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Městský úřad Kolín 
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Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I 
tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz 
sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II 
 
 
Obec Dolní Chvatliny 
Dolní Chvatliny 4 
281 44   
IČ: 00235351 
 

Vaše čj. (zn.): 
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Spisová zn.: 
 
Oprávněná 
úřední osoba: 
 
Telefon: 
E-mail: 
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OZPZ 17755/2017 
 
 
Ing. Radek Smutný, 
Štěpánka Holá 
321 748 330 
stepanka.hola@mukolin.cz 

   
 Počet listů: 

Příloh/listů: 
1 
0/0 

   
 Datum: 04.10.2017 
 
 
Prodloužení lhůty pro dokončení stavby vodního díla „Technická infrastruktura obce Dolní 
Chvatliny - Kanalizace a ČOV Dolní Chvatliny“ na pozemcích v k.ú. Dolní Chvatliny, Horní 
Chvatliny a Mančice. 

ROZHODNUTÍ 
veřejnou vyhláškou 

 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (dále MěÚ Kolín, OŽPZ), jako příslušný 
vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů (vodní zákon), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v tomto správním řízení  
 

povoluje 
 

obci Dolní Chvatliny, IČ: 00235351, Dolní Chvatliny 4 
 
podle § 118 stavebního zákona změnu stavbu před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty 
k dokončení stavby: „Technická infrastruktura obce Dolní Chvatliny - Kanalizace a ČOV Dolní 
Chvatliny“ na pozemcích v k.ú. Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice, obec Dolní Chvatliny, kraj 
Středočeský, pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne 31.01.2013 pod č.j: OŽPZ 55635/2012- 
Ha. Lhůta k dokončení stavby, stanovená podmínkou č. 19) tohoto stavebního povolení, se mění tak, 
že pro dokončení stavby se stanoví termín k dokončení do jednoho roku od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. Ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti. 
 
Účastník řízení je podle § 27 odst. 1 správního řádu: obec Dolní Chvatliny, IČ: 00235351, Dolní 
Chvatliny 4 
 
Odůvodnění: 
Obce Dolní Chvatliny, IČO 00235351, Dolní Chvatliny 4, podala dne 11.05.2017 návrh na prodloužení 
lhůty pro dokončení stavby „Technická infrastruktura obce Dolní Chvatliny - Kanalizace a ČOV Dolní 
Chvatliny“ na pozemcích v k.ú. Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny a Mančice, která byla povolena 
rozhodnutím č.j. OŽPZ 55635/12-Ha ze dne 31.01.2013. Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení 
stavby bylo vydáno dne 17.05.2016 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 25285/16-Ha.   
 
Stavební úřad posoudil důvody v žádosti stavebníka jako opodstatněné, zjistil, že stavba již byla ve 
stanovené lhůtě zahájena, a proto rozhodl lhůtu stanovenou k dokončení předmětné stavby prodloužit 
na jeden rok od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  
 
Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci 
vodoprávní řízení dne 11.05.2017. Opatřením ze dne 08.08.2017 bylo zahájení oznámeno a stanoven 
termín pro uplatnění námitek a připomínek ze strany všech účastníků řízení do 06.09.2017 s 
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upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny do stanoveného termínu, nebude možno podle § 
115 odst. 8 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.  
                
V řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby nebyly zjištěny žádné okolnosti ani námitky, které by 
bránily prodloužení lhůty k dokončení stavby. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 
 
Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do l5-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému 
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, podáním učiněným u 
Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným 
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden 
stejnopis. 
 
 
 
 
 otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
Ing. Radek Smutný 
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 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,  150 21 
Praha 5 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,  500 03 Hradec Králové 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,  40502 Děčín 2 
Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, Brandlova 35,  280 00 Kolín I 
MěÚ Kolín odbor dopravy, Kolín,  Kolín 
VUSS Pardubice, Pardubice,  530 02 Pardubice 
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)                                    
Obec Dolní Chvatliny obecní úřad, Dolní Chvatliny 4,  28144 Zásmuky (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 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6,  13000 Praha 3 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1,  65702 Brno 
 
 
Dotčené orgány 
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 
MěÚ Kolín, OŽPZ 
Město Zásmuky stavební úřad, Komenského náměstí 133,  28144 Zásmuky 
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