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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 
vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako stavební úřad příslušný 
k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona ve společném územním a 
stavebním řízení (dále jen "společné řízení") a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 11 odst. 
1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil podle § 94o 
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 10.11.2021 podala 

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku ptáku 387, Žižkov, 284 
01  Kutná Hora 1, 
kterou zastupuje VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362, Na 
Střezině 1079, 500 03  Hradec Králové 3 

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

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona  

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

pro soubor staveb označený jako:  

„Skupinový vodovod Kácov – Zbizuby – Podveky - Rataje nad Sázavou“ 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 335/1 (ostatní plocha), parc. č. 363/1 (ostatní plocha), parc. č. 
366/1 (ostatní plocha), parc. č. 391/1 (ostatní plocha), parc. č. 400/5 (ostatní plocha), parc. č. 407 (lesní 
pozemek), parc. č. 416 (ostatní plocha), parc. č. 417 (orná půda), parc. č. 418 (orná půda), parc. č. 419 
(orná půda), parc. č. 420 (orná půda), parc. č. 421 (orná půda), parc. č. 422 (orná půda), parc. č. 424 (orná 
půda), parc. č. 427 (ostatní plocha), parc. č. 501 (ostatní plocha), parc. č. 503 (ostatní plocha), parc. č. 520 
(ostatní plocha), parc. č. 527/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Zderadinky, parc. č. 328/1 (orná 
půda), parc. č. 331/1 (lesní pozemek), parc. č. 354/1 (lesní pozemek), parc. č. 354/7 (ostatní plocha), parc. 
č. 355/2 (lesní pozemek), parc. č. 355/7 (lesní pozemek), parc. č. 359/1 (ostatní plocha), parc. č. 372/5 
(orná půda), parc. č. 372/17 (orná půda), parc. č. 372/38 (orná půda), parc. č. 372/39 (orná půda), parc. č. 
381/2 (trvalý travní porost), parc. č. 793/2 (trvalý travní porost), parc. č. 794/2 (ostatní plocha), parc. č. 
800/4 (ostatní plocha), parc. č. 2011/2 (ostatní plocha), parc. č. 2011/3 (ostatní plocha), parc. č. 2011/4 
(ostatní plocha), parc. č. 2019/5 (ostatní plocha), parc. č. 2042 (ostatní plocha), parc. č. 2043 (ostatní 
plocha), parc. č. 2044/1 (ostatní plocha), parc. č. 2252 (ostatní plocha), parc. č. 2280 (ostatní plocha), 
parc. č. 2282 (lesní pozemek), parc. č. 2305 (ostatní plocha), parc. č. 2325 (ostatní plocha), parc. č. 2331 
(ostatní plocha), parc. č. 2409 (lesní pozemek), parc. č. 2425 (ostatní plocha), parc. č. 2426 (ostatní 
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plocha), parc. č. 2444/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Kácov, parc. č. 430/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 452 (ostatní plocha), parc. č. 453 (ostatní plocha), parc. č. 459 (ostatní plocha), parc. č. 465/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 466/1 (ostatní plocha), parc. č. 475/2 (ostatní plocha), parc. č. 549 (trvalý travní porost), 
parc. č. 621/2 (orná půda), parc. č. 736 (ostatní plocha), parc. č. 763 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Zderadiny, parc. č. 16/4 (ovocný sad), parc. č. 27/1 (trvalý travní porost), parc. č. 30/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 30/7 (ostatní plocha), parc. č. 30/8 (ostatní plocha), parc. č. 30/11 (ostatní plocha), parc. č. 35/2 
(trvalý travní porost), parc. č. 39 (trvalý travní porost), parc. č. 43/5 (trvalý travní porost), parc. č. 43/6 
(trvalý travní porost), parc. č. 73/3 (orná půda), parc. č. 74/3 (ovocný sad), parc. č. 133/6 (lesní pozemek), 
parc. č. 234 (lesní pozemek), parc. č. 257/1 (ostatní plocha), parc. č. 258/5 (ostatní plocha), parc. č. 258/7 
(ostatní plocha), parc. č. 261 (ostatní plocha), parc. č. 262 (ostatní plocha), parc. č. 264/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 266 (ostatní plocha), parc. č. 268/1 (ostatní plocha), parc. č. 279/1 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Ježovice, st. p. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 
16/1 (orná půda), parc. č. 49/2 (ostatní plocha), parc. č. 50/4 (ostatní plocha), parc. č. 80/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 94/2 (zahrada), parc. č. 94/6 (zahrada), parc. č. 94/11 (zahrada), parc. č. 94/14 (zahrada), 
parc. č. 107/1 (ostatní plocha), parc. č. 107/3 (ostatní plocha), parc. č. 107/5 (ostatní plocha), parc. č. 
114/3 (ostatní plocha), parc. č. 114/12 (ostatní plocha), parc. č. 114/13 (ostatní plocha), parc. č. 121/2 
(orná půda), parc. č. 286/7 (orná půda), parc. č. 287/3 (orná půda), parc. č. 291/4 (orná půda), parc. č. 
300/14 (trvalý travní porost), parc. č. 300/29 (trvalý travní porost), parc. č. 300/30 (trvalý travní porost), 
parc. č. 300/35 (vodní plocha), parc. č. 300/37 (vodní plocha), parc. č. 335/3 (orná půda), parc. č. 519/10 
(orná půda), parc. č. 519/14 (orná půda), parc. č. 519/18 (orná půda), parc. č. 519/19 (orná půda), parc. č. 
519/28 (orná půda), parc. č. 542/1 (ostatní plocha), parc. č. 544/7 (zahrada), parc. č. 552/10 (orná půda), 
parc. č. 561/3 (trvalý travní porost), parc. č. 627 (ostatní plocha), parc. č. 689/1 (ostatní plocha), parc. č. 
689/3 (ostatní plocha), parc. č. 689/26 (ostatní plocha), parc. č. 691/1 (ostatní plocha), parc. č. 692/2 
(ostatní plocha), parc. č. 692/6 (ostatní plocha), parc. č. 692/7 (ostatní plocha), parc. č. 693 (ostatní 
plocha), parc. č. 696 (ostatní plocha), parc. č. 697 (ostatní plocha), parc. č. 701/6 (ostatní plocha), parc. č. 
703/1 (ostatní plocha), parc. č. 703/3 (ostatní plocha), parc. č. 704/1 (ostatní plocha), parc. č. 706 (ostatní 
plocha), parc. č. 711/1 (ostatní plocha), parc. č. 711/2 (ostatní plocha), parc. č. 722/11 (ostatní plocha), 
parc. č. 725/1 (orná půda), parc. č. 732 (ostatní plocha), parc. č. 733/1 (ostatní plocha), parc. č. 735 
(ostatní plocha), parc. č. 739/6 (ostatní plocha), parc. č. 744/2 (ostatní plocha), parc. č. 744/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 744/5 (ostatní plocha), parc. č. 748/1 (ostatní plocha), parc. č. 749/1 (orná půda), parc. č. 
749/3 (orná půda), parc. č. 749/4 (orná půda), parc. č. 749/5 (orná půda), parc. č. 751 (ostatní plocha), 
parc. č. 752 (ostatní plocha), parc. č. 760 (ostatní plocha) v katastrálním území Podveky, parc. č. 179/2, 
parc. č. 180/2, parc. č. 773/1, parc. č. 773/3 v katastrálním území Tichonice, st. p. 35/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří), parc. č. 14/6 (zahrada), parc. č. 16 (orná půda), parc. č. 17/2 (orná půda), parc. č. 29 (orná 
půda), parc. č. 34/6 (orná půda), parc. č. 73 (orná půda), parc. č. 74 (orná půda), parc. č. 79/3 (trvalý 
travní porost), parc. č. 79/5 (vodní plocha), parc. č. 80/2 (orná půda), parc. č. 81 (orná půda), parc. č. 83 
(orná půda), parc. č. 87/2 (trvalý travní porost), parc. č. 111 (orná půda), parc. č. 113 (orná půda), parc. č. 
130/1 (lesní pozemek), parc. č. 143/1 (ostatní plocha), parc. č. 143/5 (lesní pozemek), parc. č. 186 (trvalý 
travní porost), parc. č. 188/6 (trvalý travní porost), parc. č. 372/1 (ostatní plocha), parc. č. 372/8 (ostatní 
plocha), parc. č. 460/2 (ostatní plocha), parc. č. 462/4 (ostatní plocha), parc. č. 466 (ostatní plocha), parc. 
č. 467/1 (ostatní plocha), parc. č. 467/3 (ostatní plocha), parc. č. 467/4 (ostatní plocha), parc. č. 468/5 
(trvalý travní porost), parc. č. 472 (ostatní plocha), parc. č. 474 (ostatní plocha), parc. č. 476/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 485 (ostatní plocha), parc. č. 486 (ostatní plocha) v katastrálním území Makolusky, st. p. 
1/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 146 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 43/1 (trvalý travní 
porost), parc. č. 44 (trvalý travní porost), parc. č. 57/3 (trvalý travní porost), parc. č. 234/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 274/5 (orná půda), parc. č. 302/1 (ostatní plocha), parc. č. 345/1 (orná půda), parc. č. 
397/1 (orná půda), parc. č. 421 (trvalý travní porost), parc. č. 452/2 (zahrada), parc. č. 455/4 (trvalý travní 
porost), parc. č. 469/1 (ostatní plocha), parc. č. 1417 (ostatní plocha), parc. č. 1419 (ostatní plocha), parc. 
č. 1423/1 (ostatní plocha), parc. č. 1424/1 (ostatní plocha), parc. č. 1426 (ostatní plocha), parc. č. 1430/2 
(ostatní plocha), parc. č. 1435 (ostatní plocha), parc. č. 1436/1 (ostatní plocha), parc. č. 1447/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 1448/4 (ostatní plocha), parc. č. 1450/2 (ostatní plocha), parc. č. 1450/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 1450/7 (ostatní plocha), parc. č. 1450/9 (ostatní plocha), parc. č. 1453/3 (ostatní plocha), parc. č. 
1454 (ostatní plocha), parc. č. 1533/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vlková, st. p. 35 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 
21 (ostatní plocha), parc. č. 268 (orná půda), parc. č. 270 (trvalý travní porost), parc. č. 293/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 298/2 (orná půda), parc. č. 298/3 (orná půda), parc. č. 417/4 (trvalý travní porost), parc. 
č. 418/5 (ostatní plocha), parc. č. 477 (trvalý travní porost), parc. č. 479/2 (lesní pozemek), parc. č. 483 
(orná půda), parc. č. 486/2 (orná půda), parc. č. 540/6 (ostatní plocha), parc. č. 541/3 (trvalý travní 
porost), parc. č. 570/1 (lesní pozemek), parc. č. 616/3 (zahrada), parc. č. 679 (trvalý travní porost), parc. 
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č. 713/17 (orná půda), parc. č. 743/6 (ostatní plocha), parc. č. 743/9 (ostatní plocha), parc. č. 824/3 
(ostatní plocha), parc. č. 824/7 (ostatní plocha), parc. č. 824/11 (ostatní plocha), parc. č. 824/12 (ostatní 
plocha), parc. č. 825 (ostatní plocha), parc. č. 830 (ostatní plocha), parc. č. 831/1 (ostatní plocha), parc. č. 
833/1 (ostatní plocha), parc. č. 840 (ostatní plocha), parc. č. 843 (ostatní plocha), parc. č. 844 (ostatní 
plocha), parc. č. 846 (ostatní plocha), parc. č. 848 (ostatní plocha), parc. č. 849/1 (ostatní plocha), parc. č. 
851/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vranice, parc. č. 370/1 (ostatní plocha), parc. č. 387 (orná 
půda), parc. č. 388 (orná půda), parc. č. 389 (orná půda), parc. č. 474 (orná půda), parc. č. 476/21 (orná 
půda), parc. č. 485/3 (ostatní plocha), parc. č. 698/3 (zahrada), parc. č. 795/26 (ostatní plocha), parc. č. 
795/56 (orná půda), parc. č. 926 (orná půda), parc. č. 933 (vodní plocha), parc. č. 970/2 (vodní plocha), 
parc. č. 970/3 (trvalý travní porost), parc. č. 973/2 (ostatní plocha), parc. č. 987/8 (orná půda), parc. č. 
987/11 (orná půda), parc. č. 990 (trvalý travní porost), parc. č. 991 (trvalý travní porost), parc. č. 992 
(trvalý travní porost), parc. č. 995 (orná půda), parc. č. 997/7 (orná půda), parc. č. 1003/2 (trvalý travní 
porost), parc. č. 1029/14 (ostatní plocha), parc. č. 1029/34 (ostatní plocha), parc. č. 1029/41 (orná půda), 
parc. č. 1052 (ostatní plocha), parc. č. 1076/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1373 (trvalý travní porost), 
parc. č. 1382/24 (ostatní plocha), parc. č. 1382/27 (ostatní plocha), parc. č. 1447/1 (ostatní plocha), parc. 
č. 1448/1 (ostatní plocha), parc. č. 1448/2 (ostatní plocha), parc. č. 1449 (ostatní plocha), parc. č. 1450/1 
(ostatní plocha), parc. č. 1464/3 (ostatní plocha), parc. č. 1470/1 (ostatní plocha), parc. č. 1471 (ostatní 
plocha), parc. č. 1472 (ostatní plocha), parc. č. 1474 (ostatní plocha), parc. č. 1476 (ostatní plocha), parc. 
č. 1477 (ostatní plocha), parc. č. 1481 (ostatní plocha), parc. č. 1482 (orná půda), parc. č. 1484 (orná 
půda), parc. č. 1485/2 (ostatní plocha), parc. č. 1485/3 (ostatní plocha), parc. č. 1488/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 1490/1 (ostatní plocha), parc. č. 1490/2 (ostatní plocha), parc. č. 1495/1 (ostatní plocha), parc. č. 
1495/2 (ostatní plocha), parc. č. 1498/1 (ostatní plocha), parc. č. 1499 (ostatní plocha), parc. č. 1507/3 
(ostatní plocha), parc. č. 1514 (orná půda), parc. č. 1515/3 (orná půda), parc. č. 1515/8 (ostatní plocha), 
parc. č. 1521/1 (ostatní plocha), parc. č. 1531/1 (ostatní plocha), parc. č. 1531/2 (ostatní plocha), parc. č. 
1532/1 (ostatní plocha), parc. č. 1539/1 (ostatní plocha), parc. č. 1540/1 (ostatní plocha), parc. č. 1647 
(trvalý travní porost), parc. č. 1674 (ostatní plocha), parc. č. 1681 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Zbizuby 

v rozsahu  

a) Umístění souboru staveb na místě: 

Název kraje Středočeský kraj 
Název obce Kácov, Zbizuby, Podveky, Rataje nad Sázavou, Tichonice 
Identifikátory katastrálních území 661627, 661635, 661651, 716901, 716928, 767026, 791539, 

791547, 791555, 791563 
Názvy katastrálních území Zderadinky, Kácov, Zderadiny, Ježovice, Podveky, Tichonice, 

Makolusky, Vlková, Vranice, Zbizuby 
Parcelní čísla dle evidence katastru 
nemovitostí viz výše 
Číselný identifikátor vodního toku 10100005, 10241078, 10276455, 10244247, 10239914, 

10247832, 10264150, 10256264, 10261907, 10247224, 
10278717, 10281739 

Název vodního toku Sázava, LBP Sázavy od Tichonic, vodní linie, drobný vodní 
tok, PBP Losineckého potoka - Zbizubský potok, drobný vodní 
tok,  PBP Losineckého potoka - od obce Zderadiny, Podvecký 
potok, drobný vodní tok Ježovka, vodní linie, drobný vodní tok 
Vlkovský potok, LBP Živého potoka 

Útvar povrchových vod DVL_0530 Losinský potok od pramene po ústí do toku 
Sázava,  DVL_0610 Živý potok od pramene po ústí do toku 
Sázava, DVL_0620 Sázava od toku Želivka (Hejlovka) po 
Nučický potok 

Čísla hydrologického pořadí 1-09-03-0170-0-00, 1-09-03-0180-0-00, 1-09-03-0190-0-00,  
1-09-03-0200-0-00, 1-09-03-0980-0-00 

Přímé určení polohy (konec stavby) 
- (souřadnice X, Y) řad A5 1076058; 706521 
Přímé určení polohy (začátek 
stavby) - (souřadnice X, Y) VDJ Kácov II 1082752; 704998 
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b) Provedení souboru staveb 

Popis a umístění souboru staveb: 
Trasa nového vodovodu vedoucí od VDJ Kácov II je navržena přes obce, které doposud nemají vodovod. 
Lokalita Vranice, která je místní částí obce Zbizuby, Zderadiny jsou místní částí městyse Kácov, 
Zderadinky jsou místní částí městyse Kácov, Koblasko je místní částí obce Zbizuby, Obec Zbizuby, 
Vestec je místní částí obce Zbizuby, Hroznice  jsou místní částí obce Zbizuby, Vlková je místní částí 
obce Zbizuby, Makolusky jsou místní částí obce Zbizuby, Obec Podveky, Ježovice jsou místní částí 
obce Podveky, Útěchvosty jsou místní částí obce Podveky, Zalíbená je místní částí obce Podveky. 
Propojeným cílovým spotřebištěm s touto novou soustavou pak bude městys Rataje nad Sázavou, kam 
bude dodávána voda pro odstranění nedostatků (zejména kvantitativních) postihující stávající místní 
zdroje vody. V rámci stavby jsou navrženy dvě posilovací stanice ATS I a II, které jsou podzemní. 
Dalšími částečně nadzemními objekty je zemní vodojem Kácov II s navrhovanou akumulací 3x 50 m3 a 
VDJ Zbizuby s navrhovanou akumulací 3x 70 m3. 
Jsou navrženy nové vodovodní řady– zásobní vodovodní řad A a přívodní vodovodní řady A1 až A5, B 
až F, rozvodné vodovodní řady Na žábkách, Vranice, Zderadinky, Zderadiny, Koblasko, Zbizuby, 
Hroznice, Makolusky, Vlková, Podveky, Zalíbená, Ježovice. 
Stavba nových vodovodních řadů bude umisťována na pozemky ve vlastnictví jednotlivých obcí, 
soukromých vlastníku, komunikací ve správě KSÚS Středočeského kraje, dalších státních institucí a 
z důvodu křížení železniční tratě č. 212 - Zruč n/S – Rataje n/S i pozemky ve vlastnictví SŽ. Dále se 
jedná především o dotčení místních komunikací, komunikací ve správě KSÚS Středočeského kraje, 
chodníků, vodních toků (řeka Sázava) a místních vodotečí, zatravněných a zemědělských ploch.  
Navržená křížení s tratí ČD a řekou Sázavou budou provedena pomocí řízeného podvrtu. 
 
Účel souboru staveb: zajistit zásobování obyvatelstva obcí Kácov, Zbizuby a Podveky včetně příslušných 
místních částí pitnou vodou a také posílení dodávky pitné vody do městyse Rataje nad Sázavou. Tím 
dojde ke zlepšení situace v zásobování pitnou vodou a bude umožněn další rozvoj těchto obcí.  
 

Stavební objekty: 
SO 01 – Zásobní vodovodní řad "A" 
SO 02 – VDJ Kácov II 
SO 03 – Přívodní vodovodní řady 
SO 04 – Rozvodné vodovodní řady  
Na žábkách 
SO 05 – Posilovací ATS I - Na žábkách 
SO 06 – Rozvodné vodovodní řady Vranice 
SO 07 – Rozvodné vodovodní řady Zderadinky 
SO 08 – Rozvodné vodovodní řady Zderadiny 
SO 09 – Posilovací ATS II - Zderadiny 
SO 10 – Rozvodné vodovodní řady Koblasko 

SO 11 – VDJ Zbizuby 
SO 12 – Rozvodné vodovodní řady Zbizuby 
SO 13 – Rozvodné vodovodní řady Hroznice 
SO 14 – Rozvodné vodovodní řady 
Makolusky 
SO 15 – Rozvodné vodovodní řady Vlková 
SO 16 – Rozvodné vodovodní řady Podveky 
SO 17 – Rozvodné vodovodní řady Zalíbená 
SO 18 – Rozvodné vodovodní řady Ježovice 
SO 19 – Přípojky NN 

 
Provozní soubory: 
PS 01 – VDJ Kácov II 
PS 02 – Posilovací ATS I - Na žábkách 

PS 03 – Posilovací ATS II - Zderadiny 
PS 04 – VDJ + ATS III - Zbizuby 
PS 05 – Redukční a vodoměrné šachty 

 

OBJEKT 
(SO) 

Řad 

MATERIÁL / DÉLKA / PROFIL CELKEM (m) 

PE100(RC) s ochr. pláštěm 
z PP - PN 16, SDR 11 

PE100(RC) s ochr. 
pláštěm z PP - PN 10, 

SDR 17 
PVC-U 

 

Ø125x 
11,4mm 

Ø110x 
10,0mm 

Ø90 
x8,2mm 

Ø90x 
5,4mm 

Ø75x 
4,5mm 

Ø63x 
3,8mm 150mm 250mm  

01 Zásobní vodovodní řad "A"   50             50 

02 

VDJ Kácov II 

02.1 - VDJ 3x50 m3 

02.2 - Sjezd 

02.3 - Odpad "O"             20 95 115 

03 

Přívodní vodovodní řady 

A1 2040               2040 

AA     55           55 
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A2 4825               4825 

A3 2100               2100 

A4 282 2083             2365 

A5   780 1420           2200 

B     678           678 

C   1515 1485           3000 

D     1065           1065 

E     765           765 

F     1180           1180 

CELKEM ZA SO 03 (m) 9247 4378 6648 0 0 0 0 0 20273 

04 

Rozvodné vodovodní řady Na žábkách 

A1.1           43     43 

A1.2         110       110 

A1.3         210       210 

A1.4         177       177 

CELKEM ZA SO 04 (m) 0 0 0 0 497 43 0 0 540 

05 Posilovací ATS I - Na žábkách 

06 

Rozvodné vodovodní řady Vranice 

A2.1         115       115 

A2.2           90     90 

A2.3       355         355 

A2.3.1         161       161 

A2.3.2         120       120 

A2.3.3         45       45 

A2.4       295         295 

A2.4.1       190         190 

A2.4.2           65     65 

CELKEM ZA SO 06 (m) 0 0 0 840 441 155 0 0 1436 

07 

Rozvodné vodovodní řady Zderadinky 

B1         275       275 

B1.1           25     25 

CELKEM ZA SO 07 0 0 0 0 275 25 0 0 300 

08 

Rozvodné vodovodní řady Zderadiny 

A2.5       562         562 

A2.5.1           50     50 

A2.5.2           80     80 

A2.5.3           40     40 

A2.5.4           36     36 

A2.5.5           30     30 

A2.5.6           112     112 

CELKEM ZA SO 08 (m) 0 0 0 562 0 348 0 0 910 

09 Posilovací ATS II - Zderadiny 

10 

Rozvodné vodovodní řady Koblasko 

A3.1         155       155 

A3.2         130       130 

A3.2.1           25     25 

A3.3         60       60 

A3.4       125         125 

A3.5       220         220 

A3.5.1           115     115 

A3.6       70         70 

CELKEM ZA SO 10 (m) 0 0 0 415 345 140 0 0 900 
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11 
 

VDJ Zbizuby 

11.1 - VDJ 3x70 m3 

11.2 - Příjezdová cesta 

11.3 - Odpad "O"             20 100 120 

12 

Rozvodné vodovodní řady Zbizuby 

A4.1       185         185 

A4.2   360   1075         1435 

A4.2.1           67     67 

A4.2.2       85         85 

A4.2.3       66         66 

A4.2.3.1        55         55 

A4.2.4       205         205 

A4.2.5       200         200 

A4.2.6       60         60 

A4.3       141         141 

A4.4         75       75 

A4.5       241         241 

A4.6       215         215 

CELKEM ZA SO 12 (m) 0 360 0 2528 75 67 0 0 3030 

13 

Rozvodné vodovodní řady Hroznice 

C0         195       195 

CELKEM ZA SO 13 (m) 0 0 0 0 195 0 0 0 195 

14 

Rozvodné vodovodní řady Makolusky 

C1       565         565 

C1.1       150         150 

C2       380         380 

C2.1         350       350 

C3       580         580 

C3.1           45     45 

C3.2           40     40 

CELKEM ZA SO 14 (m) 0 0 0 1675 350 85 0 0 2110 

15 

Rozvodné vodovodní řady Vlková 

D1       1105         1105 

D1.1         170       170 

D1.2         40       40 

D1.3       176         176 

D1.4         70       70 

D1.5           70     70 

CELKEM ZA SO 15 (m) 0 0 0 1281 280 70 0 0 1631 

16 

Rozvodné vodovodní řady Podveky 

A5.1       530         530 

A5.1.1         185       185 

A5.1.1.1           60     60 

A5.1.2           75     75 

A5.2           55     55 

A5.3       180 140       320 

A5.4           90     90 

A5.5         280       280 

A5.6       220         220 

A5.7         145       145 

A5.8       156         156 

CELKEM ZA SO 16 (m) 0 0 0 1086 750 280 0 0 2116 

17 Rozvodné vodovodní řady Zalíbená 
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E1       785         785 

E1.1         122       122 

E1.2         200       200 

CELKEM ZA SO 17 (m) 0 0 0 785 322 0 0 0 1107 

18 

Rozvodné vodovodní řady Ježovice 

A5.9         155       155 

A5.10       335         335 

CELKEM ZA SO 18 (m) 0 0 0 335 155 0 0 0 490 

19 Přípojky NN 

CELKEM 9247 4788 6648 9507 3685 1213 40 195 35323 

 
Společné řízení ve věci umístění a provedení souboru staveb kde hlavní stavbou je stavba vodního díla 
„Skupinový vodovod Kácov – Zbizuby – Podveky - Rataje nad Sázavou“ SO 01 až SO 19, stavbou 
vedlejší jsou přípojky NN SO 19 a to pro nově navržené objekty SO 02 VDJ Kácov II, SO 05 Posilovací 
ATS I - Na žábkách, SO 09 Posilovací ATS II – Zderadiny, SO 11 VDJ Zbizuby + ATS III,                   
SO 03 Přívodní vodovodní řady – Vodoměrná a redukční šachta VRŠ10, dále je stavbou vedlejší SO 11.2 
příjezdová štěrková cesta k VDJ Kácov II, jedná se o přístupovou účelovou komunikaci. 

 
Vodoprávní úřad podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:  
1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, 

kterou vypracovala společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., IČ 48153362, Na 
Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant - Ing. Radim Knížák, autorizovaný 
inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT - 0602657 z 11/2020, č. zakázky 08719-330 a 
v souladu s grafickou přílohou; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
vodoprávního úřadu.  

2. Před zahájením prací stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené 
projektové dokumentace odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřičem. S vytýčením prostorové polohy stavby budou předem 
seznámeni účastníci řízení, kteří takový požadavek vznesli v průběhu společného řízení. 

3. Stavba bude provedena dodavatelsky, termín zahájení stavby a dále údaje o stavebním podnikateli, o 
odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 
stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací. 

4. Platnost společného stavebního povolení se stanoví v souladu s § 94p odst. 5 stavebního zákona 
na 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne zahájení stavebních prací. 
6. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Budou zajištěny přechody a 

přejezdy, případně bude postup stavebních prací organizován tak, aby byl zajištěn přístup vlastníků a 
složek IZS k nemovitostem. 

7. Před zahájením prací bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení havarijní 
plán pro případ havárie v průběhu stavby s ohledem na práce v aktivní zóně záplavového území 
VVT Sázava a v území s významným povodňovým rizikem a povodňovým ohrožením.   

8. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (stavbyvedoucí) vytýčení všech podzemních sítí 
jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení 
prací budou 15 dní předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím 
výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili. 
Veškeré zemní práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně. Případné poškození sítí bude 
neprodleně nahlášeno jejich správci. 

9. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi. 

10. Stavebník zajistí taková opatření (zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude 
zajištěn mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná 
auta nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno šíření prašnosti. 

11. Na stavbě budou k dispozici prostředky k likvidaci případné havárie. 
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12. O vzniklých odpadech v průběhu stavby bude vedena evidence, včetně bilance výkopových zemin a 

dokladech o jejich zákonné likvidaci. 

13. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných 
stanoviscích a rozhodnutích účastníků řízení a dotčených orgánů: 

 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 60254/2020 ze dne 
10.12.2020 
K užívání stavby vodovodu bude Krajské hygienické stanici doloženo, že: 

- kvalita dodávané pitné vody z koncových částí nově realizovaných vodovodních řadů splňuje 
hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 
odst. 7 písm. a) vyhlášky  č. 252/2004 Sb. v rozsahu kráceného rozboru 

- k užívání stavby vodovodu bude předložen doklad že, při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou 
a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich 
užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 
258/2000 Sb.  

 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 28.1.2021 pod č.j. 
MKH/003450/2021: 
nakládání s odpady a ochrana ovzduší 

- odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu 
určených v souladu se zákonem o odpadech a s plánem odpadového hospodářství kraje. Bude 
zamezeno šíření prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanizmů do okolí, a také šíření 
prašnosti související s přesunem sypkých materiálů. 
ochrana zemědělského půdního fondu 

- odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvu půdy a hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy,  
- deponie udržovat odděleně a v bezplevelném stavu, 
- při zasypávání výkopů vrstvy půdy uložit v původním pořadí., 
- přebytečnou zeminu hospodárně využít na pozemcích zemědělského půdního fondu, 
- zabránit poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy. Učinit 

dostatečná opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt, 

- stavební práce na jednotlivých zemědělských pozemcích nebo půdních blocích dokončit během 
jednoho roku. 

 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny – souhlasné 
závazné stanovisko se zásahem do významného krajinného prvku, vodního toku a jeho údolní nivy ze 
dne 31.3.2021 pod č.j. MKH/041319/2021: 

- Výkopek zeminy nebude ukládán do údolní nivy vodních toků.  
- Při provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních 

úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích zejména kap. 
4.10. Minimální vzdálenost hrany výkopu od pat kmenů stromů musí být 1,5 m. 

- Na místě stavby bude k dispozici sada na ošetření dřevin (zahradnické nářadí – pilky ruční a 
motorové, nůž zahradnický, nůžky zahradnické apod., růstový stimulátor a nátěr k ošetření ran). 

 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů – souhlasné závazné 
stanovisko ze dne 13.9.2021 pod č.j. MKH/141970/2021: 

- Při realizaci staveb nesmí být poškozen porost na lesních pozemcích, ani jeho kořenový systém. 
- Na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál. Netýká se materiálu, který je 

bezprostředně potřebný ke stavbě a který bude v době ukončení akce spotřebován či odstraněn 
z lesních pozemků.  

- Stavba bude realizována v souladu se situačním plánem PD. Změny v projektové dokumentaci, které 
by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní 
správy lesů, popřípadě řešeny novou žádostí.  

- Investor v dostatečném předstihu (nejméně 60 dní před započetím stavby) požádá o dočasné odnětí 
části lesního pozemku dotčeného stavbou (staveniště) po dobu stavby, a to včetně souhlasů vlastníků 
dotčených pozemků s akcí.  

- Nejpozději 60 dní před skončením dočasného odnětí požádá investor o trvalé omezení pozemků 
určených k plnění funkcí lesa pro stavbu a její ochranné pásmo na lesních pozemcích a v případě 
potřeby i o trvalé odnětí větších součástí stavby na lesních pozemcích (vodojem Kácov s příjezdovou 
komunikací). 
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 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství - závazné stanovisko č.j.: 

MKH/047496/2022 ze dne 28.4.2022.  

 Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury - vyjádření ze dne 11.12.2020 
pod č.j. MKH/145679/2020. 

 Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu – 
závazné stanovisko ze dne 12.4.2021 pod č.j. MKH/046543/2021. 

 Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, zn.: DUCR-54884/20/Ka ze dne 24.9.2020 – 
souhlasné závazné stanovisko: 

- stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu, případné změny 
projektové dokumentace stavebník předem projedná, 

- stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení, 
- na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy, 
- při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, veškeré úkony 

při provádění stavby v obvodu dráhy, je třeba v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy, 

- stavebník písemně oznámí drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, 
- po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby. 

 Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody – souhlasné závazné 
stanovisko ze dne 22.2.2022, zn.: ZIP 4463/2022Svo. 

 Archeologický ústav AV ČR,  Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření č.j. ARUP-3114/2021 ze 
dne 23.8.2021 

- ve vytypovaném území zajistit provedení předstihového archeologického výzkumu před zahájením 
stavby uzavřením dohody o provedení archeologického výzkumu mezi investorem a Archeologickým 
ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. 

- v ostatních částech stavby zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením 
dohody mezi investorem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. 

- termín zahájení akce bude ohlášen na adresu ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora 
- průběh vlastních zemních a výkopových prací oznámit nejpozději 3 týdny před termínem na adresu 

výše uvedenou 
- zástupce archeologického ústavu bude přizván k předání staveniště. 

 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, souhlas č.j. KRPS-296932-
3/ČJ-2020-010506-ZZ ze dne 18.12.2020 a souhlasné závazné stanovisko s č.j. KRPS-65108-2/ČJ-
2022-010506-ZZ ze dne 17.3.2022. 

 Obec Zbizuby, dotčený orgán  a vlastník pozemní komunikace - závazné stanovisko ze dne 8.3.2022. 
 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – stanovisko správce povodí a správce vodních toků 

ze dne 5.1.2021, zn.: PVL-84255/2020/240/Hš a ze dne 13.1.2021, PVL-1579/2021/240/Hš: 
- Stavbou nesmí dojít k poškození hráze rybníků, manipulačních objektů a odpadního potrubí z rybníků 

(rybník Močidla a rybník na pozemku parc. č. 639/2 v k.ú. Zbizuby). 
- Křížení s vodními toky budou provedena v souladu s ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků 

s drahami, pozemními komunikacemi a vedením“. 
- Stavební a jiný odplavitelný materiál nebude skladován v záplavovém území a v místech kde může 

zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi. V případě zanesení koryta 
tímto materiálem požadujeme jeho neprodlené odstranění. 

- Přebytečný materiál z výkopů nebude ukládán v záplavovém území toku.  
- Hloubka podvrtu pod rostlým dnem bude provedena dle platných norem. Zvedání potrubí z hloubky 

pod dnem bude provedeno dostatečně daleko od břehu vodního toku. Především ve větší vzdálenosti 
od vodou namáhaného břehu tak, aby časem nedošlo k obnažení potrubí vlivem změn v přirozeném 
korytě vodního toku. 

- Vedení trasy a umístění startovací a cílové jámy bude voleno tak, aby byl minimalizován negativní 
vliv na břehové porosty a na břehy koryta toku. 

- Začátek prací v místě podvrtu VVT Sázava bude oznámen týden předem úsekovému technikovi.  
 Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště – vyjádření ze dne 18.11.2020, č.j.: 

LCR0028303/2020: 
- Konkrétní vedení trasy vodovodu bude předem konzultováno s vedoucími polesí Vlašim v souvislosti 

s umístěním vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 234 v k.ú. Ježovice. 
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- V souvislosti se stavbou a při provedení výkopových prací na předmětné ploše nedojde k poškození 

okolních lesních porostů v nadzemní ani kořenové části.  
- Termín zahájení a ukončení stavebních prací bude telefonicky oznámen vedoucím polesí. 
- Po skončení prací bude terén upraven a protokolárně předán. 
 Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Čechy – vyjádření správce toku ze dne 8.2.2021, 

č.j.: LCR944/065934/2021: 
- Realizace akce bude respektovat platné normy vztahující se k řešené stavbě. Konkrétně se jedná 

především o ČSN 75 2130 křížení a souběhy s vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a 
vedeními. 

- Veškeré objekty vybudované v rámci akce, zůstávají v majetku a správě investora akce, případně jeho 
právního nástupce, který zodpovídá za škody způsobené při realizaci nebo provozu díla. 

- Akce bude provedena dle zaslané projektové dokumentace. Případné změny, které by mohly ovlivnit 
drobné toky v naší správě, musí být naší správou odsouhlaseny. 

- Jakákoliv mimořádná událost, která by mohla mít vliv na uvedené vodní toky, bude neprodleně 
ohlášena příslušnému správci toku. 

- Při realizaci stavby musí být podniknuta taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových vod. 
Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie. 

- Zahájení a ukončení prací bude oznámeno příslušnému správci toku. 

14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních správců veřejné dopravní nebo technické      
infrastruktury:   

 Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření č.j. 20201018/TPČ ze dne 30.11.2020: 
- tlak vody v místě napojení je dán současným technickým řešením vodovodu. Případná úprava tlaku 

musí být řešena stavebníkem jako součást stavby, 
- provoz zařízení vodovodů ve správě společnosti je nepřetržitě sledován a řízen dispečinkem na 

základě přenosů telemetrického systému GDF. Proto požadujeme u napojovaných staveb zřízení 
příslušných přenosů, kompatibilních s tímto systémem, nezbytných k nepřetržitému řízení vodovodu. 
Napojením bez příslušných přenosů by byl telemetrický systém společnosti znehodnocen, 

- přesnou trasu našich zařízení je nutno vytýčit přímo na místě, 
- je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení a ochranných pásem, 
- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití 

mechanizace, 
- nad vodovodní potrubí bude volně uložen vyhledávací vodič CYKY 2 x 2,5 mm2, 
- stavba bude napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu až po jejím dokončení, úspěšné 

kolaudaci stavby a provedení proplachu a desinfekce potrubí, 
- napojení na stávající potrubí (zásah do stávajícího vodovodu) provede výhradně Vodohospodářská 

společnost Vrchlice-Maleč, a.s., 
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu vyzve zhotovitel stavby odpovědného 

pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních 
vedení. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní 
potrubí zasypáno, 

- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným 
pracovníkem naší společnosti, 

- před provedením napojení bude s naší společností uzavřena dohoda ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění 

- bude nám předložena kompletní dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření 
stavby dle závazné směrnice GIS/2011 “Na zaměření vodárenských a kanalizačních zařízení a 
vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí “, 

- vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a musí 
být větratelná a přístupná. Rozměry vodoměrné šachty: min. 0,9 m x 1,2 m, min. výška 1,5 m 
(kruhová min. průměr 1,0 m), min. tloušťka stropu 15 mm, vstupní otvor 600 x 600 mm (min. průměr 
600 mm). Vodoměrná šachta musí být samonosná, světlá, vybavená žebříkem nebo stupadly, žebřík 
ani stupadla nesmí zužovat rozměr vstupního otvoru. Sestup do šachty musí být zajištěn vhodným 
způsobem, např. výsuvným nebo pevným madlem nebo tříbodovou konstrukcí (trojnožkou) 
vybavenou bezpečnostním navijákem a ochrannými prostředky proti pádům z výšky 

- požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací. 
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 Správa železnic, státní organizace – souhrnné stanovisko ze dne 11.9.2020, zn.: S 14067/S-

33618/2020-SŽ-OŘPHA-OPS: 
Zahájení stavebních prací bude v dostatečném předstihu (min 14 dní předem) oznámeno písemně 
OŘ Praha na e-mail, telefonicky OŘ Praha, Správě tratí Praha Východ, 

 

 
V zájmovém území dojde ke styku s telekomunikačním vedením, na kterém provádí servisní 
činnost ČD-Telematika a.s. Při realizaci je nutné dodržet ochranné pásmo kabelů, objednat jejich 
vytýčení a v případě, že by došlo stavbou k přiblížení k jejich trasám, projednat způsob ochrany 
s SŽ, CTD. 

 
inženýrský sítí u správce. 
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 ČD-Telematika a.s. – souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku 

Správy železnic s.o. ze dne 10.8.2020, zn.: 1202014251 a ze dne 2.5.2022, č.j.: 1202209227. 

 ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 1118222718 ze dne 16.9.2021. 
 ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k umístění stavby a činnosti v ochranném pásmu zařízení zn. 

001111421794 ze dne 2.12.2020. 
 ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci zn. 001120620584 ze dne 3.11.2021. 

 CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany 
SEK č.j.  519536/21 ze dne 21.1.2023: 

- podmínky ochrany SEK jsou stanoveny ve vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK, 
které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit 
se těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK, 

- vodovod včetně přípojek musí být umístěny mimo trasy vedení SEK 
- práce v ochranném pásmu SEK budou prováděny s největší opatrností 
- před zahájením prací je nezbytné skutečnou polohu zařízení SEK vytýčit. Případné kolize zařízení 

SEK se stavbou a konkrétní podmínky ochrany SEK budou řešeny se zaměstnancem společnosti 
pověřeným ochranou sítě (POS) na místě v průběhu stavby 

- zahájení prací bude oznámeno písemně 5 pracovních dnů předem na adresu elektronické pošty POS 
- ke kontrole před zakrytím výkopu se zařízením SEK bude vyzván POS tři pracovní dny předem. Před 

zakrytím SEK bude vystaven POS písemný souhlas se zakrytím, 
- před dokončením stavby je stavebník povinen předat zákres provedené ochrany SEK včetně 

geodetického zaměření na adresu elektronické pošty POS. 
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 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - vyjádření č.j.: 

8746/21/KSUS/KHT/VYC ze dne 11.11.2021, vyjádření č.j.: 9471/21/KSUS/KHT/VYC ze dne 
7.12.2021: 

- Štěrková příjezdová komunikace k vodojemu Zbizuby bude vybudována v min. vzdálenosti 1,5 m od 
paty svahu. V případě, že by tato podmínka nešla z jakéhokoliv důvodu dodržet a musela se část 
zeminy odtěžit, bude na náklady investora stavby vybudována opěrná zeď v takové kvalitě, aby byla 
zajištěna stabilita svahu a silnice II/125. PD případné opěrné zdi požadujeme předložit k vyjádření.   

- Z redukčních a vodoměrných šachet se KSÚS nejvíce dotýká šachta označovaná VRŠ9, plánovaná 
v bezprostřední blízkosti silnice III/11131. Při stavbě zůstane zachováno SDZ a propustek pod 
místní/účelovou komunikací napojenou na III/11131. 

- Okraj výkopu pro umístění VRŠ9 bude v minimální vzdálenosti 2 m od vozovky silnice III/11131, 
případně je možné umístění odsouhlasit před zahájením prací na místě samém za účasti zástupců 
zhotovitele stavby a KSÚS. 

- Vzhledem k hloubce výkopu bude výkop pažen, aby nemohlo dojít k poškození konstrukčních vrstev 
silnice III/11131. 

- Umístění ostatních vodoměrných a redukčních šachet v blízkosti silnic ve správě KSÚS bude 
upřesněno na místě samém. Šachty musí být umístěny tak, aby byla zachována funkčnost příkopů, 
v případě umístění v zeleném pásu bude minimální vzdálenost od vozovky silnice 2 m.  

- Veškeré práce na stavbě v komunikacích ve správě KSÚS a v jejich bezprostřední blízkosti 
(příkopy, zelený pás) budou probíhat mimo období zimní údržby silnic 1.11. – 31.3., tj. pouze 
v období od 1.4. do 31.10., a to tak, aby v termínu do 31.10. byl proveden zásyp veškerých 
výkopů a obnova povrchu vozovky včetně odstranění přechodného dopravního značení. 

- Upozorňujeme, že KSÚS nepovoluje provádění kontrolních sond pro upřesnění trasy a hloubky 
uložení stávajících podzemních inženýrských sítí v komunikacích v její správě.  

- Při stavbě zůstanou zachovány všechny příkopy vybudované podél výše uvedených silnic. 
- Výstavbou vodovodu nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. 
- Při stavbě bude povrch zrekonstruovaných vozovek silnic maximálně šetřen. V případě nutnosti 

„zapatkování“ mechanizace, která provádí výstavbu, na silnicích budou patky podloženy 
gumovými podložkami. Před zahájením a po ukončení prací bude za účasti zástupce KSÚS a 
zhotovitele stavby proveden monitoring silnic v blízkosti stavby vodovodu, o výsledku bude 
sepsán protokol o stavu vozovky silnic. V případě, že by došlo k jakémukoliv poškození vozovky 
silnic, bude ihned informován zástupce KSÚS, se kterým bude řešen způsob nápravy stavu. Pro 
vjezd techniky na pozemky podél silnic budou využívány pouze stávající sjezdy. 

- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, 
odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic k provádění 
stavebních prací. Bez tohoto povolení je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřípustná. 

- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, 
odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní 
komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora. Instalaci, pravidelnou 
kontrolu a údržbu přechodného dopravního značení po dobu omezení provozu na silnici zajistí 
stavebník nebo zhotovitel stavby. 

- Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění 
stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS, oblast 
Kutná Hora.  

- Současně s výstavbou nových řadů vodovodu požadujeme realizaci napojení všech přípojek v rozsahu 
silničního tělesa. 

- Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s TP 
146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací“, v průběhu stavby budou důsledně dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací“, stavební práce v silničním tělese budou prováděny odbornou firmou, 
kvalitně, v termínech stanovených rozhodnutím o zvláštním užívání. 

- Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnic ve správě KSÚS je nutno využívat stávající 
komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění silničních příkopů a 
krajnic. 

- Povrch vozovek silnic nebude nijak dotčen, potrubí bude uloženo co nejblíže u hranic silničních 
pozemků s vedlejšími pozemky, a to způsobem podélných protlaků, aby byl minimalizován vliv na 
stabilitu silničního tělesa a na kořenový systém stromů rostoucích podél silnice.  
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- KSÚS resp. jejím dodavatelským firmám budou umožněny práce prováděné v rámci běžné údržby 

resp. při případné rekonstrukci silnic nad uloženým potrubím a v jeho ochranném pásmu. 
- Mimo zastavěné území obcí, kde bude potrubí podél silnic uloženo mimo silniční pozemky a tělesa 

silnic ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS, potrubí bude uloženo  
za vnější hranu příkopů, a to bezvýkopovou technologií. Po uložení potrubí budou montážní jámy 
zasypány a povrch uveden do původního stavu. 

- Vzdálenost vedení potrubí od konstrukce trubních propustků apod. bude minimálně 3,0 m  
(u menších propustků) resp. 5,0 m (u větších propustků).  

- V intravilánu obcí bude potrubí uloženo podélným protlakem v komunikacích ve správě KSÚS. 
V případě, že by u propustků, které jsou v obcích vybudované, nešlo dodržet výše uvedenou 
podmínku, KSÚS povoluje křížení potrubí a propustků za těchto podmínek: 
− vodovodní potrubí bude uloženo do pozemku pod propustkem řízeným podvrtem-protlakem  

v chráničce 
− minimální hloubka uložení chráničky bude 1 m pod propustkem 
− kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací na startovací a cílové jámě oddělen 

odříznutím, řez bude přesahovat výkop o 25 cm na každou stranu 
− po uložení potrubí bude zásyp obou výkopů hutněn  po vrstvách  tl. do 20 cm, zásypový materiál 

musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat  příslušným ČSN, k zásypu nesmí být 
v žádném případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém 
materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti, protokoly budou předloženy KSÚS 

− vozovka bude obnovena s přesahy dle přiloženého vzorového listu A1, při provádění jednotlivých 
konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické 
postupy, na jednotlivých vrstvách budou prováděny zkoušky dle příslušných ČSN, kryt vozovky 
balenou směsí bude proveden finišerem, firmou specializující se na tyto práce 

− toto povolení se netýká propustu v obci Zderadiny, kde i podle PD bude potrubí uloženo mimo 
propustek 

- Při křížení vodovodního potrubí a kabelu se silnicemi ve správě KSÚS budou dodrženy tyto 
podmínky: 
 potrubí a kabel budou pod silničním tělesem uloženo kolmo k ose vozovky, v hloubce minimálně 

1,2 m pod úrovní nivelety vozovky, v místech s příkopem podél silnice v hloubce 1,2 m pode 
dnem příkopu 

 křížení budou provedena bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem 
 montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 1 m od jejího kraje 

v chodníku, zel.pásu, příkopu, v extravilánu obcí za vnější hranou příkopu, po uložení potrubí 
budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu, 
v případě příkopu bude potrubí uloženo 1,2 m pode dnem příkopu 

- Vodovodní potrubí a kabel budou uložené souběžně se silnicemi ve správě KSÚS v zeleném pásu 
nebo příkopu (v zastavěném území) za těchto podmínek:  
 potrubí a kabel budou uloženy způsobem podélných podvrtů 
 montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 1 m od jejího kraje 

v chodníku, zel.pásu, příkopu, po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a 
povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu, v případě příkopu bude potrubí uloženo 
1,2 m pode dnem příkopu 

- V zastavěném území obcí bude vodovodní potrubí uložené podélně do vozovek silnic ve správě 
KSÚS za těchto podmínek:  
 podélné uložení bude provedeno způsobem podélných protlaků tak, že budou provedeny výkopy 

(startovací jámy) v kraji silnice o rozměrech 1 x 1 m pro provedení protlaků za těchto podmínek:  
− kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude přesahovat 

výkop o 25 cm na každou stranu 
− hloubka uložení bude minimálně 1,2 m pod úrovní nivelety vozovky 
− zásyp výkopové rýhy bude hutněn  po vrstvách  tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být 

soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat  příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném 
případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém 
materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti, protokoly budou předloženy KSÚS   

− vozovka bude obnovena dle vzorového listu A1. Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev 
komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy,  
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na jednotlivých vrstvách budou prováděny zkoušky dle příslušných ČSN, kryt vozovky balenou 
směsí bude proveden finišerem, firmou specializující se na tyto práce 

 V případě, že by práce byly prováděny bez vyloučení provozu, lze předpokládat poškození 
vozovky či polámání jejích krajů na protější straně silnice, než kde budou probíhat stavební 
práce, vyhýbajícími se vozidly. V tomto případě bude provedena oprava i těchto poškozených 
úseků.  

 V místech, kde nebude možnost provedení podélných protlaků, souhlasíme s uložením potrubí 
vodovodu do otevřených výkopů za podmínek totožných jako při provádění startovacích jam  
ve vozovce. 

 při výkopových pracích může dojít k narušení okrajů sousední konstrukce vozovky nebo 
k poklesu konstrukce vozovky, tyto porušené a uvolněné vrstvy budou před provedením konečné 
úpravy odstraněny, způsob opravy je obdobný jako u vlastní rýhy 

 zůstane-li od okraje výkopové rýhy k obrubníku nebo ke kraji vozovky plocha, jejíž šířka je 
menší než 1,0 m, potom bude tato část vozovky úplně obnovena spolu s konstrukcí rýhy 

 styčná spára v místě napojení rýhy na stávající kryt vozovky bude zalita flexibilní zálivkou 
 do provedení konečné úpravy vozovky je stavebník případně zhotovitel stavby povinen 

předmětný úsek silnice udržovat v bezpečně sjízdném stavu, to je průběžně dle potřeby 
doplňovat a upravovat výkopy 

 šoupátkové uzávěry a podzemní hydranty umístěné ve vozovce budou osazeny v úrovni nivelety 
vozovky pokud možno mimo jízdní stopu, za jejich stav trvale odpovídá vlastník (správce) 
vodovodu 

 Po dokončení stavby (nejlépe s odstupem několika měsíců až jednoho roku) bude provedena 
homogenizace celé šíře vozovky, tj. bude provedeno sbroušení vozovky tl. 5 cm v celé délce 
zásahů a povrch bude opatřen novým krytem z kameniva obaleného asfaltem tl. 5 cm. 

 Po obnově povrchů bude zřízeno VDZ v původní kvalitě a rozsahu 
- Zásyp výkopové rýhy ve vzdálenosti menší než 150 cm od kraje vozovky bude proveden vhodnou 

zeminou po vrstvách do 30 cm řádně hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního 
(funkčního) stavu. Krajnice bude dosypána štěrkodrtí nebo vyfrézovanou drtí frakce 0 – 32 v 8% 
spádu. 

- Veškeré nadzemní hydranty budou umístěny v minimální vzdálenosti 1,2 m od vozovek silnic  
ve správě KSÚS. 

- Při stavbě zůstane zachováno veškeré SDZ.  
- Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení vodovodního potrubí do silničního pozemku 

vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, 
oblast Kutná Hora. 

- Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce. 
- V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě 

provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí 
komunikace. 

- V případě, že by práce byly prováděny bez vyloučení provozu, lze předpokládat - vzhledem k šířce 
dotčených komunikací ve správě KSÚS - že může při objíždění pracovních míst projíždějícími 
automobily dojít k poškození vozovky nebo polámání jejích krajů na protější straně silnice, než kde 
budou probíhat stavební práce. V tomto případě budou poškozené části silnice resp příkopu a 
zeleného pásu opraveny dle požadavků zástupce KSÚS. 

- Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně 
obnoveno. 

- Realizovanou stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v místě stavby a jejím okolí. 
- Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel 

stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude sepsán předávací 
protokol.  

15. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné 
stavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky: 

- při provádění protlaků (dle dohody; především při přechodech vodního toku Sázava, železniční trati)  
- při zemních pracích, pokládce a montáži vodovodního potrubí, zásypech a hutnění (dle dohody) 
- po dokončení stavebních prací na vodojemech  
- při napojení na vodovod v Kácově a na vodovod v Ratajích nad sázavou 
- při provedení tlakových zkoušek (dle dohody)  
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16. Stavbu lze užívat, v souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jen na základě 

kolaudačního souhlasu. 
17. Před dokončením stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost bude doložena dle příloh vzoru 

žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a 
dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu), především 
pak: 
- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem, 
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, 
- dokumentace skutečného provedení stavby, 
- seznam pozemků, na kterých byla stavba realizována, 
- doklad o geodetickém zaměření stavby,  
- doklad o provedení předepsaných tlakových, těstnostních, komplexních zkoušek, elektrorevizí 
- certifikáty použitých materiálů a prohlášení o shodě vlastností použitých výrobků,  
- zápis s vlastníky a uživateli pozemků přímo dotčených stavbou o předání a převzetí těchto 

pozemků, 
- provozní řády vodojemů a provozní řád přivaděče a rozvodných vodovodních řadů (k nahlédnutí) 
- smlouva o likvidaci kalů z usazovacích jímek u vodojemů, 
- doklad o provedení kontroly stavby (protokoly, kopie zápisů ze stavebního deníku) a souhlas 

s kolaudací vydaný správci nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, komunikací, dotčených orgánů 
atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili (např. souhlas KHS 
Středočeského kraje, územní pracoviště Kutná Hora; Drážního úřadu, sekce infrastruktury, 
územního odboru Praha s kolaudací stavby, souhlasné vyjádření VHS Vrchlice – Maleč, a.s. ke 
kolaudaci jako provozovatele, případně vlastníka provozně souvisejících vodovodů, souhlasné 
vyjádření Městyse Kácov jako vlastníka vodovodu atd.), 

- povolení k provozování vodovodu podle § 15 odst. 4 vodního zákona 
- písemné dohody s vlastníky provozně souvisejících vodovodů podle § 8 odst. 3 zákona            

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích)  
 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01  Kutná Hora 1 

 

Odůvodnění: 
Dne 10.11.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky 
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 2.2.2022 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 
přerušeno. Po doplnění žádosti bylo dne 13.5.2022 oznámeno zahájení společného řízení písemností č.j.: 
MKH/075392/2022. 
Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní je vodní 
dílo dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vodovodní řady, stavbou vedlejší jsou stavby, které nejsou 
vodním dílem. Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad 
je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení 
pro soubor staveb. 
Hlavní stavbou je stavba vodního díla „Skupinový vodovod Kácov – Zbizuby – Podveky - Rataje nad 
Sázavou“ SO 01 až SO 19, stavbou vedlejší jsou přípojky NN SO 19 a to pro nově navržené objekty SO 
02 VDJ Kácov II, SO 05 Posilovací ATS I - Na žábkách, SO 09 Posilovací ATS II – Zderadiny, SO 11 
VDJ Zbizuby + ATS III, SO 03 Přívodní vodovodní řady – Vodoměrná a redukční šachta VRŠ10, dále je 
stavbou vedlejší SO 11.2 příjezdová štěrková cesta k VDJ Kácov II, jedná se o přístupovou účelovou 
komunikaci.  
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, stavebního zákona, vyhlášky        
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady a to: 

- Projektová dokumentace stavby 2x – VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., IČ 
48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant - Ing. Radim Knížák, 
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autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT - 0602657 z 11/2020, č. zakázky 
08719-330, návrh kontrolních prohlídek stavby. 

- Seznam dotčených pozemků, seznam účastníků stavebního řízení (seznam sousedních pozemků). 
- Souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků podle § 184a stavebního zákona (výřez z koordinační 

situace). 
- Plná moc k zastupování pro VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. ze dne 20.9.2021. 
- Potvrzení notáře o pozůstalosti po zůstaviteli ze dne 4.5.2022. 
- Seznam uživatelů zemědělsky obhospodařovaných pozemků. 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č.j. KHSSC 60254/2020 ze dne 
10.12.2020. 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření ze dne 28.1.2021 pod č.j. 
MKH/003450/2021. 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny – souhlasné 
závazné stanovisko se zásahem do významného krajinného prvku, vodního toku a jeho údolní nivy ze 
dne 31.3.2021 pod č.j. MKH/041319/2021. 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů – souhlasné závazné 
stanovisko ze dne 13.9.2021 pod č.j. MKH/141970/2021. 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství - závazné stanovisko č.j.: 
MKH/047496/2022 ze dne 28.4.2022.  

- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury - vyjádření ze dne 11.12.2020 
pod č.j. MKH/145679/2020. 

- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu – 
závazné stanovisko ze dne 12.4.2021, č.j. MKH/046543/2021. 

- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, zn.: DUCR-54884/20/Ka ze dne 24.9.2020 – 
souhlasné závazné stanovisko. 

- Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody – souhlasné závazné 
stanovisko ze dne 22.2.2022, zn.: ZIP 4463/2022Svo. 

- Archeologický ústav AV ČR,  Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření č.j. ARUP-3114/2021 ze 
dne 23.8.2021. 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, souhlas č.j. KRPS-296932-
3/ČJ-2020-010506-ZZ ze dne 18.12.2020 a souhlasné závazné stanovisko s č.j. KRPS-65108-2/ČJ-
2022-010506-ZZ ze dne 17.3.2022. 

- Obec Zbizuby, dotčený orgán  a vlastník pozemní komunikace - závazné stanovisko ze dne 8.3.2022. 
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – stanovisko správce povodí a správce vodních toků 

ze dne 5.1.2021, zn.: PVL-84255/2020/240/Hš a ze dne 13.1.2021, PVL-1579/2021/240/Hš. 
- Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště – vyjádření ze dne 18.11.2020, č.j.: 

LCR0028303/2020. 
- Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště – vyjádření ze dne 12.10.2020, č.j.: 

LCR0027737/2020. 
- Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště – vyjádření ze dne 24.5.2021, č.j.: 

LCR06/045212021. 
- Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství jižní Čechy – vyjádření správce toku ze dne 8.2.2021, 

č.j.: LCR944/065934/2021. 
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SML-00212/2021-6 ze dne 29.4.2021. 
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., vyjádření č.j. 20201018/TPČ ze dne 30.11.2020 a 

č.j. 20201018a/TPČ ze dne 21.5.2021. 
- Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., stanovisko k existenci sítí č.j. 20211461 ze dne 

12.10.2021. 
- Správa železnic, státní organizace – souhrnné stanovisko ze dne 11.9.2020, zn.: S 14067/S-

33618/2020-SŽ-OŘPHA-OPS. 
- ČD-Telematika a.s. – souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku 

Správy železnic s.o. ze dne 10.8.2020, zn.: 1202014251 a ze dne 2.5.2022, č.j.: 1202209227. 

- ČEZ Distribuce a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn. 1118222718 ze dne 16.9.2021. 
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k umístění stavby a činnosti v ochranném pásmu zařízení zn. 

001111421794 ze dne 2.12.2020. 



Č.j. MKH/119296/2020 str. 18 

 
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci zn. 001120620584 ze dne 3.11.2021. 

- CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany 
SEK č.j.  519536/21 ze dne 21.1.2023. 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - vyjádření č.j.: 
8746/21/KSUS/KHT/VYC ze dne 11.11.2021, vyjádření č.j.: 9471/21/KSUS/KHT/VYC ze dne 
7.12.2021. 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. PVL-318/2021/SML ze dne 11.3.2021. 
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko orgánu 

ochrany přírody ze dne 30.11.2020, č.j.: 165943/2020/KUSK. 
- ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, souhlasné závazné 

stanovisko ev.č. KH-20-2/2021/PD ze dne 3.2.2021. 
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury – vyjádření ze dne 11.12.2020, 

č.j.: MKH/145679/2020. 
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí, povolení zvláštního 

užívání komunikace ze dne 25.11.2021 pod č.j. MKH/180696/2021. 
- Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování – závazné stanovisko ze 

dne 6.10.2020 pod č.j. MKH/114596/2020. 
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí, povolení stavby 

v ochranném pásmu ze dne 24.11.2021 pod č.j. MKH/180005/2021. 
- Česká republika – Státní pozemkový úřad – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

1012 C 20 45 ze dne 11.3.2021. 
- Městys Kácov – sdělení o existenci kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení ze dne 3.6.2020, č.j.: 

MK/0655/2020. 
- Městys Kácov – souhlas vlastníka a správce dešťové kanalizace s zaústěním odpadu z VDJ Kácov II 

ze dne  9.2.2022, č.j.: MK/0205/2022. 
- Městys Kácov – sdělení o pozemní komunikaci ze dne  8.3.2022, č.j.: MK/0347/2022, výpis 

z usnesení zastupitelstva Městysu Kácov ze dne 8.3.2022. 
- Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí – 

závazné stanovisko ze dne 14.12.2021, č.j.: ZRNS/5848/2021BL. 
- Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí, odbor životního prostředí a výstavby 

závazné stanovisko ze dne 25.11.2021 č.j.: MUUJ/5082/2021/po a ze dne 16.5.2022 č.j.: 
MUUJ/2181/2022/po. 

- Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování – závazné stanovisko ze dne 1.2.2022 
pod č.j. VYST 3766/22-MAM. 

- Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí – koordinované závazné stanovisko ze dne 7.3.2022 
pod č.j. ZIP 3765/22-2101/2022 ZmJ. 

- Obecní úřad Zbizuby, silniční správní úřad ve věcech místních komunikací – rozhodnutí o zařazení 
pozemní komunikace ze dne 30.4.2021 a ze dne 28.8.2019. 

- Obecní úřad Zbizuby, silniční správní úřad ve věcech místních komunikací – rozhodnutí ze dne 
12.4.2022, č.j.: 0241/2022/OU. 
 

Projektová dokumentace stavby:  
Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. 
s r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant - Ing. Radim 
Knížák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT - 0602657 z 11/2020, č. zakázky 
08719-330.  
Realizací stavby bude zajištěno zásobování obyvatelstva obcí Kácov, Zbizuby a Podveky včetně 
příslušných místních částí pitnou vodou a také posílení dodávky pitné vody do městyse Rataje nad 
Sázavou. Tím dojde ke zlepšení situace v zásobování pitnou vodou a bude umožněn další rozvoj těchto 
obcí. Zdrojem vody pro provoz navrhované stavby skupinového vodovodu bude stávající vodovod 
městyse Kácov, kde zdrojem vody je VN Švihov (Želivka) přes vodovodní systém města Zruč nad 
Sázavou. Vlastní napojení bude v Kácově ze stávajícího vodovodního řadu z PE DN80 v ulici Jirsíkova. 
Odtud bude přívod napojen nově navržený vodojem VDJ Kácov II, který bude představovat výchozí 
akumulaci pitné vody pro celou navazující soustavu skupinového vodovodu. Na trase stavby bude 
realizovány: zásobní vodovodní řad, přívodní vodovodní řady, rozvodné vodovodní řady, posilovací ATS 
I – Na žábkách, posilovací ATS II – Zderadiny, nový vodojem VDJ Zbizuby, přípojky NN a další objekty 
specifikované v projektové dokumentaci. 
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Budoucím staveništěm nového vodovodu budou pozemky ve vlastnictví obcí, pozemky v soukromém 
vlastnictví občanů a dále ve vlastnictví soukromých či státních subjektů. U těchto se jedná především o 
pozemky místních komunikací a komunikací ve správě KSÚS Středočeského kraje silnic II a III.tř., dále 
pozemky místních vodotečí a ostatní zpevněné a nezpevněné plochy v intravilánu a extravilánu obce. 
Ochranné pásmo vodovodního řadu je dle § 23 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění pozdějších předpisů, vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na 
každou stranu. 

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 správního řádu a § 115 odst. 1 vodního 
zákona, podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného stavebního řízení podle § 15 odst. 1 a 
6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona – povolení výše uvedené stavby, ve kterém podle 
§ 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 
15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady 
svá stanoviska. Účastníkům řízení a dotčeným orgánům byla dána možnost nahlížet do spisu a seznámit 
se s podklady rozhodnutí. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle 
ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel. 
 
Vodoprávní úřad obdržel ve stanovené lhůtě námitky účastníka řízení pana Jindřicha Víznera, Makolusky 
35, 285 06 Sázava. Vodoprávní úřad se námitkami zabývá a k uvedené námitce (viz volný přepis): „v 
rámci všech svých pozemků v k.ú. Makolusky, Zbizuby, Podveky požaduji v rámci zaměření a provedení 
kopacích a terénních prací, aby tyto byly předem, investorem prostřednictvím firmy provádějící práce, 
označeny a mnou předem schváleny a to řádně v odstupové vzdálenosti dle katastru nemovitostí, kdy 
přesnost hranice je dle aktuální situace cca 2,75 m. Týká se všech mých pozemků, zejména pak pozemků 
v k.ú Makolusky p.č. 86, 14/4, 416, 417 v k.ú. Podveky p.č. 197/20, 698, 519/25“ vodoprávní úřad uvádí,  
že investor stavby je povinen řádně vytýčit průběh trasy stavby vodovodu před jejím zahájením 
(podmínka výrokové části rozhodnutí). Investor seznámí s vytýčením prostorové polohy stavby před 
zahájením stavby pana Víznera (viz podmínka uvedená ve výrokové části rozhodnutí). Toto bude 
provedeno v úseku stavby, kde trasa budoucího vodovodu povede v blízkosti vyjmenovaných pozemků.  

Vodoprávní úřad obdržel námitky účastníka řízení pana Antonína Vlasáka, Zalíbená 2, 285 06 Sázava. 
Stanovená lhůta pro podání námitek byla do 14.6.2022, pan Vlasák podal námitky e-mailem bez 
zaručeného elektronického podpisu dne 20.6.2022, které doplnil písemným podáním dne 21.6.2022 
s vysvětlením, že od 17.6.2022 do 20.6.2022 nebylo možné využívat poštovní služby České pošty. 
Nicméně tato skutečnost nemění nic na faktu, že byly výše uvedené námitky podány po řádném termínu. 
Vodoprávní úřad se námitkami přesto zabývá a k uvedené námitce (viz volný přepis): „od 12.10.2021 
došlo k využití ochranných trubek, kterými jsou vedeny sdělovací, zabezpečovací kabely, osvětlení a 
rozvody NN. Trubky o průměru 110 a 80 mm jsou vedeny v hloubce 1 – 1,4 m ve vzdálenosti 0,8 a 1,2 m 
od hranice pozemků. Dále informuji že do doby než se bude skupinový vodovod stavět dojde k uložení 
elektro přípojky NN k pozemku p.č.596/2 po pozemku p.č. 748/1 ve vzdálenosti 0,6 m od hranice vše v k.ú. 
Podveky. Žádám vodoprávní úřad, aby přihlédl k mé námitce a nařídil investorovi, aby zapracoval 
vzniklé skutečnosti o uložených ochranných trubkách do dokumentace pro provádění stavby. Požaduji, 
aby investor dodržel všechny ochranné vzdálenosti dle ČSN a trvám na tom, aby stavební činností bylo 
investorem vše uvedeno do původního stavu“ vodoprávní úřad uvádí, že spoluvlastník pozemku pan 
Antonín Vlasák udělil dne 12.10.2021 souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 627 a 748/1 v k.ú. 
Podveky. Jako spoluvlastník pozemků upozorňuje na skutečnost, že v uvedených pozemcích jsou uloženy 
trubky, které využívá k instalaci výše uvedeného kabelového vedení. O přesné vytýčení umístění trubek 
požádá investor stavby pana Vlasáka (např. prostřednictvím stavbyvedoucího) před zahájením stavby 
v předmětné lokalitě. Investor je obecně povinen se při provádění stavby řídit platnými právními předpisy 
a vyhláškami k jejich provádění a závaznými normami. Uvedení stavbou dotčených pozemků do 
původního stavu je požadováno ve výroku rozhodnutí a před kolaudací stavby bude vodoprávnímu úřadu 
předloženo písemné potvrzení o převzetí těchto pozemků zpět jejich vlastníky. 

Své připomínky k zamýšlenému stavebnímu záměru předložili: 
Pan Pavel Zeman, Třešňová 689, 280 02 Kolín: „požaduji, aby cesta byla uvedena do původního stavu a 
nebyla poškozena naše přípojka elektrického vedení“ – vodoprávní úřad k uvedenému uvádí, že veškeré 
sítě musí být vytýčeny na místě před zahájením stavby (viz podmínka ve výrokové části rozhodnutí). 
Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu je požadováno ve výroku rozhodnutí a před 
kolaudací stavby bude vodoprávnímu úřadu předloženo písemné potvrzení o převzetí těchto pozemků 
zpět jejich vlastníky. 
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Pan Pavel Víceník, Zderadiny 10, 285 22 Zruč nad Sázavou: „požaduji aby vodovod byl uložen na 
pozemcích parc. č. 421, 422 a 424 co nejblíže k pozemku p. č. 503 vše v k.ú. Zderadinky a aby byly práce 
provedeny po sklizni, pokud to nebude možné budu chtít uplatnit náhradu škody způsobenou na zasetém 
porostu, dále si nepřeji aby bylo věcné břemeno na katastru na celá parcelní čísla, ale jen na část 
pozemku kde bude potrubí uloženo.“ – vodoprávní úřad k uvedenému uvádí, že dle projektové 
dokumentace je potrubí navrženo podél pozemku parc. č. 503 v k.ú. Zderadinky, souhlas s umístěním 
vodovodu byl na výřezu mapy z výkresové části projektové dokumentace panem Víceníkem potvrzen 
podpisem. Před zahájením stavby dojde k dohodě o harmonogramu provádění prací mezi investorem a 
vlastníkem pozemku. Případná náhrada škody a zřízení věcného břemene má občansko-právní charakter a 
vodoprávnímu úřadu nepřísluší v této věci rozhodovat.  

Žádné další námitky či připomínky, do doby stanovené v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu 
v oznámení o zahájení řízení, vodoprávní úřad neobdržel. Účastníci řízení se k podkladům pro vydání 
rozhodnutí nevyjádřili. 
 
Posouzení vodoprávního úřadu: 
Jako podklad pro rozhodnutí bylo vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí předloženo mimo jiné závazné 
stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a územního plánování ze dne 
6.10.2020 pod č.j. MKH/114596/2020 a Městského úřadu Vlašim, odboru výstavby a územního 
plánování ze dne 1.2.2022 pod č.j. VYST 3766/22-MAM bez podmínek, ve kterých se uvádí, že je 
posuzovaný záměr přípustný. Záměr byl přezkoumán z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Záměr není 
v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací – platnými územními plány ani s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací. 
Ke stavbám elektrických přípojek NN a příjezdové cestě, jako ke stavbám vedlejším souboru staveb, 
vydal Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí 
závazné stanovisko ze dne 14.12.2021, č.j.: ZRNS/5848/2021BL, Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor 
životního prostředí, odbor životního prostředí a výstavby závazné stanovisko ze dne 25.11.2021 č.j.: 
MUUJ/5082/2021/po a ze dne 16.5.2022 č.j.: MUUJ/2181/2022/po. Závazná stanoviska byla vydána 
podle § 94j odst. 2 stavebního zákona stavebními úřady příslušnými k umístění a povolení těchto staveb. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, lze ji užívat v souladu s § 119 odst. 1 písm. 
a) stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. 

Stavba se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem – jako povinný podklad pro rozhodnutí bylo 
doloženo stanovisko správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – stanovisko 
správce povodí a správce vodních toků ze dne 5.1.2021, zn.: PVL-84255/2020/240/Hš a ze dne 
13.1.2021, PVL-1579/2021/240/Hš. Povinnost mít toto stanovisko vychází z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kde je zakotvena 
povinnost předložit s žádostí stanovisko správce povodí, s výjimkou případů v ní uvedených. Stanovisko 
správce povodí zahrnuje stručný popis záměru, popis dotčeného vodního útvaru a závěr, že uvedený 
záměr je možný, neboť lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu 
dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních 
vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.  

Správce povodí souhlasí s povolovaným záměrem s podmínkami, které byly splněny, nebo byly 
zapracovány do výrokové části rozhodnutí. K podmínce uvedené v části I. C. bod. č. 5 týkající se 
podmínek pro stavbu v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Rataje nad Sázavou (kopaná studna) 
vodoprávní úřad uvádí, že stavba není v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o stanovení 
ochranného pásma vodního zdroje ze dne 28.12.1984, č.j.: VLHZ/955/84. Vlastníkem a provozovatelem 
vodního zdroje je žadatel, který ve svém vyjádření ze dne 30.11.2020, č.j.: 20201018/TPČ žádné omezení 
nebo podmínky pro stavbu v ochranném pásmu nestanovil. K podmínce v části II. bod č. 8 týkající se 
uzavření smluvního vztahu na užívání pozemku po dobu stavby, je tento požadavek vypořádán v bodě III. 
3. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 11.3.2021, zábor bude pouze trvalý. 

K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou dle § 184a stavebního 
zákona, vyznačené na situačním výkrese. 
Vlastníkem stávajícího vodovodu je městys Kácov, provozovatelem je Vodohospodářská společnost 
Vrchlice – Maleč, a.s. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Rataje nad Sázavou je Vodohospodářská 
společnost Vrchlice – Maleč, a.s. 
Vlastník a provozovatel stavby bude vodoprávnímu úřadu oznámen nejpozději při podání žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu.  
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Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců sítí jsou 
součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu, ve 
kterém se dotýkaly této předmětné stavby. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není třeba 
rozhodovat, případně nároky občanskoprávního charakteru, o kterých vodoprávní úřad není oprávněn 
rozhodovat. 
V souladu s § 144 odst. 1 správního řádu vodoprávní úřad doručuje písemnost účastníkům řízení podle     
§ 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu. Písemnosti v řízení 
jsou doručovány postupem podle § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu. 
Vodoprávní úřad posoudil žádost podle § 94o odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona a podle § 15 odst. 3 
vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovil podmínky pro umístění, provedení a užívání 
stavby. 

Vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním 
plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy a na základě stanoviska správce povodí 
(Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – stanovisko správce povodí a správce vodních toků ze 
dne 5.1.2021, zn.: PVL-84255/2020/240/Hš) dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že 
jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru, a že 
záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.  

Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje. 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
správními úřady a vzhledem ke skutečnostem v odůvodnění uváděných zjistil, že jejím uskutečněním 
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, 
projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly 
shledány důvody bránící povolení, které vydal podle a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

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

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci výše uvedené stavby jsou určeni ustanovením 
§ 94k stavebního zákona, tj.: 

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci umístění a povolení stavby jsou určeni 
ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.: 

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku, není-li sám stavebníkem, 
nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku 

- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,  

- dle § 94k písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn,  

- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno. 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 81 a následujících správního řádu do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.  
Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se 
nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou 
vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po 
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.  
Dle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným 
počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu 
odkladný účinek.  
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.  
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Společné povolení má podle 
§ 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 5 let. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla 
zahájena do 5 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce obce Zbizuby, Podveky, Tichonice, Městyse Rataje 
nad Sázavou a Kácov po dobu 15 dnů. Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu bude 
rozhodnutí též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a vyvěšeno na úřední desce 
Městského úřadu Kutná Hora. Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce 
MěÚ Kutná Hora. Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašlou obce zpět na adresu 
zdejšího odboru. 
 
Otisk úředního razítka 

v. r.  Ing. Martina Pospíšilová 
oprávněná úřední osoba  

referent odboru 
  
Vyvěšeno dne:         Sejmuto dne:  
 
 

 

 

 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 18.5.2022. 
 

Obdrží k vyvěšení na úřední desce: 
Městys Kácov, IDDS: 439bdrt 
Městys Rataje nad Sázavou, IDDS: 793bxp4 
Obec Podveky, IDDS: wp9bi9k 
Obec Zbizuby, IDDS: 9agbi46 
Obec Tichonice, IDDS: jjfa77i 
Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7 
 
Obdrží: 
Účastníci společného územního a stavebního řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (dodejky) 
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy 
Obec Tichonice, IDDS: jjfa77i 
Pavel Zeman, Třešňová č.p. 689, Kolín IV, 280 02  Kolín 2 
Ondřej Srb, Kácov č.p. 325, 285 09  Kácov 
Dagmar Janatová, Kácov č.p. 304, 285 09  Kácov 
Hana Žáková, Koněšín č.p. 25, 675 02  Koněšín 
Pavel Moc, Polní č.p. 764, 285 04  Uhlířské Janovice 
Michal Rak, Sklářská č.p. 305, 285 06  Sázava 
Ludmila Dudková, Pražská č.p. 944, Kolín II, 280 02  Kolín 2 
Zdeňka Smékalová, Jasmínová č.p. 2607/13, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106 
Ing. Jan Smékal, Jasmínová č.p. 2607/13, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106 
ZAS Zbizuby,a.s., IDDS: qggvvda 
Věra Chválová, Pohořelec č.p. 146/9, Praha 1-Hradčany, 118 00  Praha 011 
Josef Verner, Vlková č.p. 4, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Petr Verner, Zbizuby č.p. 82, 285 04  Uhlířské Janovice 
Václav Bohaboj, Vlková č.p. 12, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Pavel Pikard, Mariánská č.p. 162, Jáchymov, 363 01  Ostrov nad Ohří 
Marie Pikardová, Mariánská č.p. 162, Jáchymov, 363 01  Ostrov nad Ohří 
Jitka Kučerová, Vlková č.p. 1, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Pavel Lejnar, Zbizuby č.p. 64, 285 04  Uhlířské Janovice 
Josef Vekrbauer, Zbizuby č.p. 65, 285 04  Uhlířské Janovice 
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Eva Vekrbauerová, Zbizuby č.p. 65, 285 04  Uhlířské Janovice 
Helena Buriánková, Zbizuby č.p. 3, 285 04  Uhlířské Janovice 
Mgr. Helena Stoupová, Zbizuby č.p. 30, 285 04  Uhlířské Janovice 
Miroslava Bartošová, Vyhnalov č.p. 90, 691 54  Týnec u Břeclavě 
Tomáš Tancer, Podveky č.p. 64, 285 06  Sázava 
Zdenka Jamrichová, Podveky č.p. 10, 285 06  Sázava 
Rostislav Vizner, Podveky č.p. 81, 285 06  Sázava 
Jana Spěváčková, Huntířov č.p. 14, 405 02  Děčín 2 
Jana Veinlichová, Malenická č.p. 1790/11, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Jaroslav Spěváček, IDDS: 6rw9ndb 
Jiří Závitkovský, Podveky č.p. 43, 285 06  Sázava 
Ivo Vlasák, Zalíbená č.p. 2, Podveky, 285 06  Sázava 
Ing. Antonín Vlasák, Zalíbená č.p. 2, Podveky, 285 06  Sázava 
Petr Šourek, Zalíbená č.p. 14, Podveky, 285 06  Sázava 
Jan Michalíček, Údolní č.p. 328/43, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47 
Luděk Jelínek, Václavská č.p. 2068/14, 120 00  Praha 2-Nové Město 
Pavel Křížek, Důlní č.p. 671, Švermov, 273 09  Kladno 7 
František Lejnar, Zbizuby č.p. 4, 285 04  Uhlířské Janovice 
David Velímský, Koblasko č.p. 39, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Eva Velímská, Koblasko č.p. 39, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Alena Adamová, Zderadiny č.p. 18, Kácov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Tomáš Víceník, Zderadiny č.p. 10, Kácov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Pavel Víceník, Zderadiny č.p. 10, Kácov, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Josef Jelínek, Vranice č.p. 39, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Jaroslava Jelínková, Vranice č.p. 39, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Jan Stoupa, Vranice č.p. 23, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Naďa Stoupová, Vranice č.p. 23, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Helena Jelínková, Družební č.p. 955, 285 22  Zruč nad Sázavou 1 
Zdeněk Řehák, 7. května č.p. 366/37, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 
Jaroslava Nováková, 7. května č.p. 366/37, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 
Marie Medřická, Radimovická č.p. 1422/29, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 
Jan Spěvák, Olbramovická č.p. 701/13, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 
Alena Spěváková, Olbramovická č.p. 701/13, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 
Ludvík Mužík, Doubravická č.p. 1309/18, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 
Vlasta Mužíková, Doubravická č.p. 1309/18, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 
Jiří Dvořák, V Zahradách č.p. 163, Čestlice, 251 01  Říčany u Prahy 
Věra Dvořáková, V Zahradách č.p. 163, Čestlice, 251 01  Říčany u Prahy 
Jaroslav Flídr, Dělnická č.p. 803, Kolín II, 280 02  Kolín 2 
Jitka Novotná, Vranice č.p. 56, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Zdenek Novotný, Vranice č.p. 56, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Zdeňka Lhotanová, Mitrov č.p. 2, 285 04  Uhlířské Janovice 
Milan Kulhánek, Bezručova č.p. 1253, 256 01  Benešov u Prahy 
Libuše Kubálková, Bečváry č.p. 177, 281 43  Bečváry 
Josef Tichý, Koblasko č.p. 34, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Anna Tichá, Koblasko č.p. 34, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Jana Barešová, 1. máje č.p. 604, 285 04  Uhlířské Janovice 
Josef Kulhánek, Podveky č.p. 76, 285 06  Sázava 
Josef Kulhánek, Podveky č.p. 59, 285 06  Sázava 
Jan Přenosil, Makolusky č.p. 15, Zbizuby, 285 06  Sázava 
Rostislav Vizner, Podveky č.p. 81, 285 06  Sázava 
Marie Medřická, Radimovická č.p. 1422/29, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 
Jaroslava Medřická, Radimovická č.p. 1422/29, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 
Ing. Jiří Kloud, Vranice č.p. 13, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Ing. David Ladman, Ph. D., Borského č.p. 664/6, Praha 5-Hlubočepy, 152 00  Praha 52 
Karel Srb, Soběšín č.p. 2, 285 06  Sázava 
Tomáš Drážek, Vranice č.p. 23, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Radek Pospíšil, Koblasko č.p. 34, Zbizuby, 285 04  Uhlířské Janovice 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx 
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, IDDS: e8jcfsn 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Městys Kácov, IDDS: 439bdrt 
Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora, IDDS: z49per3 
Obec Podveky, IDDS: wp9bi9k 
Sporthotel Kácov, s.r.o., IDDS: u9kb7ms 
Obec Zbizuby, IDDS: 9agbi46 
Lesy České republiky, s.p., OŘ jižní Čechy, IDDS: e8jcfsn 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
 
dotčené správní úřady 
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, IDDS: zbjbfmb 
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, úz. prac. Kutná Hora, IDDS: hhcai8e 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73 
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopr. insp., IDDS: 2dtai5u 
Městský úřad Kutná Hora, Odbor regionálního rozvoje, IDDS: b65bfx3 
Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče, školství a kultury, IDDS: b65bfx3 
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 284 24  Kutná Hora  
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b65bfx3 
Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 
Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stav. úřadu, územního plánování a živ. prostředí, IDDS: v3qb2au 
Městský úřad Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2 
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: zbjbfmb 
Obecní úřad Zbizuby, IDDS: 9agbi46 
ostatní 
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z 
 
účastníci řízení (veřejnou vyhláškou): 
účastníci řízení podle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno (§ 94m odst. 2 stavebního zákona): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1/1, 2, 13, 15/1, 15/2, 16, 19, 23, 26, parc. č. 1, 2, 3, 5/1, 6/1, 6/10, 10, 28, 321/1, 321/2, 321/3, 
325/1, 335/2, 346/2, 355/2, 366/2, 384, 385, 386, 387, 389/2, 415, 492, 500, 502, 506, 507, 508, 521, 522, 
523, 524, 525, 526, 527/2, 527/3, 528, 531, 532, 535, 536, 537 v katastrálním území Zderadinky, st. p. 
290, 293, 303, 304, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 413, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 
462, 463, 464/1, 464/2, 477, 478, 479, 480/1, 480/2, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 
623, 624, 637, 646, 647, 653/1, 697, 698, 699, 733, 734, 735, 744, 745, 772, 797, 851, parc. č. 331/7, 
331/10, 334, 340/2, 348, 350/2, 354/6, 354/9, 355/1, 355/3, 355/4, 355/5, 355/6, 358, 359/2, 359/3, 359/4, 
359/5, 363/2, 363/3, 363/5, 363/6, 363/7, 363/8, 367/2, 367/3, 367/4, 367/7, 367/8, 368/3, 368/4, 368/5, 
368/6, 368/7, 368/8, 368/9, 369/2, 372/1, 372/2, 372/4, 372/8, 372/9, 372/10, 372/12, 372/13, 372/14, 
372/15, 372/16, 372/18, 372/19, 372/20, 372/21, 372/22, 372/23, 372/24, 372/25, 372/26, 372/27, 372/28, 
372/29, 372/30, 372/31, 372/32, 372/33, 372/34, 372/35, 372/36, 372/37, 372/42, 372/43, 372/44, 372/46, 
372/48, 372/49, 380/1, 387/3, 705/1, 705/2, 710/1, 710/2, 710/3, 779/1, 779/5, 779/6, 793/1, 797, 800/1, 
800/2, 800/3, 800/7, 957/3, 2016/4, 2045, 2102, 2227, 2278, 2281, 2283, 2284, 2303, 2304, 2306, 2316, 
2326, 2327, 2328, 2330, 2332, 2337, 2338, 2408, 2419, 2420, 2444/1, 2444/6, 2444/8, 2460 v 
katastrálním území Kácov, st. p. 2, 3, 4, 5, 6/1, 8, 10, 12, 13/6, 14, 15, 17, 18/1, 22, 23, 26/1, 26/2, 31/1, 
32/1, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, parc. č. 2, 4, 6, 8/2, 9, 13/1, 22/1, 35/1, 37, 413/2, 413/9, 413/17, 
425, 432/1, 432/2, 432/4, 432/5, 432/6, 432/8, 432/9, 439, 460, 465/2, 466/2, 467, 621/3, 622, 624/4, 625, 
767 v katastrálním území Zderadiny, st. p. 1/1, 1/2, 1/3, 3, 5, 6, 8/1, 9, 10, 11, 12/1, 14/1, 17, 18, 30/2, 37, 
43, 60, 62, 63, 71, 77, 84, 85, 88, 90, 93, 94, parc. č. 1/1, 1/5, 3/6, 3/7, 4, 8/4, 16/1, 16/5, 16/9, 16/10, 
16/11, 19, 20, 21/1, 21/2, 23/2, 30/5, 30/9, 30/10, 30/13, 30/14, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 32/1, 
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33, 40, 41, 42/1, 43/1, 43/3, 43/4, 43/8, 43/9, 46, 48, 49, 50, 51/2, 56/1, 56/3, 67/3, 67/7, 73/1, 73/4, 73/5, 
73/6, 74/1, 74/4, 74/5, 74/6, 74/7, 74/8, 74/9, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 78/1, 90, 95/1, 95/2, 95/3, 96/3, 
96/4, 99, 102/1, 102/2, 103/1, 103/3, 103/4, 105, 107, 108, 109, 133/1, 225/4, 235/1, 258/1, 258/2, 258/4, 
258/6, 259/2, 264/3, 265/1, 265/2, 267, 269, 278, 279/2, 279/13, 280, 284, 285, 287, 291 v katastrálním 
území Ježovice, st. p. 1/1, 1/2, 1/5, 1/8, 1/9, 1/11, 2/1, 2/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 12, 14, 17, 19, 20, 
22, 27, 29, 30, 33/1, 37, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 48, 51, 52/2, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 57, 64, 65, 
67, 70/1, 70/2, 70/3, 71, 73, 74, 77, 79, 80, 81/1, 81/2, 82, 83, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 91, 94, 99, 102/3, 
107, 109, 111, 113, 115, 116, 124, 126, 131, 138, 139, 140, 142, 147, 148, 149, 150, 151, 152, parc. č. 
1/2, 1/4, 2/2, 5/1, 14/1, 16/2, 19/1, 20/1, 24, 29, 32/1, 32/2, 34, 36, 45, 46/1, 46/2, 47, 48, 49/3, 50/2, 50/6, 
50/13, 50/14, 50/15, 51/2, 54/1, 54/2, 55/6, 56/1, 56/2, 64/1, 75, 77/1, 77/2, 79/1, 80/1, 84/1, 88/1, 89/1, 
89/2, 93/2, 94/4, 94/7, 94/10, 94/12, 94/13, 95/1, 102/2, 102/5, 102/7, 104/1, 104/3, 104/4, 104/6, 106/5, 
106/7, 106/8, 107/2, 113, 114/4, 114/8, 114/9, 114/11, 114/14, 114/15, 114/16, 121/1, 131/2, 131/3, 
131/5, 177, 181/2, 181/3, 181/4, 182/2, 183/2, 183/10, 196, 197/20, 286/8, 287/2, 291/1, 292/1, 293/4, 
294/5, 294/9, 298, 300/3, 300/9, 300/16, 300/20, 300/21, 300/22, 300/27, 300/36, 321, 325/3, 330, 332, 
333/1, 513/6, 514, 519/1, 519/4, 519/8, 519/9, 519/11, 519/13, 519/15, 519/20, 519/25, 519/27, 521, 522, 
523, 535/15, 539/3, 539/4, 539/5, 539/9, 539/10, 539/12, 539/14, 539/15, 539/16, 539/17, 539/18, 539/19, 
539/20, 539/21, 540/1, 542/4, 542/5, 543/1, 543/2, 544/1, 544/2, 544/5, 547/2, 552/1, 552/3, 552/5, 552/7, 
552/8, 561/1, 566/1, 573, 596/2, 607, 609/2, 609/3, 610/1, 612/1, 618/1, 619/1, 619/3, 626, 629, 640/1, 
641, 643, 689/2, 689/5, 689/6, 689/12, 689/14, 689/15, 689/16, 689/18, 689/19, 689/25, 689/27, 690, 
691/2, 692/1, 692/5, 692/8, 694, 695, 698, 700/3, 701/5, 701/7, 701/8, 701/9, 703/9, 703/10, 704/2, 705, 
707, 708, 710, 715/2, 718/1, 718/5, 718/6, 722/5, 722/7, 722/8, 722/9, 722/10, 723, 728, 731, 733/2, 734, 
739/1, 739/2, 740/3, 741/2, 744/8, 744/9, 744/10, 744/11, 744/13, 744/14, 748/2, 749/6, 750, 754, 755, 
758 v katastrálním území Podveky, st. p. 199, parc. č. 170, 171/3, 171/4, 179, 180/3, 773/2, 2138 v 
katastrálním území Tichonice, st. p. 8, 9/1, 9/2, 11, 12/1, 12/3, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35/1, 40, 
41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 64, 68, 70, 73, parc. č. 2/1, 2/3, 2/4, 3/1, 
3/2, 5/2, 6/2, 7, 8, 9/3, 10/1, 11, 12, 13, 14/2, 14/3, 14/4, 17/1, 22/1, 22/2, 27, 30, 34/1, 34/5, 34/7, 34/20, 
85/2, 86, 87/4, 87/5, 87/6, 104, 139, 143/6, 145/8, 145/11, 147/3, 150/2, 154, 155/1, 159, 160/1, 160/2, 
161/3, 173/2, 174/1, 180, 182, 187, 188/1, 188/2, 188/5, 188/12, 188/13, 188/14, 188/15, 215, 221, 239/8, 
239/9, 239/11, 239/12, 264/2, 264/5, 334/2, 334/3, 334/8, 368/1, 368/2, 370/1, 370/2, 370/3, 372/4, 372/6, 
372/10, 372/13, 372/14, 372/15, 372/16, 372/17, 398, 401/2, 401/3, 401/4, 412, 413, 414, 462/5, 463, 
467/2, 467/7, 467/8, 467/20, 481/2, 484 v katastrálním území Makolusky, st. p. 1/2, 2/1, 5/1, 5/2, 13, 15, 
17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 36, 37, 40, 43, 47, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 
150/1, 150/2, 158, 160, 161, 162, 168, 170, 178, 182, 185, 190, 201, 202, parc. č. 1/3, 6/1, 8/1, 10, 14/1, 
15/2, 21, 22/8, 22/10, 36/5, 36/7, 36/9, 41/3, 41/4, 41/5, 43/2, 57/1, 58/1, 58/2, 60/8, 60/9, 60/12, 61/2, 62, 
68, 83/2, 110/1, 112, 113, 120/2, 121/3, 121/4, 127/3, 235, 236/2, 237/6, 239, 244, 274/4, 274/6, 278/2, 
281/4, 281/5, 281/6, 281/7, 281/8, 281/11, 300/10, 302/2, 302/4, 303/1, 303/2, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 
305/6, 305/7, 310, 345/5, 345/8, 399/2, 411, 418, 419, 420, 422, 426, 427, 429, 430, 435, 437/1, 437/4, 
440, 441/2, 442/1, 443, 446, 447/3, 447/4, 447/5, 448/1, 450/1, 452/1, 455/1, 458/1, 458/4, 467, 469/2, 
470, 472, 477/20, 477/21, 477/24, 477/25, 477/26, 477/27, 477/28, 477/29, 477/30, 477/38, 477/39, 
477/40, 1424/2, 1424/8, 1425, 1427/2, 1428/1, 1428/2, 1429/2, 1432, 1436/2, 1451, 1453/1, 1453/2, 
1455, 1533/2, 1533/3, 1533/4, 1533/5, 1533/9, 1536 v katastrálním území Vlková, st. p. 1, 2/1, 2/2, 3, 7, 8, 
10, 13, 17, 19/1, 20, 21/2, 23, 25, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 30/1, 31/1, 31/2, 32, 33/1, 36, 37, 38, 39, 40, 
41/1, 41/2, 43, 45, 46/2, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 54, 55, 56/1, 56/2, 58, 60, 62, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 65, 
66, 67, 68, 69/1, 69/2, 72, 73, 74, 77, 79, 85, 177, parc. č. 2, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 22/2, 23/1, 27, 28, 30/1, 
31, 32, 33, 34/2, 35, 39, 41, 42/2, 42/3, 45/1, 53/4, 55, 56/3, 57, 61/1, 61/4, 62, 64, 65, 83, 84/2, 89/1, 90, 
94, 109/5, 109/13, 269, 272/1, 272/2, 292/2, 292/3, 292/4, 293/1, 293/5, 293/6, 293/7, 294/1, 295, 407/5, 
412/4, 417/2, 417/3, 417/5, 417/7, 418/6, 426/19, 426/20, 475/1, 482/1, 482/2, 484, 485/1, 485/2, 486/1, 
496, 524, 526, 527, 531, 532, 533, 540/2, 541/2, 543/2, 544, 545/6, 545/7, 545/8, 546, 547, 548/1, 548/2, 
549, 550/1, 550/3, 551, 552, 553, 560, 564, 569, 570/2, 571/1, 572/1, 579/2, 614, 615/2, 615/3, 616/1, 
616/2, 616/4, 617/2, 617/3, 637/1, 680/1, 681, 682, 686, 687, 692, 693, 694, 698, 708, 709, 710, 711, 712, 
713/2, 713/8, 713/16, 716, 717, 724, 739, 741/1, 741/2, 742, 743/2, 743/7, 824/2, 824/4, 824/6, 824/8, 
824/9, 824/13, 824/17, 824/22, 824/23, 824/26, 824/27, 824/28, 824/29, 833/3, 833/4, 842, 850, 852, 854, 
872 v katastrálním území Vranice, st. p. 18, 50/2, 57/1, 58/1, 59/1, 59/2, 61, 62/1, 65/2, 65/3, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 79, 84, 85, 86/1, 92, 98, 99, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/2, 112, 114, 115, 
116, 117, 120, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127/1, 127/2, 129, 130, 131, 133, 134, 137, 138, 139/1, 151, 
152, 154, 155, 157, 159, 163, 164, 165, 171/1, 171/2, 172, 173, 177, 179, 180, 182, 183, 185, 190, 195, 
205, 207, 209/1, 210, 211, 213, 215, 217, 224, 227, 229, 230, 231, 234, 235, 240, 241, 242, 243, 255, 
256, 260, 264, 267, 270, 274, 276, 277, 278, 279, 282, 284, 286, 287, 288, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 
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300, 301, 302, 303, 304, 309, parc. č. 305/2, 305/4, 305/6, 370/2, 392/2, 476/23, 477/3, 477/4, 477/5, 
479/5, 485/2, 485/4, 485/6, 485/7, 485/8, 485/9, 485/12, 485/18, 485/24, 485/25, 485/26, 485/27, 485/30, 
492/4, 492/5, 498/1, 499/1, 499/2, 499/3, 499/5, 500/1, 589/8, 636, 638/1, 638/2, 638/3, 639/1, 639/2, 
642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 653, 657/1, 657/2, 662/1, 663/1, 667/1, 667/2, 673, 680/2, 680/3, 
680/6, 680/8, 680/9, 682/2, 682/5, 682/6, 683, 685, 686, 687/1, 691/1, 692/2, 694/1, 698/1, 698/2, 700/2, 
700/3, 700/7, 701/2, 701/3, 702/1, 703/2, 703/3, 710/2, 711, 712/3, 713/1, 713/2, 714/1, 714/3, 714/4, 
715/1, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 718/3, 718/4, 718/5, 718/6, 719, 724, 725/4, 725/5, 726, 791, 792, 793, 
794, 795/1, 795/12, 795/13, 795/15, 795/16, 795/17, 795/18, 795/19, 795/20, 795/22, 795/23, 795/24, 
795/25, 795/30, 795/35, 795/37, 795/38, 795/39, 795/40, 795/43, 795/49, 795/52, 795/53, 823, 824, 826, 
827, 828/2, 829, 837/1, 837/2, 837/3, 838, 839, 840/3, 840/4, 840/5, 840/6, 840/7, 840/8, 842/1, 842/2, 
843, 925, 931, 969/1, 969/2, 969/3, 969/4, 969/5, 972/1, 973/1, 974, 986, 987/3, 987/4, 987/5, 987/6, 
987/7, 987/9, 989, 997/4, 997/5, 997/6, 997/8, 998/1, 1002/4, 1002/5, 1002/6, 1002/7, 1002/8, 1002/10, 
1003/1, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1006/4, 1007/4, 1009/1, 1009/5, 1009/6, 1009/7, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 
1010/5, 1010/6, 1012/2, 1018/2, 1019/1, 1019/2, 1021/2, 1021/4, 1021/7, 1022/2, 1023/3, 1024, 1029/1, 
1029/4, 1029/5, 1029/6, 1029/7, 1029/9, 1029/11, 1029/12, 1029/20, 1029/23, 1029/24, 1029/35, 
1029/42, 1030, 1031, 1032, 1033, 1040/1, 1041/2, 1048/1, 1048/6, 1049/1, 1049/2, 1050/1, 1053/1, 
1053/2, 1054, 1055, 1057, 1062, 1063/1, 1063/2, 1064, 1065, 1066/2, 1067/7, 1069/1, 1074, 1076/1, 
1077/4, 1081, 1082, 1084/1, 1084/3, 1085/2, 1086/1, 1086/2, 1086/3, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1089/3, 
1091, 1092/2, 1092/3, 1093/1, 1093/2, 1095/3, 1097/1, 1098/1, 1103/2, 1107, 1110, 1113, 1117/2, 
1120/3, 1120/4, 1353/1, 1355/1, 1355/2, 1355/11, 1363/3, 1363/4, 1364/1, 1364/2, 1366/2, 1366/4, 1367, 
1368, 1369, 1370, 1372/2, 1382/4, 1382/5, 1382/7, 1382/8, 1382/9, 1382/10, 1382/15, 1382/18, 1382/23, 
1448/3, 1448/5, 1448/6, 1448/8, 1448/9, 1448/10, 1450/3, 1450/4, 1463/2, 1463/4, 1470/2, 1470/3, 1483, 
1488/5, 1494, 1495/3, 1495/4, 1495/6, 1498/2, 1507/2, 1507/4, 1515/6, 1516, 1517, 1519, 1531/5, 
1531/8, 1531/10, 1531/11, 1531/12, 1531/13, 1532/2, 1532/4, 1532/5, 1539/2, 1540/2, 1648, 1662, 1676, 
1677, 1685, 1687 v katastrálním území Zbizuby 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Kácov, Zderadinky č.p. 9, č.p. 10, č.p. 8, č.p. 3, č.p. 7, č.p. 4, č.p. 14, č.p. 19 a č.p. 22,  Kácov č.p. 209, 
č.p. 203, č.p. 219, č.p. 220, č.e. 1023, č.e. 24, č.e. 25, č.e. 19, č.e. 1022, č.e. 21, č.e. 1036, č.e. 29, č.e. 
129, č.e. 28, č.e. 58, č.e. 61, č.e. 63, č.e. 64, č.e. 65, č.e. 57, č.e. 44, č.e. 45, č.e. 46, č.e. 1041, č.e. 1051, 
č.e. 66, č.e. 59, č.e. 35, č.e. 128, č.p. 310, č.e. 60, č.e. 53, č.e. 52, č.e. 141, č.e. 142, č.e. 27, č.p. 342 a č.e. 
62,  Kácov, Račíněves č.e. 1015, č.e. 1016, č.e. 17, č.e. 18, č.e. 1026, č.e. 1032, č.e. 1034, č.e. 1037, č.e. 
1039, č.e. 1031, č.e. 1030, č.e. 1042, č.e. 1050, č.e. 1049 a č.e. 1040,  Kácov, Zderadiny č.p. 14, č.p. 13, 
č.p. 22, č.p. 19, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 8, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 23, 
č.p. 24, č.e. 2, č.e. 4, č.p. 18, č.p. 27 a č.e. 5,  Podveky, Ježovice č.p. 1, č.p. 23, č.p. 2, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, 
č.p. 19, č.p. 9, č.p. 12, č.p. 26, č.p. 11, č.p. 15, č.e. 1, č.e. 2, č.p. 27, č.e. 3, č.e. 4 a č.e. 5,  Podveky č.p. 56, 
č.p. 10, č.p. 9, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 43, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 32, č.p. 36, č.p. 5, č.p. 30, č.p. 39, č.p. 14, č.p. 4, 
č.p. 2, č.p. 1, č.p. 29, č.p. 84, č.p. 44, č.p. 38, č.p. 22, č.p. 35, č.p. 20, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 48, č.p. 16, č.p. 
65, č.p. 59, č.p. 49, č.p. 31, č.p. 52, č.p. 55, č.p. 54, č.p. 51, č.p. 60, č.p. 62, č.p. 63, č.p. 3, č.p. 50, č.p. 27, 
č.p. 67, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 66, č.p. 23, č.p. 71, č.p. 72, č.p. 75, č.p. 78, č.p. 82, č.p. 81, č.p. 83, č.p. 86 a 
č.p. 87,  Podveky, Zalíbená č.p. 14, č.p. 2, č.p. 5, č.p. 8, č.p. 17, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 15, č.p. 11, č.p. 3, č.p. 
1, č.p. 16 a č.p. 18,  Zbizuby, Makolusky č.p. 25, č.p. 8, č.e. 11, č.p. 2, č.p. 10, č.p. 36, č.p. 21, č.p. 4, č.p. 
15, č.p. 22, č.p. 19, č.p. 14, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 26, č.p. 32, č.p. 27, č.p. 29, č.e. 16, č.p. 38, č.p. 46, č.p. 
17, č.e. 10, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 30, č.p. 42, č.p. 43, č.p. 44, č.e. 17 a č.e. 21,  Zbizuby, Vlková č.p. 
38, č.p. 2, č.p. 5, č.p. 10, č.e. 1006, č.p. 18, č.p. 12, č.p. 42, č.p. 21, č.p. 19, č.p. 11, č.p. 39, č.p. 13, č.p. 
20, č.p. 8, č.p. 28, č.p. 25, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 26, č.p. 35, č.p. 27, č.p. 37, č.p. 40, č.p. 15 a č.p. 44,  
Zbizuby, Hroznice č.p. 2, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 12, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 4 a č.p. 11,  Zbizuby, 
Vranice č.p. 56, č.p. 30, č.p. 19, č.p. 21, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 27, č.p. 1, č.p. 3, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 8, 
č.p. 42, č.p. 31, č.p. 55, č.p. 11, č.p. 2, č.p. 9, č.p. 12, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 32, č.e. 15, č.p. 
36, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 45, č.p. 41, č.p. 46, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 38, č.p. 26, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 
18, č.p. 37, č.p. 29, č.e. 19 a č.e. 23,  Zbizuby, Koblasko č.p. 17, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 21, 
č.p. 20, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 33, č.e. 22, č.p. 2, č.p. 34, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 9, č.p. 11, č.p. 1, 
č.p. 31, č.p. 32, č.e. 5, č.p. 37, č.p. 38 a č.p. 39,  Zbizuby č.p. 49, č.p. 22, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 70, č.p. 31, 
č.p. 28, č.p. 17, č.p. 21, č.p. 1, č.p. 25, č.p. 6, č.p. 26, č.p. 24, č.p. 45, č.p. 7, č.p. 40, č.p. 39, č.p. 42, č.e. 7, 
č.p. 18, č.p. 65, č.p. 47, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 53, č.p. 33, č.p. 52, č.p. 48, č.p. 11, č.p. 16, č.p. 37, č.p. 56, 
č.p. 46, č.p. 55, č.p. 61, č.p. 63, č.p. 67, č.p. 64, č.p. 60, č.p. 15, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 71, č.p. 75, č.p. 73, 
č.p. 72, č.p. 74, č.p. 78, č.p. 80, č.p. 76, č.p. 82, č.p. 89, č.p. 88, č.p. 87, č.p. 84, č.p. 85, č.p. 86, č.p. 91, 
č.p. 92, č.p. 93, č.p. 94 a č.p. 95,  Zbizuby, Vestec č.p. 9, č.p. 7 a č.p. 6 
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