Obecní úřad Vrdy
stavební úřad
Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy
Č.j.:
Spis zn:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
IDS:

Výst. 517/11
88/2011mar
Martinec J.
327 397 148
su@obecvrdy.cz
mggbq64

Vrdy, dne: 20. 4. 2011

Stavebník:
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupený na základě plné moci
VČE – montáže, a.s. IČ 25938746, Arnošta z Pardubic 2028, 531 17 Pardubice

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Obecní úřad Vrdy, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve společném územním a stavebním řízení
přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a
stavebního povolení na provedení stavby ,,Lovčice, obec – rekonstrukce sítě nn“ na pozemcích
v kat.území Lovčice, číslo stavby: IE-12-6002815, kterou dne 15.3.2011 podal ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupený VČE – montáže, a.s. IČ 25938746, Arnošta z Pardubic
2028, 531 17 Pardubice zastoupený projektantem panem Dospivou Alešem, Humpolecká 448, 580 24
Havlíčkův Brod (dále jen „stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání
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

územní rozhodnutí o umístění stavby
Lovčice, obec – rekonstrukce sítě nn
na pozemcích st.p.č.8, 10, 11, 12, 13/3, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 31/1, 32/1, 32/2, 32/4, 33, 36, 37/1, 37/2, 38, 49,
50, 57, 58, 59, 60, 78, 79 , pozemcích p.p.č. 45, 47/1, 47/2, 56, 307/14, 365/3, 483, 484/1, 484/3, 504, 505,
506, 507/2, 510, 512/6, 512/1, 512/2, 512/3, 512/5, 512/10, 512/11, 512/12, 512/13, 512/23 vše v kat.území
Lovčice, číslo stavby: IE-12-6002815, (dále jen ,,stavba“ ).
Popis stavby - stavba obsahuje:
SO 01 Kabelové vedení nn 1kV o celkové délce trasy cca. 1300 m,
SO 02 - demontáž. Stávající vrchní vedení bude demontováno a nahrazeno novým kabelovým vedením
uloženém v zemi.
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích na pozemcích st.p.č.8, 10, 11, 12, 13/3, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 31/1,
32/1, 32/2, 32/4, 33, 36, 37/1, 37/2, 38, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 78, 79 , pozemcích p.p.č. 45, 47/1, 47/2,
56, 307/14, 365/3, 483, 484/1, 484/3, 504, 505, 506, 507/2, 510, 512/6, 512/1, 512/2, 512/3, 512/5,
512/10, 512/11, 512/12, 512/13, 512/23 vše v kat.území Lovčice, v souladu s ověřenou grafickou
přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1440 se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem a doklad o vytýčení bude
součástí dokladů předkládaných k závěrečné kontrolní prohlídce.
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Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení
Námitky nebyly uplatněny.
II. podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydává
stavební povolení
na stavbu Lovčice, obec – rekonstrukce sítě nn
na pozemcích st.p.č.8, 10, 11, 12, 13/3, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 31/1, 32/1, 32/2, 32/4, 33, 36, 37/1, 37/2, 38, 49,
50, 57, 58, 59, 60, 78, 79 , pozemcích p.p.č. 45, 47/1, 47/2, 56, 307/14, 365/3, 483, 484/1, 484/3, 504, 505,
506, 507/2, 510, 512/6, 512/1, 512/2, 512/3, 512/5, 512/10, 512/11, 512/12, 512/13, 512/23 vše v kat.území
Lovčice, číslo stavby: IE-12-6002815, (dále jen ,,stavba“ ).
Popis stavby - stavba obsahuje:
SO 01 Kabelové vedení nn 1kV o celkové délce trasy cca. 1300 m,
SO 02 - demontáž. Stávající vrchní vedení bude demontováno a nahrazeno novým kabelovým vedením
uloženém v zemi.

Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním
řízení, kterou zpracoval Dospiva Aleš, VČE – montáže, a.s. Nymburk, a ověřil ing.Mergl Miroslav,
ČKAIT č. 0701318; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za
technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení všech stávajících podzemních vedení a zařízení a
v průběhu stavby zajistí jejich ochranu dle podmínek jednotlivých správců sítí. Stavebník odpovídá za to,
že nedojde k poškození stávajících vedení a zařízení v důsledku provádění stavby.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a
dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména pak Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a Nařízení vlády č.
362/2006Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a
příslušné technické normy.
5. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce , jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po
dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku
a na úsporu energie a ochranu tepla.
6. Odpady vzniklé stavební činností budou uloženy nebo zneškodněny jen v prostorech a zařízeních k tomu
určených, doklad předloží ke kontrolní prohlídce stavby.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Stavebník sdělí ihned po ukončení
výběrového řízení na stavební úřad název a sídlo firmy a doloží výpis obchodního rejstříku.
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8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dané ve stanoviscích účastníků řízení a dotčených
orgánů a to:
•

Správa a údržba silnic Kutná Hora p.o. - zn. SUS 513/10 ze dne 29.1.2010,

•

Telefónica 02 Czech Republic,a.s., Praha 3 - č.j. 9030/10/CSC/ M00 ze dne 26.1.2010,

•

Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí– č.j. ŽP/2226/102/10/Ša ze dne 19.2.2010,

9. Při realizaci stavby kabelového vedení musí být postupováno tak, aby nedošlo k omezení či přerušení
obslužnosti sousedních pozemků. Minimálně 30 dní předem bude zahájení stavebních prací oznámeno
všem vlastníkům pozemků dotčených stavebními pracemi.
10. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k znehodnocení (poškození) nemovitostí
dotčených stavbou a po provedení prací budou nemovitosti upraveny do původního stavu.
11. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky
organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, stavbu provádí, jméno
stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
12. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
13. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby po
dokončení těchto dílčích etap výstavby:
• po dokončení pokládky kabelu (před záhozem),
• po kompletním dokončení stavby.
Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.
14. Stavba bude zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena nejpozději do 31. 12. 2012.
15. Dokončenou stavbu je možno užívat na základě kolaudačního souhlasu, o který stavebník požádá
v souladu s § 122 odst. 1 stavebního zákona.
16. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
dokumentaci skutečného provedení stavby pokud došlo ke změně, vytyčovací výkres stavby, výsledky
předepsaných zkoušek, výchozí revizní zprávu elektroinstalací a el.zařízení, stavební deník, vyjádření:
Telefónica 02 Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby s.r.o, Archeologického
ústavu AV ČR.

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

Rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení
Námitky nebyly uplatněny.
Odůvodnění
Dne 15.3.2011 podal stavebník žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše
uvedenou stavbu. Dnem podání žádostí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.
Usnesením ze dne 16.3.2011 pod č.j.: Výst. 373/11 88/2011mar stavební úřad spojil územní a stavební
řízení. Usnesení bylo uvedeným dnem poznamenáno do spisu.
Stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na 19.4.2011.
Oznámení o zahájení spojeného územního řízení a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání bylo
vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Vrdy a Městyse Bílé Podolí též v elektronické
podobě. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol a z něhož vyplynulo, že výše uvedený záměr byl
vyvěšen na pozemku v místě stavby ode dne podání žádostí na stavební úřad až do dne veřejného
projednávání.

3

Č.j. Výst. 517/11 88/2011 mar

Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předložené žádosti z
hledisek uvedených v § 86 , § 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, ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá
hlediskům péče o životní prostředí.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - Územním plánem obce Bílé
Podolí, stavba se nachází v lokalitě, jejíž funkční využití je vymezeno jako „Plochy dopravní“ a vyhovuje
obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využití území, vyhláškou o technických požadavcích na stavby i předpisům, které stanoví hygienické a
protipožární podmínky.
Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení určil podmínky pro provedení stavby.
K žádosti bylo předloženo:
Projektová dokumentace ve trojím provedení, informace o parcelách, snímek mapy KN, doklad o správním
poplatku, plná moc pro zastupování, výpis z obchodního rejstříku, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení
věcného břemene mezi společností ČEZ Distribuce a.s. a jednotlivými vlastníky pozemků, souhlasná
prohlášení k umístění energ.zařízení,
Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito vyjádřeními a stanovisky:
Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IDS: dbyt8g2 – stanovisko zn.
PVZ/10/1679/Ka/0 ze dne 1.9.2010, Telefónica 02 Czech Republic,a.s., Olšanská 6, 130 84 Praha 3, IDS :
d79ch2h - vyjádření č.j. 9030/10/CSC/ M00 ze dne 26.1.2010,RWE Distribuční služby, s.r.o., ROSS Votice,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IDS: jnnyjs6, stanovisko zn.893/10/179 ze dne 23.2.2010, stanovisko
zn1575/11/179 ze dne 29.3.2011, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDS: v95uqfy –
vyjádření zn. 102 623 8830 ze dne 4.3.2010, dopis zn. 1025711685 ze dne 9.2.2010, vyjádření
zn.001033205001 ze dne 21.3.2011, Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21
Praha – doručovací adresa: Správa a údržba silnic Kutná Hora, p.o. Cihlářská 445, 284 80 Kutná Hora, IDS:
a6ejgmx - vyjádření zn. SUS 513/10 ze dne 29.1.2010, Městský úřad Čáslav, odbor vnějších vztahů,
Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS: ffnbe7e – vyjádření č.j. KP/16468/10 ze dne 10.8.2010, Městský úřad
Čáslav, odbor životního prostředí, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS: ffnbe7e – vyjádření č.j.
ŽP/2226/102/10/Ša ze dne 19.2.2010, Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav,
IDS: ffnbe7e – stanovisko č.j. OD 13426/10-135 ze dne 9.7.2010, Městský úřad Čáslav, odbor životního
prostředí, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS: ffnbe7e – závazné stanovisko č.j. ŽP 03936/2010 sp.z.
0782/2010 ze dne 17.2.2010 souhlas se zásahem do významného krajinného prvku - vodního toku,
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, IDS:
fxcng6z – vyjádření č.j. ARUP-7012/2010 ze dne 23.8.2010,Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP
Hradec Králové, Kydlinovská 245, 500 05 Hradec Králové – vyjádření zn.OPL/P PA/0240/2010 ze dne
13.8.2010, zn. OPL/P PA/0024/2010 ze dne 2.2.2010, Krajské ředitelství Policie Stř.kraje, DI ÚO VS Kutná
Hora, Na Náměti 421, 284 01 Kutná Hora - IDS:2dtai5u – stanovisko č.j. KRPS-62574-46/ČJ-2010-010506
z 15.6.2010, Městys Bílé Podolí vyjádření ze dne 29.3.2011.
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.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti k územnímu řízení: veřejnost neměla připomínky.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se nevyjádřili.
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Účastníci řízení územního a stavebního řízení jsou:
ČEZ Distribuce, a.s., VČE – montáže, a.s., Městys Bílé Podolí, Dolejška Gustav, Dolejšková Ludmila,
Jelínek Jaroslav, Švábová Jana, Holas Vlastimil, ing., Holasová Jitka, ing., Smělý Filip, Hájek Zbyněk,
Chlouba Vilém, Pospíšil Josef, Bakalář Mojmír, ing., Bakalářová Jana, Brož Josef, Sekera František,
Sekerová Marie, Adámek Zbyněk, Láníková Blanka, Horký Zdeněk, Horká Jaroslava, Kutiš Antonín,
Kutišová Růžena, Dušek Josef, Smolka Michal, Binderová Jana, Žák Petr, Listoň Bohuslav, Listoňová Věra,
Bárta Vladimír, Bártová Monika, Košťáková Jana, Trapeš Adam, Binder Otto, Binderová Veronika, Černý
Otakar, Černá Hana, Čihák Rostislav, RNDr.,CSc., Čiháková Dagmar, Weis Vladimír, Komárková Eva,
Strniště Jiří, Vaněk František, Vaňková Jaroslava, Dvořáčková Lenka,Mgr., Popelková Libuše, Procházková
Jana, Horálek Jan, Horálková Jaroslava, Csc., Eurodalio, s.r.o., Středočeský kraj, Telefónica 02 Czech
Republic,a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. .

Poučení
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla
zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 93 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí
právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li
z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis
zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Pokud bude podáno odvolání pouze do
výroku rozhodnutí o umístění stavby, výrok rozhodnutí o povolení stavby nenabývá právní moci, neboť to
neumožňuje povaha věci. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.

Jindřich Martinec
Vedoucí stavebního úřadu

Příloha pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí :
ověřená projektová dokumentace stavby,
štítek STAVBA POVOLENA.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovený podle položky číslo 18 písmeno a) ve výši 1.000,- Kč a pol.č.17 odst.1 písm.i) ve výši 3.000,- Kč
sazebníku správních poplatků – celkem 4.000,- Kč byl uhrazen převodem na účet obecního úřadu .

Jindřich
Martinec
5

Digitálně podepsal
Jindřich Martinec
Datum: 20.04.2011
11:24:53 +02:00

Č.j. Výst. 517/11 88/2011 mar

Obdrží:
Účastníci územního řízení a stavebního řízení (dodejky):
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDS:v95uqfy - stavebník ,
VČE – montáže, a.s.,IČ 25938746, Arnošta z Pardubic 2028, 531 17 Pardubice, IDS: zj7gu5f–žadatel,
v zastoupení stavebníka, doručovací adresa: VČE-montáže, a.s., Dospiva Aleš, Humpolecká 448, 580 24
Havlíčkův Brod,
Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí, IDS:i42a3rw - (OÚ v místě stavby - § 167
odst. 2), pozemek p.p.č.484/1, 484/3, 504, 506, 507/2, 512/1, 512/2, 512/3, 512/5, 512/10, 512/11, 512/12,
512/13,
správci a vlastníci technické infrastruktury :
Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IDS: dbyt8g2 – stanovisko zn.
PVZ/10/1679/Ka/0 ze dne 1.9.2010,
Telefónica 02 Czech Republic,a.s., Olšanská 6, 130 84 Praha 3, IDS : d79ch2h - vyjádření č.j. 9030/10/CSC/
M00 ze dne 26.1.2010,
RWE Distribuční služby, s.r.o., ROSS Votice, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IDS: jnnyjs6, stanovisko
zn.893/10/179 ze dne 23.2.2010, vyjádření zn.1575/11/179 ze dne 29.3.2011,
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDS: v95uqfy – vyjádření zn. 102 623 8830 ze dne
4.3.2010, dopis zn. 1025711685 ze dne 9.2.2010, vyjádření zn.001033205001 ze dne 21.3.2011,
Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha – doručovací adresa: Správa a
údržba silnic Kutná Hora, p.o. Cihlářská 445, 284 80 Kutná Hora, IDS: a6ejgmx - vyjádření zn. SUS 513/10
ze dne 29.1.2010,
ostatní účastníci územního (§ 85 odst.2 SZ) a stavebního řízení (109 odst.1 SZ a § 144 zákona č.
500/2004 Sb. ( správní řád )) a veřejnost veřejnou vyhláškou:
(smlouvy o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene)
Jelínek Jaroslav, Sluneční č.p. 327, 285 71 Vrdy – pozemek st.p.č.37/2,
Švábová Jana, J.Dobrovského 957/17, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.37/2,
Smělý Filip, Hládkov, 169 00 Praha – pozemek p.p.č. 56,
Eurodalio, s.r.o., Údolí 33, 602 Brno – pozemek p.p.č.307/14, 483, 365/3,
Chlouba Vilém, Lovčice č.p. 30, 286 01 Čáslav – pozemek p.p.č.512/6,
Pospíšil Josef, Bílé Podolí č.p. 157, 285 72 Bílé Podolí – pozemek p.p.č.45,
Bakalář Mojmír ing., Těšínská 1637, Újezd nad Lesy, 150 16 Praha – pozemek st.p.č.33, č.p.27,
Bakalářová Jana, Těšínská 1637, Újezd nad Lesy, 150 16 Praha – pozemek st.p.č.33, č.p.27,
Brož Josef, Vlačice č.p. 18, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.31/1, č.p.25,
Sekera František, Lovčice č.p. 26, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.32/2, č.p.26,
Sekerová Marie, Lovčice č.p. 26, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.32/2,
Adámek Zbyněk, Čeplova 1552, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.32/1, 32/4, p.p.č.47/1,
Láníková Blanka, Na Magistrále 874/8, 280 02 Kolín – pozemek p.p.č.47/2, st.p.č.58, č.p.68,
Kutiš Antonín, Poljanovova 3159/3, 143 00 Praha – pozemek st.p.č.50, č.p.51,
Kutišová Růžena, Poljanovova 3159/3, 143 00 Praha – pozemek st.p.č.50, č.p. 51,
Košťáková Jana, Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha – pozemek st.p.č.12, č.p.14,
Trapeš Adam, Buková 58, 373 31 Olešnice u Českých Budějovic – pozemek st.p.č.12, č.p.14,
Binder Otto, Lovčice 12, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.8, č.p. 12,
Binderová Veronika, Lovčice č.p. 8, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.8, č.p.12,
Čihák Rostislav RNDr.CSc., Dašická 1233, 530 03 Pardubice – pozemek p.p.č.512/23,
Čiháková Dagmar, Dašická 1233, 530 03 Pardubice – pozemek p.p.č.512/23,
Weis Vladimír, Vikova 1144/11, 140 00 Praha – pozemek st.p.č.11,
Bárta Vladimír, Černokostelecká 103/46, 108 00 Praha – pozemek st.p.č.13/3, č.p.62,
Bártová Monika, Černokostelecká 103/46, 108 00 Praha – pozemek st.p.č.13/3, č.p.62,
Dvořáčková Lenka, Zalužanská 1269, 293 01 Mladá Boleslav – pozemek st.p.č.60, č.p. 69,
Popelková Libuše, Lovčice č.p. 60, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.60, č.p.69,
Procházková Jana, Chotusice 284, 285 76 Chotusice – pozemek st.p.č.60, č.p.69,
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 – pozemek p.p.č.510, 505,
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(smlouvy o podmínkách provedení stavby),
Dolejška Gustav, Slezská 2292/127, 130 00 Praha – pozemek st.p.č.38,
Dolejšková Ludmila, Slezská 2292/127, 130 00 Praha – pozemek st.p.č.38,
Horký Zdeněk, Lovčice 70, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.59,
Dušek Josef, Táboritská 475/6, 130 00 Praha – pozemek st.p.č.15/3,
Smolka Michal, Tausiggova 1168/9, 182 00 Praha – pozemek st.p.č.15/2,
Binderová Jana, Lovčice č.p.12, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.15/1,
Žák Petr, Vinaře 108, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.15/1,
Listoň Bohuslav, Bludovická 400, 199 00 Praha – pozemek st.p.č.14,
Listoňová Věra, Bludovická 400, 199 00 Praha – pozemek st.p.č.14,
Vaněk František, Lovčice 85, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.79,
Vaňková Jaroslava, Lovčice č.p. 85, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.79,
Komárková Eva, Lovčice 13, 286 01 Čáslav – pozemek st.p.č.10,
Horálek Jan, Nad Alejí 1763/21, 162 00 Praha – pozemek st.p.č.57,
Horálková Jana, Csc., Na Petřinách 306/74, 162 00 Praha – pozemek st.p.č.57,
Černý Otakar, Janouchova 658/9, 149 00 Praha – pozemek st.p.č.49,
Černá Hana, Janouchova 658/9, 149 00 Praha – pozemek st.p.č.49,
Hájek Zbyněk, Březová 1467/29, 182 00 Praha – pozemek st.p.č.37/1,
Strniště Jiří, Rotreklova 2215/1, 628 00 Brno – pozemek st.p.č.78,
Holas Vlastimil, ing., U Hřiště 985, 538 03 Heřmanův Městec – pozemek st.p.č.36,
Holasová Jitka, ing., U Hřiště 985, 538 03 Heřmanův Městec – pozemek st.p.č.36,
Telefónica 02 Czech Republic,a.s., Olšanská 6, 130 84 Praha 3, IDS : d79ch2h ,
RWE Distribuční služby, s.r.o., ROSS Votice, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IDS: jnnyjs6,
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Za den doručení se považuje 15 den ode dne vyvěšení.
Vyvěšeno dne: 21. 4. 2011
Sejmuto dne: 9. 5. 2011
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

• dotčené orgány jednotlivě – datovou schránkou:
Městský úřad Čáslav, odbor vnějších vztahů, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS: ffnbe7e – vyjádření č.j.
KP/16468/10 ze dne 10.8.2010,
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS: ffnbe7e – vyjádření č.j.
ŽP/2226/102/10/Ša ze dne 19.2.2010,
Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS: ffnbe7e – stanovisko č.j. OD
13426/10-135 ze dne 9.7.2010,
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen.Eliáše 6, 286 01 Čáslav, IDS: ffnbe7e – závazné
stanovisko č.j. ŽP 03936/2010 sp.z. 0782/2010 ze dne 17.2.2010 souhlas se zásahem do významného
krajinného prvku - vodního toku,
• ostatní:
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora, IDS:
fxcng6z – vyjádření č.j. ARUP-7012/2010 ze dne 23.8.2010,
Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP Hradec Králové, Kydlinovská 245, 500 05 Hradec Králové –
vyjádření zn.OPL/P PA/0240/2010 ze dne 13.8.2010, zn. OPL/P PA/0024/2010 ze dne 2.2.2010,
Krajské ředitelství Policie Stř.kraje, DI ÚO VS Kutná Hora, Na Náměti 421, 284 01 Kutná Hora IDS:2dtai5u – stanovisko č.j. KRPS-62574-46/ČJ-2010-010506 z 15.6.2010,
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•

Obecní úřad Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy a Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p.12, 285 72
Bílé Podolí, IDS:i42a3rw s prosbou o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní a o podání zprávy o
datu vyvěšení a sejmutí.

spis SÚ
• S vyznačením právní moci ještě obdrží (§ 92 odst. 4 SZ)
VČE – montáže, a.s.,IČ 25938746, Arnošta z Pardubic 2028, 531 17 Pardubice, IDS: zj7gu5f–žadatel, s
doručovací adresou: VČE-montáže, a.s., Dospiva Aleš, Humpolecká 448, 580 24 Havlíčkův Brod – v
zastoupení stavebníka, zároveň s ověřenou grafickou přílohou – situace stavby,
Městys Bílé Podolí, Úřad městyse č.p.12, 285 72 Bílé Podolí - (OÚ v místě stavby - § 167 odst. 2) +
ověřenou projektovou dokumentaci,
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Situace stavby
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