
Obecní úřad, stavební úřad
Zámecké náměstí  67, Žleby

Č.J: Výst. 328/16/Po             ve Žlebech, dne: 4.5.2016
Vyřizuje:  Miloslava Poštová
e-mail: stavebni@ouzleby.cz
Telefon:             327 398 225

Investor - stavebník:
Obec Žleby, Zámecké nám. 67, 285 61 Žleby

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 30.3.2016 podala Obec Žleby, IČO: 002 36 691,
se sídlem Zámecké nám. 67, 285 61 Žleby  (dále jen stavebník),  pro stavbu: „Rekonstrukce ulice
v Chalupách – II.etapa“, na pozemcích 769/2,  966/2 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 v Chalupách – II.etapa“, na pozemcích 769/2,  966/2 v kat.
území Žleby.

Popis stavby: 
          Jedná se o opravu stávající komunikace ulice V Chalupách – 2.etapa. 
Začátek úseku km 0,431 44 (most)
Konec úseku km 1,053 91 (konec opravy – zástavby rod.domy)
Cílové parametry Šířka: 4,5 m

Podélný sklon: +2,34% až -5,10%
Příčný sklon 2,5% 

Oprava spočívá – zhotovení nových asfaltových ploch komunikace a chodníků ze zámkové dlažby.
• Frézování obrusné vrstvy komunikace do hloubky 40 mm
• Osazení silničních obrub
• Osazení záhonových obrub
• Příprava HTÚ a zemní pláně
• Zřízení konstrukčních vrstev zámkové dlažby a asfaltů
• Zřízení asfaltových ploch
• Nátěr a výměna zábradlí
• Úprava zelených ploch, svahování a uvedení okolí stavby do původního stavu
• Úprava uličních vpustí

     
Pro  provedení stavby se stanoví tyto podmínky:



1. Jedná se o  opravu stávající  komunikace  na pozemcích 769/2,  966/2 v kat. území Žleby.
Oprava  bude realizována v  souladu   s   projektovou  dokumentací  zpracovanou  firmou
PROAGRO, s.r.o., Chelčického 614, 533 51 Pardubice 17 – ověřenou Ing. Jiřím Kuličem,
ČKAIT  0601760,  z 03/2012.

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 30.1  2  .  201  8  .  
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. Na ústním jednání dne 26.4.2016 se investor zavázal:
• stavba proběhne po etapách (cca 150m), aby byl zabezpečen přístup automobilů záchranné

služby (hasiči, sanity...)
• obrubníky budou přizpůsobeny dešťovým vpustem
• investor požádá VHS Vrchlice Maleč o opravu zařízení v jeho vlastnictví.
15. Budou dodrženy požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,  které

budou součástí projektové dokumentace:

I.  CETIN, ČTI, a.s.- č.j.530771/16 (ze dne 9.2.2016) – dojde ke střetu
Při provádění stavebních zemních prací je investor povinen  učinit nezbytná opatření , aby 
nedošlo k ohrožení nebo poškození  vedení SEK společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. Budou podmínky ochrany SEK .

II. ČEZ Distribuce. a.s., zn. 0100509921, ze dne 8.1.2016 –  dojde ke střetu- viz.stanovisko.



III.  RWE  Distribuční  služby,s.r.o.,  Plynárenská  499/1  Brno,  zn.  5001234244,  ze  dne
21.1.2016  - dojde   ke střetu!  Budou dodrženy body 1)- 16) tohoto stanoviska.

IV. Archeolog. ústav akademie věd ČR, pracoviště
Kutná  Hora, č.j.ARUP849/2010(13.8.2010) – souhlasí za podmínek

• Zajistit provedení archeolog. dohledu v průběhu stavby uzavřením  smlouvy o dílo mezi
investorem akce a oprávněnou organizací (  adresa ARÚ AV ČR, Hloušecká 609 284 01
Kutná Hora, tel. 327 511 730)

• Ohlásit termín zahájení akce po tom co bylo vydáno stavební povolení - tel. 327 511 730
• Oznámení průběhu vlastních zemních a výkopových  prací dodavatelem nejpozději 3 týdny

před termínem oprávněné organizaci (viz výše uvedená adresa).

V.   Policie ČR, OŘ , dopravní inspektorát, Kutná Hora ,  č.j. KRPS–129607-1/ČJ–2016-
010506

• V místě ukončení chodníku (úsek 2b) proti č.p.220 bude snížena obruba a doplněn varovný
pás  v  souladu  s  vyhláškou  398/2009  Sb.  O  obecných  technických  požadavcích
zabezpečujících   bezbariérové  užívání  staveb  a  s  ČSN 736  110  (Projektování  místních
komunikací)

           Obecné podmínky pro stavby:
Stavba nebude prováděna v zimním období.  Během celé stavby  budou okolní  pozemní
komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházek k jejímu znečistění stavebními
stroji. K provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu  užívání
pozemních komunikací  dle §  25odst.1  Z.č.  13/1997 Sb.  O pozemních  komunikacích  ve
znění pozdějších předpisů, která vydává silniční správní úřad. V případě, že zvláštní užívání
může ovlivnit  bezpečnost nebo plynulost  silničního provozu, je nutný předchozí souhlas
PČR. K žádosti o předchozí souhlas PČR se zvláštním užíváním předloží  stavebník nebo
zhotovitel stavby návrh DIO (dopravně.inženýrských opatření) tj.  přechodného dopravního
značení ve dvojím vyhotovení s časovým harmonogramem prací  minimálně 30 dní před
začátkem akce.  Přechodné  dopravní  značení  navrhne,  doká  a  instaluje  odborná  firma  s
oprávněním tuto činnost vykonávat.

VI. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, č.j. PVZ/16/4498/Ka/0,
ze dne 29.3.2016- souhlasné stanovisko.

VII.  VHS Vrchlice -  Maleč a.s. Kutná Hora -  č.j.129/16/1/TPČ ( ze dne 26.1.2016) - dojde
ke střetu!

• dodržet ochranné pásmo vodovodu stanovené § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. - zákon o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění

• před zahájením dané stavby je nutné trasu vodovodu vytyčit přímo na místě. Vytýčení je
možné  objednat  týden  před  požadovaným termínem  u  naší  společnosti  -  pan  Jaroslav
Burianek tel. 602 493 715

• po zahájení stavby provedou odpovědní pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice
-Maleč, a.s. Kontrolu a případné opravy vodovodu pro veřejnou potřebu, vč. přípojek

• bude dodrženo prostorové uspořádání  podzemních vedení dle ČSN 73 6005, křížení bude
provedeno kolmo a v chráničce

• požadujeme provádět výkopové práce  v místech ochranného pásma vodovodu ručně  bez
použití mechanizace

• ve  smyslu  §  23  odst.8  zákona  274/2001,  požadujeme přizpůsobit  nové  úrovni  povrchu
veškerá  zařízení  a  příslušenství  vodovodního  řadu  mající  vazbu  na  terén,  pozemní
komunikaci nebo jinou stavbu

• doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovod. přípojek, že nedošlo k jejich poškození



• před  provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu vyzve zhotovitel  stavby
odpovědného  zaměstnance  VHS ke kontrole  prostorového uspořádání podzemních vedení,
zejména   dodržení  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

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 ú  č  astník  ů    ř  ízení:   
Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í 

Dne  30.3.2016 podal   stavebník  žádost  o  vydání  stavebního  povolení  na  výše  uvedené
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad opatřením ze dne 11.4. 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
obecný požadavkům na využití území. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby. 

Stanoviska  sd  ě  lili – viz. podmínky pro provedení stavby:  
  CETIN, ČTI, a.s.;  .  ČEZ Distribuce. a.s.; RWE Distribuční služby,s.r.o., Plynárenská 499/1
Brno;  IV.  Archeolog.  ústav  akademie  věd ČR,  pracoviště  -Kutná   Hora;   Policie  ČR,  OŘ ,
dopravní  inspektorát,  Kutná  Hora;   Povodí  Labe,  s.p.,  Víta  Nejedlého  951,  500  03  Hradec
Králové;  VHS Vrchlice Maleč a.s. 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.

                                      Miloslava Poštová
             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. 153/3 - Kubelka Pavel a Kubelková Blanka, Kadalínova 162, Malín, 28401 Kutná Hora
st.p.č.10/2 - Dabrowska Dagmar, Kardašovská 754/19, Hloubětín, 19800 Praha 9 
st.p.č.10/1 - František Sedlačík, V Chalupách 83, Žleby, 285 61
st.p.č.9/2 - Vávra Václav Ing. a Vávrová Marta, Litvínovská 520/36, Praha, Prosek, 190 00 
st.p.č.9/1 - Vladimír Kosina, Hostovlice 22, Vilémov, Hostovlice, 582 82 (1/6)
                  Libuše Mizlerová, Jana Palacha 150, Kutná Hora, Šipší, 284 01 (4/6)

       Drahomíra Šveřepová, Okřesaneč 78, Okřesaneč, 286 01 (1/6)
st.p.č.8 - Václav Trnka, Lipanská 392, Kolín, 280 02
st.p.č.7/1 -  Hofmann Arnošt a Hana, V chalupách 206, Žleby, 285 61 
st.p.č.7/2 -  Zadina Zdeněk, V Chalupách 123, 28561 Žleby 
st.p.č.198/1 - Jindřich Fryje, Harachovská 326, Praha 9, 190 00

Helena Fryjová, Bělčická 2845/21, Praha 4, Záběhlice, 141 00
st.p.č.198/2 -  Zdeněk Zadina, V Chalupách 123, Žleby, 285 61
st.p.č.197 - Oldřiška Kořínková, V Chalupách 153, Žleby, 285 61 
st.p.č. 5 - Zuzana Vinšová, V Chalupách 87, Žleby, 285 61 
st.p.č.6 - Milan Plaček, V Chalupách 86, Žleby, 285 61
st.p.č.2/2 - Řezníček František, Ve Střešovičkách 1990/55, Břevnov, 16900 Praha
st.p.č.2/1 -Navrátil Lubomír a Olga, V Chalupách 88, Žleby, 285 61
st.p.č. - Moravec Václav, V Chalupách 89, 28561 Žleby
p.p.č. 45 - Vinšová Zuzana, V Chalupách 87, 28561 Žleby
p.p.č. 142, 259 - Smetana Jiří, V Chalupách 414, 28561 Žleby, Smetanová Martina, V Chalupách 



    414, 28561 Žleby
p.p.č. 142, 259. 755/2,294 -Smetanová Martina, V Chalupách 414, 28561 Žleby
st.p.č.196 - Mikyska Tomáš, V Chalupách 160, 28561 Žleby
st.p.č. - Rak Radek, V Chalupách 464, 28561 Žleby
st.p.č. - 195Holas Jaroslav a Holasová Libuše, Bínova 528/4, Střížkov, 18200 Praha 8
st.p.č.291  - Helena Tichá, Kovanecká 2113/20, Praha 9, Libeň, 190 00 
st.p.č.298 -  Hanuš Karel a Hanušová Marie, Jeronýmova 770, Kolín, Kolín IV, 280 02 
st.p.č.194/1 - SJM Holas Jaroslav a Holasová Libuše, Bínova 528/4, Praha, Střížkov, 182 00 
st.p.č.194/2 - Jaroslava Heinová, Šimáčkova 908/17, Praha 7, Holešovice, 170 00 
st.p.č.309 - Margita Melicharová, J. Mahena 254, Čáslav, Čáslav-Staré Město, 286 01 (1/144)

         Ludovít Rakaš a Irena Rakašová, V Chalupách 207, Žleby, 285 61 (143/144) 
p.p.č.768/13 - Mašatová Bohuslava, J. Švermy 276, 43144 Droužkovice
p.p.č.768/12,743/1, st.193/1 -Kalous Jiří, Sídliště Za Chlumem 730, Teplické Předměstí, 41801 
Bílina
p.p.č. 746/2 - Jana Myslivcová, V Chalupách 399, Žleby, 285 61 
p.p.č.742/2, st.408,739/2 - Mikyska Tomáš, V Chalupách 160, 28561 Žleby
st.p.č.192 - Fundová Jarmila, Legerova 21, Kolín III, 28002 Kolín
st.p.č.193/2 - Jiráček Miroslav, Za Šumavou 442, 28561 Žleby
st.p.č.183, 737/5,768/2 - Navrátilová Irena , DiS., Babákova 2160/22, Chodov, 14800 Praha 4
st.p.č. 500, 401 - Mrkvička Ladislav, V Chalupách 310, 28561 Žleby
st.p.č.400 - Brosterová Lenka, Na Vypichu 286/5, Liboc, 16200 Prah
st.p.č.398 - Mizler Richard a Mizlerová Petra, V Chalupách 222, 28561 Žleby

      Mizlerová Petra, V Chalupách 222, 28561 Žleby
st.p.č.399,737/1 - Jiráček Miroslav, Za Šumavou 442, 28561 Žleby

                 Jiráčková Marie, V Chalupách 220, 28561 Žleby
p.p.č. 1024 - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 50003 Pardubice
st.p.č.397 - Musil Michal, V Chalupách 221, 28561 Žleby
p.p.č.732/2 - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Dotčené orgány státní správy - doporučeně 
• Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 50003 Pardubice
• Policie ČR - DI

Dotčení správci podzemních sítí:
• VHS Vrchlice Maleč, a.s. ?u Ptáku 387 , 284 01 Kutná Hora
• RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
• ČEZ Distribuce a.s, Teplická 874/8, Děčín 4
• CETIN ČTI, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

Na Vědomí:
AÚAV ČR

spis SÚ
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