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OZPZ 70732/12-Ha 
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Štěpánka Holá 
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 Počet listů: 

Příloh/listů: 
4 
0/0 

   
 Datum: 25.02.2013 
 
 
Dolní Chvatliny – povolení ke stavbě podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, pro stavbu 
„Technická infrastruktura obce Dolní Chvatliny - vodovod Dolní Chvatliny“ na pozemcích v k.ú. 
Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice.  
 

ROZHODNUTÍ 
Veřejnou vyhláškou 

 
Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje Odbor životního prostředí a 
zemědělství Městského úřadu Kolín, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního 
stavebního úřadu podle § 104 a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů znění (vodní zákon) a § 15, odstavec 1, písmeno d) zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) podle § 15, odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 115 a následujících stavebního zákona  
 

            
povolení 

 
Obci Dolní Chvatliny, IČ 00235351, Dolní Chvatliny 4,      
 
ke zřízení vodního díla „Technická infrastruktura obce Dolní Chvatliny – vodovod Dolní 
Chvatliny“  na pozemcích parc. číslo  304/2, 310/1, 56/1, 310/3  v místě totožném s p. p. č. 310/3 dle 
PK, 296, 42/8, 310/11, 310/2, 310/10, 43/5 a 291/1  vše v k.ú. Mančice, na pozemcích parc. číslo  
476, 199/2, 441/1 v místě totožný s p.p.č  441/1 dle PK, 38/1,512, 451, 444/2 v místě totožný s p.p.č  
dle 444/2, 449/1, 51/4, 454, 69/1 a 469 vše v k.ú. Horní Chvatliny a na pozemcích parc. číslo  87/1 
v místě totožném s p. p. č. 87 dle PK, 80, 83/2, 431/1, 385, 386, 382/1, 382/2, 372 v místě totožný 
s p.p.č  84/1, 372 a 45 dle PK, 388, 381, 75/21 v místě totožný s p.p.č  54 dle KN, 52/22, 52/24, 422/1, 
371/1, 373, 395, 36/11, 29, 30/4, 32/8, 286/1 v místě totožný s p.p.č  286 dle KN a 440 vše v k.ú. 
Dolní Chvatliny, obec Dolní Chvatliny, kraj Středočeský, podle § 15, odstavec 1 zákona o vodách a 
podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, zahrnujících tato vodní 
díla:  

SO 01     Přívodní řad do akumulace PE 100 SDR 11 D 63 délky 175 m. 
 
SO 02   Akumulace s AT stanicí-armaturní komora, podzemní vodojem o objemu 2x50 m³, technická 

místnost vše ve společném areálu s plánovanou ČOV 
 
SO 03   Vodovodní řady  :    
                                    A         D 110    o délce    2232,0 m 
                                    A1       D 90      o délce      254,0 m 
                                    A2       D 110    o délce     1905,0 m 
                                    A2-1    D 90      o délce       111,0 m 
                                    A2-2    D 90      o délce         59,0 m 
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                                    A2-3    D 90   o délce        34,0 m 
                                    A2-4    D 90   o délce      140,0 m 
                                    A2-4-1 D 90   o délce        64,0 m 
                                    A2-5    D 90   o délce      154, 0 m 
                                    A2-5-1 D 90  ¨o délce       107,0 m 
                                    A2-5-2 D 90   o délce         79,0 m  
                                    A3       D 90   o délce       267,0 m 
                                    A4       D 90  o délce        207,0 m 
                                    A4-1    D 90  o délce          32,0 m 
                                    A5       D 90  o délce          19,0 m 
                                    A6       D 90   o délce       336,0 m 
                                    A6-1    D 90   o délce         69,0 m 
                                    A6-1-1 D 90  o délce          19,0 m 
                                    A6-2    D 90  o délce          59,0 m 
                                    A7       D 90  o délce          51,0 m 
                                    A8       D 90   o délce       140,0 m 
                                    A8-1    D 90   o délce       142,0 m 
                                    A9       D 90  o délce          36,0 m  
                                    A10     D 90  o délce        412,0 m 
                                    A10-1  D 90  o délce          72,0 m 
                                    A10-2  D 90  o délce        256,0 m  
                                    A10-2-1D 90  o délce         30,0 m 
                                    celkem  D110 4137 m a D90 3149 m 
 
              

Povolení se uděluje za těchto povinností, popřípadě podmínek: 
 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Technická infrastruktura obce Dolní                       
Chvatliny - vodovod Dolní Chvatliny“ ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Roman 
Kratěna, PROIS, a.s., Veverkova 1343, Hradec Králové, 5/2012, zak. č. 04-161. Případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 
2. Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto: 

− Krajská hygienická stanice Stč. kraje, územní pracoviště Kolín, stanovisko ze dne 
10.07.2012, zn.:KHSSC 30746/2012: v souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění této  
podmínek: 

1) Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy výsledky laboratorního rozboru 
vzorků vody ze zdroje HV-1 v rozsahu „úplný“ rozbor dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., - 
odběrové místo vodojem – akumulace po úpravě. 

2) Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy výsledky laboratorního rozboru 
vzorků vody z konců těchto řadů vodovodní řad A- Horní Chvatliny, řad C – Mančice, řad  
H-Dolní Chvatliny v rozsahu „krácený“ rozbor dle vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb 

3) Před vydáním kolaudačního souhlasu budou doloženy doklady o materiálech pro styk 
s pitnou vodou. 

− Hasičský záchranný sbor Stč. kraje, ÚO Kolín, stanovisko ze dne 11.07.2012, č.j: HSKL – 
6842-2/2012-KO - toto stanovisko je vázáno na splnění těchto podmínek: k vydání kolaudačního 
souhlasu bude doložen protokol o přezkoušení vnějších hydrantů pro odběr požární vody v souladu 
s čl.C1.3. přílohy C ČSN 73 0873. Hydranty budou zároveň označeny dle požadavků čl. 8.3 ČSN 73 
0873 a ČSN 75 5025. 
     -  Městský úřad Kolín, odbor dopravy, stanovisko ze dne 17.08.2012 č.j.: OD 50545/12-noj:  
Výše jmenovaná stavba vodovodu se v našem správním obvodu týká zájmů ochrany silnice  III/12538, 
III/33336, III/33337 a III/33339 v obcích Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice  jeho 
umístěním do silničních pozemků, dále pak místních komunikací, které však již nejsou předmětem 
našeho zájmu.  
Příčné křížení silnic III. třídy vodovodními řady včetně vodovodních přípojek bude řešeno podvrty se 
startovacími jámami mimo silniční těleso umístěnými v zelených pásech, chodnících min. 120 cm od 
zpevněné hrany vozovky. 
Podélně v souběhu se silnicemi III. třídy bude vodovod v zastavěné části obcí veden mimo 
silniční těleso v chodnících, zelených pásech – nejméně 120 cm od zpevněné hrany vozovky co 
nejblíže ke stávajícímu oplocení okolních pozemků. Terén bude po uložení potrubí po vrstvách řádně 
hutněn, aby nemohlo dojít k sesednutí krajnice a následně k poškození povrchu vozovky.  
Podélně v souběhu se silnicemi III. třídy mimo zastavěná území obcí (mezi obcemi) je nutné 
vodovodní potrubí umístit za vnější hranu příkopu silnic bez zásahu do jejich tělesa (zák. č. 
13/1997 Sb. § 36), max. na vnější hraně příkopu do silničního pomocného pozemku. 
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V případě nutnosti podélného umístění vodovodního potrubí do tělesa silnice III/12538, 
III/33336, III/33337 a III/33339 v zastavěné části obcí (vzhledem k existenci inž. sítí a prostorovým 
možnostem) požadujeme, aby po skončení stavby byl výkup po vrstvách řádně hutněn, zabetonován 
a byla provedena celková oprava dotčeného jízdního pruhu (popřípadě celé šířky) vozovky 
spočívající v odfrézování povrchu vozovky a položení nové obrusné vrstvy.  
Zásahy do silnic III. třídy stavbou vodovodu požadujeme minimalizovat. 
Časově souběžně požadujeme řešit i výstavbu -  napojení veškerých nových vodovodních přípojek, 
aby po skončení stavby hlavních řadů vodovodu nedocházelo k potřebě dalších zásahů do 
komunikací (pod nedotčenou polovinou vozovky silnic bude provedeno podvrty). 
Žádost o povolení zvláštního užívání silnic III. třídy z důvodu provádění stavebních prací 
(protlaky, atd.) podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K žádosti 
doloží situační plánek okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka 
zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u právnické 
osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace.  

Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj) zastoupeného 
Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. a souhlas orgánu Policie ČR KŘ Policie Stř. 
kraje DI Kolín doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu přechodné úpravy dopravního 
značení.  

 
- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření č.j.:OZPZ 207/13- 

2750/13-Tv ze dne 16.01.2013:  

 Z hlediska nakládání s odpady : S odpady, které vzniknou realizací akce, včetně odpadů ze zařízení 
staveniště, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména 
§ 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny 
podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném 
znění), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně 
bude zajištěno jejich využití před odstraněním.  

Upozorňujeme, že vytěžená zemina a jiné přírodní materiály, vytěžené během stavebních činností, 
jsou odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu pouze v místě stavby.  

V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je 
za tímto účelem předat osobě, která je dle zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
oprávněna k jejich převzetí. 

Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena 
firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště 
a stavby.  

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu 
realizace akce a doložit způsob jejich odstranění. 

 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu : v souladu s ust. § 7 zák.č. 334/1992 Sb., o 
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, vydal orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín souhlas s trasou 
vodovodu, ve kterém jsou pro vstup na zemědělskou půdu stanoveny následující podmínky: 
 

1. provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení 
neprodleně uvést dotčené plochy do stavu, aby mohly plnit funkci řádných zemědělských 
pozemků, 

2. projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky příp. nájemci pozemků,  
3. učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF       

a jeho vegetační kryt, 
4. skrývat odděleně orniční a podorniční vrstvu půdy a zajistit, aby byla ornice zpět rozprostřena 

na původní místo, 
5. v průběhu prací zajistit přístup na zemědělsky obhospodařované pozemky, 
6. začátek prací písemně nahlásit OŽPZ MěÚ Kolín – orgánu ochrany ZPF – minimálně tři dny 

před jejich započetím. 
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3. Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před 
započetím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných 
majitelů nebo správců. 

 
4. Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny dle ČSN 73 60 05 –  

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
5. Budou dodrženy podmínku uvedené ve vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních 
Čech ze dne 18.01.2013 zn. 212/2013:  

         - ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb., bude nutný        
základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývka ornice a všechny zemní práce 
spojené s plochou staveniště je třeba od jejích zahájení sledovat, kresebně a fotograficky a 
písemně dokumentovat odbornou organizací. 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 

          -  sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení 
          - ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací.                            

Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který 
teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky 
vhodném období 

          - písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí. 
 
6. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  zn.          

001037813810 ze dne 11.10.2011. 
       Před započetím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku  

vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s r.o. prostřednictvím 
kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s r.o., tel 840840840. V případě požadavku na přesné 
určení polohy podzemního vedení je nezbytné též provedení jejich vytýčení. 

     V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu na tel:  
840850860. 

 
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Telefonica O2 Czech Republik, a.s. a bude se          

postupovat v souladu s podmínkami ve vyjádření č.j. 511646/13  ze dne 22.01.2013. 
 
8. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení za dodržení příslušných 

bezpečnostních předpisů a platných ČSN.  
 
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. a bude postupovat   

v souladu s podmínkami vyjádření  ze dne 04.01.2012 zn. 5000567460. 

10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku SÚS Kutná Hora  ze dne 29.06.2012 zn.:  
3368/12/KSÚS/KHT/NOV : 

           -   podélné uložení vodovodu bude provedeno v zeleném pásu silnice –III/33336, III/33337 k.ú. 
Dolní Chvatliny, III/33336, III/33339 v k.ú. Horní Chvatliny, III/33337, III/12538 v k.ú. 
Mančice. 

            - s podélným a příčným uložením do vozovky souhlasíme, pokud z technických důvodů není 
možné vodovod umístit mimo těleso silnice. Před zahájením prací vozovku zaříznout, na 
zhutněný podklad zásyp štěrkopískem, 20cm betonu B 10, 5 cm živice ABH a 5cm živice 
ABS s přesahem 25 cm na každou stranu výkopu vč. sfrézování, spáry zalít asfaltovou 
emulsí. 

            -  při podélném uložení do vozovky požadujeme opravu povrchu v šíři jedné, po případě obou 
polovin  vozovky 

            -  křížení komunikací v naší správě bude provedeno protlaky.  

            - zemina z výkopu nebo startovací jámy nebude ukládána na vozovku a zužovat její profil  
            - zelený pás bude uveden po skončení stavby do původního stavu. 

            - záruka na provedené práce bude 60 měsíců. 

            - dopravní řešení bude projednáno a odsouhlaseno DI Policie ČR 

            - před zahájením stavebních prací investor zažádá MěÚ Kolín, odbor dopravy o vydaní 
povolení zvláštního užívání silnice. 

            -  nebude porušeno ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhl. Č. 104/97 Sb. 



 
 
 

Městský úřad Kolín čj.: OZPZ 70732/12-Ha / sz.: OZPZ 15643/2012 5/7

            - před zahájením prací bude předávacím protokolem předán náš pozemek k realizaci 
zvláštního užívání. 

            - před zahájením stavebního řízení bude s KSÚS SK, oblast Kutná Hora – CMS Poděbrady 
sepsána smlouva o omezení užívání silnice – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene.  

            - po ukončení stavebních bude za účasti investora předán protokolárně pozemek zpět správci 
komunikace, bude zkontrolováno dodržení podmínek zvláštního užívání. 

            
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, stanovisko 

správce povodí zn. PVZ/11/27654/Kv/0 ze dne 16.11.2011 :  
- místo křížení vodního toku bude vyznačeno povrchovými značkami a koryto bude uvedeno do 

původního stavu  
 - u bezejmenného vodního toku (IDVT 10178918), ČHP 1-04-06-025) požadujeme, aby při 

výstavbě sjezdu) přístupové komunikace) byl zachován průtočný profil toku 
 

12.  V průběhu stavby vyzve investor vodoprávní úřad k provedení kontrolních prohlídek, dle postupu  
výstavby. Bez provedení kontrolní prohlídky nemůže být pokračováno ve stavbě. 

 
13. Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 
14. Po dokončení stavby investor požádá vodoprávní úřad, který je příslušný k povolení vodního díla   

t.j. Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, o provedení závěrečné 
kontrolní prohlídky a o vydání kolaudačního souhlasu. 

 
15. Zahájení prací bude v předstihu oznámeno uživatelům nemovitostí, jichž se stavba dotkne, a   

bude jim umožněn přístup do objektů. 
 

16. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní  
oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11, odstavec 1 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách, tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu, ve lhůtě 2 měsíců 
ode dne, kdy došlo k převodu nebo přechodu. 

 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je: Obec Dolní Chvatliny, IČ 00235351, Dolní 
Chvatliny 4 
 
O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto: 
Námitkám resp. připomínkám účastníků řízení a dotčených organizací se vyhovuje, neboť byly 
shledány oprávněnými a vznesené požadavky byly začleněny do povinností a podmínek, za kterých 
bylo povolení uděleno. 
 
Odůvodnění : 
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín posoudil návrh žadatele obce Dolní 
Chvatliny, Dolní Chvatliny 4, kterou na základě plné moci zastupuje v tomto řízení spol. PROIS, a.s., 
Veverkova 1343, Hradec Králové, ze dne 10.10.2012, kterým požádala o vodoprávní projednání 
projektové dokumentace ke stavbě – „Technická infrastruktura obce Dolní Chvatliny - vodovod Dolní 
Chvatliny“ na pozemcích v k.ú. Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice. Projektová dokumentace 
řeší tato vodní díla: 

SO 01     Přívodní řad do akumulace PE 100 SDR 11 D 63 délky 175 m. 
 
SO 02   Akumulace s AT stanicí-armaturní komora, podzemní vodojem o objemu 2x50 m³, technická 

místnost vše ve společném areálu s plánovanou ČOV 
 
SO 03   Vodovodní řady  :    
                                    A         D 110    o délce    2232,0 m 
                                    A1       D 90      o délce      254,0 m 
                                    A2       D 110    o délce     1905,0 m 
                                    A2-1    D 90      o délce       111,0 m 
                                    A2-2    D 90      o délce         59,0 m 
                                    A2-3    D 90      o délce        34,0 m 
                                    A2-4    D 90      o délce      140,0 m 
                                    A2-4-1 D 90      o délce        64,0 m 
                                    A2-5    D 90      o délce      154, 0 m 
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                                    A2-5-1 D 90  ¨o délce       107,0 m 
                                    A2-5-2 D 90   o délce         79,0 m  
                                    A3       D 90   o délce       267,0 m 
                                    A4       D 90  o délce        207,0 m 
                                    A4-1    D 90  o délce          32,0 m 
                                    A5       D 90  o délce          19,0 m 
                                    A6       D 90   o délce       336,0 m 
                                    A6-1    D 90   o délce         69,0 m 
                                    A6-1-1 D 90  o délce          19,0 m 
                                    A6-2    D 90  o délce          59,0 m 
                                    A7       D 90  o délce          51,0 m 
                                    A8       D 90   o délce       140,0 m 
                                    A8-1    D 90   o délce       142,0 m 
                                    A9       D 90  o délce          36,0 m  
                                    A10     D 90  o délce        412,0 m 
                                    A10-1  D 90  o délce          72,0 m 
                                    A10-2  D 90  o délce        256,0 m  
                                    A10-2-1D 90  o délce         30,0 m 
                                    celkem  D110 4137 m a D90 3149 m 
 

 
k nimž je třeba povolení podle § 15 vodního zákona. 
 
Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, 
které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí a vodohospodářské poměry, 
obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodoprávní úřad za způsobilý k projednání ve vodoprávním 
řízení dle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  
Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci 
vodoprávní řízení dne 10.10.2012. Dne 03.01.2013 bylo zahájení oznámeno a stanoven termín pro 
uplatnění námitek a připomínek ze strany všech účastníků řízení a zúčastněných orgánů státní správy  
a samosprávy do 06.02.2013 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny  do stanoveného 
termínu, nebude možno podle § 115 odst. 8 zák. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, brát 
zřetel.  
Pro stavbu bylo vydáno stavebním úřadem Městského úřadu v Zásmukách územní rozhodnutí ze dne 
12.03.2012 pod č.j.:3914/2011. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.04.2012. 
 
Investor se žádostí doložil vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy 
                -     MěÚ Kolín, OŽPZ –  souhlas s trasou, ZPF ze dne 16.01.2012 
                -     plná moc ze dne 28.12.2009 
                -     MěÚ Zásmuky- stavební úřad,  rozhodnutí ze dne 12.03.2012 
                -     MěÚ Zásmuky- stavební úřad, souhlas ze dne 03.10.2012 
                -     Povodí Labe s.p. ze dne 16.11.2011 

- Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 22.01.2013 
- MěÚ Kolín, OŽPZ, vyjádření ze dne 22.01.2010 a 16.01.2013 

                -     KHS Stř. kraje ze dne 10.07.2012  
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 11.10.2011 
- HZS Stř. kraje ze dne 11.07.2012 
- SÚS, Kutná Hora ze dne 29.06.2012  
- Ústav archeologické pam. péče  ze dne 06.05.2010 a 18.01.2013 
- VUSS Pardubice ze dne 31.10.2011  
- RWE, Distribuční služby ze dne 11.10.2011 
- KÚ Stř. kraje ze dne 23.02.2012 
- KÚ Stř. kraje ze dne 28.02.2012 
- Smlouva se SÚS  
- Doklad o zaplacení poplatku ze dne 03.01.2013 
- ČEPRO, a.s. ze dne 12.03.2010  
- MěÚ Kolín, odbor dopravy ze dne 17.08.2012 
- Mero ČR ze dne 31.12.2009 
- Plán kontrolních prohlídek 
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s.p. 
- NET4GAS ze dne 11.01.2010 
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                -    Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se Středočeským krajem  
 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena. 
 
Vodoprávní úřad žádost důkladně přezkoumal, připomínky účastníků řízení zanesl jako podmínky do 
výrokové části rozhodnutí a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.  
 
Poučení o odvolání 
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, podáním učiněným u zdejšího odboru 
životního prostředí a zemědělství, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a každý účastník obdržel jeden stejnopis. 
 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§75 zákona č.500/2004 
Sb.). 
 
 
 
 
 otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Horák 
vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství 
 
 
 
Vyvěšeno dne …………………  Sejmuto dne ………………… 
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) 
 
 
Doručuje se: 
 
Účastníkům řízení 
Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 4  28144 Zásmuky  (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů 
a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)                                   
PROIS, a.s. p. Václav Mrštík Veverkova 1343  50002 Hradec Králové 2 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Územní pracoviště Kolín Karlovo 
Náměstí 44 Kolín I. 28000 Kolín 
HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje) 
územní odbor Kolín Polepská 634  280 00 Kolín IV 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11  150 21 
Praha 5 
Telefónica Czech Republic, a.s. Olšanská 2681/6  130 34 Praha 3 
Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951  500 03 Hradec Králové 
ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8  40502 Děčín 2 
RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1  65702 Brno 
Regionální muzeum v Kolíně Brandlova 35  280 00 Kolín I 
MěÚ Kolín odbor dopravy Kolín  Kolín 
VUSS Pardubice Pardubice  530 02 Pardubice 
Město Zásmuky stavební úřad Komenského náměstí 133  28144 Zásmuky 
Městský úřad Kolín podatelna Karlovo nám. 78  280 12 Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti 
dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)                                      
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace Nad Olšinami 3/448  
10000 Praha 10 
MěÚ Kolín, OŽPZ 
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