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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

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 91 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 12. 9. 2017 podal 

Obec Tuchoraz, IČO 00235814, Tuchoraz 99, 282 01 Tuchoraz, 
kterého zastupuje IRNA s.r.o., Irena Zieglerová, IČO 61466832, Na Konečné 9/38, 147 00  Praha 4 

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

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona 

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 

Kanalizační řady a přípojky 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 65 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 70 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 72 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 80/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 16/2 (ostatní plocha), parc. č. 16/8 (ostatní plocha), parc. č. 35/12 
(zahrada), parc. č. 35/25 (zahrada), parc. č. 35/29 (ovocný sad), parc. č. 35/30 (ovocný sad), parc. č. 
35/36 (zahrada), parc. č. 359/1 (ostatní plocha), parc. č. 359/5 (ostatní plocha), parc. č. 398/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 431 (ostatní plocha) v katastrálním území Tuchoraz. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Nová část veřejné kanalizační sítě - odbočné řady s přípojkami 

 

Umístění stavby na pozemku: 

Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54/1 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a 
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nádvoří), st. p. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 65 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 70 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 72 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 80/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 16/2 (ostatní plocha), parc. č. 16/8 (ostatní plocha), parc. č. 35/12 
(zahrada), parc. č. 35/25 (zahrada), parc. č. 35/29 (ovocný sad), parc. č. 35/30 (ovocný sad), parc. č. 
35/36 (zahrada), parc. č. 359/1 (ostatní plocha), parc. č. 359/5 (ostatní plocha), parc. č. 398/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 431 (ostatní plocha) v katastrálním území Tuchoraz, tak jak je vyznačeno v předložené 
projektové dokumentaci. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou projekt IV s.r.o, 
Jemnická 707, Praha 9, ing. Knotek ČKAIT 0006393, která je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí, 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. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí 
v dotčeném území. 

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

4. Budou dodrženy podmínky 1. SČV, a.s., Novohospodská 93,261 01 Příbram, ze dne 23.08.2017, 
zn.TÚŘ/017800037109/17  

- V místě stavby jsou uloženy podzemní sítě ve správě 1.SČV, a.s., které je nutné před zahájením 
stavby vytýčit provozovatelem. 

- Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu dle §23 zák.č. 274/2001 Sb. Nad vodovodním 
řadem, vodovodními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postavená žádná trvalá 
stavba s výše uvedenou související. 

- Při pokládce vedení, či jiných trvalých staveb souvisejících s výše uvedenou stavbou, dodržte 
nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle ČSN 
73 6005. 

- Budou splněny podmínky k provádění stavby vydané 1.SčV, as. 

5. Budou splněny podmínky MěÚ OŽPaZ Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český brod, ze dne 
16.05.2017, č.j.S-MUCB 31032/2017/ŽP/Kad 

- Z hlediska nakládání s odpady - před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas 
nebude vydáván, nejpozději do 30 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 

- ochrana ovzduší – Investor – dodavatel, provede při realizaci akce, při postupech, které mohou 
vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel 
vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění 
sypkých materiálů při přepravě, event. je ho skladování, apod.) 

- vodní hospodářství -  stavební povolení ke stavbě odbočných řadů  a domovních čerpacích 
šachet tlakové kanalizace bude vydávat odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný 
vodoprávní úřad podle §15 zák.č.254/2001 Sb. O vodách ve znění pozdějších předpisů, protože 
v uvedené věci se jedná o vodní dílo.  Gravitační přípojky bude stavebně povolovat příslušný 
stavební úřad. 

- Ochrana ZPF – k umístění kanalizačních přípojek nemáme připomínky, tam, kde je pozemek pod 
ochranou ZPF (35/30, 35/12, 35/36, 39, 143/18) je nutné provádět práce tak, aby  na zemědělském 
půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám a po skončení práce uvést 
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dotčené plochy do původního stavu. Pokud si práce vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu 
delší, než 1 rok, včetně uvedení pozemků do původního stavu, je investor povinen, dle §8 odst.3 
zákona požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu podle §9 zákona. 

6. Budou dodrženy podmínky MěÚ ODaOŽÚ Český Brod, nám. Husovo 70 282 01 Český Brod, ze dne 
17.05.2017, č.j.MUCB 31296/2017/OD/Ka 

- Příčné přechody silnic požadujeme  provést  podvrtem, nebo protlakem bez poškození povrchu 
silnic. V případě, kde to nebude technicky možné, lze výjimečně povolit otevřené výkopy 
v komunikacích. Technické podmínky uvedení silnic do původního stavu stanoví správce silnic KSÚS 
Stč. kraje, p.o. 

- Před vydáním územního souhlasu bude na ODaOŽÚ MěÚ Český Brod zažádáno o zvláštní užívání 
silnic na umístění kanalizačních přípojek v silničním tělese nebo pozemku podle §25 odst.6 písm.d) 
zákona č.13/1997, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti je třeba u 
každé silnice III. Třídy specifikovat počty přípojek, celkovou délku potrubí umístěného v této silnici a 
způsob uložení (protlak, otevřený výkop) do silničního pozemku. 

- Na provádění vlastních stavebních prací v tělese silnic je, podle §25 odst.6 písm. C) bod 3 zákona 
o pozemních komunikacích, třeba povolení zvláštního užívání silnic. Žádost podá zhotovitel min.30 
dní před zahájením prací v silničním pozemku. Nedílnou součástí žádosti bude situační plánek 
okotovaný ve vztahu ke komunikacím, vyjádření vlastníka III.třídy )Středočeský kraj) zastoupeného 
KSÚS Stč.kraje,p.o., ve kterém budou zároveň uvedeny podmínky a rozsah na uvedení komunikací 
do původního stavu, vyjádření Policie ČR KŘP Stč.kraje DI Kolín z hlediska bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu, jméno a příjmení toho, kdo bude za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho 
datum narození a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo, a IČO), povolení k provozování 
předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání silnic a přesný termín realizace prací v silničním 
pozemku. Současně bude podána žádost o stanovení přechodné úpravy dopravního značení na 
silnicích III třídy a dotčených místních komunikacích. K žádosti bude přiložen návrh dopravního 
opatření a vyjádření Policie ČR KPŘ Stč. Kraje DI Kolín k tomuto návrhu 

7. Budou dodrženy podmínky KŘP Stč. kraje, ú.o.Kolín DI Kolín Václavská 11, 280 16 Kolín ze dne 
29.05.2017, č.j. KRPS-165665-1/ČJ-2017-010406-DOŽ 

- Firma, která bude stavbu realizovat v případě zásahu do silnice, místní komunikace anebo do 
částo přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát 
Kolín o vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, a  předložit ke schválení projektovou 
dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného s souladu s TP 66, dle Zásad pro 
přechodné dopravní značení (III. vydání-účinnost 1.4.2015). 

8. Budou dodrženy podmínky CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 07.09.2017, č.j. 710952/17. 

9. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 15.06.2017, 
zn.001093298188: 

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je  platné Sdělení o existenci 
energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, vdaném zájmovém území tohoto 
souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření 

- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami 
a předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 
50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 
6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení 

- Umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu el. Zařízení bude prováděno podle 
projektové dokumentace 

- Při budování kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet 
minimální vzdálenost 0,50 m. 

- Při styku s nadzemním vedením NN  0,4 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy 
vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302. 



Č.j. MUCB 76227/2017 str. 4 

 
- Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů, nebo pojistkových či rozpojovacích 

skříní nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302. 

- Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího 
nadzemního vedení VN 22 kV a příhradových trafostanic tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability 
nebo poškození uzemnění a k porušení manipulačního prostoru. 

- Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 
50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. 

- Stavbou nesmí dojít k poškození transformační stanice a nesmí být zamezen přístup 
k distribučnímu zařízení el. energie, které je v majetku ČEZ Distribuce a.s. z důvodu zajištění 
spolehlivého a bezpečného provozu naší distribuční sítě. 

- Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – 
ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma. 

- Práce v ochranném pásmu vedení VVN (VN), budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz 
B, který bude vydán na požádání naším smluvním provozovatelem ČEZ Distribuční služby, s r.o. (linka 
800 850 860). 

- Jakákoli poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, 
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na  náklady 
viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší 
společností. 

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k našemu zařízení. 

- Při realizaci  stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení 
nebo mechanizmů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 
2m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel 
povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. 

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů. 

- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných 
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené 
stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou 
stavebníkovi následkem poruchy, nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností 
nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety 
země oproti současnému stavu. 

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou 
tohoto souhlasu 

- Jakékoli události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na 
linku 800 850 860, nebo včas oznámeny naší společnosti. 

- Vyjímky z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. 

10. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 07.09.2017, 
zn.0100801658. 

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Tuchoraz, Tuchoraz 99, 282 01  Tuchoraz 
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Odůvodnění: 

Dne 12.9.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil 11.10.2017 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.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- MěÚ OŽPaZ Český Brod, nám.Husovo 70, 282 01 Český brod, ze dne 16.05.2017, č.j.S-MUCB 
31032/2017/ŽP/Kad 

- MěÚ ODaOŽÚ Český Brod, nám.Husovo 70 282 01 Český Brod, ze dne 17.05.2017, č.j.MUCB 
31296/2017/OD/Ka 

- KHS Stč.kraje ú.p.Kolín, Karlovo nám.44, Kolín ze dne 13.05.2017, č.j.KHSSC 27137/2017 

- HZS Stč.kraje,ú.o.Kolín, Polepská 634, Kolín ze dne 31.05.2017, ev.č. KO-735-2/2017/PD 

- MěÚ OSÚP památková péče, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod ze dne 12.06.2017, č.j. S-MUCB 
31033/2017/OSÚP/Jin 

 

Vjádření sdělili: 

- 1. SČV, a.s., Novohospodská 93,261 01 Příbram, ze dne 23.08.2017, zn.TÚŘ/017800037109/17  

- KŘP Stč.kraje, ú.o.Kolín DI Kolín Václavská 11, 280 16 Kolín ze dne 29.05.2017, č.j. KRPS-165665-
1/ČJ-2017-010406-DOŽ 

- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 07.09.2017, č.j. 710952/17. 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 15.06.2017, zn.001093298188: 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 07.09.2017, zn.0100801658. 

- Povodí labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec králové ze dne 17.05.2017 
č.j.PVZ/17/21141/Mf/0 

- Grid Services, s r.o., Plynárenská 499/1,602 00 Brno ze dne 31.08.2017 zn.5001577782 

- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odb. ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 
Praha 6, ze dne 20.06.2017, spis.zn. 5533/63349/2017-8201-OÚZ-PCE 

 

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: 

Vlastníci pozemků st. p. 53 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 
55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 63 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 65 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 68 
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(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 70 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 80/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. 16/2 (ostatní plocha), parc. č. 16/8 (ostatní plocha), parc. č. 35/12 (zahrada), parc. č. 
35/25 (zahrada), parc. č. 35/29 (ovocný sad), parc. č. 35/30 (ovocný sad), parc. č. 35/36 (zahrada), parc. 
č. 359/1 (ostatní plocha), parc. č. 359/5 (ostatní plocha), parc. č. 398/2 (ostatní plocha), parc. č. 431 
(ostatní plocha) v katastrálním území Tuchoraz. 

 

 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Připomínky nebyly vzneseny 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

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 také 
místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 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.  
odborný pracovník stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba 
Za správnost vyhotovení Adam Turecký 
 



Č.j. MUCB 76227/2017 str. 7 

 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne……………………………………..                                 Sejmuto dne…………………………………………………… 
 
 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 
20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, celkem 20500 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
IRNA s.r.o., IDDS: humcwib 
 sídlo: Na Konečné č.p. 9/38, Písnice, 147 00  Praha 4 
 zastoupení pro: Obec Tuchoraz, Tuchoraz 99, 282 01  Tuchoraz 
Ing. František Vyšata, Tuchoraz č.p. 81, 282 01  Český Brod 
Obec Tuchoraz, IDDS: 4fyedpb 
 sídlo: Tuchoraz č.p. 99, 282 01  Český Brod 
MUDr. Alexandra Kubartová, Evropská č.p. 693/16, 160 00  Praha 6-Dejvice 
Petr Hybeš, Tuchoraz č.p. 127, 282 01  Český Brod 
Hana Hybešová, Tuchoraz č.p. 127, 282 01  Český Brod 
Robert Vyšata, Želetavská č.p. 1447/5, 140 00  Praha 4-Michle 
Anna Zadražilová, Tuchoraz č.p. 78, 282 01  Český Brod 
Miloslav Zadražil, Tuchoraz č.p. 78, 282 01  Český Brod 
Alena Novotná, Tuchoraz č.p. 59, 282 01  Český Brod 
Martin Novotný, Tuchoraz č.p. 59, 282 01  Český Brod 
Marcel Novotný, Tuchoraz č.p. 59, 282 01  Český Brod 
Marie Veselá, Tehovská č.p. 2152/58, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Jan Veselý, Ke Kotlářce č.p. 1146/12, 150 00  Praha 5-Košíře 
Jitka Fialová, Litevská č.p. 2612, Kročehlavy, 272 01  Kladno 1 
Ing. Tomáš Kořínek, Proutěná č.p. 415/31, Praha 4-Újezd u Průhonic, 149 00  Praha 415 
Eva Kořínková, Proutěná č.p. 415/31, Praha 4-Újezd u Průhonic, 149 00  Praha 415 
Jiří Svoboda, Pod areálem č.p. 379/3, Praha 10-Štěrboholy, 102 00  Praha 102 
Tomáš Svoboda, Pod areálem č.p. 365/5, Praha 10-Štěrboholy, 102 00  Praha 102 
Jana Matoušková, Tuchoraz č.p. 57, 282 01  Český Brod 
Ludmila Záhorová, Borošova č.p. 635/4, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 
Ing. Ivan Veselý, Tuchoraz č.p. 122, 282 01  Český Brod 
Ivana Medunová, Tuchoraz č.p. 61, 282 01  Český Brod 
Kateřina Barochová, Tuchoraz č.p. 75, 282 01  Český Brod 
Michal Bláha, Tuchoraz č.p. 75, 282 01  Český Brod 
Ilona Bláhová, Tuchoraz č.p. 75, 282 01  Český Brod 
Jana Šimůnková, Tuchoraz č.p. 56, 282 01  Český Brod 
David Šimůnek, DiS., Tuchoraz č.p. 156, 282 01  Český Brod 
Jindřich Macháček, Měchenická č.p. 2557/12, Záběhlice, 141 00  Praha 41 
Josefa Macháčková, Bělčická č.p. 2845/21, Záběhlice, 141 00  Praha 41 
Magdalena Nováková, Tuchoraz č.p. 65, 282 01  Český Brod 
Zdeněk Novák, Tuchoraz č.p. 119, 282 01  Český Brod 
Eva Veselá, Tuchoraz č.p. 145, 282 01  Český Brod 
Miroslava Urbanová, Tuchoraz č.p. 64, 282 01  Český Brod 
Jaroslava Víznerová, Tuchoraz č.p. 64, 282 01  Český Brod 
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Petr Houžvička, Vykáň č.p. 65, 289 15  Kounice 
Petra Marešová, Tuchoraz č.p. 126, 282 01  Český Brod 
Jana Kraftová, Tuchoraz č.p. 62, 282 01  Český Brod 
Olga Jurková, Tuchoraz č.p. 71, 282 01  Český Brod 
Oleg Curtev, Tuchoraz č.p. 165, 282 01  Český Brod 
Dagmar Curteva, Tuchoraz č.p. 165, 282 01  Český Brod 
  
dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e 
 sídlo: Karlovo náměstí č.p. 44, 280 02  Kolín 2 
MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Husovo č.p. 70, 282 24  Český Brod 
MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ, IDDS: jgqbsve 
 sídlo: nám. Husovo č.p. 70, 282 01  Český Brod 
MěÚ Český Brod, památková péče, IDDS: jgqbsve 
 sídlo: nám. Husovo č.p. 70, , 282 01  Český Brod 

  
ostatní 
ČR - Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice, Teplého č.p. 1899, 530 03  Pardubice 3 
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy 
 místo podnikání: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
CETIN  Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Kolín, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
1. SČV, a.s., Novohospodská 93,261 01 Příbram, IDDS: mw2g7ve 
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