
Městský úřad Český Brod 
Odbor stavební a územního plánování 
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 
 

 

Spis. zn.: 
Č.j. 

S-MUCB 62404/2018/OSÚP-Fry 
MUCB 80414/2018 

  

Vyřizuje: 
Telefon: 

Ing. Martina Fryčová 
321 612 132 

  

Český Brod,  dne 19. 12. 2018   

 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Českém Brodě, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 26. 9. 2018 podala 

Obec Doubravčice, IČO 00235369, Obecní 94, Doubravčice, 282 01  Český Brod, 
kterou zastupuje Jana Valentová, nar. 1. 4. 1987, Spojovací 259, 250 73  Radonice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 417/1 (orná půda), parc. č. 417/5 (orná půda), parc. č. 417/7 
(orná půda), parc. č. 417/23 (orná půda), parc. č. 417/24 (orná půda), parc. č. 417/25 (orná půda), 
parc. č. 417/26 (orná půda), parc. č. 417/27 (orná půda), parc. č. 417/28 (orná půda), parc. č. 417/29 
(orná půda), parc. č. 417/30 (orná půda), parc. č. 417/31 (orná půda), parc. č. 417/32 (orná půda), 
parc. č. 424/1 (zahrada), parc. č. 424/9 (orná půda), parc. č. 424/10 (orná půda), parc. č. 424/11 
(zahrada), parc. č. 424/12 (zahrada), parc. č. 424/13 (zahrada), parc. č. 424/14 (zahrada) a 
parc. č. 424/15 (zahrada) v katastrálním území Doubravčice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

SO 01 - Vodovodní řad včetně přípojek 

- nový vodovodní řad je napojen na stávající hlavní vodovodní řad DN 80 pomocí odbočky a přes 
uzávěr s teleskopickou soupravou 

- trasa vodovodního řadu je provedena v nově navrhované místní komunikaci 

- celková délka nově navržené trasy vodovodního řadu je 219,50 m 

- na navrženém vodovodním řadu jsou osazeny 2 hydranty 
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- celá trasa vodovodního řadu je z potrubí HDPE DN 80 PN 16 

- ochranné pásmo vodovodu je min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

- krytí potrubí ve vozovce je min. 1,5 m tak, aby byly splněny podmínky křížení s ostatními 
inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 6005 

- vodovodní přípojky jsou z potrubí HDPE DN 40 PN 16 

- vodovodní přípojky jsou zakončeny vodoměrnými šachtami 

SO 02 – Splašková kanalizace včetně přípojek  

- nový kanalizační řad je napojen na stávající hlavní kanalizační řad DN 50  

- trasa kanalizačního řadu je navržena v nově navrhované místní komunikaci 

- celková délka nově navržené trasy kanalizačního řadu je 218,60 m 

- celá trase vodovodního řadu je z potrubí HDPE DN 50 PN 16 

- ochranné pásmo vodovodu je min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

- krytí potrubí ve vozovce je min. 1,8 m tak, aby byly splněny podmínky křížení s ostatními 
inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 6005 

- kanalizační přípojky jsou navrženy z potrubí HDPE DN 40 SDR 11 PN 16 

- kanalizační přípojky jsou zakončeny čerpacími šachtami 

SO 03 – Dešťová kanalizace 

- gravitační dešťová kanalizace odvádí dešťové vody z nově navrhované místní komunikace 
částečně do stávající dešťové kanalizace a částečně do nově navrhovaného vsakovacího objektu 

- trasa mezi šachtami a vsakovacím objektem je z potrubí PVC DN 200 

- přípojky od uličních vpustí jsou z potrubí PVC DN 150  

- v místě napojení na stávající dešťovou kanalizaci je povrchový žlab 

- vsakovací objekt musí být navržen dle hydrogeologického posudku 

SO 04 – Veřejné osvětlení 

- napěťová soustava 3 × 400/230 V, 50 Hz 

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: TN-C, automatickým odpojením od zdroje dle 
ČSN 33 2000-4-41 (ed.2) 

- použité kabelové vedení: typ CYKY-J 4 × 10 mm, uložení v zemi 

- je použit stávající rozvaděč včetně regulace 

- osvětlovací tělesa: typ SCHRÉDER VOLTANA 2 / 16 LED / 5102 / 500 Ma / WW / 28 W, 7 ks 

- osvětlovací stožáry: sklolaminátový sloup výšky 5 m , 7 ks, uložení v zeleném pásu 

- příkon větve č. 1 (č. bodů 1 – 7): 210 W   

- délka větve (č. bodů 1 – 7): 390 m 

- celkový příkon veřejného osvětlení (bez stávajícího VO) je 210 W 

- celková délka osvětlených terénů je 430 m 

SO 05 – Místní komunikace 

- nová místní komunikace je v dopravním režimu obytné zóny 

- šířka komunikace je 5,0 m 

- délka komunikace je 219 m 



Č.j. MUCB 80414/2018 str. 3 

 
- příčný sklon komunikace je 2 %, jednostranný 

- podélný sklon komunikace se pohybuje od 0,5 % do 3,0 % 

- povrch komunikace je z betonové dlažby 

- komunikace je napojena na ulici Úvalská novým sjezdem o min. šířce 6,0 m, vjezd je přes 
zpomalovací práh ve sklonu 1:10 

- komunikace je vybavena zpomalovacími polštáři o šířce 1,7 m, délce 2,0 m a sklonu 1:10 

- součástí komunikace je 11 podélných parkovacích stání umístěných mimo vozovku v zelených 
pásech 

- součástí komunikace jsou sjezdy na jednotlivé pozemky, sjezdy mají jednotnou šíři 4,0 m 

- součástí komunikace jsou dvě obratiště 

- komunikace je částečně odvodněna do dešťové kanalizace a částečně do vsakovacího objektu  

 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- SO 01 - Vodovodní řad včetně přípojek bude umístěn pod úrovní terénu na pozemku parc. č. 
parc. č. 417/1 (orná půda), parc. č. 417/5 (orná půda), parc. č. 417/7 (orná půda), parc. č. 417/23 
(orná půda), parc. č. 417/24 (orná půda), parc. č. 417/25 (orná půda), parc. č. 417/26 (orná půda), 
parc. č. 417/27 (orná půda), parc. č. 417/28 (orná půda), parc. č. 417/29 (orná půda), parc. č. 417/30 
(orná půda), parc. č. 417/31 (orná půda), parc. č. 424/1 (zahrada), parc. č. 424/9 (orná půda), 
parc. č. 424/10 (orná půda), parc. č. 424/11 (zahrada), parc. č. 424/12 (zahrada), parc. č. 424/13 
(zahrada) a parc. č. 424/14 (zahrada) v katastrálním území Doubravčice. 

- SO 02 – Splašková kanalizace včetně přípojek bude umístěna pod úrovní terénu na pozemku parc. č. 
parc. č. 417/1 (orná půda), parc. č. 417/5 (orná půda), parc. č. 417/7 (orná půda), parc. č. 417/23 
(orná půda), parc. č. 417/24 (orná půda), parc. č. 417/25 (orná půda), parc. č. 417/26 (orná půda), 
parc. č. 417/27 (orná půda), parc. č. 417/28 (orná půda), parc. č. 417/29 (orná půda), parc. č. 417/30 
(orná půda), parc. č. 417/31 (orná půda), parc. č. 424/1 (zahrada), parc. č. 424/9 (orná půda), 
parc. č. 424/10 (orná půda), parc. č. 424/11 (zahrada), parc. č. 424/12 (zahrada), parc. č. 424/13 
(zahrada) a parc. č. 424/14 (zahrada) v katastrálním území Doubravčice. 

- SO 03 – Dešťová kanalizace bude umístěna pod úrovní terénu na pozemku parc. č. 417/1 (orná 
půda) v katastrálním území Doubravčice. 

- SO 04 – Veřejné osvětlení bude umístěno na pozemku parc. č. 417/1 (orná půda) v katastrálním 
území Doubravčice. 

- SO 05 – Místní komunikace bude umístěna na pozemku parc. č. 417/1 (orná půda) v katastrálním 
území Doubravčice. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 417/1 (orná půda), parc. č. 417/5 (orná půda), 
parc. č. 417/7 (orná půda), parc. č. 417/23 (orná půda), parc. č. 417/24 (orná půda), parc. č. 417/25 
(orná půda), parc. č. 417/26 (orná půda), parc. č. 417/27 (orná půda), parc. č. 417/28 (orná půda), 
parc. č. 417/29 (orná půda), parc. č. 417/30 (orná půda), parc. č. 417/31 (orná půda), parc. č. 417/32 
(orná půda), parc. č. 424/1 (zahrada), parc. č. 424/9 (orná půda), parc. č. 424/10 (orná půda), 
parc. č. 424/11 (zahrada), parc. č. 424/12 (zahrada), parc. č. 424/13 (zahrada), parc. č. 424/14 
(zahrada) a parc. č. 424/15 (zahrada) v katastrálním území Doubravčice. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Petr Formánek 
ČKAIT 0011298 a Ing. Iva Rotheová ČKAIT 0008988 a která obsahuje výkres současného stavu území 
v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) zahájení stavby 
b) dokončení stavby 

3. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí 
v dotčeném území. 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Jméno firmy oznámí stavebník (investor) 
stavebnímu úřadu před zahájením stavby.  

6. O stavební povolení na stavbu vodovodního a kanalizačního řadu požádejte MěÚ Český Brod, odbor 
životního prostředí a zemědělství. 

7. O stavební povolení na stavbu místní komunikace požádejte MěÚ Český Brod, odbor dopravy. 

8. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Český Brod č. j. MUCB 
54152/2018 ze dne 22. 8. 2018: 

Z hlediska územního plánování: 

Stavba vodovodního a kanalizačního řadu, VO, přípojek a komunikace včetně napojení přilehlých 
pozemků na pozemku p. č. 417/1 v k. ú. Doubravčice bude v souladu s přiloženou dokumentací, jejíž 
část je přílohou závazného stanoviska. 

Z hlediska státní památkové péče: 

1) V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV 
ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  

2) V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým 
nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 5, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR 
Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona). 

3) V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, 
mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. 
Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem 
památkové péče. 

Z hlediska dopravy: 

1) Před vydáním společného povolení požádá stavebník o povolení napojení nové komunikace poz. 
p. č. 417/1 na silnici III/10169. Povolení vydá stavebníkovi příslušný silniční správní úřad – Odbor 
dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod za předpokladu doložení kladného stanoviska Policie ČR KŘP Střed. 
kraje DI Kolín a souhlasu správce komunikace III. třídy KSÚS Středočeského kraje p. o.. Podmínky 
pro vzájemné připojování pozemních komunikací řeší ustanovení § 11 a 12 vyhl. č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 
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2) Při zpracování projektové dokumentace postupovat dle ustanovení § 17 vyhlášky č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, věnovat pozornost návrhovým prvkům a 
kategorii, respektovat při tom platné ČSN, zejména ČSN 736101 a ČSN 736110. 

3) Požadujeme DODRŽENÍ USTANOVENÍ § 22 VYHL. Č. 501/2006 Sb. – vyhláška o obecných 
požadavcích na využívání území, kde je stanoveno, že nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož 
součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu je 8,0 m, při 
jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. 

4) U slepých komunikací delších jak 100 m bude vybudováno obratiště. 

5) Místní úpravu dopravního značení stanoví Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod na základě 
předložené žádosti, ke které bude přiložena dokumentace s navrženým DIO odsouhlaseným 
orgánem Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín. 

Z hlediska lesního hospodářství (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183):  

bez připomínek. 

Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučímová Ilona, tel.: 321 612 182): 

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. 
Závazné stanovisko v souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech, bylo vydáno pod č. j.: 
MUCB54058/2018 dne 22. 8. 2018 (k odeslání s KS) 

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, provádět taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením 
znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých 
materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.).    

Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321 612 181): 

Bez připomínek. 

Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Olga Kadeřábková, tel.: 321 612 180): 

Stavba komunikace je navrhována na zemědělské půdě. K odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu (dále jen ZPF) pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF dle § 9 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), který je 
nezbytný k vydání příslušného opatření stavebního úřadu. 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 vodního hospodářství (vyřizuje: Luboš Jeník, tel.: 321 612 185): 

Připomínáme, že stavební povolení ke stavbě vodovodních a kanalizačních řadů bude vydávat 
odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad podle §15 zákona 
č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. 

K žádosti o stavební povolení k vodním dílům (formulář č. 8 vyhlášky MZE č. 432/2001 Sb. o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávních úřadů ve znění pozdějších předpisů) je třeba doložit všechny přílohy uvedené 
v seznamu příloh, který je součástí obou uvedených formulářů žádostí. 

Formuláře lze získat na internetových stránkách města Český Brod www.cesbrod.cz – Městský úřad 
- odbory MěÚ – odbor životního prostředí a zemědělství – dokumenty ke stažení – vodoprávní úřad. 
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9. Budou dodrženy podmínky MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství – souhlas 
k odnětí zemědělské půdy ze ZPF č. j. MUCB 63293/2018 ze dne 15. 10. 2018: 

a) Před zahájením stavebních prací zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní 
vrstvy půdy do hloubky 30 cm po ploše výměry vynětí zemědělské půdy. Množství skryté 
ornice bude 760 m³. Ornice bude deponována na obecním pozemku – v areálu Technických 
služeb Doubravčice. Následně bude vylepšení půdních podmínek obecních pozemků (pro 
výsadbu stromů, keřů, květinových a travnatých ploch). 

b) Investor zajistí ochranu skrývané kulturní vrstvy půdy před znehodnocením a ztrátami, 
řádné ošetřování, popř. se postará o účelné využívání povrchu těchto složišť pro 
zemědělskou výrobu. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či 
jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede 
protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení 
správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. 

c) V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a odst. 2 zákona nebude za trvalé odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu za účelem výstavby místní komunikace (ul. Na Čtvrtích) 
předepsán finanční odvod. 

d) Vlastník pozemku je povinný zajistit, aby pozemek parc. č. 417/1 v k.ú. Doubravčice byl 
v evidenci katastru nemovitostí nově zapsán jako druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
ostatní komunikace. 

e) Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal 
souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pro výše uvedený záměr nebo ke změně účelu 
využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví dle § 11. Při 
rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu 
využití. 

f) Pokud dojde ke změně záboru zemědělské půdy, tak nejpozději při kolaudačním řízení 
předloží investor orgánu ochrany zemědělského půdního fondu geometrický plán oddělující 
skutečný zábor zemědělské půdy. 

g) Investor zajistí dobrou přístupnost na okolní zemědělské pozemky. 

h) Dojde-li realizací těchto staveb k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí 
investor na svůj náklad nápravu. 

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování - 
památková péče č. j. MUCB 74952/2018 ze dne 21. 11. 2018 

1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu 
oznameni@uappsc.cz). 

2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací 

(prostřednictvím formuláře „Oznámení o zahájení zemních prací“ na www.uappsc.cz). 

3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění 
zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývkou 
ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, 
kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizaci. Mimo tyto práce je nutné 
provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny 
archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen 
investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou 
archeologickou organizací. 

4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické 
památkové péče. 
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11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního 
plánování – územní plánování č. j. MUCB 50701/2018 ze dne 8. 8. 2018: 

Stavba vodovodního a kanalizačního řadu, VO, přípojek a komunikace včetně napojení přilehlých 
pozemků na pozemku p. č. 417/1 v k. ú. Doubravčice bude v souladu s přiloženou dokumentací, jejíž 
část je přílohou závazného stanoviska. 

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a 
zemědělství – nakládání s odpady č. j. MUCB 54058/2018 ze dne 22. 8. 2018: 

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. 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).  

13. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Obce Doubravčice č.j. 2018/31/st/Pr ze dne 3. 8. 2018: 

a) Napojení bude vybudováno v souladu s předloženou dokumentací ke stavebnímu povolení. 
Předložená situace je přílohou tohoto rozhodnutí. 

b) Napojení bude mít pevný povrch, plynule napojený na hranu místní komunikace tak, aby při 
vjíždění a vyjíždění vozidel nedocházelo k poškození komunikace. 

c) Šířka sjezdu a nájezdu bude odpovídat předpisům a zajistí bezpečné vjíždění a vyjíždění vozidel. 

d) Sjezd a nájezd bude výškově vyřešen a proveden tak, aby nedocházelo k odtoku dešťové vody 
z komunikace na pozemek a naopak. 

e) Vlastník sjezdu a nájezdu je povinen provádět jeho řádnou údržbu. 

f) V průběhu výstavba napojení MK nesmí být ukládán výkopový ani stavební materiál na přilehlé 
komunikaci, případně znečištění okolní komunikační sítě musí být okamžitě odstraněno a nesmí 
dojít k narušení provozu na stávající komunikaci. Po ukončení akce bude okolní terén uveden do 
původního stavu. 

g) Toto rozhodnutí nenahrazuje souhlasy správců inženýrských sítí, pokud budou vyžadovány 
v územním řízení. 

14. Budou dodrženy podmínky souhlasu se stavbou Obce Doubravčice č.j. PIS040/2018 ze 
dne 3. 8. 2018: 

a) Stavebník prokáže obci způsob likvidace stavebního odpadu (dle zákona č. 185/01 Sb.) 

b) Stavebník nebude v průběhu výstavba znečišťovat místní a účelové komunikace, v případě 
znečištění, nebo poškození zajistí neprodleně uvedení do původního stavu. 

15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se 
sídlem v Praze č. j. KHSSC 42102/2018 ze dne 9. 8. 2018: 

Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozboru vzorků 
vody z konce nového řadu. Rozbor bude proveden včetně odběru vzorků akreditovanou nebo 
autorizovanou laboratoří v rozsahu „krácený“ rozbor dle vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“), ve 
znění pozd. předpisů.  

Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech určených 
pro styk s pitnou vodou dle požadavku § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1) vyhlášky MZ č. 409/2005 
Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 
(dále jen vyhláška „409“), ve znění pozd. předpisů. 
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16. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, územní 

odbor Kolín, Dopravní inspektorát Kolín, č. j. KRPS-241411-1/čj-2018-010406-DOŽ ze 
dne 29. 8. 2018: 

a) Parametry pozemní komunikace musí být v souladu s ČSN 73 6110, o projektování místních 
komunikací. 

b) Inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

c) Technická zařízení umístěná nad zemí (např. smyčkovací, přípojkové skříně atd.) nesmí narušit 
rozhledová pole křižovatek, jednotlivých připojení, přechodů pro chodce i míst pro přecházení. 
V rozhledových polích se nesmí nacházet žádné překážky bránící rozhledu. Za všech okolností 
musí, na pozemní komunikaci, být zajištěn výhled na svislé dopravní značení a rozhled nutný pro 
zastavení vozidla. Umístění sloupů (a jiných pevných překážek) musí být provedeno tak, aby byl 
dodržen stanovený průjezdní/průchozí profil komunikace. Musí být dodržen bezpečnostní 
odstup od pevných překážek min. 0,5 m od vnějšího okraje zpevněné části vozovky. Rovněž 
umístění sloupů nesmí vytvářet překážku pro osoby nevidomé a slabozraké v souladu 
s vyhláškou č. 398/2009 Sb.. 

d) Při provádění stavebních prací musí být zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích a především musí být zajištěna bezpečnost chodců. Stavba musí být 
řešena v souladu s platnou legislativou a technickými předpisy. 

e) Doporučujeme po realizaci stavby doložit kvalitu osvětlení dopravního prostoru měřícím 
protokolem prokazující splnění normy ČSN EN 13201, o osvětlení pozemních komunikací. 

f) V případě zásahu do silnice, místní komunikace anebo do části přidruženého dopravního 
prostoru, musí realizační firma před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o 
vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a předložit ke schválení projektovou 
dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zásad pro 
přechodné dopravní značení (III. vydání – účinnost 1. 4. 2015), ke kterému dopravní inspektorát 
jako příslušný orgán policie dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., vydá písemné 
stanovisko, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích. 

g) Obytná zóna musí odpovídat Zásadám pro navrhování obytných zón pro navrhování obytných 
zón TP 103 (účinnost od 1. 4. 1998). Případně budovaný zpomalovací práh musí odpovídat 
zásadám pro zpomalovací prahy TP 85 (účinnost od 1. 12. 2007). Vzhledem k vyššímu opotřebení 
krytu vozovky dynamickými účinky projíždějících vozidel je při návrhu i realizaci dbát zvýšené 
pozornosti na zajištění plánované životnosti konstrukce zpomalovacího prahu a navazující 
vozovky a ohledem na plánovanou životnost celé konstrukce. V případě provedení odlišné 
barevné úpravy povrchu nájezdové rampy není nutné tuto nájezdovou rampu vyznačovat 
vodorovným dopravním značením č. V17. Nedílnou součástí tohoto prahu je dostatečné 
odvodnění. Budovaná odstavná místa budou v souladu s ČSN 736056 o odstavných a 
parkovacích plochách silničních vozidel (březen 2011). 

h) Instalované dopravní značení a zařízení musí odpovídat Zásadám pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích TP 65 (druhé vydání – účinnost od 1. 12. 2002) a Zásadám pro 
označování dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169 (účinnost od 1. 4. 2005). 
Provedení dopravních značek musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným provedením 
vyhl. MD č. 295*2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (účinnost od 1. 1. 2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1. 
Instalované dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích musí být schváleny 
Ministerstvem dopravy a instalovány odbornou firmou nebo osobou s platným oprávněním pro 
tyto práce. 

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ev. č. 
42961/2018-KSUS ze dne 23. 8. 2018:  

a) Vjezd bude mít zpevněný povrch (beton, živice, zámková dlažba apod.), napojený pevně na 
přilehlou komunikaci III/10169. 
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b) Odvodnění vjezdu musí být provedeno tak, aby bylo zabráněno stékání povrchové vody z p. p. č. 

417/1 v k. ú. Doubravčice na silnici a opačně. 

c) Investor stavby je povinný udržovat vjezd v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování či 
poškozování přilehlé komunikace. Případné poškození nebo znečištění musí být neprodleně 
odstraněno. 

d) Součástí žádosti o vydání rozhodnutí o připojení pozemku na silnici III/10169 bude kladné 
vyjádření Policie ČR, DI Kolín a rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Český Brod. 

e) Napojení na stávající vodovod, splaškovou kanlizaci, bude rpovedeno otevřeným výkopem 
v zeleném pásu bez narušení zpevněné části vozovky. Výkop bude řádně pažen, aby nedošlo 
k poškození silnice. 

f) Nový kabel VO bude uložen v zeleném pásu otevřeným výkopem, min. 1 m od zpevněné hrany 
vozovky. 

g) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden 
do původního stavu 

h) Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného 
odborem dopravy MěÚ Český Brod. 

18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru ev. č. KO-1220-
2/2018/PD ze dne 17. 10. 2018: 

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro 
min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se 
v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím 
armaturám inženýrských sítí. 
Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na 
komunikacích, včetně situačního plánku a stanovením objízdných tras na HSZ Stč. kraje, územní 
odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem. 
V souladu s čl. 12.2.3 ČSN 73 0802 bude u komunikace v celé řešené oblasti zákaz odstavení a 
parkování vozidel mimo vyhrazená místa. Pro příjezd požárních vozidel musí být trvale zajištěn 
volný jeden jízdní pruh se šířkou vozovky nejméně 3,00 m. 
Bude zajištěn hydrostatický tlak 0,2 MPa a průtok 4 l.s-1 na neméně příznivém hydrantu, v případě 
užití posilovací čerpací stanice bude tato stanice odpovídat požadavkům čl. 7 ČSN 73 0873 Požární 
bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (náhradní zdroj elektrické energie, náhradní čerpací 
zařízení). K vydání kolaudačního souhlasu bude doložen protokol o přezkoušení vnějších požárních 
hydrantů pro odběr požární vody pro danou lokalitu v souladu s čl. C.1.3 přílohy ČSN 73 0873 
Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. K nově navrhovaným požárním hydrantům 
bude zajištěn trvalý příjezd a volný přístup dle čl. 8 ČSN 78 0873: PBS - – Zásobování požární vodou. 
Požární hydranty budou označeny dle ČSN 75 5025: Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě. 

19. Budou dodrženy podmínky stanoviska NIPI Bezbariérové prostředí, o. p. s., zn. 110180409 ze 
dne 1. 9. 2018: 

a) V navržené obytné zóně bude dodržen požadavek na vodící linie dle bodu 1.2.1 přílohy č. 1 
s preferencí přirozených vodících linií s parametry dle bodu 1.2.1.1 přílohy č. 1 k vyhlášce 
(podezdívky plotů, trávníkové obrubníky atp.). U vodící linie formou trávníkového obrubníku 
musí být výška nad terénem nejméně 60 mm. 

b) V rámci navržených 11 podélných parkovacích stání je třeba navrhnout jedno vyhrazené 
parkovací stání pro vozidla přepravující osoby s těžkým pohybovým postižením s parametry dle 
bodů 1.14 a 1.1.5 přílohy č. 2 k vyhlášce v souladu s odst. 2 § 4 vyhlášky – šířka 3500 mm 
(vč. manipulační plochy 1200 mm), délka 7000 mm; podélný sklon nejvýše 2%, příčný sklon 
nejvýše 2,5%; od stání musí zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce 
s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm s nájezdovou rampou ve sklonu nejvýše 12,5% (s ohledem 
na umístění vyhrazeného parkovacího stání je třeba pamatovat na dodržení požadavku vodící 
linie viz připomínky č. 1); povrch stání bude rovný, pevný a upravený proti skluzu se 
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součinitelem smykového tření nášlapné vrstvy nejméně 0,5; vyhrazené parkovací stání bude 
vyznačeno dopravním značením V10f a IP12 se symbolem O1. 

c) U sloupů veřejného osvětlení bude dodržen požadavek na vizuální kontrast v souladu s bodem 
1.2.11 přílohy č. 1 k vyhlášce. Doporučujeme provedení kontrastního značení pruhem ve výšce 
1400 – 1600 mm. 

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Technických služeb Doubravčice PIS033/2018/KV ze 
dne 3. 8. 2018: 

a) Kanalizační přípojka bude zakončena korugovanou šachtou se silnostěnným dnem (min 1,5 cm) 
a s technologickým vystrojením pro tlakové čerpadlo AQ9, AQ6, popř. AQ4. 

b) Vodovodní přípojka bude zakončena vodoměrným měřením, jehož součástí je i zpětná klapka a 
které bude zaplombováno pracovníkem Technických služeb Doubravčice, s.r.o. 

c) Realizace přípojek K+V je podmíněna podpisem smlouvy o dodávce pitné vody a odváděním 
odpadních vod. 

d) Bude dodržena metodika připojení K+V dle platných podmínek Technických služeb Doubravčice, 
s.r.o. 

21. Při provádění stavby dojde ke styku se sítěmi společnosti ČEZ Distribuce, a. s.. Musí být dodrženy 
podmínky vyjádření, zn. 0100964808 ze dne 2. 8. 2018 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Doubravčice, Obecní 94, 282 01  Doubravčice 
Zoltán Schneider, nar. 4.4.1987, Zenklova 8/78, 180 00  Praha 
Jana Szabóová, nar. 19.4.1987, Ostrovská 275/5, 360 04  Karlovy Vary 
Jaroslav Pačes, nar. 7.7.1955, Netušilská 380, 190 16  Praha 
Antonín Hron, nar. 23.8.1978, Hasova 3093/1, 143 00  Praha 
Ing. Anna Znamínková, nar. 20.9.1944, Novoborská 614/15, 190 00  Praha 
Marie Tlášková, nar. 17.3.1954, Větrná 174, 282 01  Doubravčice 
Petr Aschenbrenner, nar. 14.10.1972, Na Parcelách 242, 282 01  Český Brod 
Barbora Čížková, nar. 15.10.1992, Pražská 38, 252 02  Jíloviště 
Maximilian Schneider, nar. 21.10.1985, Českomoravská 1181/23, 190 00  Praha 
Kateřina Schneider, nar. 13.9.1988, Českomoravská 1181/23, 190 00  Praha 
Anna Hanusová, nar. 27.11.1990, Na křivině 1363/4, 140 00  Praha 
Petr Krása, nar. 10.4.1966, Nechvílova 1841/9, 148 00  Praha 
Jindra Krásová, nar. 18.9.1966, Nechvílova 1841/9, 148 00  Praha 
Jiří Korecký, nar. 21.7.1982, Za Dvorem 2283, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Sylvie Korecká, nar. 27.10.1982, Za Dvorem 2283, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Stanislav Siegl, nar. 3.9.1977, Mazurská 520/9, 181 00  Praha 
Petr Chvojka, nar. 20.9.1981, Holubinková 168/6, 104 00  Praha 
Marek Luňák, nar. 11.7.1988, Levandulová 628/14, 103 00  Praha 
Jana Luňáková, nar. 14.7.1990, Ronešova 1133/2, 198 00  Praha 
Ing. Irena Wisterová, nar. 11.9.1959, Sezemínská 2030/5, 155 00  Praha 
Marcela Drahošová, nar. 22.3.1977, Hradešín 135, 282 01  Hradešín 
Lukáš Vedral, nar. 15.11.1986, Sudoměřská 893/52, 130 00  Praha 
Veronika Vedralová, nar. 3.8.1987, Sudoměřská 893/52, 130 00  Praha 
Aneta Brátová, nar. 2.12.1981, Končinská 1130, 549 41  Červený Kostelec 
František Němeček, nar. 10.5.1980, Bořanovická 210/27, 182 00  Praha 
Eliška Bezděková, nar. 17.8.1989, Augustinova 2074/7, 148 00  Praha 
Tomáš Skoupý, nar. 28.9.1982, Petýrkova 1948/14, 148 00  Praha 
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Odůvodnění: 

Dne 26. 9. 2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den, o jehož výsledku byl 
sepsán protokol.  

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, 
a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stanoviska sdělili: 

- MěÚ Český Brod, koordinované závazné stanovisko č. j. MUCB 54152/2018 ze dne 22. 8. 2018 

- MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památková péče č. j. MUCB 74952/2018 ze 
dne 21. 11. 2018 

- MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – územní plánování č. j. MUCB 50701/2018 
ze dne 8. 8. 2018 

- MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství – souhlas k odnětí zemědělské půdy ze 
ZPF č. j. MUCB 63293/2018 ze dne 15. 10. 2018 

- MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství – nakládání s odpady č. j. 
MUCB 54058/2018 ze dne 22. 8. 2018 

- Obec Doubravčice č.j. 2018/31/st/Pr ze dne 3. 8. 2018 

- Obec Doubravčice č.j. PIS040/2018 ze dne 3. 8. 2018 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. j. KHSSC 42102/2018 ze 
dne 9. 8. 2018 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát Kolín, č. j. 
KRPS-241411-1/čj-2018-010406-DOŽ ze dne 29. 8. 2018 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje ev. č. 42961/2018-KSUS ze dne 23. 8. 2018  

- Hasičský záchranný sbor ev. č. KO-1220-2/2018/PD ze dne 17. 10. 2018 

- NIPI Bezbariérové prostředí, o. p. s., zn. 110180409 ze dne 1. 9. 2018 

- Povodí Labe, státní podnik č. j. PVZ/18/33290/Mf/0 ze dne 3. 9. 2018 

- Ústav archeologické památkové péče středních Čech zn. 3704/2018 ze dne 29. 8. 2018 

- Technické služby Doubravčice PIS033/2018/KV ze dne 3. 8. 2018 

- Telco Pro Services, a. s., zn. 0200787663 ze dne 2. 8. 2018 

- ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0100964808 ze dne 2. 8. 2018 

- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., č. j. 685113/18 ze dne 2. 8. 2018 

- T-Mobile Czech Republic a. s., zn. E28497/18 ze dne 2. 8. 2018 

- Vodafone Czech Republic a. s., zn. MW000008856888939 ze dne 2. 8. 2018 

- Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj č. j. 20099/4.42/18-2 ze 
dne 11. 9. 2018 

- 1. SčV, a. s., zn. TÚŘ/o18800044596/18 ze dne 3. 8. 2018 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Martin Jordák, Martin Frejlach, Vít Matrka, Jiří Jordák, Milada Jordáková 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastník řízení Irena Wisterová, nar. 11. 9. 1959, bytem Sazemínská 2030/5, 155 00 Praha 5, 
zastoupená Mgr. Annou Kamínkovou, advokátkou ČAK 16176, se sídlem Londýnská 83, 120 00 
Praha 2 uplatnila dne 19. 11. 2018 tyto námitky, citace: 

„Vážení, 

ve stanovené lhůtě vznáším námitku Ireny Wisterové, narozené 11. září 1959, bytem Sazemínská 
2030/5, 15500 Praha 5 (dále jen „Účastník“)k záměru, který je předmětem územního řízení vedeného 
nadepsaným stavebním odborem pod sp. zn.: S-MUCB 62404/2018/OSÚP-Fry, č. j. MUCB 69483, 
tj. umístění inženýrských sítí, komunikace a veřejného osvětlení (dále jen „Záměr“) na žádost 
stavebníka – Obce Doubravčice, IČO 235369. 

Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkovi doručeno dne 2. listopadu 2018. 

Účastník je mj. vlastníkem pozemku p. č. 417/3 v katastrálním území Doubravčice (dále jen 
„Pozemek“). Vzhledem k tomu, že Záměr je realizován mj. na pozemcích s Pozemkem přímo 
sousedících, je Účastník realizací Záměru přímo dotčen na svých právech. 

V Záměru je mj. navrhováno umístění místní komunikace na pozemku 417/1 v katastrálním území 
Doubravčice s tím, že těleso silnice (betonová dlažba) není dovedena až k hranici Pozemku, ale 
zpevněná plocha končí cca 10 – 12 m od hranice Pozemku, v prostoru mezi koncem betonové dlažby 
a hranicí pozemku je umístěna zeleň a vsakovací objekt. 

Navrhovaným řešením by Pozemek ztratil přímé napojení na zpevněnou část místní komunikace, což 
bude mít za následek ztížený přístup k Pozemku (například v zimních měsících). Navíc, v případě 
změny katastrálního vymezení pozemků, na nichž bude realizována stavba silnice, při povolování 
jejího užívání by mohlo dojít i k odnětí bezprostředního přístupu Pozemku na veřejnou komunikaci, 
což by s sebou nepochybně neslo snížení hodnoty Pozemku. 

Vzhledem ke shora uvedenému požaduji, byla po realizaci Záměru byla zabezpečena nezbytná cesta 
na Pozemek, a to tak aby byl tento přístupný z veřejné komunikace pro pěší i motorová vozidla.“ 

Odůvodnění námitky: 

Účastník řízení paní Irena Wisterová ve svých námitkách vznesla požadavek na zabezpečení cesty a 
přímého napojení pozemku parc. č. 417/3 (pozemek paní Ireny Wisterové) v k. ú. Doubravčice na 
pozemek parc. č. 417/1 (budoucí místní komunikace) v k. ú. Doubravčice. 

Stavební úřad sděluje, že pozemek parc. č. 417/3 (pozemek paní Ireny Wisterové) v k. ú. Doubravčice je 
katastrálním vymezením přímo napojen na pozemek parc. č. 417/1 (budoucí místní komunikace) v k. ú. 
Doubravčice. Po dokončení stavby bude pozemek parc. č. 417/1 v k. ú. Doubravčice veden v evidenci 
katastru nemovitostí jako druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, čímž je 
zabezpečen přístup na pozemek parc. č. 417/3 v k. ú. Doubravčice po veřejně přístupné komunikaci. 
Stavební úřad sděluje, že žadatel (obec Doubravčice) není povinen vybudovat zpevněnou část povrchu 
komunikace v požadovaném rozsahu. Úvaha týkající se změny katastrálního vymezení pozemků vedoucí 
k odnětí přístupu na pozemek parc. č. 417/3 v k. ú. Doubravčice a snížení hodnoty pozemku jsou 
předjímaním podatele, pozemek parc. č. 417/1 je v celém rozsahu uvažován pro stavbu veřejné 
komunikace.  
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
otisk úředního razítka  
Ing. Radana Marešová v.r. 
vedoucí odboru 
oprávněná úřední osoba 
za správnost vyhotovení Marie Kolářová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 

hlavní účastníci (dodejky) 
Jana Valentová, Spojovací č.p. 259, Radonice, 250 73  Jenštejn 
Zoltán Schneider, Zenklova č.p. 8/78, 180 00  Praha 8-Libeň 
Jana Szabóová, Ostrovská č.p. 275/5, Bohatice, 360 04  Karlovy Vary 4 
Jaroslav Pačes, Netušilská č.p. 380, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 
Antonín Hron, Bobkova č.p. 7/716, Praha 9-Černý Most, 198 00  Praha 98 
 trvalý pobyt: Hasova č.p. 3093/1, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 
Ing. Anna Znamínková, Novoborská č.p. 614/15, 190 00  Praha 9-Prosek 
Marie Tlášková, Větrná č.p. 174, Doubravčice, 282 01  Český Brod 
Petr Aschenbrenner, Na Parcelách č.p. 242, Liblice, 282 01  Český Brod 
Barbora Čížková, Pražská č.p. 38, 252 02  Jíloviště 
Maximilian Schneider, Českomoravská č.p. 1181/23, 190 00  Praha 9-Libeň 
Kateřina Schneider, Českomoravská č.p. 1181/23, 190 00  Praha 9-Libeň 
Anna Hanusová, Na křivině č.p. 1363/4, 140 00  Praha 4-Michle 
Petr Krása, Nechvílova č.p. 1841/9, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Jindra Krásová, Nechvílova č.p. 1841/9, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Jiří Korecký, Za Dvorem č.p. 2283, Brandýs nad Labem, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 
Sylvie Korecká, Za Dvorem č.p. 2283, Brandýs nad Labem, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 
Stanislav Siegl, Mazurská č.p. 520/9, Praha 8-Troja, 181 00  Praha 81 
Petr Chvojka, Holubinková č.p. 168/6, Praha 10-Pitkovice, 104 00  Praha 114 
Marek Luňák, Levandulová č.p. 628/14, Praha 10-Kolovraty, 103 00  Praha 113 
Jana Luňáková, Ronešova č.p. 1133/2, Praha 9-Černý Most, 198 00  Praha 98 
Ing. Irena Wisterová, Sezemínská č.p. 2030/5, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
Marcela Drahošová, Hradešín č.p. 135, 282 01  Český Brod 
Lukáš Vedral, Sudoměřská č.p. 893/52, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Veronika Vedralová, Sudoměřská č.p. 893/52, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Aneta Brátová, Končinská č.p. 1130, 549 41  Červený Kostelec 
František Němeček, Bořanovická č.p. 210/27, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
Eliška Bezděková, Augustinova č.p. 2074/7, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Tomáš Skoupý, Petýrkova č.p. 1948/14, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
 
účastníci (veřejnou vyhláškou) 
Martin Jordák, Úvalská č.p. 97, Doubravčice, 282 01  Český Brod 
Martin Frejlach, Ječná č.p. 515/26, 120 00  Praha 2-Nové Město 
Vít Matrka, Úvalská č.p. 92, Doubravčice, 282 01  Český Brod 
Jiří Jordák, Úvalská č.p. 113, Doubravčice, 282 01  Český Brod 
Milada Jordáková, Úvalská č.p. 113, Doubravčice, 282 01  Český Brod 
  
dotčené správní úřady 
Obecní úřad Doubravčice, IDDS: q4daj9u 
 sídlo: Obecní č.p. 94, Doubravčice, 282 01  Český Brod 
Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování  - památková péče, náměstí Husovo č.p. 
70, 282 01  Český Brod 
Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování - úřad územního plánování, náměstí 
Husovo č.p. 70, 282 01  Český Brod 
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01  
Český Brod 
Městský úřad Český Brod, odbor ŽPaZ, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01  Český Brod 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: Karlovo náměstí č.p. 44, 280 02  Kolín 2 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Kolín, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
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 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 
NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 
 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 
  
ostatní 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd 
 sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Technické služby Doubravčice s.r.o., IDDS: 6tzgmfj 
 sídlo: Obecní č.p. 94, Doubravčice, 282 01  Český Brod 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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