhlaví 
tohoto dopisu.                                                                                                                                 
Bude vybudována elektrická přípojka 22 kV. Přípojka bude v provedení vrchním vedením. 
Místem připojení na zařízení distribuční soustavy bude bod č. 76 linky BROVAL, který je 
umístěn na parc. č. 712 k.ú. Rostoklaty. Přípojka bude ukončena na TS zákazníka. 
Investorem a vlastníkem přípojky bude žadatel. Projektovou dokumentaci této přípojky 
požadujeme předložit k odsouhlasení v ČEZ Distribuce, as.. V souladu s u vyhláškou 
51/2006 Sb. nám nejdéle 30 dnů před požadovaným termínem zahájení odběru předložte 
platnou revizní zprávu a technickou dokumentaci přípojky odpovídající skutečnému 
provedení. V případě požadavku na provozování přípojky VN provozovatelem musí použitá 
technologie VN odpovídat schváleným standardům vybraného materiálu používaného v 
distribučních zařízeních provozovatele. V místě odběru bude postavena transformační 
stanice VN/NN. Investorem a vlastníkem transformační stanice bude žadatel. Projektovou 
dokumentaci této transformační stanice požadujeme předložit k odsouhlasení. 
Vybudovaná energetická zařízení, která zůstávají v majetku žadatele, jsou ve smyslu 
vyhlášky ČÚBP č. 20/79 Sb. vyhrazeným elektrickým zařízením. Provoz, údržbu, opravy a 
revize tohoto zařízení může provádět pouze subjekt oprávněný k těmto činnostem na 
základě výše uvedené vyhlášky. 
Měřící zařízení pro obchodní měření odběru el. energie bude nepřímé na straně NN části 
zákazníka. Dle vyhlášky 218/2001 se bude jednat o měření typu B. Měřící zařízení a měniče 
musí být dle zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon)  §49 
odst. (6) umístěny v takové části trafostanice, kde bude ze strany žadatele zajištěn 
neomezený přístup pro pracovníky provozovatele za účelem provádění kontroly, odečtů, 
údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. A dle§ 49 odst. (2) je žadatel povinen zajistit 
osazení měničů a skříně měření včetně jejich propojení, které bude ukončeno ve skříni 
měřeni na zkušební svorkovnici. Použitý typ měničů musí mít tzv. Úřední vzor pro ČR 
(“Rozhodnutí o schválení typu měřidla“ vydané ČMI Brno) a měniče musí být ověřeny 
státní zkušebnou (výrobcem nebo jiným Státním metrologickým střediskem). Provedení 
měřící skříně musí být v souladu s „Pravidly provozování distribuční soustavy“. Měřicí 
soupravu dodá provozovatel. MTP 200/5 A, 10 VA, tř.př. 0,5 S. 
„Připojované elektrické zařízení musí splňovat příslušné technické normy a předpisy a 
nesmí být zdrojem rušivých zpětných vlivů v zařízení distribuční soustavy dodavatele, které 
mohou ovlivnit kvalitu dodávané elektřiny. Mezní úrovně zpětných vlivů elektrických 
zařízení a způsob určení těchto zpětných vlivů jsou uvedeny v podnikové normě PNE 
333430 - Část O 7. Způsob připojení odběrného místa žadatele k zařízení distribuční 
soustavy provozovatele byl stanoven na základě údajů Vámi uvedených v žádosti č. 
4120413805 tak, aby byly splněny výše uvedené normy a předpisy. Prokáže-li se po uvedení 
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elektrického zařízení žadatele do provozu, že neodpovídá skutečnostem uvedeným a že tím 
dochází k překročení limitů uvedených v PNE 333430 - část 0 - 7, vyhrazuje si dodavatel 
právo stanovit dodatečné podmínky připojení elektrického zařízení žadatele. V rámci 
přípravy zkušebního provozu před kolaudačním řízením (zahájením trvalého odběru) je dále 
nutné vyzvat provozovatele ‚ k provedení kontrolního měření zpětného vlivu odběru na 
kvalitu el. energie dodávané ostatním zákazníkům. V případě zjištění nepřípustných účinků 
provozu instalovaných odběrných zařízení budou na základě výsledků měření žadatelem 
navržena a po schválení provozovatele i realizována opatření pro snížení těchto 
nepříznivých vlivů na přípustné hodnoty (dle §29 odst. (2) písm. c) zákona č. 458/2000 Sb.). 
Do doby realizace těchto opatření budou stanovena na základě §25 odst. (4) písm. d) bod 9 
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon) omezení provozu 
odběrných zařízení (v krajním případě se může jednat i o dočasné odpojení odběrného 
místa). Zahájení zkušebního provozu odběru je možné pouze za účasti zástupce 
provozovatele 

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Kutná Hora, vydaného dne 
17.5.2006 pod č.j.: 2175/2006/273.                                                                                                         
Středočeský kraj v zastoupení SÚS Kutná Hora — MS Říčany souhlasí s realizací výše 
uvedené stavby a požadujeme dodržet naše níže uvedené podmínky: 
1) Vjezd o šíři 10 m bude zatrubněn /průměr 40 cm/, bude mít zpevněná čela a povrch. 
Odvodnění bude mimo silniční těleso a jeho příslušenství. 
2) Při výstavbě nesmí dojít k narušení provozu na přilehlé komunikaci. 
3) Při případných úpravách komunikace provede investor na vlastní náklady opatření /např. 
vyrovnání výškové nivelety / tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silničního 
provozu. 
4) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu. 
5) Investor stavby je povinný udržovat zatrubnění vjezdu v průtočném stavu a vlastní vjezd 
v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování či poškozování přilehlé komunikace. 
6) Součásti žádosti o vydání stavebního povolení bude vyjádření Policie ČR, DI Kolín a 
rozhodnutí Odboru dopravy MěÚ Český Brod 

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
dopravy, vydaného dne 10.4.2006 pod č.j.: 5506/2006/DOP. a ze dne 10.8.2009 č.j.: 
125256/2009/KUSK. Staveniště se nachází v ochranném pásmu silnice 1/12, proto bude 
třeba před vydáním stavebního povolení požádat zdejší úřad o vydání povolení ze zákazu 
činnosti v OP silnice 1/12 ( ust. § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v 
platném znění). Pozemek bude připojen samostatným vjezdem na silnici III/1136, proto je 
nutné požádat o vydání souhlasu majetkového správce komunikace SÚS Kutná Hora, 
Cihlářská 445. Není přípustné do areálu navrhovat jakákoliv reklamní zařízení rušící silniční 
provoz na přilehlé komunikaci ani osvětlení ploch areálu nesmí oslnit účastníky silničního 
provozu. 
V případě, že se napojení inž. sítí dotkne silnice I/12 nebo silničních pozemků je nutné 
projednání s majetkovým správcem komunikace tj. ŘSD ČR správa Praha, pracoviště v 
Praze 7, Dukelských hrdinů 34. 

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. 
Kutná Hora, vydaného dne 1.4.2009 pod č.j.: 874/09/1/ESM.                                                   
Souhlasíme s navrhovaným řešením vodovodní přípojky pro novostavbu motorestu v kú. 
Rostoklaty podle předložené PO při dodržení dále uvedených podmínek. Je navrhována 
vodovodní přípojka pro objekt na poz.č. 712 z PE 63 mm v délce 7 m. Přípojka bude 
ukončena ve vodoměrné šachtě na hranici pozemku investora stavby, kde bude umístěna 
vodoměrná sestava a vodoměr. 
Předpokládaný průměrný odběr pitné vody je Q = 12,834 m

3
.den

-1
, maximální požadované 

množství odebírané pitné vody je Qmax = 16,042 m
3
. den

-1
 a roční potřeba vody 5774,4 m

3
.

den
-1

. 
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- Trasu našich zařízení je nutno vytýčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat týden 
před požadovaným termínem u naší společnosti — provoz Škvorec. 
- Vodovodní přípojky provádí Vodohospodářská společnost Vrchlice — Maleč, a.s. nebo s
jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na stávající vodovod a osazení
vodoměrné sestavy provádí výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice-
Maleč, a.s. 
- Před provedením montáže nové přípojky vody bude doručena naší společnosti žádost o 
zřízení nového odběrného místa a vlastník uzavře s Vodohospodářskou společností Vrchlice 
- Maleč, a.s. smlouvu o dodávce vody. 
- Ve smyslu ustanovení § 15 odst.3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů se vodovodní potrubí nesmí propojovat s potrubím užitkové a 
provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit 
jakost vody a provoz vodovodního systému. 
- 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 podle skutečného provedení, zápis o provozní tlakové zkoušce, 
desinfekci potrubí, doklady o vhodnosti použitého materiálu pro styk s pitnou vodou. 
- Je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení, ochranného 
pásma 1,5 m od vnějšího líce potrubí - dle zák. 274/2001 Sb. § 23, kolmé křížení s ostatními 
inženýrskými sítěmi bude provedeno v chráničce (ČSN 73 6005). 
V případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s 
odpovědným pracovníkem naší společnosti. 
Odpovědným pracovníkem vodovodů je pan Petr Mařík, Škvorec, tel. 606 685315, nebo jím 
pověřený pracovník. 
Požadujeme písemné ohlášení zahájení prací.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy Pracoviště 
Kutná Hora, vydaného dne 9.2.2009 pod č.j.: OPL/PKH/249/09.  V zájmovém území se 
nenacházejí žádná zařízení v naší správě. Upozorňujeme na okolnost, že pozemek je 
odvodněn systematickou trubní drenáží, která je ve vlastnictví majitele pozemku. V případě 
jejího porušení musí být odborně opravena a zajištěna její funkčnost. 

18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské Hygienické stanice 
Středočeského kraje, územ. pracoviště Kolín, vydaného dne 17.9.2008 pod č.j.: 3512-
213/430/08/KO.                                                                                                                                                 
V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek: 
1) Nejpozději u kolaudace bude předloženo měření hluku, provedené autorizovanou nebo 
akreditovanou laboratoří, které zhodnotí hluk ve vnitřním chráněném prostoru ubytovací 
části motorestu. 
2) V přípravně masa ( místnost č. 20 ) v přízemí objektu bude kromě dřezu doplněno také 
umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou. 
3) Nejpozději u kolaudace budou předloženy výsledky laboratorního rozboru vzorku vody v 
rozsahu „krácený rozbor“ dle požadavků vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění 
a dále pak bude předložen ke schválení provozní řád ubytování. 
4) Denní místnost pro zaměstnance bude vybavena umyvadlem s tekoucí teplou a studenou 
vodou. V případě že bude využívána i jako čajová kuchyňka tak i dřezem se zavedenou 
tekoucí teplou a studenou vodou. 
5) V místnostech, kde se skladují potraviny nebo kde se s nimi manipuluje budou okna 
opatřena sítěmi proti vnikání hmyzu. 

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Obecního úřadu Rostoklaty ze dne 22.3.2006 č.j.: 
65/2006 a ze dne 10.9.2008 č.j.: 244/2008. Souhlasíme se zřízením vjezdu situovaného dle 
Vaší žádosti za dodržení požadavků SÚS, Policie ČR a obce Rostoklaty ve smyslu, který 
uvádíte i ve své žádosti, tj. zabudování roury pod vjezdem. Tyto práce bude možné 



 Spis.zn. 12058/09/STAV/Me str. 11

koordinovat s úpravou vodotečí, kterou bude provádět SÚS. Přístřešek čekárny odstraníme.   
-  bude dodržen vzhled a umístění budovy                                                                                                   
-  v případě, že v době uvedení motorestu do provozu nebude obcí vybudován kanalizační 
řad tlakové kanalizace, budou odpadní vody svedeny do plastové jímky na poz. P.č. 712 k.ú. 
Rostoklaty.                                                                                                                                            
-  zřízení autobazaru na pozemku je zakázáno                                                                                               
-  budou dodrženy podmínky ostatních dotčených orgánů                                                                         
-  v prostoru areálu bude vysázena zeleň      

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod odboru dopravy, vydaného dne 
10.8.2009 pod č.j.: 12549/09/OD/Ka.                                                                                                   
Na základě předložené žádosti a PD pro účely vydání stavebního povolení na výše uvedenou 
stavbu, odbor dopravy MěÚ Český Brod, jako silniční správní úřad dle §40 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
stavbu a její dopad na nutnou ochranu silniční sítě a sděluje následující: 
1) S předloženou PD pro stavební povolení na akci vodovodní přípojka ‚Rostoklaty 
motorest parc.č. 712-okr. Kolín z hlediska našich zájmů souhlasíme. Navržená trasa se svým 
umístěním dotkne zájmů silnice III/1136, v k.ú. Rostoklaty 
2) Na provádění vlastních stavebních prací v tělese sil. III/1136 je, podle § 25 odst. 6 písm. 
c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, třeba povolení zvláštního užívání silnic. Žádost 
podá zhotovitel stavby min. 30 dní před zahájením prací v silničním pozemku. Nedílnou 
součástí žádosti bude situační plánek okótovaný ve vztahu ke komunikacím, vyjádření 
vlastníka silnic II. a III. třídy (Středočeský kraj) zastoupeného SÚS Kutná Hora, po., ve 
kterém budou zároveň uvedeny podmínky a rozsah na uvedení komunikací do původního 
stavu, vyjádření Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín z hlediska bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu, jméno a příjmení toho, kdo bude za průběh zvláštního užívání 
zodpovídat, jeho datum narození a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČO), 
povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání a přesný termín 
realizace prací v silničním pozemku. 
3) Současně bude podána žádost o stanovení přechodné úpravy dopravního značení na sil. 
III. třídy. K žádosti bude přiložen návrh dopravního opatření a vyjádření Policie ČR KŘP 
Střed. kraje DI Kolín k tomuto návrhu. 

21. V případě práce v ochranném pásmu ČEZ.  Bude respektováno stávající energetické zařízení, 
včetně ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb. Vytýčení provede na objednávku ČEZ 
Distribuční služby s r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s r. o., tel. 
840840840. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné 
též provést jejich vytýčení. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být 
prováděny ručně, bez použiti mechanizace a s maximální pozornosti, aby nedošlo k jejich 
poškození. U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena 
stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění. Při pracích pod nadzemním vedením 
nesmí být použity mechanizmy vyšší než 3m (včetně výsuvných části). Pod vedením nesmí 
být prováděna skládka materiálu či zeminy. Pro činnosti v ochranném pásmu zařízení, mimo 
venkovní vedení NN, musí být zažádáno o samostatný souhlas. V případě poškození 
energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu na tel.: 
840850860.Projektovou dokumentaci staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným 
pásmem některého z výše uvedených energetických zařízení nebo ke styku s venkovním 
vedením nízkého napětí, je nutno předložit k vyjádření. Projektová dokumentace musí být 
zpracována v souladu s platnými Českými technickými normami a předpisy. Při souběhu a 
křižování s elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy. K žádosti o 
souhlas s prováděním činnosti a s umístěním stavby v ochranném pásmu energetického 
zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné 
současně předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k činnosti nebo umístění 
stavby v ochranném pásmu energetického zařízení. Výpis je nutné seřadit podle katastrálních 
území a u čísel pozemků uvést, o jaký druh energetického zařízeni se jedná. Žádost o udělení 
souhlasu musí být zaslána na adresu: ČEZ Zákaznické služby s r. o., tel. 840840840 a 
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doložena kopii tohoto vyjádření, včetně přílohy a situace přesného umístění stavby. Toto 
vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu el. energie a k činnostem v ochranném 
pásmu.

22. V projektové dokumentaci budou navržena stavebně technická opatření k zamezení 
pronikání radonu z podloží do vnitřního prostředí budov ke splnění požadavků stanovených 
vyhláškou č.184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

23. O stavební povolení na stavbu: "Rostoklaty   -   MOTOREST"  požádejte MěÚ Český 
Brod. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněnou osobou.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vladimír Javůrek, nar. 30.04.1959, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 
515

Odůvodnění:

Dne 29.07.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na 
místě na den 20.10.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby 
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- souhlas MěÚ Český Brod, životní prostředí a zemědělství, vydaného dne 26.1.2009 pod č.j.: 
1182/09/ŽP-Š. /trvalé vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu/

- vyjádření MěÚ Český Brod, odbor ŽPZ  č.j.: 14034/08/ŽP/vyj. ze dne 8.9.2008 a č.j.: 
14846/09/ŽP/vyj. ze dne 7.10.2009

- rozhodnutí MěÚ odboru dopravy vydaného dne 4.9.2008 pod č.j.: 13846/08/OD/Iv.   

- rozhodnutí MěÚ Český Brod odbor životního prostředí a zemědělství, dne 18.9.2008 č.j.: 
13221/08/ŽP/St.

- vyjádření Obecního úřadu Rostoklaty ze dne 22.3.2006 č.j.: 65/2006 a ze dne 10.9.2008 č.j.: 
244/2008

- souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje územní odbor 
Kolín, dne: 10.12.2008 č.j.: HSKL – 3477/KO-2008

- Policie ČR okr. ředitelství DI Kolín, dne 30.5.2006 

- VUSS Pardubice, dne 9.2.2009 č.j.: 695-ÚP/2009

- vyjádření  společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha, vydaného dne 27.7.2009 
pod č.j.: 88845/09/CSC/VV0

- vyjádření Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
České republiky, o.s. Praha, vydaného dne 21.4.2009 pod č.j.: 535/05-09 Ně.

- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, vydaného dne 1.3.2009 pod č. stanoviska:  
4120413805.

- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, vydaného dne 10.4.2006 
pod č.j.: 5506/2006/DOP. a ze dne 10.8.2009 č.j.: 125256/2009/KUSK.

- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora, vydaného dne 1.4.2009 pod 
č.j.: 874/09/1/ESM.   

- podmínky vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy Pracoviště Kutná Hora, vydaného 
dne 9.2.2009 pod č.j.: OPL/PKH/249/09.  
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- závazné stanovisko Krajské Hygienické stanice Středočeského kraje, územ. pracoviště Kolín, 
vydaného dne 17.9.2008 pod č.j.: 3512-213/430/08/KO.  

- vyjádření MěÚ Český Brod odboru dopravy, vydaného dne 10.8.2009 pod č.j.: 
12549/09/OD/Ka.                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                               

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Věra Novotná, Správa a údržba silnic Kutná Hora, přís. org., Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Obec Rostoklaty

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek

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.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně 
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci.

otisk úředního razítka
kulaté razítko se státním znakem a 
textem Stavební úřad Český Brod

Melichová Marie
odborný pracovník stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba
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Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve 
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 29.07.2009.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Vladimír Javůrek, U Kavalírky č.p. 4, 150 00  Praha 5
Věra Novotná, Riegrova č.p. 651, 413 01  Roudnice nad Labem
Správa a údržba silnic Kutná Hora, přís. org., Cihlářská č.p. 445, 284 80  Kutná Hora
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4
Obec Rostoklaty, IDDS: zysbihw

dotčené správní úřady a správci sítí.
MěÚ Český Brod, odbor ŽPZ, Arnošta z Pardubic č.p. 56, 282 01  Český Brod
MěÚ Český Brod, odbor dopravy, Arnošta z Pardubic č.p. 56, 282 24  Český Brod
Krajská hygienická stanice Praha, územní prac. Kolín, IDDS: hhcai8e
Zemědělská vodohospodářská správa, Na Špici č.p. 347, 284 01  Kutná Hora 1
Vodohospodářská společnost, Vrchlice-Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská č.p. 11, P.O.BOX 59, 150 21  
Praha 5
Správa a údržba silnic Kutná Hora, přís. org., Cihlářská č.p. 445, 284 80  Kutná Hora
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n
Hasičský záchranný sbor Střed. kraje, - územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73
Policie České republiky, okr. řed. dopravní inspektorát, Václavská č.p. 11, 280 02  Kolín 2
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností po, nám.Republiky č.p. 3, 110 00  
Praha 1
VUSS Pardubice, Teplého č.p. 1899, 530 03  Pardubice 3
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