
 
 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Č.j.: MUCB 33357/2016/OD/Ka                                                    V Českém Brodě dne 22. 11. 2016  
SPIS č.j.: MUCB 27563/2016 
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška                                           
Tel.: 321 612 196 
Fax: 321 612 203 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

                                                          STAVEBNÍ  POVOLENÍ 
 
      Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný  podle  § 
40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 
odst.4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, 
kterou dne 10.10. 2016 podala: 
 
Obec Rostoklaty, IČ 00235709, Rostoklaty 32, 281 71 
zastoupená – Ing. Jiřím Sobolem, IČ 87396521, Hradešín 29,  Český Brod, 282 01  
 
 
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání: 
 
I. Vydává  podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

„Chodníky Rostoklaty“   

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.   50/2, 474/7,  460/9, 460/11,  460/10,   458/7, 458/8, 741  v 
katastrálním území Rostoklaty. 
 
 
Stavba obsahuje :  opravy stávajících chodníků v obci Rostoklaty. Jedná se o objekty SO 129 (podél 
silnice č. III/24513, délka 85m), SO 137 (podél silnice č. I/12, délka 106,25m ), SO 134 (podél 
silnice č. I/12, délka 252,6m), SO 121 (podél silnice č. I/12, délka 120,5m), šíře chodníku je 2x0,75m 
– 1,5m dle skladebných rozměrů betonových dlažeb, chodníky jsou však navrženy s ohledem na 
proměnný profil uliční čáry až do šířky 2,0m. V celé délce chodníku je navržena přirozená vodící linie 
z chodníkového obrubníku. V místech sjezdů bude obrubník snížen +5cm. 
 
II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1)  Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné     
      změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou   
     dokumentaci  stavby  vypracoval  Ing. Jiří Sobol,  autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  
     ČKAIT 0011439. 
2)  Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. Před započetím stavebních 

prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. 
3)  Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
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- předání staveniště 
- po vybourání stávajících konstrukcí na urovnání pláně a vytyčení stavby 
- po osazení obruby, zhotovení podkladních vrstev 
- po provedení konstrukčních vrstev a dokončení díla 

4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení. 

5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě 
staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli 
znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude 
neprodleně zajištěna očista komunikací. 

6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 

7)  Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude 
stavbu provádět. 

8)  Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně 
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem. 

   9)  Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních 
prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými 
správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při 
provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno 
skutečnému stavu za dozoru příslušných správců. 

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

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

 13)  Veškerý stavební materiál  bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka. 
 14)    Při provádění prací ze sousedního pozemku je třeba počínat si tak, aby jeho vlastníkům nebyla 

způsobena škoda. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, je   stavebník (investor) 
povinen svým nákladem odstranit nebo plnohodnotně nahradit. Dotčená část pozemku    bude  
ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.       

        15)  Při provádění stavby budou dodrženy podmínky  ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 1.12.2015 pod č.j.   
               1076982657 

       Bude respektováno ochranné pásmo našeho el. vedení. Vzhledem k tomu, že se v dotčeném území 
nachází naše distribuční vedení a stavbou dojde ke střetu s elektrickým vedením, je nutné zažádat na 
předepsaném formuláři o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde 
budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě v ochranném pásmu el. vedení.  
Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a 
předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 
50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 
6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí 
podzemních sítí kabelů 0,4kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukce 
chodníku, vozovky a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 
33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení 
v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá, Uložení do 
chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s r.o.  Je nutné zažádat o vyjádření 
k existenci sítí a v případě dotčení el. vedení stavbou před započetím výkopových prací zažádat o 
vytyčení distribučního vedení v místě stavby. Potřebné formuláře jsou ke stažení na 
www.cezdistribuce.cz. Případné další dotazy Vám sdělí na zákaznické lince 840 840 840. 

      16) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky  O2 Czech Republic a.s. ze dne  6.5.2015 pod č.j.  
           591497/15 
             Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká   
            telekomunikační infrastruktura a.s. (dle jen SEK) nebo její ochranné pásmo. 

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Ochranné  pásmo SEK je v souladu  

http://www.cezdistribuce.cz/
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s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém 
výřezu z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále 
jen Ochranné pásmo). 
1) Vyjádření je platné pouze v zájmovém území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod    
      vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.  Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby   
platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu        zájmového  území  či  změnou  důvodu  
vydání  Vyjádření  uvedeného  v žádosti, nesplněním   
      povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník 
bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně  
neujistí u společnosti Česká telekomunikační  infrastruktura  a. s. o tom, zda toto Vyjádření  v  době       
bezprostředně   předcházející  zahájení  realizace   stavby   ve  vyznačeném  zájmovém  území  stále       
odpovídá skutečnosti to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti       
tohoto Vyjádření   nastane nejdříve. 
2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách 

ochrany SEK společnosti  O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. 
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. 

3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK 

společnosti O2 Czech Republic a.s. a nebo 
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK 
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro  který  podal shora  označenou  žádost  nebo  
pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost O2 Czech Republic a.s. k upřesnění podmínek 
ochrany SEK, a to  prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech Republic a.s., pověřeného 
ochranou sítě – Petr Vála ( e-mail: petr.vala@cetin.cz  (dále  jen  POS). 

4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost  O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který  vyvolal  
překládku  SEK  je dle  ustanovení  § 104  odst. 17  zákona  č. 127/2005   Sb.,  o      elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti   O2 Czech 
Republic a.s.  veškeré  náklady  na  nezbytné  úpravy  dotčeného úseku  SEK, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení. 
5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen  uzavřít  se  
společností   O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 
6) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli  byly  pro  jím  určené  a    vyznačené  
zájmové  území  poskytnuty  veškeré, ke  dni  podání  shora  označené  žádosti, dostupné   informace 
o SEK.  
7)  Žadateli převzetím  tohoto  Vyjádření  vzniká  povinnost  poskytnuté  informace  a data využít 
pouze   k účelu, pro který  mu  byla  tato  poskytnuta. Žadatel  není  oprávněn  poskytnuté  informace  
a  data   rozmnožovat,  rozšiřovat,  pronajímat,  půjčovat   či  jinak  užívat   bez  souhlasu  společnosti  
O2 Czech Republic a.s.  V   případě   porušení   těchto   povinností   vznikne   žadateli    odpovědnost 
vyplývající z platných předpisů, zejména předpisů práva autorského.  

- V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost  O2 Czech Republic a.s. na asistenční 
lince 14111. 

17) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne    
 25.11.2015  pod č.j. VE15006630 
Dodatečně stanovené podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k vyjádření o existenci SEK č.j.05911497-15, které jsou 
jeho nedílnou součástí: 
Chodníky, zpevněné plochy, parkovací stání, komunikace: Chodníky a zpevněné plochy  nad trasami 
vedení SEK  požaduji provést  rozebíratelným  povrchem  (např.   zámková  dlažba).  Zařízení  SEK  
musí  být  za  obrubníky,  nezabetonováno, v předepsaném  krytí,  nesmí být umístěno podélně pod 
obrubníkem nebo odvodňovacím žlabem. Trasy vedení SEK nesmí  být umístěny ve vozovce, 
obslužné komunikaci (mimo míst kolmého křížení, nebo pokud není uvedeno jinak), kabelové spojky 
nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacím stáním. V případě 
nedostatečného krytí vedení SEK požaduji jeho zahloubení případně  uložení do dělených chrániček.   
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PE 110. V prostorech vjezdů nebo parkovacích stání (pokud již tato ochrana  provedena není) požaduji  
provést ochranu vedení SEK uložením  do  dělených  chrániček    PE110  s přesahem 0,5 – 1 m na 
každou stranu, případným zahloubením a obetonováním. Pokud  bude krytí   vedení SEK větší než 
0,60m, požaduji pouze založení rezervní  chráničky PE110 s víčky s přesahem  0,5 – 1 m na každou   
stranu  (v chráničce musí být zatahovací lanko). V místech křížení s vozovkou nebo obslužnou 
komunikací /pokud již tato ochrana provedena není) požaduji provést ochranu vedení SEK uložením 
do dělených chrániček PE 110 a přiložením rezervní chráničky PE 110 s víčky s přesahem 0,5.1m na 
každou stranu ( v chráničce musí být zatahovací lanko). Případným zahloubením a obetonováním. 
Dopravní značení  požaduji  umístit  v  dostatečné  vzdálenosti  od zařízení SEK. Zařízení SEK musí 
zůstat trvale přístupné pro provádění běžné údržby.  Upozorňuji, že   v souladu s ustanovením § 104 
odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. veškeré náklady spojené s překládkou zařízení SEK a jejich ochranou 
před poškozením nese stavebník, který je vyvolal. Zakreslená poloha nezaměřených zařízení SEK je 
pouze orientační, skutečnou polohu je nutné předem vytyčit. Neprovozované sítě, které nelze vytyčit 
jsou zrušené, a není třeba na ně brát ohled. 
Případná vynucená překládka zařízení SEK bude řešena  samostatným projektem a realizována naší 
společností  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vynucená překládka zařízení SEK bude 
zapracována do PD stavby. Konkrétní způsob řešení vynucené překládky, včetně schválení PD a 
podepsání příslušných smluv, bude prokazatelně projednán se zaměstnancem naší společnosti  Jan 
Šulce, tel. 724227906, e-mail: Jan.sulc@cetin.cz před vydáním správního rozhodnutí. Vynucená 
překládka SEK bude provedena s ohledem na podmínky ochrany SEK stanovených v příslušném 
vyjádření o existenci SEK, dále s ohledem na ČSN 736005 „Prostorová úprava  vedení  technického  
vybavení“, a ČSN 332160  (ochrana   sdělovacích vedení a zařízení před rušivými a nebezpečnými 
vlivy   trojfázových  VN, VVN  a ZVN tak, aby novou polohou zařízení SEK nebyla narušena 
ochranná pásma ostatních provozovatelů inženýrských sítí. Vynucená překládka musí být provedena 
v koordinaci s výstavbou před dokončením definitivních povrchů. Upozorňuji, že v souladu 
s ustanovením § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. veškeré náklady spojené s překládkou zařízení 
SEK a jejich ochranou před poškozením nese stavebník, který překládku vyvolal. 
Zahájení činnosti je stavebník  povinen písemně oznámit mě, jako zástupce společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.. pověřeného ochranou sítě na email: vala.petr@cetin.cz. Oznámení 
bude obsahovat č.j. příslušných vyjádření o existenci SEK a základní údaje o stavbě (název stavby, 
investor, zhotovitel, kontakt na stavbyvedoucího, termín realizace, koordinační situace stavby). 
V průběhu stavby je stavebník povinen mě přizvat  ke kontrole před záhozem odkrytých tras nebo 
zařízení SEK a ke kontrole provedení ochrany zařízení SEK, o které bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Až po udělení souhlasu je možné provést zához. Termín je nutné dohodnout 
telefonicky  min. 2 pracovní dny předem. 
Před dokončením stavby je stavebník povinen předat zákres provedené ochrany zařízení SEK včetně 
geodetického zaměření na email: vala.petr@cetin.cz . 
Výše uvedené dodatečné podmínky ochrany zařízení SEK budou zapracovány do PD stavby. Ostatní 
podmínky ochrany zařízení SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou stanoveny 
ve vyjádření o existenci SEK č.j. 0591497_15 a tyto dodatečné podmínky ochrany zařízení SEK jsou    
jeho nedílnou součástí. 

18)  Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Města Český Brod, odbor stavební a ÚP –  
       památková péče ze dne 9.2. 2016, pod č.j.: MUCB 3560/2016 

1) V prostoru návsi v Rostoklatech a na její spojnici s areálem kostela sv. Martina bude zádlažba 
chodníků a vjezdů provedena z betonových kostek či kvádříků šedé nebo šedočerné barvy, 
kladených na vazbu. 

2) Plocha před severním průčelí hasičské zbrojnice v Rostoklatech bude mít povrch z živice nebo 
z pojížditelného mlatu a tvarem bude respektovat návaznost na okolní povrchy 

3) Nově zřizovaný chodníček podél severního okraje vodní nádrže na návsi v Rostoklatech bude mít 
povrch z pochozího mlatu. 

4) Kontrastní slepecká dlažba bude mít bílou nebo černou barvu.  
19)  Při provádění stavby budou dodrženy podmínky  Odboru ŽP a Zem. městského úřadu Český Brod   ze  
       dne 21.12.2015 pod č.j. MUCB 32731/2015   

Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321 612 181): bez připomínek 
Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučímová Ilona, tel.: 321 612 182): 
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Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů /dále jen zákon o odpadech/, nemáme námitek. 
Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30ti dnů 
od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých 
stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. x.  
Pozn.: (více info.  www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a 
zemědělství/Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/ 
Nakládání s odpady- požadavky na investora ).  
Nakládání s odpady je v předložené PD zpracováno dostatečně. 

Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučímová Ilona, tel.: 321 612 182): 
Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), nemáme námitek.   
Investor – dodavatel provede při realizaci akce  při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost 
taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do 
ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, 
eventuelně při jeho skladování, apod.).    
Pozn.: (více info.  www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a  zemědělství 
/Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/ Ochrana ovzduší - požadavky na 
investora). 
Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje: Jeník Luboš, tel.: 321 612 185): 
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů nemáme připomínky. Nebudou dotčeny zájmy podle tohoto zákona..  

Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Olga Kadeřábková, tel.: 321 612 180):  
Stavba chodníků je navrhována na zemědělské půdě. K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
(dále jen ZPF) pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ZPF dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), který je nezbytný k vydání územního 
rozhodnutí dle § 5 odst. 3 zákona. Příslušným orgánem k vydání tohoto souhlasu je MěÚ Český Brod, 
odbor životního prostředí a zemědělství, na základě předložené žádosti, včetně náležitostí, uvedených 
v § 9 odst. 6 zákona a § 6 vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., - příloha č. 5. Formulář žádosti je 
přiložen k vyjádření 
Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183): bez připomínek              

               20) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání  kol. souhlasu  stavebník  
        podá  na   formuláři    dle   vyhlášky   Ministerstva  pro   místní  rozvoj  č.  526/2006 Sb.,  kterou  se  
        provádějí  některá  ustanovení  stavebního  zákona  ve  věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí  
        přílohy uvedené  v části  B přílohy č. 5 k této vyhlášce. 

 

Účastníci řízení  na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Obec Rostoklaty, IČ 00235709, Rostoklaty 32, 281 71 
zastoupená – Ing. Jiřím Sobolem, IČ 87396521, Hradešín 29,  Český Brod, 282 01  
Blanka Škrétová, Rostoklaty 54, 281 71 
Ivana Kabeláčová, Rostoklaty 54, 281 71 

Odůvodnění                                                                                                                             
Dne 10.10. 2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše  uvedenou  stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební  řízení. Souhlas se stavbou obecného stavebního úřadu byl 
vydán dne 21.11.2016  pod č.j.: MUCB 33320/2016.  Z důvodů nedoložení  požadovaných dokladů 
bylo řízení dne 11.10.2016 přerušeno. Dne 19.10.2016 stavebník chybějící doklady doložil a silniční 
správní úřad pokračoval v řízení.  
Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání 
na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto 
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že  
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jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního 
rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 
bránily povolení stavby. 
 
Stanoviska sdělili:  
ABAK, spol. s r.o. ze dne 18.5.2016, pod č.j.: 163/15 SS 
ČD-Telematika a.s. ze 1.6.2015, pod č.j.: 10966/2015 
MERO ČR, a.s. ze dne 5.5.2015, pod č.j.: 2015/000343/1 
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 1.12.2015, pod č.j.: 1079982657 

  MO ČR sekce ekonomická a majetková ze dne 5.5.2015, pod č.j.: 41384/2015-8201-OÚZ-PCE 
NET4GAS, s.r.o. ze dne 11.5.2015 pod č.j.: 3231/15/OVP/Z a ze dne 7.12.2015 pod č.j.: 
8618/15/OVP/Z 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 6.5.2015 pod č.j.: 591497/15 a ze dne 25.11.2015 
pod č.j.: 0591497-15 
Povodí Labe, státní podnik, ze dne 30.11.2015 pod č.j.: PVZ/15/33978/Fa/0 
Ředitelství silnic a dálnic  ze dne 28.6.2016, pod č.j.: 11801/21/16-21200-Ny 
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. ze dne 22.12.2016, pod č.j.: 6287/15/2/TPČ 
Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 21.12.2015, pod č.j.:MUCB 32731/2015  
Město Český Brod, odbor stavební a ÚP – památková péče ze dne 9.2. 2016, pod č.j.: MUCB 
3560/2016 
Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod ze dne 22.2.2016 pod č.j.:MUCB 4693/2016/OD/Ka 
HZS Stř. kraje, Územní pracoviště Kolín ze dne 4. 12. 2015, pod č.j.: KO-1440-2/2015/PD 
KŘP Střed.kraje DI Kolín ze dne 14.1.2016, pod č.j.: KRPS-398604-1/ČJ-2015-010406-DOŽ 
KSÚS Středočeského kraje p.o. ze dne 8.12.2015, pod č.j.: 6792/15/KSÚS/KHT/KUK a ze dne 
31.10.2016 pod č.j.: 6415/16/KSÚS/KHT/KUK 
ČEPRO, a.s.  ze dne 18.12.2015  pod č.j. S1/998/2015/161/FR/2015 a ze dne 31.10.2016, pod č.j.: 
8028/16 
SŽDC, s.o. ze dne 17.8.2016 pod č.j.: S 5745/l -28584/2015-SŽDC-OŘ-PHA-OPS-Vaň 
 
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení 
k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

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

 

Účastníci řízení – další dotčené osoby 

Vlastnící sousedních pozemků parcelní čísla dle KN  p.č.st. 32, 33, 34, 35, 36,  41, 42, 46, 48/1, 48/2, 
50, 51, 52, 56, 57,  60/1, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74/1, 82, 85, 86, 88,  97, 128/1, 145, 
159,  p.č. 38/1, 46/1, 46/6, 46/27, 49/4, 49/5, 50/2, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5,  406/8, 406/86, 406/87,  
433/2, 433/4, 433/20, 433/22, 433/27, 433/30,  443/2, 443/4, 443/6,  444/1, 445/3, 445/4, 447/1, 447/2, 
448/6, 448/9, 448/10, 448/12, 448/13, 448/14, 449/1, 449/2, 455/2, 455/3, 457/3, 457/6, 458/1, 458/3, 
458/5,  459/1,   476/2, 476/3, 476/4, 476/6, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 498, 502, 504, 507, 
583, 664, 713, 716, 717, 731, 737, 740,  750   
    
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

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

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

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka 

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

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

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode 
dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 
         Jiří Katrnoška                                          otisk kulatého razítka              
oprávněná úřední osoba 

 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne:  …………..                                         Sejmuto dne : ………………….. 
 
 
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 
 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen dne  17.10.2016 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci (dodejky)    
Obec Rostoklaty, IČ 00235709, Rostoklaty 32, 281 71 
zastoupená – Ing. Jiřím Sobolem, IČ 87396521, Hradešín 29,  Český Brod, 282 01  
Blanka Škrétová, Rostoklaty 54, 281 71 
Ivana Kabeláčová, Rostoklaty 54, 281 71 
Účastnící dle § 109 písm. e) veřejnou vyhláškou: 
Jaroslava Šíchová, Rostoklaty 79, 281 71 
Ladislav Venuš, Stankovského 1582, Čelákovice, 250 88 
Miroslava Venušová, Stankovského 1582, Čelákovice, 250 88 
Bohumil Šmejkal, Rostoklaty 60, 281 71 
Václava Šmejkalová, Rostoklaty 60, 281 71 
Radek Šupík, V Lukách 1504, Český Brod, 282 01 
Jana Šupíková, V Lukách 1504, Český Brod, 282 01 
Richard Baudisch, Rostoklaty 64, 281 71 
Marie Vostatková,  Rostoklaty 64, 281 71 
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Ing. Vladimír Kolankiewicz, Rostoklaty 94, 281 71 
Eva  Kolankiewiczová,  Rostoklaty 94, 281 71 
Jiří Dvořák, Fryčovická 457, Praha 9, 199 00 
Markéta Batyi, Masojedy 36, 282 01 
Jiří Hahn, Rostoklaty 97, 281 71 
Petr Bukovanský, Rostoklaty 97, 281 71 
Miroslav Máša, Rostoklaty 97, 281 71 
Tomáš Menšík, Rostoklaty 97, 281 71 
Eliška Dostálová, Rostoklaty 96, 281 71 
Barbora Musilová, Rostoklaty 76, 281 71 
František Rezek, Rostoklaty 96, 281 71 
Marie Semánková, Rostoklaty 96, 281 71 
Milan Formánek, Rostoklaty 41, 281 71 
Naďa Formánková, Rostoklaty 41, 281 71 
Lucie Formánková, Rostoklaty 41, 281 71  
RNDr. Ladislav Průcha, CSc, V středu 152/9, Praha 6, 160 00 
Lubomír Nekolný, Malešovská 1650, Praha 9, Újezd nad Lesy, 190 16 
Jaroslava Šimáňová, Mrzky 86, 282 01 
Helena Nováková, Rostoklaty 30, 281 71 
Rudolf Bumba, Rostoklaty 28, 281 71 
Pavla Bumbová, Rostoklaty 28, 281 71 
Emilia Vyhnalová, Rostoklaty 53, 281 71 
Marek Kotala, Blahoslavova 1051/38, Valašské Meziříčí, 275 01 
Jaroslav Stejskal, Rostoklaty 49, 281 71 
Marie Stejskalová, Rostoklaty 49, 281 71 
Libuše Ševínská, Rostoklaty 55, 281 71 
Bc. Tomáš Brandejs, U valu 844/1, Praha 6, 161 00  
Ing. Lenka Všetečková, Rostoklaty 46, 281 71 
Jindřiška Brabcová, U městských domů 1555/1, Praha 7, 170 00 
Jiří Doležal, Rostoklaty 81, 281 71 
Václav Doležal, Ježovská 119/7,Praha 5, 150 00 
Ladislav Kubelka, Rostoklaty 93, 281 71 
Milan Kubelka, Rostoklaty 106, 281 71 
Lubomír Bobka, Rostoklaty 72, 281 71 
Jitka Košťálová, Rostoklaty 76, 281 71 
Antonín Vohánka, Rostoklaty 129, 281 71 
Ivana Kabeláčová, Rostoklaty 54, 281 71 
Blanka Škrétová, Rostoklaty 54, 281 71 
Blanka Apltauerová, Rostoklaty 105, 281 71 
Dagmar Soukupová, Zárybská 669/12, Praha 9, 190 00 
Jitka Vavříková, Zárybská 669/12, Praha 9, 190 00 
Helena Mesteková, Rostoklaty 56, 281 71 
Josef Mestek, Rostoklaty 56, 281 71 
Jana Piterková, Tismice 20, 282 01 
Jaroslav Tláskal, Prosetín 29, 539 76  
Tomáš Tláskal, Sládkova 849, Skuteč, 539 73 
Marie Tláskalová, Rostoklaty 59, 281 71 
Josef Eliáš, Ke Stupicím 65, Královice, Praha 10, 104 00 
Václav Krejčí, Rostoklaty 65, 281 71 
Zuzanka Mrázková, Borošova 634/2, Praha 4, 149 00 
Bohumil Nekolný, Sokolovská 622, Český Brod, 282 01 
Antonín Libich, Rostoklaty 17, 281 71 
Petr Touš, Rostoklaty 75, 281 71 
Lenka Toušová, Rostoklaty 75, 281 71 
Csaba Lévai, Rostoklaty 80, 281 71 
Judit Fülöp, Rostoklaty 80, 281 71 
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Petr Marx, Za Sídlištěm 2145/11, Praha 4, 143 00 
Dana Marxová, Za Sídlištěm 2145/11, Praha 4, 143 00 
Tomáš Rašek, Koněvova 1704/136, Praha 3, 130 00  
Blanka Rašková, Rostoklaty 170, 281 71 
Martin Čermák, V chaloupkách 469/85, Praha 9, 198 00 
Martin Vavrek, Rostoklaty 159, 281 71 
Jan Vavrek, Rostoklaty 159, 281 71 
Pavel Budař, Rostoklaty 118, 281 71 
Božena Budařová, Rostoklaty 118, 281 71 
Jaroslav Ertl, Rostoklaty 35, 281 71 
Kateřina Zouzalová, Rostoklaty 39, 281 71 
Ivana Kabeláčová, Rostoklaty 54, 281 71 
Blanka Škrétová, Rostoklaty 54, 281 71 
Věra Konečná, Rostoklaty 58, 281 71 
Eva Křečková, Rostoklaty 66, 281 71 
Monika Cafourková, Čistovická 1700/62, Praha 6, 163 00 
Arpád Szalai,  Rostoklaty 26, 281 71 
Božena Szalaiová, Rostoklaty 26, 281 71 
Jiřina Frišaufová, Růžová 131/16, Moravany, 664  48 
Radka Nováková, Rostoklaty 33, 281 71 
Květoslava Gratová, Rostoklaty 34, 281 71 
Marie Palmieri, V Bytovkách 783/34, Uhřiněves, Praha 10, 104 00 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02  
Úřad pro zast.státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, 128 00 
ROBO INVEST s.r.o. č.p. 179, Ptice 252 18 
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00 
Dotčené správní orgány: 
MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01 
Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02, IDDS: dz4aa73 
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská  11,Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u     
MěÚ Český Brod, odbor stavební – pam.péče, nám. Husovo 70, Český Brod, 282 01 
Ostatní: 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00 
SŽDC, Malletova 10/2363, Praha 9, 19000 
ČD-Telematika a.s. Pernerova 2819/2a, Praha 3, 130 00 
ČEPRO a.s., Dělnická 12, č.p. 213, Praha 7, 170 04 
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, 140 21 
Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, 500 03 
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 657 02 
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora, 284 01 
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