
Městský úřad Český Brod 
stavební odbor 

282 24  Český Brod,  náměstí Husovo 70                                                                        Tel. 321 612 131  
 

Č.j. 839/11/STAV/Som   

Vyřizuje: 

Telefon: 

Sommerová 

321 612 137 

  

Český Brod,  dne 25.7.2011   

 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Českém Brodě, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního 

zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 

umístění stavby"), kterou dne 13.1.2011 podal 

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

 

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

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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

7 rodinných domů, studny,  vodovodní a kanalizační řad, komunikace 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č v katastrálním území . 

 

Druh a účel umisťované stavby: 7 rodinných domů, studny, technická infrastruktura – vodovodní 

a kanalizační řad, komunikace 

 

Umístění stavby na pozemku: parc. č. parc. č. v katastrálním území 

 

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené 

stavební řízení. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. 7 rodinných domů označených čísly 1 až 7 budou umístěny na parcelách označených 

stejnými čísly, tak jak je zakresleno na koordinační situaci v měřítku 1:1000, kde je umístění 

všech navrhovaných stavebních objektů též okótováno. 

2. Přístupová komunikace bude umístěna z ½ na pozemku parc.č a z ½ na pozemku 

parc.č. v katastrálním území  Celková  šíře pozemku pro komunikace bude 

9m.  
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3. Stavby sítí a komunikace budou umístěny dle dokumentace ověřené v územním řízení. 

4. Při stavbě budou dodrženy podmínky souhlasu ke zřízení stavby od Drážního úřadu ze dne 

14.10.2009 s č.j. MP-SOP 1683/09-2/Vv, DUCR-47831/09/Vv 

- stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem 

- případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 

úřadem 

- stavba musí být realizována tak, aby při jejím užívání nebylo nutné dodatečně 

navrhovat opatření k omezení vlivu hluku a vibrací z provozování a údržby dráhy, 

jakož i vlivu elektrické trakce 

- stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu 

- 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. 

5. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předložena Hasičskému záchrannému 

sboru k vydání stanoviska ke stavebnímu řízení. 

6. Na jednotlivých pozemcích budou umístěny studny, ke stavebnímu povolení na studny bude 

předloženo hydrogeologické posouzení lokality. 

7. Stavby RD: 

- individuální RD klasického venkovského typu s 1 NP a podkrovím se šikmou 

střechou o sklonu 45° ±15°. Střešní krytina keramická, betonová, plechová taška, 

resp. břidlice. Kóta 1.NP max. 1m nad terénem vstupu. Nepřipouští se řadová 

zástavba 

- oplocení na podezdívce se sloupky, výplně dřevěné s mezerami, nebo ocelové rámy 

s výpletem. Celková výška plotu max. 1,7m. 

- střechy nesmí mít reflexní charakter, doporučují se tradiční krytiny 

- stavební čára bude v min. vzdálenosti 6m 

- likvidace srážkových vod bude zajištěna v plném rozsahu na příslušném pozemku 

RD (oplocení s nepropustnou podezdívkou – soklem) 

- objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext 

okolní zástavby. U novostaveb je podmínkou garáž v objektu nebo garáž, stání na 

vlastním pozemku. 

8. Odstupová vzdálenost všech RD od hranic parcel bude min. 3m, vzájemná odstupová 

vzdálenost mezi fasádami s okny obytných místností všech RD bude min. 7m 

9. Přístup na dotčené pozemky bude z nové komunikace, která bude sloužit jako veřejné 

prostranství. 

10. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření obce Tuklaty ze dne 7.4.2010 

s č.j. 1072/10 

- budou dodržena ustanovení a závazky vyplývající z plánovací smlouvy 

- výška objektů od terénu k hřebenu střechy max. 8m 

- vzdálenost novostaveb od hranice parcel stávající zástavby podél ulice

bude min. 8m 

- vzhled a velikost jednotlivých rodinných domů bude odpovídat regulativům 

uvedeným v návrhu územního plánu obce Tuklaty schváleného Zastupitelstvem obce 

Tuklaty dne 22.2.2010 

- jako přístupová komunikace pro zajištění stavebních prací a dodávek bude 

využívána ulice parc.č. k.ú.  Po dobu výstavby stavebník 

zajistí úklid této komunikace. 
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11. Garáže budou řešeny v rámci staveb rodinných domů, nebo jako samostatně stojící. Každý 

RD bude mít zajištěný min.2 parkovací stání pro osobní automobil. Parkování nebude 

probíhat na nové místní komunikaci. 

12. Projektová dokumentace stavby na RD a komunikace bude vypracována oprávněnou 

osobou. V projektové dokumentaci bude řešeno odvádění dešťových vod. 

13. V projektové dokumentaci budou navržena též technická opatření k zamezení pronikání 

radonu z podloží do vnitřního prostředí budovy ke splnění požadavků stanovených 

vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 

14. Na nezastavěných plochách stavebního pozemku bude osázena zeleň. 

15. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude kromě architektonické části obsahovat i 

výkresy elektroinstalace, zdravotně technických instalací a topení. 

16. V současné době se nelze napojit na vodovodní a kanalizační řad. Napojení je podmíněno 

posílením zdroje pitné vody včetně vybudování její dostatečné akumulace. V oblasti 

kanalizace a ČOV je podmínkou rozvoje rozšíření a doplnění stávající ČOV. Vyjádření VHS 

Vrchlice Maleč, a.s. ze dne 20.4.2011 s č.j. 1573/11/1/ESM. 

17. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod, odbor ŽP a 

Z ze dne 10.3.2011 s č.j. 03694/11/ŽP/vyj. 

18. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky souhlasu MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z ze 

dne 22.9.2008 s č.j. 13414/08/ŽP/vyj/J 

19. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské hygienické stanice 

Středočeského kraje  ze dne 27.5.2007 s č.j. 2709/216/1090/07/KO 

- součástí dalšího stupně projektové dokumentace bude zhodnocení negativních vlivů na 

novou bytovou výstavbu (hluk z dopravy, výstavby, parkoviště a provozu ČD) a navržených 

protihlukových opatření. 

20. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 

Czech Republic a.s. ze dne 1.10.2009 s č.j. 117242/09/CPH/M00 

- Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. jsou 

součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny 

právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po 

stranách krajního vedení.  

- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma 

podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení 

sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo 

zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží 

ČSN 73 6005 “Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 

33 21 60 “Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy 

trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČN 33 2000-5-54 “Uzemnění a ochranné 

vodiče“.  

- Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené 

polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí 

pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § bod b.1., příloha č. 

3, kap.11. čl.1.,4. a 5.).  

- V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury 

- vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení 

vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, § bod b.5., příloha č. 3 kap.XII.čl.1).  f) Upozorní pracovníky, kteří budou 

provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení 

PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi 

skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je 
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upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK 

nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při 

provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.  

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví 

práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 

pověřeného ochranou sítě Pavel Balvín (tel.: 602 272 133), (dále jen “POS“). V 

prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího 

postupu, stanoveného POS.  

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně 

hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je 

povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.  

-  V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je 

povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. 

Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, 

aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., §3 bod b.1., 

příloha č. 3 kap.IV. čl.3.a 4.).  

- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke 

kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.  

- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, 

uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí 

vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být 

dotčena ani přemístěna.  

- Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací 

do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob 

mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého 

nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad 

zemí.  

- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, 

vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah si konstrukci zpevněných ploch (např. 

komunikací, parkovišť‘, vjezdů aj.).  

- Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby 

se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení 

na vzdálenost menší než I ni (čl. 275, ČSN 342100).  

- Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad 

rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.  

- Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK 

neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na 

telefonní číslo 800 184 084, nebo pracovníku POS 

21. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod, stavební odbor 

– památková péče  

- V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 

odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj 

záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit 

jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 

archeologický výzkum. 

- V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde 

k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23 odst. 7, zákona č. 20/1987 

Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové 

péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, 

aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§127 stavebního zákona). 
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22. Při provádění stavby musí být splněny podmínky vyjádření k od ČEZ Distribuce a.s. ze dne 

20.5.2011 s č. 4120684535 

23. O stavební povolení na rodinné domy, el vedení, veřejné osvětlení a přípojky požádejte 

stavební úřad Český Brod. 

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

silniční úřad. 

25. O stavební povolení na studny a vodovodní, kanalizační řad požádejte MěÚ Český Brod, 

odbor ŽPa Z vodoprávní úřad. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 

Odůvodnění: 

Dne 13.1.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na 

místě na den 24.3.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby 

vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

-  

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Bez připomínek 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně 

obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 

úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 

umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 

konzumaci. 

 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

Sommerová Markéta v.r. 

odborný pracovník stavebního úřadu 

oprávněná úřední osoba 

Za správnost vyhotovení Adam Turecký 

 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve 

výši 1000 Kč byl zaplacen. 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
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dotčené správní úřady 

 


