
Město Český Brod 

TISK  č.  03 
 

Podkladový materiál pro jednání Rady města Český Brod dne 22.04.2020 
 
Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby RD na parc. č. 182/26 v k.ú. Štolmíř 
 
 
Předkládá: Hana Dočkalová,  
 
Zpracoval: Edita Suchanová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl 
 

Návrh na usnesení: 
 

Rada města souhlasí: 
 

 - s podáním odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje proti rozhodnutí č. 
MUCB13805/2020, kterým odbor výstavby a územního plánování schvaluje stavební 
záměr rodinného domu, žumpy a zpevněné plochy na pozemku parc. č. 182/26 v k.ú 
Štolmíř . 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje obdržel od pana M  H a paní Mgr. R H  žádost o 
vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 182/26 v k.ú. Štolmíř. 
Jednou z podmínek před vydáním územního rozhodnutí bylo uzavření dohody o 
finančním příspěvku na infrastrukturu dle schválených Zásad pro poskytování 
příspěvků. (Zásady pro poskytování příspěvků byly schváleny zastupitelstvem města 
dne 5.6. usnesením č. 80/2019).  
Dne 14.4.2020 nám bylo doručeno rozhodnutí, kterým je schválen záměr výstavby 
rodinného domu. Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a územního 
plánování podmínku města Český Brod neakceptoval a vzhledem k plánované 
výstavbě studny a žumpy ji vyhodnotil jako nadbytečnou a povolení ke stavbě vydal. 
proti rozhodnutí se lze ve lhůtě 15 dnů odvolat proto doporučujeme radě města 
pověřit JUDr. Janu Markovou podáním odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského 
kraje proti rozhodnutí č. MUCB13805/2020, kterým odbor výstavby a územního 
plánování schvaluje stavební záměr rodinného domu, žumpy a zpevněné plochy na 
pozemku parc. č. 182/26 v k.ú Štolmíř . 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 



 Město Český Brod 
   náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod      
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DOHODA o poskytnutí finančního příspěvku č.   

 
Smluvní strany: 

a) Město Český Brod, IČO: 00235334 
se sídlem nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod  

   bankovní spojení:
zastoupení Bc. Jakubem Nekolným, starostou města 
dále jen město 
 

b) M  H nar.  trv. bytem  a   R  
H nar. , trv. Bytem

  

       dále jen žadatel  
 

I. 
Předmět dohody 

1. Cílem města je zajistit udržitelný rozvoj, mezi jehož hlavní cíle patří zachování zdravého a příznivého 
životního prostředí dalším generacím. K zajištění těchto cílů byl zpracován a zastupitelstvem města 
Český Brod schválen strategický a akční plán města, územní plán města a dále projednány a přijaty 
další strategické a koncepční dokumenty města Český Brod. Jedním z úkolů strategického plánu je 
posílení technické, dopravní a další veřejné infrastruktury města, a to tak, aby odpovídala počtu 
obyvatel, kteří mají ve městě žít s ohledem na schválený územní plán. 
  

2. Předmětem této dohody je závazek města zajistit posílení technické, dopravní infrastruktury a další 
veřejné infrastruktury ve městě Český Brod a závazek žadatele na toto posílení technické, dopravní 
a další veřejné infrastruktury finančně přispět.   

 
II. 

Výše a způsob úhrady finančního příspěvku 
1. V souladu se Zásadami pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a další veřejnou 

infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod (dále jen 
„zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem města Český Brod dne 5.6.2019 pod číslem unesení 
80/2019, činí výše finančního příspěvku dle velikosti bytové jednotky v bytovém domě, nebo za 
každý byt v domě určeném k nájemnímu bydlení nebo za každý rodinný dům (dále jen bytové 
prostory), paušálně na jednoho ekvivalentního obyvatele (EO) ve výši 80.000,- Kč, a v případě 
objektu s nebytovými prostory je finanční příspěvek stanoven částkou 500,- Kč za každý m2 plochy 
prostoru a hrazen za každý stavebně oddělený objekt, přičemž stanovení příspěvku na jednotlivé 
typy staveb je uvedeno v tabulce:  

  
Výše příspěvku pro bytové prostory 

Výměra Ekvivalentní obyvatel (EO) Výše příspěvku na 1 bytovou 
jednotku nebo 1 rodinný dům 

Do 40 m2  1,7 136.000,- Kč 

Do 60 m2 2,3 184.000,- Kč 

Do 80 m2  2,9 232.000,- Kč 

Nad 80 m2 3,9 312.000,- Kč 

výše příspěvku pro nebytové prostory 
 

http://www.cesbrod.cz/
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Výše příspěvku 500,- Kč / m2 

 
 

2. Žadatel má na území města Český Brod tento záměr rodinného domu, který je doložen průvodní 
zprávou k projektové dokumentaci a základní koordinační situací stavby, které tvoří nedílnou 
součást této dohody. 
 

3. V souladu se schválenou výší finančního příspěvku na bytové prostory a záměrem výstavby dle 
bodu 2. tohoto článku je bytový prostor o velikosti 100,37 m2, což představuje 3.9 EO a finanční 
příspěvek žadatele činí celkem 312.000,- Kč (slovy tři sta dvanáct tisíc korun českých). 
 

  Žadatel uhradí příspěvek určený v bodě 3. tohoto článku bezhotovostním převodem na bankovní 
účet Města Český Brod uvedený v záhlaví této dohody, variabilní symbol …………….. před podpisem 
této dohody 

 
4.  Město Český Brod se zavazuje připojit stavbu žadatele do31.12.2024. 
 
5.  V případě, že výše uvedený záměr výstavby, specifikovaný v čl. II, bod 2. této dohody, nebude vůbec   
  realizován, zavazuje se město na základě písemné žádostí žadatele vrátit zaplacený finanční 

příspěvek v termínu do 60 dnů ode dne podání žádosti bezhotovostním převodem na jím uvedený 
bankovní účet.     

 
III. 

Závěrečná ujednání: 
1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  Změny této 

dohody mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku k této dohodě odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami.  
 

2. Práva a povinnosti z této dohody plynoucí přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních 
stran. 
 

3. Smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 stejnopisy obdrží město 
a 1 stejnopis žadatel. 
 

4. Uzavření této dohody schválila Rada města Český Brod dne ………………….   usnesením pod č. ………….. 
 

 

V Českém Brodě dne …………………….      

 

 

……………………………      ……………………………………………………….  

Město Český Brod       žadatel 
Bc. Jakub Nekolný              
Starosta města                                                                                                                              
 

http://www.cesbrod.cz/


ˇ“ 
tr, Město Český Brod 

ai*
_ 

:^ 

:-;7'ť 

:F 

›,_‹`

W 
ıfl Odbor rozvoje 

náměstí Husovo 70 
| 
282 01 

I 
Český Brod 

VÁŠ DOPIS/ZE DNE 
ČÍSLO SPISU S-MUC8 69635/2019 |ng_ K  S
ČÍSLO JEDNACÍ Mucs 7ı3O3/2019 
VYŘIZUJE Eúııflsnøhanøvá 

TELEFON 

EMAIL 

DATUM 25,l1.2019 

Věc: Stavba rodinného domu a parc.č. 182/26 v k.ú Štolmır ıv 

S přípravou a realizací stavby souhlasíme za následujících podmínek: 

Případný Zábor místních komunikací je nutné projednat na odboru dopravy a se správcem 
komunikací TS Český Brod. 
Dešťové vody budou Zasakovány na pozemku investora, nebudou svedeny do kanalizace ani 
na místní komunikace. 
Jakékoli Znečištění, nebo poškození místních komunikací bude ihned odstranëno na náklady 
investora. 
Budoucí stavba vyžaduje nároky na technickou dopravní a veřejnou infrastrukturu, tudíž před 
vydáním územního rozhodnutí požadujeme uzavřít dohodu o poskytnutí finančního příspěvku 
na základě zásad pro poskytování příspěvku na infrastrukturu města, které upravují postup 
stanovení úhrady finančních příspěvků stavebníků na technickou, dopravní a další veřejnou 
infrastrukturu města Český Brod schválené Zastupitelstvem města Český Brod usnesením 
č.80/2019 Ze dne 5.6.2019. 

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání. 
Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření správců sítí ani orgánů státní Správy. 

S pozdravem 
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Mgr. Hana Dockalová 
vedoucí odboru 
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bankovní Spojení: l<B a, Kolín, pobočka Česky Brod 
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č.Li.: 
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Odbor výstavby a územního plánování MUCBPŰŰ 1 PSBI 
náměstí Husovo 70 

| 
282 01 

I Český Brod 

spis. zn.: S-MUCB 75196/2019/OvúP-st M É SˇT S KÝ U Ř A D M0 DOPOR- 
č_ j_ ıvıucs 13805/2020 Č Es KÝ BROD 
Vyřizuje: Ing. Jan Strnad 1 `ZpRmVATEL

Č 

Telefon: Døšıø 
L/ Český Brod, dne 9. 4. 2020 ` Ö“eÍ l 'ł 'Űll' 2020 0 

ć.j_ Hucvx 
UKLADAUZNAK 

ROZHODNUTÍ PŘÍLOHA 470 
l

( 

Výroková část: 

Městský úřad V Českém Brodě, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále 
jen "Společné říZení") posoudil podle § 940 stavebního zákona žádost ovydání společného povolení, 
kterou dne 30. 12. 2019 podal 

M  H  nar.  
Mgr. R H  nar.  
které zastupuje Ing. K S  nar. 

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

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního Zákona a § 13a vyhlášky Č. 503/2006 Sb., O podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

schvaluje stavební záměr 
na stavbu: 

rodinný dům, žumpa a zpevněné plochy 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 182/26 (orná půda) v katastrálním území Štolmíř. 

Stavba obsahuje: 
- jedná se O nový rodinný dům na parcele Č. 182/26 v k. ú. Štolmíř 
- podkrovnı' rodinný dům obdélnı'kového půdorysu S přistavěnou garážı' 
- rodinný dům má tvar nepravidelného obdélníku S maximálnı'mi rozměry 11, 75 x 11,90m 
- dům je napojen na studnu o žumpu 
- v severnı'části pozemku, vedle rodinného domu je umı'stěna retenčnı'nádrž na dešťovou vodu 
- rodinný dům je umístěn 5,31m od společné hranice S pozemkem porc.č. 182/3; 5,00m od společné 

hranice S pozemkem porc.č. 182/4 a 3,00m od společné hranice s pozemkem porc.č. 182/2; vše v 
k. ú. Š to/mı'ř 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba bude umístěna v souladu S projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. 

ČKAIT - 0007196, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se 
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, svyznačením vazeb a vlivů na 
okolí, Zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
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Rodinný dům bude umístěn 5,31m od společné hranice Spozemkem parc.č. 182/3; 5,00m od 
společné hranice Spozemkem parc.č. 182/4 a 3,00m od společné hranice Spozemkem parc.č. 
182/2; vše v ı‹.ú. Štolmíř. 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval lng. K S
ČKAIT - 0007196; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín Zahájení stavby. 
Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
a) Zahájení stavby 

b) Dokončení stavby 
Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
Stavba bude prováděna svépomocí/dodavatelsky, provádění stavby bude sledovat stavební dozor. 
Veškerý stavební materiál bude Skladován na pozemku stavebníka. 
Na stavbě bude veden stavební deník. 
Před započetím stavby budou vytyčeny veškeré podzemní sítě, které jsou vedeny V místě stavby. 
Případný zábor místních komunikacíje nutné projednat na odboru dopravy a se správcem 
komunikací TS Český Brod. 
Dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora, nebudou svedeny do kanalizace ani na 
místní komunikace. 
Jakékoliv znečištění či poškození místních komunikací bude ihned odstraněno na náklady investora. 
Budou dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. 716571/19 ze dne 
12.8.2019, kde je nutné dodržovat především všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických 
komunikací. 
Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., 0101158806 ze dne 9.8.2019, kde je nutné dodržet 
podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemního vedení, podmínky pro 
provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic a podmínky pro provádění činností 
v ochranných pásmech nadzemních vedení. 
Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Český Brod S- 
MUCB69632/2019 Ze dne 18.12.2019. 

a) Z hlediska územního plánování: Záměrje přípustný za následujících podmínek: 
i) Stavba rodinného domu na pozemku parc.č. 182/26 v k.ú. Štolmíř bude v souladu 

s přiloženou dokumentací, která je přílohou závazného stanoviska 
b) Z hlediska státní památkové péče: ve věci bylo vydáno dne 10.10.2019 závazné stanovisko č.j. 

MUCB63066/2019 (spiS.Zn. S-MUCB56916/2019/OSÚP-Kadle). 
c) Z hlediska dopravy: bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny zájmy ochrany okresní silniční sítě 

ani ochrany sítě místních komunikací 
d) Z hlediska lesního hospodářství: bez připomínek 
e) Z hlediska nakládání s odpady: nemáme námitek, Závazné stanovisko v souladu S §79 odst. 4 

zákona o odpadech, bylo vydáno pod č.j. MUCB74941/2019 dne 17.12.2019 
f) Z hlediska ochrany ovzduší: ve smyslu zákona č.201/2012 S., o ochraně ovzduší (zákon O ochraně 

ovzduší), nemáme námitek, pro realizaci platí následující podmínka: 
i) Investor- dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat 

zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel 
vnášením znečišťujících látek do ovzduší ,např. údržbou přístupových komunikací, zkrápění, 
zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuelně při jeho skladování, apod.)
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ii) Závazné stanovisko v souladu S §11, odst. 3 bylo vydáno pod č.j.: MUCB74942/2019 dne 
17.12.2019 

Z hlediska ochrany přírody: bez připomínek 
Z hlediska ochrany ZPF: Na základě ustanovení §15 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ZPF") sděluje 
k výše uvedené žádosti MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana 
polního hospodářství následující vyjádření/závazné stanovisko: 

Stavba rodinného domu a souvisejících zpevněných ploch je navrhována na zemědělské půdě. 
K odnětí půdy ze Zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) pro nezemědělské účely je třeba 
souhlasu orgánu ochrany ZPF dle §9 zákona Č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen Zákon), který je nezbytný k vydání příslušného opatření stavebního úřadu. 
Příslušným orgánem k vydání toho souhlasu je MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a 
zemědělství, na základě předložené žádosti, včetně náležitostí, uvedených v §9 odst. 6 zákona a 
§6 vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., - příloha č. 5 Formulář žádosti je přiložen k vyjádření. 
Podmínky vydaného závazného stanoviska - souhlasu požadujeme uvést ve vydaném 
rozhodnutí, povolení, ev. souhlasu místně a věcně příslušného stavebního úřadu. 
Dále požadujeme: 

1. Písemné oznámení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 
2. Předložení kopie pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas S odnětím podkladem 

(rozhodnutí, povolení, souhlas), a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti. 
3. Po Zahájení stavby požádat o předepsání finančního odvodu, při poslední kontrolní 

prohlídce stavby předložit rozhodnutí O předepsání finančního odvodu. 
I) Z hlediska vodního hospodářství: bez připomínek 
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a 
zemědělství S-MUCB69632 ze dne 15.11.2019 

Provozovatel nevyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen uvést do provozu a provozovat 
stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu 
stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění ovzduší, V souladu s podmínkami, pro 
provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, jeho prováděcími 
předpisy a výrobcem. 

6 Budou dodrženy podmínky souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF: 
Před zahájením stavebních prací zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky kulturní 
vrstvy půdy do hloubky O,2m po ploše výměry vynětí zemědělské půdy. Množství skryté ornice 
bude 37m3. Ornice bude po dobu výstavby umístěna na pozemku parc.č. 182/26 v k.ú. Štolmíř 
tak, aby mohla být po dokončení stavby rozprostřena na nezastavěné části pozemku a využita ke 
zlepšení půdní úrodnosti budoucí zahrady rodinného domu. 
Vlastník pozemku je povinný zajistit, aby zbylá část pozemku parc.č. 182/26 v k.ú. Štolmíř 
přilehlá ke stavbě rodinného domu a zpevněné ploše - sloužícíjako zahrada, byla v evidenci 
katastru nemovitostí nově zapsána jako druh pozemku Zahrada. 
O splatnosti odvodu za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bude zdejším 
odborem vydáno Samostatné rozhodnutí, např. i na základě podnětu podaného investorem po 
zahájení stavby. 
Rozhodnutí O předepsání finančního odvodu nebo doklad o zaplacení odvodů stavebník předloží 
při poslední kontrolní prohlídce stavby popř. při kolaudačním řízení. 
Pokud dojde ke změně záboru zemědělské půdy, předloží investor orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu geometrický plán oddělující skutečný zábor zemědělské půdy. 
Investor zajistí dobrou přístupnost na okolní zemědělské pozemky. 
Dojde-li realizací těchto staveb k poškozenívodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí 
investor na svůj náklad nápravu.
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17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a 
zemědělství Č.j. MUCB74941/2019 dne 17.12.2019. 
a) Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30ti 

dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů 
vzniklých stavební činností, vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech §4, odst. 
1, písm. y. 

vv Účastníci řízení, na nez se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Mgr. R H  nar.  
M H  nar. 

Odůvodnění: 

Dne 30.12.2019 podal žadatel žádost Oznámení společného záměru na stavbu rodinného domu, žumpy 
a zpevněných ploch. MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování Zkontroloval žádost, a zda 
je projektová dokumentace vyhotovena dle vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Po 
překontrolování žádosti zjistil MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, že žadateli v dané 
věci jsou Mgr. R  H  a M  H  MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování 
Zkontroloval vlastnictví pozemku parc.č. 182/26 v k.ú. Štolmíř prostřednictvím internetových stránek 
nahlížení do katastru, kde jako vlastník pozemku je uvedena pouze Mgr. R H  Vtomto 
případě je obsahová žádost zkoumána Z hlediska §96 odst. 3, písm. a). V §184a stavebního zákona je 
uvedeno, že není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo 
Z práva stavby požadovaný stavební Záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku 
nebo stavby. Tudíž obsah §184a stavebního Zákona se týká spolužadatele, kterým je M H
Vpřípadě souhlasu podle §184a stavebního zákona vycházel MěÚ Český Brod, odbor výstavby a 
územního plánování zfaktu, že jak v plné moci procesní, udělené zmocněnci lng. K S  tak 
vplné moci ve věcech právních udělené zmocněnci JUDr. V P T  Ph.D., jsou 
identifikováni a podepsání jak vlastník pozemku Mgr. R H  tak i pan M  H  Vzhledem 
ke skutečnosti, že v §184a není přesně stanoveno, jak by měl souhlas vlastníka pozemku dle §184a 
vypadat, považoval MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování obsah těchto plných mocí za 
souhlas Mrg. R  H za souhlas dle §184a pro spolustavebníka M  H  

Dále MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování Zkontroloval, zda jsou splněny požadavky a 
podmínky dle §96 a §105 zákona č. 183/2006 Sb. Po kontrole všech předložených dokladů došel MěÚ 
Český Brod, odbor výstavby a územního plánování k závěru, že společné oznámení nesplňuje podminky 
podle §96 a dle §105 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. V rámci žádosti nebyly předloženy souhlasy 
všech osob dle §96 odst. 3, písm. d) a souhlasy vlastníků sousedního pozemku nebo stavby na něm dle 
§109 odst. e) stavebního zákona. V §96 odst. 3, písm. d) je konkrétně uvedeno, že ,,Souhlas 
s navrhovaným Záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu". Souhlasy osob uvedených v §96 
odst. 3, písm. d) a souhlasy vlastníků sousedních pozemků nebo staveb na něm dle §109 odst. e) 
stavebního zákona byly předloženy na samostatném dokumentu, označeném jako prohlášení vlastníka 
sousedních nemovitostí. Tím nebyla splněna výše uvedená podmínka, že souhlas s navrhovaným 
Záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu. MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního 
plánování i přes to zkoumal, zda sdaným záměrem byly obeznámeny všechny osoby uvedené v §96 
odst. 3, písm. d) a v §109 odst. e) stavebního zákona a došel i Vtomto případě k závěru, že ani touto 
formou souhlasu/prohlášení nebyly obeznámeny všechny osoby dle §96 odst. 3, písm. d) a dle §109 
odst. e) stavebního zákona. Obsahem žádosti byly samostatné dokumenty označené jako prohlášení 
vlastníků sousedních a nemovitostí na pozemku parc.č. 182/3 v k.ú. Štolmíř (vlastníci pozemku M  
H  a J H , vlastníka pozemku parc.č. 180 v k.ú. Štolmíř (vlastníkem pozemku je Ř

, vlastníka pozemku parc.č. 182/2 vk.ú. Štolmíř (vlastníkem pozemku je lng. A
K a M K , dále bylo doloženo prohlášení o seznámení s projektovou dokumentací 
od E R  který však nebyl dohledán v katastru nemovitostí jako osoba, která by měla vlastnické 
právo ksousedním pozemküm či nemovitostem, tudíž MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního
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plánování nepovažuje pana R za osobu, u které by byl vyžadován souhlas s výše uvedeným záměrem, 
nebo která by měla být vedena jako účastník řízení. MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního 
plánování dále Zkoumal předložena prohlášení a došel kzávěru, že uvedené Souhlasy/prohlášení byly 
doloženy k pozemkům parc.č. 182/3, 180 a 182/2 v k.ú. Štolmíř, ale nikoli k pozemku parc.č. 182/4 a 
182/19 v k.ú. Štolmíř, což jsou pozemky, po kterých je navržen přístup k pozemku parc.č. 182/26 V k.ú. 
Štolmíř, na kterém má být realizována stavba rodinného domu, žumpy a zpevněných ploch. Vlastníky 
pozemku parc.č. 182/4 a 182/19 v k.ú. Štolmíř jsou H Mi  H  J  Mgr. R H  
J V  S Mi  Š J a Š E  kde v rámci předložených dokumentů 
nebyly, MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, doloženy Souhlasy/prohlášení všech 
vlastníků pozemku parc.č. 182/4 a 182/19 vk.ú. Štolmíř. Je tedy patrné, že i vpřípadě doložených 
souhlasů/prohlášení na samostatném dokumentu, nebyly tyto dokumenty doloženy od všech vlastníků 
pozemků parc.č. 182/4 a 182/19, konkrétně od vlastníků těchto pozemků, kterými jsou V  
S Mi  Š J a Š E  

Součástí společného oznámení záměru jsou dle §96a odst. 2 stavebního zákona doklady podle §96 odst. 
3 písm. a) až e) a dokumentace podle povahy záměru uvedenou v §105 odst. 2 až 6. Vtomto případě 
Zkoumal MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování především doklady dle §96 odst. 3 
písm. b) a c). V rámci podání žádosti byla dle §96 odst. 3 písm. b) dodána souhlasná závazná stanoviska, 
popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto 
zákona, popřípadě rozhodnutí podle §169 odst. 3 a 4, nebo nepostupuje-li se podle §96b odst. 2. 

Vrámci koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Český Brod bylo Z hlediska územního plánování 
konstatováno, že záměr je vsouladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a 
Z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a tím pádem, že záměr je přípustný za 
uvedených podmínek, které jsou obsahem výrokové části rozhodnutí. Vkoordinovaném závazném 
stanovisku je dále uvedeno, že zhlediska státní památkové péče bylo vydáno závazné stanovisko 
MUCB63066/2019, kde je stanoveno, že záměr je přípustný bez stanovení podmínek. Jako další bod 
koordinovaného závazného stanoviska je vyjádření Z hlediska dopravy, kde zástupce odboru dopravy a 
obecního živnostenského úřadu uvedl, že dle příslušného zákona nemá k danému záměru připomínek, 
jelikož stavbou nejsou dotčeny zájmy ochrany okresní silniční sítě ani ochrany sítě místních komunikací. 
V dalším bodě koordinovaného závazného stanoviska je uvedeno vyjádření Z hlediska lesního 
hospodářství, kde je konstatováno, že kdanému záměru nejsou Z hlediska příslušného Zákona o lesích 
připomínky. V následujících dvou bodech koordinovaného závazného stanoviska jsou uvedeny vyjádření 
Z hlediska nakládání S odpady a ochrany ovzduší, kde byla Z těchto hledisek vydána závazná stanoviska, 
která byla Zapracována/odcitována ve výrokové části jako závazná pro daný záměr výstavby rodinného 
domu na pozemku parc.č. 182/26 v k.ú. Štolmíř. Dále je v rámci koordinovaného závazného stanoviska 
uvedeno vyjádření Z hlediska ochrany přírody, kde toto hledisko je vyhodnoceno bez dalších připomínek, 
což si lze dále vyložit jako souhlas bez dalších podmínek. Jako další bod, obsažený v rámci 
koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Český Brod, je uvedeno vyjádření Z hlediska ochrany ZPF. 
Vtomto vyjádření je zhodnoceno místo/parcela kde má být požadovaný záměr uskutečněn, které se 
nachází na ploše zemědělské půdy. K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) pro 
nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF dle §9 zákona č. 334/1992 Sb., O ochraně ZPF, 
ve Znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), který je nezbytný kvydání příslušného opatření 
stavebního úřad. Avšak součástí žádosti O výstavbu rodinného domu byla průvodní zpráva, kde je 
uveden výpočet k celkovému odvodu za trvalé odnětí ze ZPF. V rámci podání nebyl předložen souhlas 
orgánu ochrany ZPF dle §9 zákona č. 334/1992 Sb., O ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů, který je 
nezbytným podkladem kvydání příslušného opatření stavebního úřadu. Jelikož nebyla tato podmínka 
splněna, byl to další důvod, proč MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování žádost O 
společné oznámení záměru rozhodl usnesením o projednání záměru ve společném řízení. Tento souhlas 
k odnětí zemědělské půdy ze ZPF byl vydán až v průběhu vedeného společného řízení, a to konkrétně 
dne 4.3.2020. Jako poslední bod závazného koordinovaného stanoviska je soulad záměru zhlediska 
vodního hospodářství se závěrem bez připomínek. Vrámci žádosti byla předložena další souhlasná 
závazná stanoviska, a to závazné stanovisko od Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem 
vPraze č.j. KHSSC 00078/2020 (bez podmínek), souhlasné závazné stanovisko od MěÚ Český Brod, 
odbor stavební a územního plánování - památková péče č.j. MUCB63066/2019 (bez podmínek) a 
závazné stanovisko MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. MUCB74942/2019
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(podmínky zapracovány do výrokové části rozhodnutí) a závazné stanovisko MěÚ Český Brod, odbor 
životního prostředí a zemědělství č.j.: MUCB74942/2019 (uvedeno ve výrokové části rozhodnutí). 
V rámci podání žádosti byla dle §96 odst. 3 písm. c) dodána stanoviska vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury kmožnosti způsobu napojení nebo kpodmínkám dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásem. Vtomto případě byla dle názoru MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního 
plánování dodána veškerá stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, jejichž zájmy 
mohou být daným záměrem dotčeny. V případě, že danou stavbou by mohly být dotčeny zájmy dle 
uvedených stanovisek, byla tato stanoviska zapracována do výrokové části rozhodnutí. Dále byl 
kontrolován soulad podané žádosti s §105 odst. 2 až 6, kde V případě §105 odst. 2 se obsahově jedná o 
obdobné doklady požadované v rámci §96 odst. odst. 3 a) až e), které byly již výše zkoumány. Následně 
byly kontrolovány obsahové náležitosti dle §105 odst. 3 (projektová dokumentace daného záměru). 
Při hodnocení zamýšlené stavby na pozemku parc.č. 182/26 v k.ú. Štolmíř vycházel MěÚ Český Brod, 
odbor výstavby a územního plánu Z místních poměrů v daném území, ze závazných stanovisek 
dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dále zkoumal 
soulad s územně plánovací dokumentací, kde neopominutelným a závazným podkladem bylo stanovisko 
orgánu územního plánování v rámci koordinovaného závazného stanoviska. Samozřejmostí bylo 
zkoumání podané žádosti a záměru Z hlediska zákona Č. 183/2006 Sb., Stavební zákon a souvisejících 
vyhlášek. Především vyhlášky Č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb a vyhlášky Č. 501/2006 Sb., O 
obecných požadavcích na využívání staveb. K pozemku parc.č. 182/26 bude využit přístup přes pozemek 
parc.č. 182/4 a 182/19, vše V k.ú. Štolmíř. Pozemky parc.č. 182/4 a 182/19 v k.ú. Štolmíř jsou napojeny 
na pozemek parc.č. 195 v k.ú. Štolmíř, který je v katastru nemovitostí veden jako Ostatní plocha - ostatní 
komunikace. Vzhledem ke skutečnosti, že přes výše uvedené pozemky parc.č. 182/4 a 182/19 v k.ú. 
Štolmíř jsou přístupné rodinné domy č.p. 119 (parc.č. 182/21) a rodinný dům č.p. 116 (parc.č. 182/20), 
nezkoumal dále MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování napojení těchto pozemků na 
komunikaci, jelikož v daném případě bylo toto jistě řešeno již u výše uvedených staveb rodinných domů 
č.p. 119 a č.p. 116 a tudíž stímto stavem pracuje MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního 
plánování i v případě tohoto záměru na výstavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 182/26 v k.ú. 
Štolmíř. Nově zamýšlený rodinný dům na pozem ku parc.č. 182/26 v k.ú. Štolmíř se dle zkoumání MěÚ 
Český Brod, odbor výstavby a územního plánování také nachází ve vzdálenosti do 50 metrů od pozemku 
parc.č. 195 v k.ú. Štolmíř, který je veden jako Ostatní plocha - ostatní komunikace. 
Poté, co MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování prozkoumal a zhodnotil všechny 
předložené doklady, rozhodl dne 26.2.2020 usnesením o projednání záměru ve společném řízení. Dne 
3.3.2020 si toto usnesení převzal žadatele a tímto dnem MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního 
plánování oznámil zahájení společného řízení podle §94m zákona č. 183/2006 Sb., stavební Zákon 
v platném znění. MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování a Současně podle ustanovení 
§ 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře 
známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve 
lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá Závazná stanoviska. Vrámci předložených dokladů koznámení společného záměru bylo 
předloženo vyjádření Města Český Brod, odboru rozvoje, kde Vrámci tohoto řízení byly uvedeny 
podmínky, za kterých je možné daný záměr realizovat. Jelikož se v rámci tohoto řízení jedná o vyjádření 
S podmínkami účastníka řízení, považuje MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování tyto 
podmínky za námitky, se kterými se vypořádal, jak je uvedeno níže v tomto odůvodnění. Postavení obce, 
jakožto účastníka řízení je zakotveno v§85 odst. 1) písm. b), zákona Č. 183/2006 Sb., stavební zákon 
V platném znění. Před vydáním tohoto rozhodnutí byl žadatel dále vyzván k zaplacení správního poplatku 
dle zákona Č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích (výzva ze dne 1.4.2020, pod č.j. MUCB13804/2020). 
Dne 2.3.2020 nahlížel, na základě plné moci, do spisu JUDr. V  P T a na základě této plné 
moci byla pořízena kopie dokumentu ze spisového materiálu. 
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a 
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací a \/yhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová
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dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal duvody, ktere by bránily povolení záměru. 

Stanovıska sdelili: 
- Koordınované závazné stanovisko MěÚ Český Brod, S-MUCB69632/2019 ze dne 18.12.2019 (č.j. MUCB75007/2019) 
- MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, S-MUCB8112/2020 Ze dne 4.3.2020 (MUCB 10430/2020) 
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem vPraZe, KHSSC 00078/2020 ze dne 9.1.2020 
- MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památková péče, S- MUCB56916/2019/OSÚP-Kadle ze dne 10.10.2019 (č.j. MUCB63066/2019) - MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, S-MUCB69632/2019/KS ze dne 17.12.2019 MUCB74942/2019) 
- MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MUCB74941/2019 dne 17.12.2019 Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Stavební úřad rozhodl, jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení- další dotčené osoby: 
Mi H  J H  M  S  V J  J  Š  E Š  lng. AK  M K  Řepařský institut, spol. s r.o., Město Český Brod, odbor rozvoje Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Dne 25.11.2019 vydalo Město Český Brod, odbor rozvoje, které je vtomto řízení vedeno jako účastník, vyjádření č.j. MUCB71303/2019, které obsahuje podmínky pro přípravu a realizaci stavby. MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování tyto podmínky považuje, dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, za námitky účastníka řízení a tyto námitky v rámci řízení vyhodnotil. Vyjádření podané Městem Český Brod, odbor rozvoje obsahuje celkem čtyři námitky, S kterými se MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánovaná vypořádal následujícím způsobem: O Námitka č. 1: Případný Zábor místních komunikací je nutné projednat na odboru dopravy a se správcem komunikací TS Český Brod. 
I Zapracováno do výrokové části rozhodnutí, viz bod č. 9 O Námitka Č. 2: Dešťové vody budou zasakovány na pozemku investora, nebudou svedeny do kanalizace ani na místní komunikace. 
I Zapracováno do výrokové částí rozhodnutí, viz bod Č. 10 O Námitka Č. 3: Jakékoliv Znečištění, nebo poškození místních komunikací bude ihned odstraněno na náklady investora. 
I Zapracováno do výrokové části rozhodnutí, viz bod č. 11 O Námitka č. 4: Budoucí stavba vyžaduje nároky na technickou dopravní a veřejnou infrastrukturu, tudíž před vydáním územního rozhodnutí požadujeme uzavřít dohodu O poskytnutí finančního příspěvku na základě zásad pro poskytování příspěvku na infrastrukturu města, které upravují postup stanovení úhrady finančních příspěvků na technickou, dopravní a další veřejnou infrastrukturu města Český Brod schválené Zastupitelstvem města Český Brod usnesením Č. 80/2019 ze dne 5.6.2019. I MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování se zabýval touto námitkou účastníka řízení a domnívá se, že vtomto případě byl udělen v rámci vyjádření č.j. MUCB71303/2019 souhlas S realizací stavby. MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování se domnívá, že vrámci stavebního a územního řízení nelze
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podmínkou výrokové části rozhodnutí podmíňovat povolení stavby uzavřením 
dohody o poskytnutí finančního příspěvku na základě zásad pro poskytování 
příspěvku na infrastrukturu města schváleného Zastupitelstvem města Český Brod, usnesením č. 80/2019 ze dne 5.6.2019. Vtomto případě se jedná O stavbu, která je 
napojena na vlastní studnu a žumpu. MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního 
plánování se danou problematikou zabýval a zjistil, že vzákoně č. 565/1990 S., zákon České národní rady o místních poplatcích, jsou v §10c uvedeny podmínky za 
poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Vtomto případě není stavba napojena na veřejný vodovod ani veřejnou kanalizaci, kužívání domu bude sloužit studna a žumpa. Vtomto případě se dle názoru MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního 
plánování jedná o jiný právní akt, který neřeší stavební zákon ani související 
prováděcí vyhlášky. MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování se 
taktéž domnívá, že dohoda je dvoustranné či vícestranné právní jednání ve 
vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran. MěÚ Český Brod, odbor výstavby a územního plánování se domnívá, že stavba jako taková je vsouladu správními předpisy, které řeší stavební zákon a souvisejíc vyhlášky, a 
proto tuto námitku Zamítá. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

ııv Poučenı ucastníků: 

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. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné. 
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu S ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního Zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovenı ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje opovolené stavbě. Dalšı vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi Stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního Zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
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pøplatekz 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 
1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 2000 Kč byl zaplacen. 

Obđrží: 

účastníci jdodeiky): 
lng. K S  
M  H
J H  
M S
V J
J Š
E  Š  
lng. A K
Mi K
Řepařský institut, spol. s r.o., IDDS: u46ynnn 

sídlo: Semčice č.p. 69, 294 46 Semčice 
Město Český Brod, odbor rozvoje, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod 

dotčené správní úřady: 
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování- památkové péče, Husovo nám. č.p. 70, 282 01 
Český Brod 
MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ, nám. Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod 
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování- orgán územního plánování, náměstí Husovo 
č.p. 70, 282 01 Český Brønı 
MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod 
Krajská hygienická Stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e 

sídlo: Karlovo náměstí č.p. 44, 280 02 Kolín 3 

ostatní: 
GridServices, s.r.o., IDDS:

Sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS:

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 
ČEZ Distribuce, a. S., IDDS:

Sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2



 Město Český Brod 
  Zastupitelstvo města 

 náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod      
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Zásady pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou 
infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
1. Tyto zásady upravují postup stanovení a úhrady finančních příspěvků stavebníků na technickou, 

dopravní a další veřejnou infrastrukturu města Český Brod. 
 

2.  Účelem příspěvku na technickou, dopravní a další veřejnou infrastrukturu je zajistit finanční podíl 
stavebníka na posílení technické, dopravní a další veřejné infrastruktury města Český Brod, která je 
vyvolána každým investičním záměrem stavby bytového nebo nebytového domu, a to mimo 
lokalitu dotčenou příslušným investičním záměrem.  
 

3. Za technickou infrastrukturu se považují zejména vodovody, kanalizace, včetně zdrojů vody a 
čistíren odpadních vod, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a veřejné 
osvětlení. Za dopravní infrastrukturu se považují zejména stavby pozemních komunikací včetně 
účelových a místních komunikací a chodníků, stezek a lávek přes vodoteče a za další veřejnou 
infrastrukturu se považují zejména veřejná prostranství, školy a předškolní zařízení, dále sportovní a 
volnočasová zařízení, a konečně zařízení sociálních a zdravotních služeb.  
 

4. Za žadatele se považuje zájemce o výstavbu bytového nebo rodinného domu na území města Český 
Brod nebo zájemce o výstavbu objektu s nebytovými prostory.  
 

 
Článek 2 

Dohoda o poskytnutí investičního příspěvku 
1. Žadatel, který je stavebníkem individuálního bytového domu obsahujícího jednu bytovou jednotku 

uzavírá s městem dohodu o poskytnutí investičního příspěvku městu. Vzor smlouvy je přílohou 
k těmto zásadám.  
  

2. Nejedná-li se o individuálního stavebníka rodinného domu a je-li s investičním záměrem spojena 
potřeba realizace technické, dopravní a další veřejné infrastruktury v dané lokalitě dotčené 
výstavbou, uzavírá žadatel s městem také  smlouvu s vlastníky dopravní a technické infrastruktury , 
jejíž součástí je dohoda o poskytnutí investičního příspěvku podle těchto pravidel. 
 

3. Uzavření dohody o poskytnutí investičního příspěvku dle odst. 1 nebo smlouvu s vlastníky dopravní 
a technické infrastruktury obsahující dohodu o poskytnutí investičního příspěvku městu dle odst. 2 
tohoto článku této smlouvy je jednou z podmínek vydání kladného stanoviska města k 
předmětnému stavebnímu záměru. 
 
      

Článek 3 
Příspěvek na technickou, dopravní a další veřejnou infrastrukturu  

1. Výše finančního příspěvku je stanovena jako průmět investičních nároků na technickou, dopravní a 
další veřejnou infrastrukturu na jednoho obyvatele, podlahové plochy bytové jednotky a 
podlahové plochy nebytového objektu.  
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2. Výše finančního příspěvku městu je úměrná počtu a velikosti podlahové plochy nově budovaných 
bytových jednotek, velikosti podlahové plochy nově budovaných objektů s nebytovými prostorami 
a nárokům stavebního záměru na připojení na technickou a dopravní infrastrukturu. 

 
3. Výše finančního příspěvku je stanovena za každou bytovou jednotku v bytovém domě, nebo za 

každý byt v domě určeném k nájemnímu bydlení nebo za každý rodinný dům  a je určen paušálně 
na jednoho ekvivalentního obyvatele (EO) ve výši 80.000,- Kč, přičemž stanovení příspěvku na 
jednotlivé typy staveb je uvedeno v tabulce č. 1 v příloze č. 1 k těmto zásadám. V případě objektu 
s nebytovými prostory je finanční příspěvek stanoven částkou 500,- Kč za každý m2 plochy 
prostoru a hrazen za každý stavebně oddělený objekt (tabulka č. 2 přílohy č. 1).  

 
4. Zastupitelstvo města může v mimořádných odůvodněných případech upravit výši finančního 

příspěvku, je-li v plánovací smlouvě dohodnuto jiné plnění v hodnotě odpovídající stanovené výši 
finančního příspěvku.  

 
5. Příspěvek je stanoven pro každou stavbu pouze jednou. 

 
 

Článek 4 
Výjimky z povinnosti uhradit příspěvek  

1. Poskytnutí finančního příspěvku na technickou, dopravní a další veřejnou infrastrukturu není 
požadováno u všech staveb a jejich změn do 25 m2 zastavěné plochy, a dále u staveb, úprav a prací 
uvedených v § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Poskytnutí finančního příspěvku na technickou a další veřejnou infrastrukturu není dále 

požadováno:  
a) je-li žadatelem o stavební záměr město Český Brod nebo právnická osoba založená či 

zřízená městem, dále  

b) v případě, kdy město Český Brod má s žadatelem uzavřenu smlouvu o převodu 
požadovaného stavebního záměru do majetku města nebo do majetku právnické osoby 
založené či zřízené městem Český Brod.  

 
 

Článek 5 
Stanovení výše příspěvku při změně stavebního záměru 

1. Při změně stavebního záměru, který byl projednán před 1. 6. 2019 a bylo na tento stavební záměr 
vydáno pravomocné územní rozhodnutí či územní souhlas, se výše příspěvku na technickou, 
dopravní a další veřejnou infrastrukturu stanoví jako rozdíl mezi výší příspěvku nového stavebního 
záměru sníženou o částku, která by odpovídala výši příspěvku původního stavebního záměru, pokud 
by byl městu předložen po 1. 6. 2019. Je-li rozdíl záporný, výše příspěvku je 0,- Kč. 

 
 

Článek 6 
Závěrečné ustanovení 

 

1. Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Český Brod usnesení č. 80/2019 ze dne 5.6.2019 
 

2. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem schválení. 
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Příloha č. 1  
Stanovení výše příspěvku 
 
 
Tabulka 1 – výše příspěvku pro bytové jednotky 
 

Výměra Ekvivalentní obyvatel (EO) Výše příspěvku na 1 bytovou 
jednotku v nebo 1 rodinný dům 

Do 40 m2  1,7 136.000,- Kč 

Do 60 m2 2,3 184.000,- Kč 

Do 80 m2  2,9 232.000,- Kč 

Nad 80 m2 3,9 312.000,- Kč 

 
 
 
Tabulka 2 – výše příspěvku pro nebytové prostory 
 

Výše příspěvku 500,- Kč / m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

http://www.cesbrod.cz/


Město Český Brod 

TISK  č.  04 
 

Podkladový materiál pro jednání Rady města Český Brod dne 22.04.2020 
 

Žádost o odložení úhrady příspěvku na infrastrukturu (V. P ) 
 
 
Předkládá: Hana Dočkalová,  
 
Zpracoval: Edita Suchanová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Šárka Jedličková, Hana Dočkalová 
 

Návrh na usnesení: 
 

 

Rada města souhlasí: 
 
 - s uzavřením smlouvy o příspěvku na infrastrukturu s paní V P s 
tím, že částka 312 000 Kč bude hrazena ve 2 splátkách a to že minimálně 10% 
celkové částky tj. 31 200 Kč bude uhrazeno před podpisem smlouvy, zbývajících 
maximálně  90%  tj. 280 800 Kč bude uhrazeno do 6 měsíců od podpisu smlouvy. 
Návrh smlouvy je přílohou originálu tohoto usnesení. 
 
Rada města pověřuje: 

 - starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené smlouvy 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dne 8.4.2020 jsme obdrželi žádost V P  o odložení úhrady příspěvku 
na infrastrukturu z důvodů blíže specifikovaných v příloze. 
Výše příspěvku činí 312 000 Kč. Žadatelka souhlasí s jeho úhradou s tím, že částku 
20 000 Kč uhradí po podpisu dohody o poskytnutí příspěvku. Zbývající částku ve výši 
292 000 Kč pak žádá o posunutí úhrady k 31.8.2020. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
příspěvek je příjmem účtu Fond infrastruktury 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
s dotazy se vypořádá JUDr. Marková 
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DOHODA o poskytnutí finančního příspěvku č.   

 
Smluvní strany: 

a) Město Český Brod, IČ 00235334 
se sídlem nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod  

   bankovní spojení:
zastoupení Bc. Jakubem Nekolným, starostou města 
dále jen město 
 

        b)   Paní 

 V  P , RČ: ……………….. 
 bytem:

       dále jen žadatel  
 

I. 
Předmět dohody 

1. Cílem města je zajistit udržitelný rozvoj, mezi jehož hlavní cíle patří zachování zdravého a příznivého 
životního prostředí dalším generacím. K zajištění těchto cílů byl zpracován a zastupitelstvem města 
Český Brod schválen strategický a akční plán města, územní plán města a dále projednány a přijaty 
další strategické a koncepční dokumenty města Český Brod. Jedním z úkolů strategického plánu je 
posílení technické, dopravní a další veřejné infrastruktury města, a to tak, aby odpovídala počtu 
obyvatel, kteří mají ve městě žít s ohledem na schválený územní plán. 
  

2. Předmětem této dohody je závazek města zajistit posílení technické, dopravní infrastruktury a další 
veřejné infrastruktury ve městě Český Brod a závazek žadatele na toto posílení technické, dopravní 
a další veřejné infrastruktury finančně přispět.   

 
II. 

Výše a způsob úhrady finančního příspěvku 
1. V souladu se Zásadami pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a další veřejnou 

infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod (dále jen 
„zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem města Český Brod dne 5.6.2019 pod číslem unesení 
80/2019, činí výše finančního příspěvku dle velikosti bytové jednotky v bytovém domě, nebo za 
každý byt v domě určeném k nájemnímu bydlení nebo za každý rodinný dům (dále jen bytové 
prostory), paušálně na jednoho ekvivalentního obyvatele (EO) ve výši 80.000,- Kč, a v případě 
objektu s nebytovými prostory je finanční příspěvek stanoven částkou 500,- Kč za každý m2 plochy 
prostoru a hrazen za každý stavebně oddělený objekt, přičemž stanovení příspěvku na jednotlivé 
typy staveb je uvedeno v tabulce:  

  
Výše příspěvku pro bytové prostory 

Výměra Ekvivalentní obyvatel (EO) Výše příspěvku na 1 bytovou jednotku 
nebo 1 rodinný dům 

Do 40 m2  1,7 136.000,- Kč 

Do 60 m2 2,3 184.000,- Kč 

Do 80 m2  2,9 232.000,- Kč 

Nad 80 m2 3,9 312.000,- Kč 

výše příspěvku pro nebytové prostory 
 
Výše příspěvku 500,- Kč / m2 

http://www.cesbrod.cz/
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2. Žadatel má na území města Český Brod tento záměr výstavby rodinného domu, který je doložen 

průvodní zprávou k projektové dokumentaci a základní koordinační situací stavby, které tvoří 
nedílnou součást této dohody. 
 
V souladu se schválenou výší finančního příspěvku na bytové prostory a záměrem výstavby dle 
bodu 2. tohoto článku je bytový prostor o velikosti 163,18 m2, což představuje 3,9 EO a finanční 
příspěvek žadatele činí celkem 312.000 Kč (slovy třistadvanácttisíckorunčeských).  
 

3. Žadatel uhradil část příspěvku ve výši…………….. bezhotovostním převodem na bankovní účet Města 
Český Brod uvedený v záhlaví této dohody, variabilní symbol ……………..   před podpisem této 
dohody. Zbylá část příspěvku ve výši……………bude uhrazena bezhotovostním převodem na 
bankovní účet Města Český Brod uvedený v záhlaví této dohody nejpozději do ………………… 
V případě, že by žadatel neuhradil příspěvek v termínech a výši uvedených v předchozím odstavci, 
sjednávají účastníci smluvní pokutu ve prospěch města ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení  
s úhradou příspěvku , kterou zaplatí žadatel městu. 

4. Finanční příspěvek je příjmem Fondu infrastruktury města, který byl zřízen Zastupitelstvem města 
Český Brod za účelem vytváření peněžních zdrojů pro financování investic ve městě, především 
v oblasti veřejné infrastruktury. 

 
5. V případě, že výše uvedený záměr výstavby, specifikovaný v čl. II, bod 2. této dohody, nebude vůbec 

realizován, zavazuje se město na základě písemné žádostí žadatele vrátit zaplacený finanční 
příspěvek v termínu do 60 dnů ode dne podání žádosti bezhotovostním převodem na jím uvedený 
bankovní účet.     

 
III. 

Závěrečná ujednání: 
1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  Změny této 

dohody mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku k této dohodě odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami.  
 

2. Práva a povinnosti z této dohody plynoucí přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních 
stran. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle. 
Smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 stejnopisy obdrží město 
a 1 stejnopis žadatel. 
 

4. Uzavření této dohody schválila Rada města Český Brod dne ………………….   usnesením pod č. ………….. 
 

 

V Českém Brodě dne …………..      

 

 

……………………………      ……………………………………………………….  

Město Český Brod       V P

Bc. Jakub Nekolný  

Starosta města                                                                                                                              

                                                                                          

http://www.cesbrod.cz/
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Věc : Žádost 0 odložení úhrady_příspěvku na infrastrukturu 

Vážení členové rady, 

já, V  P   trvale bytem  
jsem dne 11.12.2019 podala Společné oznámení záměru-novostavba RD v místní části 

Liblice, ulice  

V rámci doplnění vyjádření odboru rozvoje kvodovodní a kanalizační přípojce, kde jsme 
obdrželi nesouhlasné Stanovisko/č.j.67059/2019 (od 1.SČV jsme možná jako jedni 

Z poslednich na základě žádosti ze dne 24.6.2019 obdrželi Souhlasné Stanovisko S připojením 
k vodovodními a kanalizačnímu řádu) S odkazem na neuzavření dohody O poskytnutí 
finančního příspěvku na infrastrukturu, Qychom chtěli požádat O odložení úhrady/_fìnančníh0 
příspěvku, a to k 31.8.2020 Z níže uvedených důvodů.“ 

Dohodu jsme neuzavřeli, jelikož bohužel nedisponujeme částkou ve výši 312000 Kč 
stanovenou v dohodě. Jako žadatelé O poskytnutí hypotéky, kterou máme již schválenou- 
formou rozpočtu, jsme chtěli stanovený příspěvek uhradit ze Zmíněné hypotéky (viz uzavřená 
a potvrzená kopie smlouvy sRFBank), bohužel jedna Zpodmínek čerpání hypotéky je 
předložení kopie stavebního povolení. Vtuto chvíli jsme tedy bohužel v ,,Začarovaném 
kruhu“, kdy bohužel nedokážeme Zajistit jedno bez druhého - že nedokážeme uhradit tak 
vysokou částku, na kterou nám ani v naší Situaci jakákoliv banka nepůjčí (já na mateřské 
dovolené, já i manžel již zatížení hypotékou) a nedoložením kopie stavebního povolení 
RFBank nemůžeme ani čerpat finance Z hypotéky a tak mít možnost uhradit výše zmíněný 
příspěvek na infrastrukturu. 

Naši Situaci jsme dopředu konzultovali S Mgr.Klineckým a na základě výše uvedených 
důvodů a faktu, že Souhlasíme S úhradou příspěvku v takové výši, a i S přihlédnutím k tomu, 
že můžeme předem uhradit alespoň vypůjčenou částkou ve výši 20 000 Kč do 3 dnů od 
podpisu Dohody, žádáme radu Města o schválení našeho požadavku O posunutí úhrady 
zbývající částky ve výši 292 000 Kč k 31.8.2020, a to Z financí již schválené hypotéky. Jiným 
způsobem totiž bohužel nejsme schopni příspěvek V tuto chvíli uhradit. 

A jelikož Se chceme posunout dál a nemít Zavřenou možnost stavět a bydlet ve svém, i my 
chceme mít možnost se dohodnout.

l



Daný termín jsme takto Zvolili S ohledem na Zajištění 2 potřebných stanovisek pro Stavební 
úřad a čas pro vydání stavebního povolení a jeho následné doložení RFBank. 

Doufáme, že naši Situaci pochopíte, a i S přihlédnutím k Současné situaci, která zatěžuje 
každého Z nás, kdy se např. promíjejí Zálohy na daně nebo odsouvají úhrady daní, nám Svýın 
kladným rozhodnutím o posunutí úhrady příspěvku vyjdete vstříc a umožníte splnit Dohodu 
Z naší Strany a tou je úhrada příspěvku na infrastrukturu. 

Předem děkujeme Za vaše kladné Stanovisko a vyhovění naší žádosti. 

S váženým pozdravem

Ve  P
Tel.: 
e-mail: 
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