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ROZHODNUTÍ 
                                                        VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA! 

  
 Stavební úřad jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmeno  e) , zákona č.183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve stavebním řízení přezkoumal žádost 

o stavební povolení, kterou dne 23.11.2016 podala Obec Žleby, IČO: 002 36 691, se sídlem Zámecké 

nám. 67, 285 61 Žleby  (dále jen stavebník),  pro stavbu: „Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu, Žleby“, 

na poz.p.č. 1016, 398/8, 26/9, 1017/1, 31/1 v kat. území Žleby. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

stavební řízení. 

 Na základě toho podle § 115 stavebního zákona vydává 

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

 

na stavbu: „Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu, Žleby“, na poz.p.č. 1016, 398/8, 26/9, 1017/1, 31/1 v 

kat. území Žleby. 

 

Popis stavby: 
          Jedná se o rekonstrukci místní obslužné komunikace funkční skupiny C, úpravu křižovatek 

místních komunikací, vybudování nových chodníků a vybudování odvodnění, včetně napojení na 

stávající občasnou vodoteč. Součástí je i rekonstrukce propustku na občasné vodoteči 

Začátek úseku  km 0,00535 (od silnice II/337) 

Konec úseku  ke křižovatce s ulicí U Palouku a dále ke zmíněnému propustku (celková délka  

                                   248 m) 

Cílové parametry komunikace: 

- úsek č. 1 – od silnice II/337 ke křižovatce s ulicí U Palouku, obousměrná dvoupruhá obslužná 

místní komunikace, typu MO2k 7,5/5,0/50 (a = 2,25m, v= 0,25 m), s délkou 193,0 m, 

podélným sklonem 4,91 % a příčným jednostranným sklonem 2,5%. 

- úsek č.2 – od křižovatky s ulicí U Palouku na konec úpravy, obousměrná jednopruhová 

obslužná místní komunikace MO1k 4,0/3,5/30 (a=3,5 m v=0,25m), s délkou 55 m, podélným 

sklonem 0,9 % a příčným oboustranným sklonem 2,5 %. 

Chodník bude od komunikace oddělen silničním obrubníkem o v= 0,12m, v místech vjezdů 

snížených na v = 0,02m.  

Parametry chodníku: 

- délka – 177 m 

- šířka 1,75 m 



- příčný jednostranný sklon 2,0 % 

- podélný sklon 4,9% 

Rekonstrukce spočívá v odstranění obrusných (případně ložných) živičných vrstev komunikace, 

doplnění podkladních vrstev komunikace (štěrkodrť a kamenivo stmelené cementem) provedení 

obrubníků, chodníku, odvodňovacích příkopů, propustků u vjezdů a položení nových ložných a 

obrusných živičných vrstev. 

      

Pro  provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace na pozemcích na poz.p.č. 1016, 398/8, 26/9, 

1017/1, 31/1 v kat. území Žleby.  Rekonstrukce bude realizována v souladu  s  projektovou 

dokumentací zpracovanou firmou Ing. Miloslav Bárta – Mosty a dopravní stavby, IČ 641 

75 251, Horky 73, 286 01 Čáslav, ČKAIT 0006909,  z 05/2016. 

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, vyhlášku č. 192/2005, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi,  

ustanovení nařízení vlády č.101/2005, která upravuje požadavky na provádění staveb a 

příslušné technické normy, ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb. upravující požadavky na 

provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující 

ustanovení příslušných českých technických norem. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.12.2019. 

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, dle výběrového řízení. Stavebník před započetím 

prací oznámí název stavební firmy stavebnímu úřadu (doloží výpisem z obchodního 

rejstříku a jménem stavbyvedoucího). 

6. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena: 

- vytýčení inženýrských sítí 

- po odstranění povrchů 

  - v průběhu zhotovení povrchů 

- závěrečná kontrolní prohlídka 

7. Odpady vzniklé stavební činností budou uloženy nebo zneškodněny jen v prostorech 

zařízeních tomu určených. Doklady uschovejte ke kolaudačnímu řízení. 

8. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační 

údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením 

stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do 

dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. 

9. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

10. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba 

nebyla zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci. Dobu platnosti může stavební 

úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. 

Podáním žádosti se stanoví běh lhůty platnosti stavebního povolení. 

11. Zhotovitel stavby je povinen dle §157 stavebního zákona vést stavební deník, který bude 

předložen ke kolaudačnímu řízení. 

12. Před dokončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících stavebního zákona,     včas 

požádáno o vydání kolaudačního souhlasu. 

13. Stavebník oznámí dle §120 stavebního zákona záměr započít s užíváním stavby nejméně 

30 dnů předem 

14. Budou dodrženy požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, které 

budou součástí projektové dokumentace: 

1. MěÚ Čáslav – odbor dopravy  - č.j. DOP 32985/16, sp.z. 105/2017, ze dne 2.1.2017 – nemá 

připomínek 
2. KSÚS, Praha 5 – oblast Kutná Hora – č.j. 7384/16/KSUS/KHT/Rys, ze dne 5.12.2016 – souhlasí 

za  podmínek: 



 Místo napojení bud eve stejné niveletě jako silnice č. II/337, bude zarovnáno zaříznutím. 

Vzniklá spára bude zalita silniční emulzí. 

 Zachováno případně obnoveno bude stávající odvodňovací zařízení silnice č. II/337. 

 KSUS SK souhlasí s umístěním dopravního značení v místě křížení MK a silnicí č. II/337. 

Toto bude provedeno jako součást stavby a na náklady stavby. 

 Při rekonstrukci MK nesmí docházek k nadměrnému znečišťování silnice v naší správě. 

Závady ve sjízdnosti musí být bezodkladně odstraňovány. 

 Investor stavby požádá o vyjádření k rekonstrukci MK a jejímu napojení na silnici č. II/337 

Policii ČR – DI Kutná Hora. 

 O povolení k rekonstrukci MK a komunikační napojení na silnici č. II/337 požádejte MěÚ  

Čáslav, odbor dopravy. 

3. KRPS – Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát – č.j. KRPS-209659-1/ČJ-2016-

010506, ze dne 2.6.2016 – souhlasí za podmínek: 

 V místě křižovatky ulic “Ke Mlýnu a “Na Malé obci” bude na chodníku místo pro přecházení 

doplněno o signální pásy přimknuté k vodící linii. 

 Na silnici II/337 bude dopravní zančka “P2” umístěna pouze z jedné strany – viz. TP 65. 

 Napojení nové uvažované místní komunikace v úseku 170,00 m na místní komunikaci Ke 

Mlýnu musí být schváleno silničním správním úřadem po předchozím závazném stanovisku 

Policie ČR. 

 Stavba nebude prováděna v zimním období roku. Během celé stavby budou okolní pozemní 

komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházek k jejímu znečišťování stavebními 

stroji. K provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu užívání 

pozemních komunikací dle § 25 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích ve 

znění pozdějších předpisů, které vydává silniční správní úřad. V případě, že zvlášní užívání 

může ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu je nutný předchozí souhlas PČR. 

K žádosti o předchozí souhlas PČR se zvlášním užíváním předloží stavebník nebo zhotovitel 

stavby návrh dopravně inženýrských opatření, tj. přechodného dopravního značení ve dvojím 

vyhotovení s časovým harmonogramem prací minimálně 30 dní před začátkem akce. 

Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto 

činnost vykonávat. 

4.MěÚ Čáslav – Odbor výstavby a regionálního rozvoje – č.j. SU 27328/16, sp.zn.: 4417/2016-

ple/2, zed ne 3. listopadu 2016 – nemá připomínek. 

5. VHS Vrchlice – Maleč a.s., Kutná Hora- č.j. 4913/16/2/TPČ – souhlasí za podmínek: 

 Před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytýčit přímo na místě. 

Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – p. 

Buriánek, tel. 602 493 715. 

 Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 

odst.3) zákona 274/2001 Sb. , zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v 

platném znění. 

 Po zahájení stavby provedou odpovědní pracovníci VHS Vrchlice-Maleč, a.s. kontrolu a 

případné opravy vodovodu pro veřejnou potřebu včetně přípojek. 

 Požadujeme provádět zemní práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití 

mechanizace. 

 Požadujeme dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení ( ČSN 73 

6005), křížení sítí bude provedeno kolmo a v chráničce, 

 Ve smyslu § 23 odst, 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodecha a kanalizacích pro 

veřenou potřebu, v platném znění, požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá 

zařízení a příslušenství vodovodního řadu nající vazbu na terén, pozemní komunikaci 

nebo jinou stavbu. 

 Požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních přípojek, že při 

realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození. 



 Před ukončením jednotlivých zemních prací a provedení zásypu výkopu v ochranném 

pásmu vodovodu vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke 

kontrole dodržení podmínek prosorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak 

ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. a kolmého křížení v chráničce. O provedené 

kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní potrubí 

zasypáno. Dále bude provedena kontrola dodržení nové nivelety povrchu a požadovaného 

krytí potrubí dle ČSN 73 6005. 

 Odpovědným pracovníkem vodovodů je vedoucí provozu Čáslav, tel. 327 313 587, nebo 

jím pověřený pracovník 

 Požadujeme včasné oznámení zahájení stavebních prací, min. 2 měsíce předem. 

6.AÚAV ČR, Praha , v.v.i., Pracoviště Kutná Hora – č.j. ARUP – 10726/2016, ze dne 27.10.2016 

– souhlasí za podmínek: 

 Zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením smlouvy o dílo mezi 

investorem akce a Archeologickým ústavebm AV ČR, Praha, v.v.i. 

 Ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení na adresu: ARÚ AV 

ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01 Kutná Hora. 

 Oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavetelem nejpozději 3 týdny před 

termínem na adresu uvedenou v předcházejícím bodě. 

7. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové – č.j. PVZ/16/36463/Vg/0, ze dne 24.10.2016 – 

souhlasí bez připomínek . 

8. CETIN a.s., Praha, č.j. 626321/16, ze dne 1.6.2016 – souhlasí za podmínek uvedených ve 

vyjáření 
9. ČEZ Distribuce a.s., Děčín, n.z. 0100539556, ze dne 9.3.2016 – souhlasí za podmínek uvedených 

ve vyjádření 
10. GridServices, s.r.o. Brno- n.z. 5001396412, ze dne 10.11.2016 – souhlasí za podmínek 

uvedených ve vyjádření. 

 

 Stanoviska a vyjádření v plném rozsahu budou součástí projektové dokumentace 

předávané realizační firmě. 

 

Účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1Zákona č. 500/2004Sb. Správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů : 

Obec Žleby, Zámecké nám. 67, 285 61 Žleby 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:   

  Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny. 

   

 

 O d ů v o d n ě n í 
  

  Dne 23.11.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedené stavbu, 

uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad opatřením ze dne 30.11.2016 oznámil 

zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou a stanovil termín ústního jednání (ze kterého byl 

sepsán protokol) a termín možnosti podání námitek a připomínek. 

   Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §111 stavebního 

zákona, posoudil doložená stanoviska, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že uskutečněním stavby 

nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy 

účastníků řízení. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. 

Umístění stavby je v souladu se chválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 

požadavkům na využití území. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 

povolení stavby. 

  



Stanoviska  sdělili – viz. podmínky pro provedení stavby: 

  CETIN  a.s., Praha; ČEZ Distribuce a.s.Děčín; GridServices s.r.o., Brno;  Archeolog. ústav akademie 

věd ČR, pracoviště -Kutná  Hora;  KRPS - Dopravní inspektorát, Kutná Hora;  Povodí Labe, s.p., 

Hradec Králové;  VHS Vrchlice Maleč a.s. Kutná Hora; MěÚ Čáslav – Odbor výstavby a regionálního 

rozvoje, MěÚ Čáslav – Odbor dopravy, KSÚS Praha – oblast Kutná Hora. 

 

 P o u č e n í 
 

  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. Odvolání bude 

postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí. 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 je 

nepřípustné. 

  Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro stavební 

povolení stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se stavba týká, není-li  sám 

stavebním  úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 

stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 

stavebníkem. 

  Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 

nabylo právní moci. 

 

 

 

                                            Lada Bereczová 

                    vedoucí stavebního úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno  po dobu 15-ti dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Po 

uplynutí této lhůty musí být vráceno zpět stavebnímu úřadu Žleby. 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 



Účastníci staveb.řízení  dle písm.a): 

Obec Žleby  

 

Účastníci staveb.řízení  dle písm.e): 

p.p.č. 991/1 -  Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00  Praha 5  

st.p.č. 109 - Marousek Pavel, Ronovská 157, 285 61 Žleby 

st.p.č. 376/1 -  Obec Žleby, Zámecké nám. 67, 285 61 Žleby 

p.p.č. 29/13 -  Čížek Aleš, Školská 317, 285 06 Sázava. 

st.p.č. 377 -  SMJ Jaromír a Jana Vránovi, Ke Mlýnu 333, 285 61 Žleby  

st.p.č. 378 -  Jarolím Petr, Ohmova 80, Petrovice, 109 00 Praha10 

st.p.č. 379 -  Hörmannová Lenka, Ke Mlýnu 335. 285 61 Žleby 

st.p.č. 28/5 -   Hörmannová Lenka, Ke Mlýnu 335. 285 61 Žleby  

st.p.č. 380 -   Zelený Miloš, Mládežnická 407, 285 61 Žleby 

p.p.č. 26/2 -  Zelený Miloš, Mládežnická 407, 285 61 Žleby 

st.p.č. 381 -  Nesládek Petr, Ke Mlýnu 337,285 61 Žleby, 

st.p.č. 382 -  Kolankiewiczová Jiřina, Žitná 66, Mojžíř, 40331 Ústí nad Labem     

st.p.č. 383 - SJM Martinů Petr Ing. a Martinů Milada, Brodského 1671/17, Chodov, 14900 Praha   

st.p.č. 384 - Malina Jaroslav, V jezírkách 1542/10, Chodov, 14900 Praha 4 

SJM Malina Jaroslav a Malinová Daniela, V jezírkách 1542/10, Chodov,14900 Praha 

st.p.č. 385 - SJM Čížek Jaroslav a Čížková Stanislava, Ke Mlýnu 341, 28561 Žleby  

st.p.č. 386 - Šmejcký Marcel, Ke Mlýnu 347, 285 61 Žleby   

p.p.č. 26/8 - Šmejcký Marcel, Ke Mlýnu 347, 285 61 Žleby 

st.p.č. 373 - Šmejcký Martin, U Palouku 344, 285 61 Žleby 

p.p.č. 9 –  Obec Žleby 

p.p.č. 380/1 –  Obec Žleby 

p.p.č. 380/2 - Medek Karel, Dusíkova 78/2, Čáslav-Staré Město, 28601 Čáslav 

Medková Veronika Mgr., R. Těsnohlídka 1525, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav 

p.p.č. 398/2 - Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby 

p.p.č. 398/4 - Kopecká Eva, Ronovská 349, 285 61 Žleby 

  Kopecký Vladimír, Ronovská 349, 285 61 Žleby 

p.p.č. 398/5 –  Adámek Josef, Ronovská 328, 285 61 Žleby 

  SMJ Adámek Josef a Adámková Maria, Ronovská 328, 285 61 Žleby 

st.p.č. 388 -  Adámek Josef, Ronovská 328, 285 61 Žleby 

  SMJ Adámek Josef a Adámková Maria, Ronovská 328, 285 61 Žleby 

st.p.č. 322 - Fendrychová Miloslava, Ronovská 23, 285 61 Žleby 

p.p.č. 398/6 -  Fendrychová Miloslava, Ronovská 23, 285 61 Žleby  

p.p.č. 398/7 -  Homolka Václav, Bojovníků za svobodu 1496, 286 01 Čáslav 

  Perez Tirado Enalva, č.p. 235, 285 61 Žleby 

st.p.č. 321 -  Homolka Václav, Bojovníků za svobodu 1496, 286 01 Čáslav 

  Perez Tirado Enalva, č.p. 235, 285 61 Žleby 

 

Dotčené orgány státní správy - doporučeně 

• Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 50003 Pardubice 

• Policie ČR – DI, Na Náměti 421, 284 01 Kutná Hora 

• Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00  Praha 

 

Dotčení správci podzemních sítí: 

• VHS Vrchlice Maleč, a.s., Ku Ptáku 387 , 284 01 Kutná Hora 

• GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

• ČEZ Distribuce a.s, Teplická 874/8, Děčín 4 

• CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 

 



Na Vědomí: 

AÚAV ČR 

MěÚ Čáslav – Odbor výstavby a regionálního rozvoje 

MěÚ Čáslav – Odbor dopravy 

 

spis SÚ 
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