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Příloha

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 komunikacích11), 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 zákon11)
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,
kterou dne 29.3. 2018 podal:
Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty, IČO 00235822
zast. Milena Kubínová, dat.nar. 10.6.1956, V Zátiší 1362, 250 01 Brandýs n.Labem
(dále jen „stavebník11), 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

stavební povolení
na stavbu

1.
2.
3.
4.

Chodníky, místní komunikace, autobusové zastávky, Tuklaty Tlustovousy

C hodník m ezi obcem i T uklaty a Tlustovousy
A utobusové zastávky ul. H lavní a chodník v ul. K e Školce, T uklaty
C hodník ul: A kátová, Tuklaty
C hodníky a m ístní kom unikace Tlustovousy

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 31/4, 46/4, 46/7, 47/1, 47/2, 47/3, 48/2, 71/1, 72, 75/2, 262/2,
262/7, 262/9, 263/7, 263/9, k.ú. T lu sto vo u sy, parc.č. 28/1, 119/2, 121, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4,
851/3’, 851/9, 851/12, 866/4, 890/3, k.ú. Tuklaty

Stavba obsahuje :
1. Chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy - chodník je řešen jako bezbariérový z betonové
dlažby, šířka je proměnlivá a pohybuje se od l,5m do 3,00m, délka větve „A je 812,69 m, větve
„B “ 85,14 m, součástí je autobusová zastávka u bývalé hasičské zbrojnice je navržena jako stálá
nástupní a 'výstupní se zastávkovým pruhem bez dělícího ostrůvku, konstrukce žulová dlažba.
Odvodnění bude do terénu. U aut. Zastávky bude zřízen ACO drain a dešťová voda se svede do
terénu.
_
v
2. Autobusové zastávky ul. Hlavní a chodník v ul. Ke Školce, Tuklaty —Šířka chodníku je od l,5m
do 2,0 m, chodníky jsou řešeny bezbariérově z betonové dlažby, obsahují dvě větve - větev „A“
délka 148,71 m a větev „B “ délka 60,78 m , nasvětlený,přechod pro chodce s dělícím ostrůvkem

šířky l,5m bude vybudován v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb , autobusové zastávky jsou
navrženy jako stálé výstupní i nástupní se zastávkovým pruhem bez dělícího ostrůvku, konstrukce
žulová dlažba. Deštová voda bude svedena do terénu nebo do stávajících vpustí.
3.

4.
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Chodník ul: Akátová, Tuklaty : Šířka chodníku je od l,8m , chodníky jsou řešeny bezbariérově
z betonové dlažby, celková délka chodníku je 114,0 m , autobusová zastávka je navržena jako
stálá výstupní i nástupní. Dešťová voda bude svedena příčným spádem k vozovce a dále do
systému dešťové, stávající kanalizace.
Chodníky a místní komunikace Tlustovousy : místní komunikace v ul. „U Studny“ - větev „A“ o
délce 61,24 m je navržena jako obousměrná, jednopruhová komunikace o šíři 3,50 m v režimu
obytné zóny je vybavena zpomalovacími dopravními prahy , povrch je z betonové dlažby . Ulice
k rybníku - větev „B“ o délce 29,80m je slepá a je navržena jako obousměrná, jednopruhová
komunikace o šíři 3,50 m v režimu obytné zóny, chodníky jsou řešeny jako bezbariérové v ul.
Tuklatské o šíři 2.0 m v ul. Ke Skalce l,25m z betonové dlažby, délka chodníku v ul. Tuklatské je
32,21m v ul. Ke Skalce 46,55m. Dešťová voda bude svedena do příčných vsakovacích rýh nebo
do terénu. Vsakovací rýha je doplněna trativodem DN lOOmm. Trativod bude zaústěn do tělesa
vpusti. Předmětem projektuje návrh nového dopravního značení.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
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 Ivana Otevřelová, autorizovaný technik pro dopravní stavby
ČKAIT 0000443 a Milena Kubínová, technik pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0003862.
Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. Před započetím stavebních
prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- při vytyčení stavby
- po hrubých odkopávkách na úroveň pláně
- před finálními úpravami povrchů
- při předám díla investorovi
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení.
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.
Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude
stavbu provádět.
Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem.
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.
Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení,
musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížem sítí.
Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
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.
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 10. 4. 2018, pod

č.j.: 0100905499
V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se ve Vámi uvedeném zájmovém území nachází
nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:
Podzemní sít NN, nadzemní síť VN
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen “energetický zákon”). Přibližný
průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v
trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je
nutné písemně požádat spol. ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář
je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře /Činnost v ochranných pásmech, kontaktní
údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny
trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČET
Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás
rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní
před započetím zemních prací požádat tvz. vytyčení. Kontaktní údaje pro vydání žádosti naleznete na
www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste nám
prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
17) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Odboru ŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 23.2.
2017, pod č.j.: MUCB 12485/2017
Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321 612 181):
bez připomínek
Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30 dní 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. y.
Pozn.: (více info, www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty
ke stažení/Formuláře ke stažení • Odpady a ovzduší/
Nakládání s odpady- požadavky na investora).
Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučímová liona, 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.: 321612 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):
K výše uvedenému záměru bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko pod č. j. MUCB 33472/2016 ze

dne 23 . 11.2016 . Odvody byly stanoveny.
Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183): bez připomínek
18) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o. zde dne 3.3.2017 pod
Č.j.: 1333/17/KSÚS/KHT/KUK
1) Realizací stavby nesmí dojít k zúžení průjezdného profilu a zhoršení odvodnění silnic III/10163,
III/l 137.
2) V místech doasfaltování vozovky k silničním obrubníkům bude konstrukce vozovky ABS 4cm,
obalované kamenivo 6 cm, štěrkopísek zpevněný cementem 20cm a štěrkodrť 10 cm. Spáry
budou zatřené trvale pružnou zálivkou.
3) Nové silniční obruby podél silnic v naší správě budou provedeny tak, aby byla zajištěná podélná
rovinatost pro uvažovanou následnou obnovu povrchu silnice.

4) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovku.
5) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
6) Veškeré práce bude provádět odborná stavební firma v souladu s platnými ČSN a při dodržení
technických a kvalitativních podmínek pro stavby pozemních komunikací (TP, TKP) vydaných
Ministerstvem dopravy ČR.
7) Křižovatka silnic III/10163 a III/10166 v Tlustovousích bude doplněna vodorovným dopravným
značením tak, aby bylo zajištěné přehledné řazení vozidel ze všech směrů. Rozhodnutí o
stanovení místní úpravy vydá Odbor dopravy MěÚ Český Brod na základě souhlasného
stanoviska Policie ČR, Dl Kolín.
8) Křížení kabelu VO se silnicí III/10163 bude provedeno podvrtem (protlakem) min. 1,2 m pod
stávající niveletu vozovky se startovacími jámami mimo silniční pozemek min 1 m od zpevněné
hrany vozovky.
9) Do zahájení stavebních prací bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, přisp. org. smlouva o
smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě. V příloze Vám zasíláme podklad pro uzavření
naši výše uvedenou adresu.
10) Před zahájením stavebních prací bude uhrazena záloha za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve
smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.
11) Před zahájením stavebních prací v silničním pozemku dojde k protokolárnímu předám'
pozemku, po ukončení stavebních prací v silničním pozemku bude dotčená část pozemku
protokolárně předána zpět KSUS SK.
12) Do jednoho roku po dokončení stavby požádá investor stavby o majetkoprávní vypořádání se
Středočeským kraj em.
13) Podmínkou vstupu do silničního pozemku bude souhlasné stanovisko policie ČR, Dl Kolín a
povoleni zvláštního užívám' silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Český Brod.
14) Rozhodnutí o umístění autobusových zastávek a přechodu pro chodce vydá Odbor dopravy
MěÚ Český Brod.
19) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Vodos s.r.o. ze dne 14.2.2017, pod čj.:
HN/037/17, HN/038/17, HN 039/17, HN 040/17
Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s podzemními sítěmi v naší správě, vůči kterým požadujeme
dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 7 3 6005. Nejpozději před zahájením vlastních
prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytýčena na místě. Vytýčení je nutno objednat u pana
Maříka, tel. 606 685 315 a pana Konývky, tel. 603 557 122.
Požadujeme zachování funkčnosti všech hydrantu a šoupat včetně jejich zemních souprav, stejně jako
poklopu revizních šachet na kanalizaci během stavby, a požadujeme přizvání ke kontrole této
skutečnosti i p o ukončení výstavby. Dále požadujeme úpravu vnějších znaku vodovodu (poklopy
zemních souprav šoupat a hydrantů) a kanalizace (poklopy revizních kanalizačních šachet) v případě
změny nivelity komunikace při realizaci povrchů vozovky. V přiložené situaci nejsou zakresleny
všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem na jejich vlastníky.
20) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky společnosti České telekomunikační infrastruktury a.s.
ze dne 17.10.2016 pod č.j. 734174/16 a ze dne 17.10.2016 pod č.j. 734159/16
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (dále 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 s ustanovením § 102
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z
účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen
Ochranné pásmo).
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové 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 Vyjádřeni, 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 Vyjádřeni nastane nejdříve.

21)
22)

23)
24)
25)
26)

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto
Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(3) Stavebník, nebojím 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 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádřeni, 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, nebo zasahuje do Ochranného
pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění
podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekom unikační
infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě —Jiří Kovář, e-mail: jiri.kovar@cetin.cz (dále jen POS).
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník,
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zakona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura 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
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK
(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a
vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podáni shora označené žádosti, dostupné
informace o SEK.
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít 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 Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost
vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na
asistenční lince 14 111.
Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření KŘP Střed.kraje Dl Kolín ze dne 18.4.2017, pod č.j.:
KRPS-107276-1 /ČJ-2017-010406-DOŽ.
Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko Odboru stavebního a územního plánování památková péče ze dne 18.4.2017, pod č.j.: KRPS 25414/2017.
1) Betonová dlažba bude obdélníkového či čtvercového tvaru, skládaná na vazbu. Alternativně lze
použít maloformátovou kamennou dlažbu.
2) Barva kontrastního pásu bude zvolena v barvě tmavšího kamene. Přípustný je odstín ze škály
tmavých šedí, antracitová čí černá.
3) Nopová fólie bude řádně ukončena ukončovací lištou v úrovni dlažby chodníku.
4) Jakékoliv změny a úpravy předloženého záměru j e třeba s NPÚ předem projednat.
5) Termín zahájení prací bude NPÚ a příslušnému orgánu státní památkové péče, oznámen
v předstihu.
Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 8.3.2017
pod č.j.: 110170094.
Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko Národního památkového ústavu, uzemní odborné
pracoviště středních Čech v Praze ze dne 20.3.2017 pod č.j.: NPÚ-321/15245/2017
Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko Ústavu archeologické památkové péče středních
Čech ze dne 2.11.2016, pod č.j.: 4296/2016.
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 Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, 250 82 Úvaly
Jaroslav Hrouda, Ke Hřišti 183, Tuklaty, 250 82 Úvaly
Ing. Jana Hroudova, Ke Hřišti 183, Tuklaty, 250 82 Úvaly

Miloš Koubek, Tuklatská 86, Tuklaty-Tlustovousy, 250 82 Úvaly
Jiří Lojín, Ostravská 635, Praha 9, 199 00 Praha 99
Naděžda Lojínová, Ostravská 635, Praha 9, 199 00 Praha 99
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
Odůvodnění:
Dne 29.3.2018 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 20.3.2018 pod č.j.: MUCB 17380/2018. Územní rozhodnutí bylo vydáno
Odborem stavebním a územního plánování MěÚ Český Brod dne 15.1.2018 pod č.j.: MUCB
4362/2018
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
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 a vyjádření sdělili:
Ministerstvo obrany sekce ekonomická a majetková ze dne 1.3.2017, pod č.j.: 1680/60673/20178201-OÚZ-PCE
Odbor stavebního a ÚP -památková péče ze dne 18.4.2017 pod č.j.: MUCB 25414/2017
Hasičský záchranný sbor Střed.kraje ÚO Kolín ze dne 22.2.2017, pod č.j.: KO-259-2/2017/PD
Krajská hyg.stanice ÚP Kolín ze dne 16.2.2017, pod č.j.: KHSSC 07816/2017
KŘP Střed.kraje Dl Kolín ze dnel8.4.2017, pod č.j.: KRPS-I07276-1/Čj-2017-O10406-D0ž
OD a OŽÚ MěÚ Český Brod ze dne 22.5.2017, pod č.j.: MUCB 32111/2017/Ka
Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 23. 2. 2017, pod č.j.: MUCB 12485/2017
KSÚS Středočeského kraje, p.o., ze dne 3.3.2017 pod č.j.: 1333/17/KSÚS/KHT/KUK a ze dne
16.4.2018, pod č.j.: 2845/18/KSÚS/KHT/KUK
Ústav archeolog, památkové péče Stř.Čech ze dne 2.11.2016, pod č.j.: 4296/2016
Národní památkový ústav ze dne 20.3.2017 pod č.j.: NPÚ-321/15245/2017
RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 25.4.2016 pod č.j.: 5001295688
Povodí Labe, st.podnik, ze dne 1.12. 2016, pod č.j.: PVZ/16/38703/Fa/0
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.4.2018, pod č.j.: 0100905499
VODOS , s.r.o. ze dne 14.2.2017 pod. č.j.: HN/037/17, HN/038/17, HN/040/17, HN/039/17
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17.10.2016, pod č.j.: 734174/16 a ze dne 25.4.2016
pod č.j.: 593997/16, ze dne 17.10.2016 pod č.j.: 734159/16
NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 8.3.2017 pod č.j.: 110170094
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 poz.č.st.: 1/5, 1/10, 2, 3, 4/1, 4/3, 6, 7/2, 8/2, 10,
11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 16, 18/1, 18/2, 19/2, 21, 25/1, 27/1, 27/5, 29, 30, 63, 64, 65, 66,
74, 81, 93, 124 k.ú. Tlustovousy,

poz. č.: 1/1, 1/2, 2/3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 8/2, 9, 25/1, 25/2, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/8, 31/9, 32,
33/1, 33/2, 33/3, 34, 35/1, 42/2, 46/3, 46/4, 46/6, 46/7,46/8, 46/10, 46/11, 47/1, 47/2, 47/3, 47/6, 47/8,
48/1, 48/2, 49/1, 55/1, 55/10, 55/19, 55/22, 55/24, 55/26, 57/4, 59/2, 59/15, 69/2, 69/3, 69/5, 71/1, 72,
75/2, 204/2, 204/3, 204/4, 204/6, 204/8, 204/9, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 262/7, 262/9,
262/10, 262/12, 262/14, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 263/6, 263/7, 263/8, 263/9, 263/10, 263/11,
275/3, 279/11, 287/2, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/6, 301/2, 310/2, 372, 400, 488, 524, 548, 549,
558/3,564, 565, 570, 571 v k.ú. Tlustovousy
poz. č. st. : 12, 13, 17/1, 17/2, 18, 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25/1, 27/1, 27/2, 28, 29, 30/1, 30/2, 31/1,
31/2, 32, 36, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 54, 59, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 83/1, 84/1, 109, 155,
160, 169/1, 205, 206, 376 k.ú. Tuklaty,
poz. č.: 2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/7, 16/8, 17/2, 17/11, 28/2, 29, 38/1, 38/2, 40, 41, 46, 47/2, 65/2,
65/3, 66/2, 68/1, 69/1, 72, 72/4, 72/6, 72/8, 109/4, 109/6, 112/2, 119/1, 119/3, 126,2, 130, 132/1,
300/6,501,516/6,851/2, 851/10,851/11, 851/15,866/2, 875/1,876/1, 903/1,903/9,910/1, 910/3,
910/6,913,914,915, 953, 1196, 1252, 1276 v k.ú, Tuklaty

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
• Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
• Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a
OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode
dne, kdy nabylo právní moci.

Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen dne 9.4.2018
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Účastníci
Dodeikv:
Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, 250 82 Úvaly
zast. Milena Kubínová, V Zátiší 1362, 250 01 Brandýs n.Labem
Jaroslav Hrouda, Ke Hřišti 183, Tuklaty, 250 82 Úvaly
Ing. Jana Hroudová, Ke Hřišti 183, Tuklaty, 250 82 Úvaly
Miloš Koubek, Tuklatské 86, Tuklaty-Tlustovousy, 250 82 Úvaly
Jiří Lojín, Ostravská 635, Praha 9, 199 00 Praha 99
Naděžda Lojínové, Ostravská 635, Praha 9, 199 00 Praha 99
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) - veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR KŘP Stř. kraje Dl Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16
MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
Hasičský záchranný sbor Střed.kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3
Správci inž. sítí:
Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 500 03, IDDS: dbyt8g2
ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02, IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s..Olšanská 2681/6,Praha 3-Žižkov,130 00, IDDS: qa7425t
VODOS s.r.o. , Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2 IDDS: 7tdtvte

