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Praha:              12.5.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 56 

145 05 PRAHA 4 

zast.  

APIS, s .r.o. 

Ohradní 24b 

140 00  PRAHA 4 

 

Číslo jednací:              167229/2019/KUSK-DOP/Lac         

Spisová značka:               SZ_167229/2019/KUSK 

Vyřizuje: Helena Lacková   

Značka: DOP / Lac 

ROZHODNUTÍ 

Veřejná vyhláška 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Výroková část: 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic 

I. třídy dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon) a ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) 

zákona č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen speciální 

stavební úřad) přezkoumal v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona a zákona č. 416/2009 

sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, 

žádost o stavební povolení na stavbu: Stavební úpravy I/38 Úprava dopravního řešení v km 97,700  

vybudování tříramenné okružní křižovatky na siln. I/38 u MÚK I/38xNovodvorská, kterou dne 

27.12.2019 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 

Praha 4, (dále jen stavebník) a na základě tohoto posouzení  

 

I. Vydává   

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu  
 

stavební povolení 

na stavbu:  

Stavební úpravy I/38 Úprava dopravního řešení v km 94,700  

vybudování tříramenné okružní křižovatky na siln. I/38 u MÚK I/38xNovodvorská 
 

na poz. parc. č. 1833, 1834, 1831, 1845, 1865, 1879, 2159, 1830/2, 2069, 2171, 1835, 1836 a 2162 v k.ú. 

Nové Dvory u Kutné Hory; 681 a 682 v k,ú. Kutná Hora 

(dále jen stavba) 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby  

 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracoval: APIS, s .r.o., Ohradní 24b, 140 00  PRAHA 4, Autorizovaný inženýr pro  dopravní 

stavby ¨Tomáš Podroužek, ČKAIT 0013706, číslo zakázky 3083/08,  datum říjen 2018, 

s výjimkou dopravního značení, k jehož instalaci je nutné stanovení vydané silničním správním 

úřadem. 

2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení 

§ 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu. 

3. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
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4. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní 

prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:  

- Předání staveniště 

- Ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci 

5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavebník zajistí 

vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

6. Stavebník písemně oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět 

nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací.  

7. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat vlastníky (správce) stávajících 

inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení 

nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena. 

8. Před zahájením stavby je nutno požádat vlastníky (správce) stávajících inženýrských sítí 

o povolení vstupu do ochranného pásma dotčených energovodů a jejich techn. zařízení a případné 

další stanovení podmínek pro provádění prací v těchto ochranných pásmech.  

9. Písemné doklady o splnění podmínek vlastníků dotčených energovodů budou následně 

předloženy speciálnímu stavebnímu úřadu a to ještě před zahájením vlastních stavebních prací.  

10. Výkopová zemina ani stavební materiál nesmí být ukládán či přihrnován ke kmenům stromů 

nebo ke keřům. Při kolizi s dřevinami bude kontaktován vlastník dřeviny. 

11. V případě výskytu zvláště chráněných živočichů budou stavební práce přerušeny a bude 

postupováno v souladu ze zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

12. Orgán ochrany přírody bude informován minimálně 10 dnů předem o započetí stavby. 

13. Demoliční ani stavební materiál nesmí být ukládán do koryta vodního toku ani na břehové svahy 

14. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména 

závadnými látkami dle § 39 vodního zákona. Na stavbě budou k dispozici prostředky pro 

likvidaci případné havárie. Veškerá mechanizace na stavbě bude obsahovat ekologické provozní 

náplně. 

15. Stavební a jiný odplavitelný materiál nebude ukládán v území, kde může zhoršovat odtokové 

poměry. 

16. Stávající terén nebude navyšován, ani nebudou zvyšovány sklony stávajícího svahu. Koryto toku 

nebude poškozováno ani v navazujících úsecích toku. Výústní objekt nesmí zasahovat do 

průtočného profilu. 

17. Pokud dojde k úpravě (opevnění) dna toku bude v úrovni skutečného dna nivelety toku. 

18. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci vodního toku. tj. Povodí Labe, s.p., 

provozní středisko Čáslav – úsekovému technikovi. 

19. Při provádění stavby bude zajištěno zkrápění staveniště vodou k zamezení úletu prachových 

částic do okolí a pravidelný mokrý úklid příjezdových komunikací ke stavbě. Provádění těchto 

opatření bude zdokumentováno zápisy do stavebního deníku a bude předloženo speciálnímu 

stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  

20. Pro likvidací odpadů ze stavby budou použita  oplachtovaná vozidla případně uzavřené 

kontejnery. 

21. Na viditelných místech zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz ust. § 18d 

vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, 

označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil., číslo jednací 

stavebního povolení a datum nabytí právní moci, datum dokončení stavby atd. 
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22. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má 

stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo 

právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku. 

23. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků. 

24. O povolení uzavírky/částečné uzavírky silnice 1. třídy z důvodu výstavby bude požádáno min. 

30 dnů před její realizací a bude projednána v rámci samostatného řízení, které povede 

místně příslušný silniční správní úřad pro silnice I. třídy, tj. odbor dopravy Krajského úřadu 

Středočeského kraje.  

25. O stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 1. třídy  dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon 

o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, bude požádáno min. 30 dnů předem 

u Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.  

26. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení 

a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost 

a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 

udržovaní a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu 

energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů 

a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně 

prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě. 

27. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které 

vzniknout při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto 

nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na povolené 

skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby.   

28. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy 

osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad 

přípustnou míru. 

29. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

30. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

31. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou 

neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu. 

32. V případě, že místní úprava provozu bude po dokončení stavby rozdílná od místní úpravy 

stávající bude o stanovení nové místní úpravy provozu na dokončené stavbě dle § 77 zákona č. 

361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, bude požádáno min. 30 

dnů před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby u Odboru dopravy Krajského 

úřadu Středočeského kraje, tak aby ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo 

být provedeno nové dopravní značení 

33. Dokončenou stavbu, nebo její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě 

kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona, případně povolení předčasného 

užívání části stavby dle § 123 stavebního zákona nebo povolení zkušebního provozu části stavby 

dle § 124 stavebního zákona. Kolaudační souhlas nebo povolení zkušebního provozu stavby vydá 

na základě odůvodněné žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad.  

34. Vydání kolaudačního souhlasu je podmíněno doložením kolaudačních souhlasů všech 

doprovodných souvisejících staveb, které nejsou součástí tohoto stavebního povolení. Jedná se o 
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stavby prováděné na základě vydaného územního rozhodnutí, stavby povolené obecným 

stavebním úřadem a stavby povolované jinými speciálními stavebními úřady. 

 

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 

00 Praha 5, MUDr. Eliška Jonová, Opatovická 1863/25a, 500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí, 

Městys Nové Dvory, Masarykovo nám. 11, 258 31 Nové Dvory, SPÚ, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha 3 Žižkov, město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora, SILNICE ČÁSLAV-

HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, 258 21 Zbraslavice, Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 

03 Hradec Králové Slezské Předměstí, NET4GAS, s r.o., Na  Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 

Nusle, MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ČEPRO, a.s., Dělnická 213, 170 

04 Praha 7, CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, ČEZ Distribuce a.s., Teplická 

874/8, 405 02  Děčín 

 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 27.12.2019 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje žádost stavebníka o vydání stavebního 

povolení na uvedenou stavbu. Vzhledem k neúplnosti podání speciální stavební úřad vyzval 

stavebníka k doplnění podání a stavební řízení přerušil. Po doplnění požadovaných podkladů oznámil 

zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům.  

V oznámení byla uvedena skutečnost, že se na projednání stavby vztahuje zákon č. 416/2009Sb., 

o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o urychlení výstavby). Současně byli 

účastníci stavebního řízení poučeni o způsobu doručování písemností dle ust. § 2 odst. 5 zákona 

o urychlení výstavby. 

V oznámení zahájení stavebního řízení došlo k chybě v přepisu označení km staničení stavby, která 

byla v rozhodnutí napravena. Jedná se o správně uvedení km 94,700 ve výrokové části rozhodnutí. 

Ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil speciální stavební úřad od místního šetření, 

neboť mu jsou dobře známy poměry na staveništi a stanovil lhůtu k uplatnění námitek a připomínek 

účastníků řízení a stanovisek dotčených správních orgánů. Námitky nebyly uplatněny. 

  

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. stavebník 

a vlastníci sousedních pozemků, kterých vlastnické právo by mohlo být prováděním stavby přímo d 

dotčeno. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) dle 

ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu zahájení řízení o vydání stavebního povolení v souladu s § 

144 odst. 2 správního řádu se oznamuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Identifikace účastníků 

řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly –  k.ú. Hlízov 1342; k.ú. Malín 

674, 680, 681, 544/56, 545/16, 545/19, 545/20, 625/1, 625/11, 627/1, 628/16; k.ú. Nové Dvory u 

Kutné Hory 1761, 1814, 1837, 1840, 1844, 1846, 1850, 1853, 1854, 1856, 1857, 1858, 1862, 1863, 

1864, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1877, 1878, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 

1886, 1887, 1888, 1890, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1906, 1907, 1908, 1909, 1915, 1916, 

1917, 1934, 1937, 1940, 1942, 1945, 1946, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1960, 

1961, 1963, 1964, 1965, 1966/2, 1966/1, 1976, 1991, 2056, 2058, 2067, 2068, 2075, 2076, 2077, 

2125, 2128, 2132, 2137, 2140, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 

2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 1848/1 a 663/12 

 

Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 

v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 

chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by 

bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň 

prostudováním projektové dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany 

veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.  
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Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.  

K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy doklady: 

- souhlas obecného stavebního úřadu Kutná Hora podle ustanovení § 15 stavebního zákona 

- vyjádření MÚ Kutná Hora OŽP č.j. MKH/039841/2019 z 14.5.2019 

- závazné stanovisko MÚ Kutná Hora OŽP č.j. MKH/058480/2019 z 12.6.2019 

- závazné stanovisko MÚ Kutná Hora OŽP č.j. MKH/073556/2019 z 24.7.2019 

- rozhodnutí MÚ Kutná Hora OŽP č.j. MKH/120963/2019 z 2.12.2019 

- sdělení MÚ Kutná Hora ODSH č.j. MKH/041810/2019 z 25.4.2019 

- vyjádření MÚ Kutná Hora OPPŠK č.j. MKH/039817/2019/02 z 30.4.2019 

- vyjádření KÚSK OŽP č.j. 054574/2019/KUSK z 21.5.2019 

- závazné stanovisko PČR OSDP Praha č.j. KRPS-115051-1/ČJ-2019-0100DP z 14.5.2019 

- souhlasné stanovisko HZS Střč. kraje ev.č. KH-142-2/2019/PD z 9.5.2019 

- závazné stanovisko KHS Střč. kraje č.j. KHSSC20140/2019 z 24.5.2019 

- odborné souhlasné stanovisko Ag. logistiky  RSVD č.j. MO 121511/2019-5512 HK z 18.4.2019 

- závazné stanovisko MO Sem Č.J. 78585/2019-1150-oúz-pce Z 20.5.2019 

vyjádření k existenci inž. sítí 

- NET4GAS, s.r.o., č.j. 3075/19/OVP/Z z 17.4.2019 

- VHS Vrchlice-Maleč, a.s., č.j. 0359/19/TPČ z 10.6.2019 

- STAVOKOMPLET, spol. s r.o., z 8.4.2019 

- MERO  ČR, a.s., č.j. 2016/000258+-3 z 5.4.2019 

- ČEPRO, a.s., č.j. S1/2/138/19 z 26.4.2019 

- UPC ČR, s.r.o., z 5.4.2019 

- T-MOBILE CR, a.s., č.j.  E14993/19 z 12.4.2019 

- Vodafone CR, a.s., č.j. 190517/1441120943 z 17.5.2019 

- ALFA TELECOM, s.r.o., z 18.4.2019 

- CRA, a.s., č.j. UPTS/OS/216802/2019 z 8.4.2019 

- CETIN, a.s., č.j. 596285/19 z 12.4.2019  

- ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001103611190 z 7.5.2019 

- ČEPS, a.s., 0000022746 z 5.4.2019 

- Grit Services, s.r.o., č.j. 5001924242 z 4.6.2019 

ostatní 

- vyjádření městyse Nové Dvory č.j. 275/2019 z 27.5.2019 

- vyjádření ArÚ AV ČR č.j. ARUP-3321/2019 z 29.4.2019 

- vyjádření KSÚS č.j. 3135/19/KSUS/KHT/Rys z 26.4.2019 

- stanovisko Povodí Labe, s.p., č.j. PLa/Št/2019/046139 z 24.10.2019, PLa/2019/017903 

z 30.5.2019 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních 

orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Stanoviska a oprávněné požadavky zapracoval 

zpracovatel do projektové dokumentace popř. je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek 

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

právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ustanovení 

§ 152 stavebního zákona (při nedodržení se stavebník dopouští přestupku či správního 

deliktu dle § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta) a § 157 

stavebního zákona 

 

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování  

- povinností vyplývajících z ustanovení § 152 stavebního zákona (při nedodržení se 

stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle § 178 nebo 180 stavebního zákona 

a může mu být uložena pokuta) a § 157 stavebního zákona  

- povinností plynoucích mu z jiných zákonů  

- povinností plynoucích mu z rozhodnutí vydaných ke stavbě jinými dotčenými orgány. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 

k Ministerstvu dopravy ČR, odboru pozemních komunikacích, nábřeží L. Svobody 12, 110 15  Praha 

1, prostřednictvím podání u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy.  

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. 

 

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.  

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle/předá stavebníkovi jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 

stavbě. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo 

právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka 

podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. 
 

 

 

 
otisk úředního razítka 

  

 

 

Helena Lacková 

Odborná referentka silničního hospodářství   

 

 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu středočeského kraje 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po 

posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.  

 

Písemnost /nebo oznámení/  se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského 

úřadu Středočeského kraje. 

 
 

  

Příloha pro stavebníka: (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí) 

- ověřená projektová dokumentace   
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Obdrží: 

Jednotlivě - 

žadatel 

Městys Nové Dvory, Masarykovo nám. 11, 258 31 Nové Dvory 

město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora 

obec Hlízov 164, 285 32 Hlízov 

 

Dotčené orgány -  

HZS Středočeského kraje, ÚO Kutná Hora 

MÚ Kutná Hora, OŽP, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora 

MÚ Kutná Hora, SÚ, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora 

Policie ČR, správa Stř. kraje, odbor dopravní policie, Na Baních 1304, 156 0 Praha 5 

 

veřejnou vyhláškou - 

účastníci řízení podle § 109 písm. a) – d) stavebního zákona 

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 zast.  

K SÚS Střč. kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 

MUDr. Eliška Jonová, Opatovická 1863/25a, 500 02 Hradec Králové Pražské Předměstí 

Městys Nové Dvory, Masarykovo nám. 11, 258 31 Nové Dvory 

SPÚ, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov 

město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora 

SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, 258 21 Zbraslavice 

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové Slezské Předměstí 

NET4GAS, s r.o., Na  Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 Nusle 

MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

ČEPRO, a.s., Dělnická 213, 170 04 Praha 7 

CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 

 

účastníci řízení podle § 109 písm. e) a ,f) stavebního zákona 

identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly –  

k.ú. Hlízov 1342; k.ú. Malín 674, 680, 681, 544/56, 545/16, 545/19, 545/20, 625/1, 625/11, 627/1, 628/16; k.ú. 

Nové Dvory u Kutné Hory 1761, 1814, 1837, 1840, 1844, 1846, 1850, 1853, 1854, 1856, 1857, 1858, 1862, 

1863, 1864, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1877, 1878, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 

1887, 1888, 1890, 1893, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1906, 1907, 1908, 1909, 1915, 1916, 1917, 1934, 1937, 

1940, 1942, 1945, 1946, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 

1966/2, 1966/1, 1976, 1991, 2056, 2058, 2067, 2068, 2075, 2076, 2077, 2125, 2128, 2132, 2137, 2140, 2145, 

2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 

1848/1 a663/12 

 

k vyvěšení 

Městys Nové Dvory, Masarykovo nám. 11, 258 31 Nové Dvory 

město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora 

obec Hlízov 164, 285 32 Hlízov 

 (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své 

úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme o zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí veřejné 

vyhlášky) 

 

spis 
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