
 

V Praze dne:        3. února 2023 
 
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 

Spisová značka: SZ 150792/2021/KUSK ÚSŘ/UK  

Č. j.: 005907/2023/KUSK 

Vyřizuje: Urban Karel / 257 280 694, 702 297 502 

 

 
 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

            Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební 

úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 

výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 3. prosince 2021 podala Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 

110 00  Praha, kterou zastupuje Metroprojekt, a. s., IČO 45271895, Argentinská 1621/36, Praha (dále jen 

"žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a podle 

§ 1 a § 2a zákon o urychlení výstavby 

rozhodnutí o umístění stavby 

dopravní infrastruktury 

                Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)  

(dále jen "stavba"), spočívající ve zvýšení traťové rychlosti podle možností, daných územními poměry a 

zástavbou, tím i zkrácení cestovních dob, zajištění parametrů interoperability, zvýšení spolehlivosti a 

bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických částí v rozsahu daném Směrnicí č. 

16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR“ díky vybudování nové 

Hlízovské spojky odstranění kolize vlaků Praha – Kolín – Kutná Hora s vlaky Pardubice – Kolín – Praha, 

k němuž dnes dochází na velimském zhlaví ŽST Kolín, a které omezuje kapacitu značně zatížené trati I. 

TŽK, resp. vede k přenášení zpoždění mezi vlaky, umístěná na pozemcích: 
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- na pozemku parc. č. 929 (ostatní plocha), parc. č. 935 (ostatní plocha), parc. č. 936 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Církvice u Kutné Hory,  

- st. p. 3850 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3851 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1347/4 

(ostatní plocha), parc. č. 1349/2 (lesní pozemek), parc. č. 1349/3 (ostatní plocha), parc. č. 1736/7 

(trvalý travní porost), parc. č. 1736/8 (trvalý travní porost), parc. č. 1736/17 (trvalý travní porost), 

parc. č. 1738/1 (vodní plocha), parc. č. 2880/3 (ostatní plocha), parc. č. 2881/1 (ostatní plocha), parc. 

č. 2882 (ostatní plocha), parc. č. 2883/1 (ostatní plocha), parc. č. 2883/2 (ostatní plocha), parc. č. 

2883/3 (ostatní plocha), parc. č. 2895/2 (ostatní plocha), parc. č. 2895/4 (ostatní plocha), parc. č. 

3022/2 (vodní plocha), parc. č. 3026/2 (vodní plocha), parc. č. 3029/17 (ostatní plocha), parc. č. 

3029/18 (ostatní plocha), parc. č. 3031/1 (ostatní plocha), parc. č. 3031/3 (ostatní plocha), parc. č. 

3031/4 (ostatní plocha), parc. č. 3031/6 (ostatní plocha), parc. č. 3031/7 (ostatní plocha), parc. č. 

3031/13 (ostatní plocha), parc. č. 3031/14 (ostatní plocha), parc. č. 3031/15 (ostatní plocha), parc. č. 

3031/16 (ostatní plocha), parc. č. 3031/17 (zahrada), parc. č. 3031/18 (orná půda), parc. č. 3031/19 

(ostatní plocha), parc. č. 3031/20 (ostatní plocha), parc. č. 3031/21 (ostatní plocha), parc. č. 3031/22 

(ostatní plocha), parc. č. 3031/59 (ostatní plocha), parc. č. 3031/63 (ostatní plocha), parc. č. 4000 

(ostatní plocha) v katastrálním území Kolín,  

- parc. č. 596 (ostatní plocha), parc. č. 597/1 (ostatní plocha), parc. č. 616 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 747/1 (ostatní plocha), parc. č. 747/72 (ostatní plocha), parc. č. 753/12 (ostatní 

plocha), parc. č. 754/10 (orná půda), parc. č. 754/11 (orná půda), parc. č. 754/12 (orná půda), parc. č. 

754/13 (orná půda), parc. č. 755 (orná půda), parc. č. 756 (ostatní plocha), parc. č. 757 (orná půda), 

parc. č. 807/2 (ostatní plocha), parc. č. 812/1 (ostatní plocha), parc. č. 812/4 (ostatní plocha), parc. č. 

812/5 (ostatní plocha), parc. č. 812/7 (ostatní plocha), parc. č. 812/8 (ostatní plocha), parc. č. 812/9 

(ostatní plocha), parc. č. 812/11 (ostatní plocha), parc. č. 812/14 (ostatní plocha), parc. č. 831 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory,  

- parc. č. 97 (vodní plocha), parc. č. 101/3 (vodní plocha), parc. č. 101/4 (vodní plocha), parc. č. 105/1 

(zahrada), parc. č. 105/4 (zahrada), parc. č. 199/1 (zahrada), parc. č. 199/2 (zahrada), parc. č. 201 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 203 (zahrada), parc. 

č. 207 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 208 (ostatní plocha), parc. č. 209 (ostatní plocha), parc. 

č. 515/2 (ostatní plocha), parc. č. 515/3 (ostatní plocha), parc. č. 515/5 (ostatní plocha), parc. č. 515/6 

(ostatní plocha), parc. č. 548/5 (ostatní plocha), parc. č. 548/9 (ostatní plocha), parc. č. 548/10 

(ostatní plocha), parc. č. 548/11 (ostatní plocha), parc. č. 548/12 (ostatní plocha), parc. č. 548/13 

(ostatní plocha), parc. č. 548/14 (ostatní plocha), parc. č. 548/15 (ostatní plocha), parc. č. 548/18 

(ostatní plocha), parc. č. 548/21 (ostatní plocha), parc. č. 548/25 (ostatní plocha), parc. č. 548/27 

(ostatní plocha), parc. č. 548/28 (ostatní plocha), parc. č. 548/31 (ostatní plocha), parc. č. 548/34 

(ostatní plocha), parc. č. 548/36 (ostatní plocha), parc. č. 566/1 (vodní plocha), parc. č. 566/24 (vodní 

plocha), parc. č. 566/25 (vodní plocha), parc. č. 566/26 (vodní plocha), parc. č. 569 (orná půda), 

parc. č. 582/2 (ostatní plocha), parc. č. 582/3 (ostatní plocha), parc. č. 593/1 (ostatní plocha), parc. č. 

624/1 (orná půda), parc. č. 625/2 (ostatní plocha), parc. č. 625/3 (ostatní plocha), parc. č. 630/7 
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(ostatní plocha), parc. č. 630/8 (ostatní plocha), parc. č. 630/17 (ostatní plocha), parc. č. 630/31 

(ostatní plocha), parc. č. 630/32 (ostatní plocha), parc. č. 631/1 (ostatní plocha), parc. č. 686 (orná 

půda), parc. č. 687/1 (orná půda), parc. č. 687/2 (orná půda), parc. č. 688 (ostatní plocha), parc. č. 

689 (orná půda), parc. č. 690 (orná půda), parc. č. 691 (orná půda), parc. č. 692 (orná půda), parc. č. 

693 (orná půda), parc. č. 694 (orná půda), parc. č. 695 (orná půda), parc. č. 703 (orná půda), parc. č. 

704 (orná půda), parc. č. 705 (ostatní plocha), parc. č. 706 (ostatní plocha), parc. č. 708 (ostatní 

plocha), parc. č. 709 (ostatní plocha), parc. č. 715 (orná půda), parc. č. 716 (ostatní plocha), parc. č. 

717 (ostatní plocha), parc. č. 718 (ostatní plocha), parc. č. 719 (orná půda), parc. č. 720 (ostatní 

plocha), parc. č. 721 (ostatní plocha), parc. č. 722 (orná půda) v katastrálním území Malín,  

- parc. č. 285/10 (orná půda), parc. č. 285/11 (orná půda), parc. č. 416 (orná půda), parc. č. 437 (orná 

půda), parc. č. 440 (orná půda), parc. č. 441/1 (orná půda), parc. č. 441/2 (orná půda), parc. č. 441/3 

(orná půda), parc. č. 450/1 (orná půda), parc. č. 450/2 (orná půda), parc. č. 451/2 (orná půda), parc. č. 

452/3 (orná půda), parc. č. 721/1 (orná půda), parc. č. 723 (orná půda), parc. č. 724/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 724/2 (ostatní plocha), parc. č. 759 (orná půda), parc. č. 760 (orná půda), parc. č. 

807/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Libenice,  

- parc. č. 70/1 (ostatní plocha), parc. č. 77/1 (orná půda), parc. č. 86 (zahrada), parc. č. 91 (zahrada), 

parc. č. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 122 (zahrada), parc. č. 123/1 (ostatní plocha), parc. 

č. 123/6 (ostatní plocha), parc. č. 293/2 (ostatní plocha), parc. č. 293/4, parc. č. 294/3 (ostatní 

plocha), parc. č. 294/5 (ostatní plocha), parc. č. 295 (ostatní plocha), parc. č. 296/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 296/6 (ostatní plocha), parc. č. 300/8 (ostatní plocha), parc. č. 337 (orná půda), parc. č. 341/3 

(ostatní plocha), parc. č. 366/4 (orná půda), parc. č. 366/5 (orná půda), parc. č. 1075 (ostatní plocha), 

parc. č. 1082 (ostatní plocha), parc. č. 1090 (ostatní plocha), parc. č. 1111 (orná půda), parc. č. 1116 

(orná půda), parc. č. 1123 (orná půda), parc. č. 1128 (orná půda), parc. č. 1129 (orná půda), parc. č. 

1130 (orná půda), parc. č. 1134 (orná půda), parc. č. 1135 (orná půda), parc. č. 1136 (ostatní plocha), 

parc. č. 1137 (ostatní plocha), parc. č. 1140 (orná půda), parc. č. 1143 (orná půda), parc. č. 1144 

(orná půda), parc. č. 1321 (vodní plocha), parc. č. 1330 (ostatní plocha), parc. č. 1331 (ostatní 

plocha), parc. č. 1332 (ostatní plocha), parc. č. 1333 (ostatní plocha), parc. č. 1335 (vodní plocha), 

parc. č. 1336 (ostatní plocha), parc. č. 1337 (ostatní plocha), parc. č. 1338/1 (orná půda), parc. č. 

1339 (ostatní plocha), parc. č. 1340 (ostatní plocha), parc. č. 1341 (ostatní plocha), parc. č. 1342 

(ostatní plocha) v katastrálním území Hlízov,  

- parc. č. 2049 (ostatní plocha), parc. č. 2052 (orná půda), parc. č. 2054 (ostatní plocha), parc. č. 2055 

(ostatní plocha), parc. č. 2056 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Dvory u Kutné Hory,  

- st. p. 194 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 751 (ostatní plocha), parc. č. 758 (orná půda), parc. č. 

770 (lesní pozemek), parc. č. 771 (lesní pozemek), parc. č. 775 (lesní pozemek), parc. č. 776 (lesní 

pozemek), parc. č. 788/1 (lesní pozemek), parc. č. 788/2 (lesní pozemek), parc. č. 789/1 (lesní 

pozemek), parc. č. 789/2 (lesní pozemek), parc. č. 793/1 (ostatní plocha), parc. č. 793/2 (lesní 

pozemek), parc. č. 804 (lesní pozemek), parc. č. 805 (lesní pozemek), parc. č. 806 (lesní pozemek), 
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parc. č. 807/1 (lesní pozemek), parc. č. 816/2 (trvalý travní porost), parc. č. 818/1 (lesní pozemek), 

parc. č. 818/2 (lesní pozemek), parc. č. 820/1 (lesní pozemek), parc. č. 851 (lesní pozemek), parc. č. 

858/1 (orná půda), parc. č. 858/2 (orná půda), parc. č. 874/1 (ostatní plocha), parc. č. 874/7 (lesní 

pozemek), parc. č. 874/9 (lesní pozemek), parc. č. 874/12 (lesní pozemek), parc. č. 874/13 (ostatní 

plocha), parc. č. 953/1 (orná půda), parc. č. 977/1 (orná půda), parc. č. 1610/3 (ostatní plocha), parc. 

č. 1614/3 (ostatní plocha), parc. č. 1615/1 (ostatní plocha), parc. č. 1615/3 (ostatní plocha), parc. č. 

1616/1 (ostatní plocha), parc. č. 1616/2 (ostatní plocha), parc. č. 1616/4 (ostatní plocha), parc. č. 

1617/2 (ostatní plocha), parc. č. 1618 (ostatní plocha), parc. č. 1620/1 (ostatní plocha), parc. č. 

1696/1 (ostatní plocha), parc. č. 1924 (ostatní plocha), parc. č. 1931 (ostatní plocha) v katastrálním 

území Starý Kolín. 

 

Druh, účel umisťované stavby a určení prostorového řešení: 

           V rámci konstrukce železničního svršku dojde k navržení nového roštu z kolejnic 60E2 z oceli  

třídy R260 na betonových pražcích s hmotností větší než 300 kg a s pružným bezpodkladnicovým  

upevněním při rozdělení pražců "u" a to v traťových kolejích přímých a s velkým poloměrem. Dále  

je z důvodu předpokládaného zatížení v obloucích s poloměrem menším než 1300 m v traťových  

kolejích č. 1 a 2 a na Hlízovské spojce navržen nový rošt z kolejnic 60E2 z oceli třídy 350HT na  

betonových pražcích s hmotností větší než 300 kg a s pružným bezpodkladnicovým upevněním  

při rozdělení pražců "u". Ve vlečkové koleji č. 36a je kolejový rošt sestaven z kolejnic 49E1 na  

betonových pražcích s hmotností menší než 300 kg, s pružným bezpodkladnicovým upevněním a  

rozdělením pražců "c". Všechny nové a rekonstruované dopravní koleje, včetně výhybek do nich  

vložených, budou svařeny do bezstykové koleje. V rámci konstrukce železničního spodku jsou navrženy 

skladby pražcového podloží ve dvou typech. Jedná se o typ 3.1. štěrkodrť frakce 0-32  

mm tI. 0,30 m a typ 6 štěrkodrť fr. 0-32 mm tI. 0,30 m. Dále je navržen nový násep pro Hlízovskou  

spojku. Maximální výška náspu je cca 5 m a klesá směrem k železniční stanici Kolín. Nová trasa  

je vedena ve stávající stopě bez přeložek s mírnými příčnými posuny ve směrových obloucích.  

Úpravou geometrických parametrů koleje v kombinaci s modernizací jednotlivých částí  

zabezpečovacích zařízení a v kombinaci s rekonstrukcí umělých staveb a dalších opatření dojde  

ke zvýšení traťové rychlosti na 160 krn/h s propady rychlostí ve směrových obloucích. Minimální  

poloměr v rekonstruované hlavní koleji je R = 300 m, maximální převýšení je navrženo s ohledem  

na zatížení trati a skladbě provozu D = 140 mm. Mezi železničními tratěmi Pardubice - Kolín a  

Kutná Hora - Kolín je navržena Hlízovská spojka na novém násypovém drážním tělese ve  

směrovém oblouku R = 720 m při převýšení D = 140 mm. Maximální traťová rychlost je 130  

km/ho Součástí rekonstrukcí budou i železniční přejezdy. Počítá se zrušením přejezdu P3728 a  

nahrazením objízdnou komunikací s mimoúrovňovým křížením trati. Ostatní ponechané přejezdy  

budou nově zabezpečeny přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie.                       

Součástí záměru je rekonstrukce 6 mostů, Nový most v ev. km 294,150 bude železobetonová  

rámová monolitická konstrukce světlosti 6,0 m a volnou výškou 4,69 m založená plošně. V případě  
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mostu vev. km 294,371 je navržena stavební úprava stávajícího mostu z roku 2008. Nový most  

v ev. km 294,425 bude železobetonová rámová monolitická konstrukce světlosti 6,0 m a volnou  

výškou 5,31 m založená plošně. Stávající NK-ŽB deska železničního mostu vev. km 295,765 bude  

vybourána včetně stávajících úložných prahů a na ponechané opěry bude proveden nový  

železobetonový monolitický úložný práh. Na ponechané opěry mostu v ev. km 296,142 bude  

proveden nový železo betonový monolitický úložný práh a nová NK. Spodní stavba bude  

podchycena mikropilotami. Nové přemostění v km 0,482 Hlízovské spojky je navrženo jako  

železobetonový rám. Niveleta Hlízovské spojky je v místě křížení o 2,82 m níže než na hlavní trati.  

Po obou stranách mostu jsou dále navržena šikmá železobetonová křídla tvaru úhlové zdi.  

V případě propustků a mostů v místech potenciálních migračních tras byl zhodnocen technický  

migrační potenciál vhodných mostních objektu dle TP 180. Dále bude provedena rekonstrukce či  

odstranění a výstavba 8 stávajících propustku. Pro propustek přes bezejmenný potok u Hlízova je  

navržena výměna stávající propusti o průměru 800 mm za světlejší typ o průměru 1200 mm, čímž  

dojde ke zlepšení podmínek pro potenciální migrace.  

         Nové trolejové vedení je navrženo podle vzorové dokumentace, schválené na provozní rychlost 

do 160 km/hod. Trakční proudová soustava stejnosměrná 3 kV. Izolačně (izolátory 25 kV) bude 

stavba připravena na plánovaný přechod na střídavou trakční napěťovou soustavu 25 kV.  

Navržené průběhy trakčního vedení pod mostními objekty vyhovují i pro střídavou trakční  

napěťovou soustavu 25 kV. V rámci rekonstrukce železniční trati nebude stávající kanalizace stavbou 

dotčena. Navržena jepouze její ochrana po dobu trvání stavby. Je navržena přeložka vodovodního 

potrubí v délce 42 m z HDPE PE 100 SDR 11 - d110xl0 mm uložená pod železniční tratí v ocelové 

chráničce DN 200 v délce 20 m. V rámci výstavby přeložky bude zrušeno 43 m vodovodního potrubí, 

jedna šachta a podzemní hydrant. Dále dojde k přeložkám plynovodu DN 300, DN 63 a DN 500 a to 

v ev. km 289,165, 290,394 a 292,827 Také dojde k demolici stávajících objektu přístřešku pro 

cestující v nynější zastávce Hlízov (ev. km 290,348). Důvodem demolice je zchátralý stav, 

nesplňující náročné požadavky objednatele na design a architektonický vzhled zastávek. Objekty 

nejsou připojeny na inženýrské ani drážní sítě. 

Členění stavby na objekty a technické a technologické zařízení: 

Železniční zabezpečovací zařízení 

Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 05-01-11 ŽST Kutná Hora hl. n., úvazka TZZ 
PS 10-01-11 ŽST Kolín, úprava SZZ 

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS 06-01-21 Kutná Hora hl. n. - Kolín, traťové zabezpečovací zařízení 

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
PS 90-01-51 Česká Třebová - Kolín, úprava ETCS 
PS 90-01-52 Česká Třebová - Kolín, úprava DOZ 
PS 90-01-53 Česká Třebová - Kolín, balízy a návěstidla ETCS 
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Železniční sdělovací zařízení 

Místní kabelizace 
PS 10-02-11 ŽST Kolín, místní kabelizace 

Rozhlasové zařízení 
PS 06-02-21 Kutná Hora hl. n. - Kolín, zastávka Hlízov, rozhlasové zařízení 

Elektrická požární a zabezpečovací signalizace, videodohledové systémy 
PS 06-02-41 Kutná Hora hl. n. - Kolín, zastávka Hlízov, kamerový systém 
PS 07-02-41 Kolín, obvod Kaplička, kamerový systém 
PS 90-02-41 Kutná Hora hl. n. - Kolín, PZTS 

Dálková, optická, závěsná kabelizace 
PS 90-02-51 Kutná Hora hl. n. - Kolín, traťový kabel 
PS 90-02-52 Kutná Hora hl. n. - Kolín, DOK a TOK 
PS 90-02-53 Kutná Hora hl. n. - Kolín, úpravy a ochrana kabelizace SŽ 
PS 90-02-54 Kutná Hora hl. n. - Kolín, úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 

Informační systém pro cestující 
PS 06-02-61 Kutná Hora hl. n. - Kolín, zastávka Hlízov, informační systém 

Přenosový systém 
PS 07-02-81 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, přenosový systém 

DOZ a další nadstavbové systémy  
PS 90-02-10 Kutná Hora hl. n. - Kolín, DDTS ŽDC 

Silnoproudá technologie 

Dispečerská řídicí technika (DŘT) 
PS 07-03-11 Kolín, obvod Kaplička, Trafostanice 22/0,4 kV, DŘT 

Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
PS 07-03-51 Kolín, obvod Kaplička, Trafostanice 22/0,4 kV, technologie 
PS 07-03-52 Kolín, obvod Kaplička, Trafostanice 22/0,4kV, vlastní spotřeba 

Silnoproudá technologie el. stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab. zař. (NTS, STS, TTS) 
PS 07-03-61 Kolín, obvod Kaplička, Trafostanice 6/0,4 kV, technologie 

Stavební část 

Inženýrské objekty 

Železniční svršek a spodek 
SO 06-10-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, železniční spodek 
SO 06-11-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, železniční svršek 
SO 07-10-01 Kolín, obvod Kaplička, železniční spodek 
SO 07-11-01 Kolín, obvod Kaplička, železniční svršek 
SO 08-10-01 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, železniční spodek 
SO 08-11-01 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, železniční svršek 
SO 09-10-01 Hlízovská spojka, železniční spodek 
SO 09-11-01 Hlízovská spojka, železniční svršek 
SO 10-10-01 ŽST Kolín, železniční spodek 
SO 10-11-01 ŽST Kolín, železniční svršek 
SO 90-14-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, výstroj a značení tratě 

Nástupiště 
SO 06-12-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, zastávka Hlízov - nástupiště 

Železniční přejezdy 
SO 06-13-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, železniční přejezd P3725 v ev. km 290,382 
SO 06-13-02 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, železniční přejezd P3726 v ev. km 290,82        
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SO 06-13-03 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, železniční přejezd P3727 v ev. km 292,730 
- - zrušení 

SO 08-13-01 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, železniční přejezd P3728 v ev. km 295,237 - zrušení 

Mosty, propustky, zdi 

Železniční mosty 
SO 08-20-01 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, most v ev. km 294,150 
SO 08-20-05 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, most v ev. km 294,371 
SO 08-20-02 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, most v km 294,425 
SO 08-20-03 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, most v ev. km 295,765 
SO 08-20-04 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, most v ev. km 296,142 
SO 09-20-01 Hlízovská spojka, most v km 0,482 

Železniční propustky 
SO 06-21-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, propustek v ev. km 288,800 
SO 06-21-02 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, propustek v ev. km 288,993 
SO 06-21-03 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, propustek v ev. km 290,077 
SO 06-21-04 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, propustek v ev. km 291,738 
SO 06-21-05 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, propustek v ev. km 291,869 
SO 08-21-01 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, propustek v ev. km 295,081 
SO 09-21-01 Hlízovská spojka, propustek v km 0,940 
SO 10-21-01 ŽST Kolín, propustek v ev. km 344,435 

Silniční mosty 
SO 06-22-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, silniční nadjezd v km 289,344 - ochranné  
                         sítě 

Návěstní lávky a krakorce 

SO 08-25-01 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, návěstní lávka v km 296,382 – pouze STZ 

Ostatní inženýrské objekty 

Sdělovací sítě 
SO 06-31-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, úprava sdělovací trasy CETIN v km  
                         289,014 
SO 06-31-02 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, úprava sdělovací trasy Vodafone v km  
                         289,200 
SO 06-31-03 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, úprava sdělovací trasy CETIN v km  
                         290,388 
SO 06-31-04 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, úprava sdělovací trasy CETIN v km  
                         292,726 
SO 07-31-01 Kolín, obvod Kaplička, úprava sdělovací trasy CETIN v km 293,657 
SO 08-31-01 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, úprava sdělovací trasy CETIN v km 294,150 

Veřejné osvětlení 
SO 06-32-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, přeložka VO v km 290,389 

Silnoproudé sítě 
SO 06-33-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, přeložka kabelu nn ČEZ Distribuce v km  
                         290,381 – pouze STZ 

Potrubní vedení 

Kanalizace 
SO 06-36-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, ochrana kanalizace Energie AG v km  
                         290,357 

Vodovody 
SO 06-37-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, přeložka vodovodu DN110 VHS KH v km  
                         290,500 
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SO 06-37-02 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, přeložka vodovodu DN250 VHS KH v km  
                         291,773 

Plynovody 
SO 06-38-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, ochrana VTL plynovodu DN300 v km  
                         289,165 
SO 06-38-02 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, přeložka STL plynovodu PE63 v km  
                         290,394 
SO 06-38-03 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, ochrana VTL plynovodu DN500 v km  
                         292,827 

Produktovody 
SO 06-39-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, ochrana produktovodu ČEPRO v km  
                         289,186 
SO 06-39-02 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, ochrana ropovodu MERO v km 289,208 
SO 08-39-01 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, ochrana teplovodu v km 296,252 – pouze STZ 

Pozemní komunikace 
SO 06-50-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, účelová komunikace v km 290,500 
SO 07-50-01 Kolín, obvod Kaplička, obslužná komunikace 
SO 07-50-01.1 Kolín, obvod Kaplička, ochrana stožáru ČEPS v km 292,913 
SO 08-50-01 Kolín, obvod Kaplička, účelová komunikace v km 294,150 
SO 08-50-02 Kolín, obvod Kaplička, účelová komunikace v km 294,450 

Pozemní stavební objekty 

Pozemní objekty budov 
SO 05-61-01 ŽST Kutná Hora hl. n., stavební úpravy technologického objektu – pouze STZ 
SO 07-61-01 Kolín, obvod Kaplička, technologický objekt 

Zastřešení a přístřešky na nástupištích 
SO 06-62-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, zastávka Hlízov - přístřešky na nástupištích 

Individuální protihluková opatření 
SO 06-76-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, individuální protihluková opatření 

Orientační systém 
SO 06-64-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, zastávka Hlízov, orientační systém 

Demolice 
SO 06-65-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, zastávka Hlízov, demolice 

Trakční a energetická zařízení 

Trakční vedení 
SO 06-81-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, trakční vedení 
SO 07-81-01 Kolín, obvod Kaplička, trakční vedení 
SO 08-81-01 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, trakční vedení 
SO 09-81-01 Hlízovská spojka, trakční vedení 
SO 10-81-01 ŽST Kolín, trakční vedení 

Ohřev výměn (EOV) 
SO 07-74-01 Kolín, obvod Kaplička, EOV 
SO 10-74-01 ŽST Kolín, EOV 

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 05-76-01 Kutná Hora hl. n., dálkové ovládání odpojovačů 
SO 06-76-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, zastávka Hlízov, rozvody nn a osvětlení 
SO 07-76-01 Kolín, obvod Kaplička, Trafostanice 22/0,4 kV, přípojka 22 kV 
SO 07-76-02 Kolín, obvod Kaplička, rozvody nn a osvětlení  
SO 07-76-03 Kolín, obvod Kaplička, dálkové ovládání odpojovačů 
SO 10-76-01 ŽST Kolín, úprava dálkového ovládání odpojovačů 
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SO 90-76-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, úprava vedení kabelu 6 kV 

Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 06-87-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 07-87-01 Kolín, obvod Kaplička, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 08-87-01 Kolín, obvod Kaplička - Kolín, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 09-87-01 Hlízovská spojka, ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 10-87-01 ŽST Kolín, ukolejnění kovových konstrukcí 

Vnější uzemnění 
SO 07-78-01 Kolín, obvod Kaplička, Technologický objekt, uzemnění 

Ostatní stavební objekty 

Kácení 
SO 90-92-01 Odstranění lesní a mimolesní zeleně 

Náhradní výsadba 
SO 90-96-01 Náhradní výsadba 

 

- Ostatní podrobnosti jsou patrné z dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby označené 

"Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)" (zpracovatel dokumentace 

METROPROJEKT Praha a.s., IČ 45271895, únor 2021, hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Úlehla, 

ČKAIT 0008148, dále jen „DÚR“. 

Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, včetně podmínek 

pro projektovou přípravu stavby, napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu a podmínek pro provedení části stavby, které nevyžadují stavební povolení 

ani ohlášení stavebnímu úřadu: 

1. Záměr bude umístěn a proveden podle DÚR, případné odchylky od DÚR je žadatel povinen projednat 

se stavebním úřadem a dotčenými orgány. 

2. Městský úřad Kutná Hora, Odbor životního prostředí. 

Ve vodním hospodářství sdělujeme, že realizací záměru může dojít k ovlivnění vodních poměrů a pro 

povolení stavby je nutný souhlas vodoprávního úřadu podle 17 odst. 1 písm, a) zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách. Žádost se seznamem příloh naleznete na www.mu.kutnabora.cz. K žádosti o souhlas 

přiložte kladné vyjádření Povodí Labe, s.p. Převládající část stavby na ORP Kolín, příslušným by 

tedy byl MěÚ Kolín. Záměr je možný.  

V oblasti nakládání s odpady podle 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen  

,zákon o odpadech"), vydáváme toto vyjádření: Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity 

nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených. v souladu se zákonem o odpadech a v 

souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. Zhotovitel stavby zajistí/soustředí písemný přehled 

o těchto odpadech (v rozsahu průběžné evidence o odpadech)1, jako součást dokumentace stavby. 

Řádně nakládání s odpady vzniklými v rámci stavby, v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze 

zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů, doloží v případě potřeby původce odpadů. 

Nebyl shledán rozpor s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních 

předpisů.  
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V oblasti ochrany ovzduší sdělujeme, že nemáme připomínky. Upozorňujeme, že stavebník zajistí 

taková opatření (např, zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude zajištěn 

pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, zakryti vytěženého materiálu z výkopů, 

při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace 

stavby bylo zamezeno šíření prašnosti.  

V oblasti lesů sdělujeme, že stavba bude prováděna ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních 

pozemků. Ke stavbě v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas se stavbou podle § 14 odst. zákona č. 

289/1995 Sb. (lesní zákon). K žádosti o něj doložte projektovou dokumentaci včetně situačního 

plánku s vyznačenými lesními pozemky, v jejichž ochranném pásmu bude stavba prováděna, základní 

údaje (katastrální území a čísla pozemků), v jaké vzdálenosti od lesních pozemků, ochranné pásmo 

projektované stavby a plnou moc v případě zastupování investora Na základě takovéto dokumentace 

bude vydáno závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., (lesní zákon). Formulář 

žádosti naleznete na internetové stránce www.mu.kutnahora.cz.  

V oblasti ochrany přírody sdělujeme, že z hlediska zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s akcí souhlasíme s následujícími podmínkami: 1. Při 

provádění výkopových a stavebních prací bude dodržena ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních 

úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména kap. 

4.10 a zároveň Standardy péče o přírodu a krajinu, ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 

002:2017. 2. Výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebude ukládán či přihmován ke kmenům 

stromů či ke keřům. Upozorňujeme na skutečnost, že veškeré dřeviny jsou podle § zákona CNR č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve všech svých částech 

chráněny před poškozením. 3. V případě zásahu do koryta vodního toku či v případě kácení 

břehového porostu na území ORP Kutná Hora zažádejte o samostatné závazné stanovisko ve smyslu 

§4 odst. 2 zákona CNR Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Formulář žádosti naleznete na http://www.mu.kutnahora.czi. 4. Toto stanovisko nenahrazuje povolení 

ke kácení dřevin. Příslušnými orgány ochrany přírody k vydání povolení kácení dřevin rostoucích 

mimo les jsou místní obecní úřady.  

V oblasti ochrany zemědělského půdního fondu sdělujeme, že stavbou dojde k odnětí zemědělské 

půdy pro nezemědělské účely ve smyslu § 9 odst. I zákona ČNR číslo 334/1992 Sb.. o ochraně 

zemědělského půdního fondu, v platném znění. Ten, v jehož zájmu se bude jednat, požádá příslušný 

orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas s odnětím, podle § odst. 6 citovaného zákona, v 

tomto případě Městský úřad Kutná Hora. Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu, nelze povolit podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon) bez 

tohoto souhlasu. Formulář žádosti naleznete na internetové stránce www.mu.kutnahora.cz. 

Upozorňujeme, že v dotčené lokalitě je riziko kontaminace půdy arzénem a dalšími těžkými Irovy, v 

nadlimitních hodnotách rizikových prvků podle vyhlášky č. 1311994 Sb.. kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. V souvislosti s touto problematikou byla 

zpracována studie Expozice arzénu z životního prostředí v okolí Kutné Hory a Hodnocení prašností z 

plošných zdrojů — starých hald po dobývání a zpracování rud v oblasti Kutná Hora — hodnocení 
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zdravotních rizik. Informace k této problematice naleznete také na hit ://mu.lcutnahora.cz/mu/• 

problematika těžkých kovů. V případě potvrzení zátěže je nutné nakládat s veškerou zeminou dle 

platného zákona o odpadech a o ochraně veřejného zdraví. Tyto skutečnosti musí být zohledněny pří 

zásazích do terénu a přesunech hmot. 

3. Městský úřad Kutná Hora, Odbor památkové péče, školství a kultury. 

Dle dokumentace. kterou v únoru 2021 vypracoval Ing. Václav Křivánek, skar. zn. V20/2042 je 

záměrem rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) — Kolín (mimo) v úseku od km 288,033 

do km 296,755. Dále je náplní stavby nová jednokolejná Hlízovská spojka na trati směr Kutná Hora-

Kolín. V zastávce Hlízov budou zřízena nová nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm a délkou 

nástupní hrany 110 ni dle délky výhledových souprav osobních vlaků, budou zřízeny nové přístřešky 

pro cestující a stojany na kola. Městský úřad Kutná Hora. odbor památkové péče, školství a kultury 

jako příslušný orgán státní památkové péče nemá k zamýšlené stavbě námitek. V blízkosti stavby leží 

objekty, které jsou jako nemovité kulturní památky zapsány v Ústředním seznamu kulturních 

památek (seznam a umístění zasíláme v příloze). Dle ustanoveni § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést 

údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, 

je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při 

stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení nebo poškození kulturních památek. Dále upozorňujeme na 

ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: Má-li se provádět stavební 

činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby tento záměr 

oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky (dále jen "AV ČR"), např. 

Archeologickému ústavu AV ČR, pracoviště Kutná Hora (Hloušecká 609, Kutná Hora, tel.: 327 511 

730) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 

archeologický výzkum. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického 

výzkumu (mince, kamenné, kostěné, kovové nástroje, části nádob a pod.) musí být učiněno oznámení 

Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v 

jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je 

povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému 

nálezu a to nejpozději druhý den po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém 

nálezu dozvěděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změn až do prohlídky 

Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném 

oznámení. Je-li stavebníkem právnická osoba (s.r.o., a.s., obec, farnost apod.) nebo fyzická osoba, při 

jejímž podnikaní (např. bytové i nebytové prostory. které budou pronajímány atp.) vznikla nutnost 

záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento 

stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. 

 

4. Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství. 

 a) Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje Zemanová, tel. 321 748 342):  S odpady, které vzniknou 

při realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny 
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povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a 

kategorií (viz. vyhl. MŽP Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, 

odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním.  

- V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je 

za tímto účelem předat osobě, která je oprávněna k jejich převzetí.  

- V případě stavebních a demoličních odpadů, které původce sám nezpracuje, musí mít jejich předání 

v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou se zařízením určeným k nakládání s takovým 

odpadem před jejich vznikem.  

- Při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými 

pro opětovné použití a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra 

jejich opětovného použiti a recyklace.  

- Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena 

firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště 

a stavby.  

- Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činností se stávají 

odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Využiti mimo stavbu se řídí 

Vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejích využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady -- v tomto 

případě je třeba doložit rozbory od akreditované laboratoře. 

O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 

průběžná evidence. Po ukončeni prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů 

vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění 

(potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl 

předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum 

předáni odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady  

b) Z hlediska vodoprávního úřadu vyřizuje Haklová DiS. tel 321 748 324 nemáme námitek, za 

předpokladu, že nedojde ke zmenšeni průtočných profilů ve stávajících propustcích.  

c) Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje RNDr. Gladkov tel 321 748 329) nemáme námitky za 

podmínky, že. při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností 

prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících 

charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou 

anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje 

technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník. 

provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační 

opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování 

obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění - mlžení vodou stavebních ploch, 

zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené pod 

obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých 
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prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zpachtované) 

kontejnery pro stavební odpad, apod.)  Při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru 

(na staveništi) vždy přítomen kompetentní pracovník odpovědny za provedení výše uvedených 

opatření ke snížení prašnosti. • Při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru (na 

staveništi) vždy přítomen kompetentní pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření 

ke snížení prašnosti. Před zahájením prací bude jméno tohoto pracovníka a telefonní kontakt na něj 

po dobu stavby e-mailem sděleno na MěÚ Kolín, OŽPZ.  

d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (vyřizuje Podoláková, tel. 321 748 339):  v 

souladu s ust. 5 9 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve zněni pozdějších předpisů, je před podáním 

žádosti o územní řízení nutný souhlas s odnětím půdy ze ZPF, ve kterém budou stanoveny podmínky 

odnětí.   

e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny (vyřizuje Ing. Melich, tel. 321 748 337): ke stavbě máme 

následující připomínky: • Dle ustanovení 58 odst. 6 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění (dále jen zákon) káceni stromů o obvodu kmene větším než 80 cm (měřeno 

ve 130 cm od země) nebo kácení zapojených porostů dřevin nad celkovou plochu 40 m2 pro účely 

stavebního záměru povolovaného v územním řízen(, v územním řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízeni s 

posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné požádat příslušný obecní úřad (pro katastrální 

území Kolín to je orgán ochrany přírody Měl) Kolín) o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin 

rostoucích mimo les. Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin musí být podána před podáním 

žádosti na stavební úřad. • Dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona je les významným krajinným prvkem 

(dále jen VKP). V souladu s ustanovením §4 odst. 2 zákona si musí ten, kdo zamýšlí provádět zásahy, 

které by mohly vést k poškozeni nebo zničeni VKP nebo ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační 

funkce VKP, opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.  

• Dle ustanoveni 54 odst 3 zákona je nezbytné si požádat o závazně stanovisko orgánu přírody k 

odlesňování pozemků nad 0,5 ha. 

f) Z hlediska státní správy lesů a myslivosti (vyřizuje Ing. Pros tel. 321 748 325): protože se jedná o 

stavbu ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, je nutný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů 

(např. územní rozhodnutí, stavební povolení) souhlas orgánu státní správy lesů § 14 odst. 2 zákona č. 

289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, (lesní zákon). Žádost 

o souhlas k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů musí investor stavby (zplnomocněný 

zástupce) předložit Městskému úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. a doložit ji 

těmito doklady: • zdůvodnění žádosti, • snímek pozemkové mapy, • situace se zákresem stavby a 

využití území na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemku, • soupisem pozemků, 

kterých se bude stavba týkat (do 50 m od kraje lesních pozemků) a pozemků určených k plnění funkcí 

lesa do 50m od stavby, plnou moc předkládá-li žádost, zplnomocnění zástupce,  

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů ve smyslu § 14 

odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, 

(lesní zákon). 
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5. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.                                                                               

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel 11. 1. 2021 Vaši žádost o vyjádření k záměru 

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) — Kolín (mimo)" v k. ú. Sedlec u Kutné Hory, 

Malín, Nové Dvory u Kutné Hory, Hlízov, Libenice, Starý Klín a Kolín. Investor: Správa železnic, s. 

o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Předmětem záměru je rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora 

(mimo) — Kolín (mimo) v km 288,099 (úprava GPK od km 288,004) až km 296,704 (úprava GPK 

296,756) na celostátní trati zařazené do evropského železničního systému TEN-T, jako součást 

globální sítě osobní i nákladní železniční dopravy charakterem mimo koridorové tratě. Cílem stavby 

je zvýšení traťové rychlosti (až na 160 km/h), zvýšení parametrů interoperability, zvýšení 

spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Současně s touto modernizací dojde k vybudování nové 

Hlízovské spojky, která propojí úsek Kutná Hora hl. n. — Kolín a zhlaví směr Záboří nad Labem.  

Záměr se nachází v: k. ú. Sedlec u Kutné Hory, Malín, Nové Dvory u Kutné Hory, Hlízov, Libenice, 

Starý Kolín a Kolín Na základě kompetencí, svěřených zdejšímu úřadu podle jednotlivých 

složkových zákonů na úseku životního prostředí, sdělujeme následující stanovisko: • Z hlediska 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen zákon) Krajský úřad 

Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad"), jako orgán 

ochrany přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení § 77a zákona ČNR č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,zákon č. 114/1992 

Sb."), k záměru předmětné stavby uvádí:  

Jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. 

Krajský úřad konstatuje, že v souladu s § 45i odst. 1 citovaného zákona lze vyloučit významný vliv 

předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany 

nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 

nařízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu. Odůvodnění: Podle předložené 

dokumentace je předmětem záměru modernizace železniční tratě č. 680 Havlíčkův Brod — Kolín 

(km 288,003-296,755) a její propojení s tratí č. 540 Česká Třebová — Kolín výstavbou nové 

jednokolejné Hlízovské spojky. Hlavním cílem je zkrácení jízdní doby a zajištění dostatečné kapacity 

infrastruktury na řešeném úseku. Záměr prochází k. ú. Sedlec u Kutné Hory, Malín, Nové Dvory, 

Hlízov, Líbeznice, Starý Kolín a Kolín (okres Kolín a Kutná Hora). 

Krajský úřad zohlednil zejména skutečnost, že se v místě ani v Širším okolí záměru evropsky 

významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) v působnosti Krajského úřadu nenacházejí 

(nejbližší takové územní soustavy Natura 2000 – EVL CZ0213792 Kačina s předměty ochrany 

evropsky významnými druhy lesákem rumělkovým (Cucujus cinnaberinus) a páchníkem hnědým 

(Osmoderma eremita) — je vzdáleno vzdušnou čarou v nejbližších bodech cca 1,6 km východním 

směrem). Dále také vzhledem k jeho poloze, velikosti/kapacitě a charakteru (s rozsahem očekávaných 

rušivých vlivů z výstavby i provozu převážně lokálně omezeným na místo vlastní stavby a jeho 

přilehlé okolí), ve vztahu k poměrům a vazbám v území a povaze příslušných předmětů ochrany, 
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nelze dotčeni žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti v působnosti Krajského úřadu 

předpokládat. Orgán ochrany přírody proto vydal stanovisko ve smyslu výše uvedeného výroku. 

Z hlediska ostatních jím chráněných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny Krajský úřad k 

předloženému záměru nemá připomínky ve vztahu k možnému negativnímu ovlivnění skladebných 

částí nadregionálního či regionálního územního systému ekologické stability a zvláště chráněných 

území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka a jejich ochranných pásem (v dosahu vlivů 

navrhované stavby se tyto obecně a zvláště chráněné Části přírody nenacházejí). Ohledně zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů Krajský úřad upozorňuje na nutnost respektovat jejich základní 

podmínky ochrany uvedené v ust. § 49 a § 50 zák. Č. 114/1992 Sb.. jelikož dle Hodnocení podle § 67 

(Biologický průzkum) (Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 OO Olomouc) byl na 

území zamýšleného záměru zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů mravence (Formica spp.), 

čmeláka zemního (Bombus terrestris) a ještěrky obecné (Laceta agilis). Jelikož je reálně možné, že v 

důsledku realizace záměru dojde k škodlivému zasahování do přirozeného vývoje nebo do biotopu 

některých z těchto druhů, je nezbytné Krajský úřad zažádat o povolení výjimky ze zákazů podle § 5(i 

zákona č. 114/1992 Sb. Dále Krajský úřad nesouhlasí s plánovaným zvýšením traťové rychlosti v 

prostoru protnutí železniční tratě s kritickým místem č. 63 vymezeného biotopu zvláště chráněných 

druhů velkých savců (projekt Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před 

fragmentaci krajiny v ČR, EM).- CZ02-0V- 1-028-2015), zejména v úseku podjezdu ev. Č. 3272-1 B 

navzdory tomu, že dle Migrační studie (Eeological Consulting a.s., Legionářská 1085/8.779 00 

Olomouc) malincí záměru nedojde k zásadnímu narušení migračního koridoru a ani celistvosti 

biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců. V kritickém místě Č. 63 je identifikován konfliktní 

bod 1D 163, křížení s 1/38 a tratí Havl. Brod — Kolín severně od Kutné Hory (Identifikace a 

hodnocení konfliktních bodů v křížení zelené a dopravní infrastruktury, Brno, 2017), jehož koeficient 

C, hodnotící konflikty na již existující infrastruktuře, má hodnotu 0,82 a tudíž je daný konfliktní bod 

hodnocen jako „vysoce závažný konflikt — je přímo ohrožena soudržnost ekologické sítě nebudou-li 

realizována zprůchodňující opatření". Návrh optimalizace mostních objektů v místech křížení zelené 

a dopravní infrastruktury (Brno, 2017) však ve vztahu k záměru žádná vhodná opatření neobsahuje a 

dle Migrační studie vzhledem k vedení trati na úrovni terénu a umístění silnice žádný jiný vhodný 

migrační objekt nelze navrhnout. K tomu dle Metodiky pro identifikaci potenciálních střetů zelené a 

dopravní infrastruktury (Brno, 2016) maximální rychlost nad 100 km/h na železničních tratích 

zvyšuje hodnocení bariérového efektu železnic, V důsledku těchto aspektů by plánovaným zvýšením 

traťové rychlosti došlo ke snížení prostupnosti již tak velmi fragmentovaným prostředím pro vybrané 

zvláště chráněné druhy velkých savců a tím pádem k omezení možnosti rozmnožování předmětných 

druhů a ohrožení jejich populací, což je v rozporu s § 50 zák. č. 114,1992 Sb.  

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon).  

Na základě prostudování podkladových materiálů z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Krajský úřad Středočeského 
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kraje sděluje, že uvedený záměr „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) Kolín (mimo)je 

předmětem posuzováni dle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů. Předkládaný záměr představuje významnou 

změnu záměru uvedeného pod bodem č. 44 „Celostátní železniční dráhy, [Kategorie I x]“. Jedná se o 

významnou změnu záměru, neboť realizací dojde k navýšení traťové rychlosti až na 160 km/h a 

zvýšení kapacity tratě realizací nového traťového úseku, tzv. Hlízovské spojky. Příslušným úřadem            

k posouzení vlivů na životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí. 

6. Archeologický ústav AV ČR, pracoviště Kutná Hora. 

Proti navrhované akci není z hlediska archeologické památkové péče námitek. Protože při 

výkopových pracích může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, v souladu se zákonem č. 

20/87 Sb. O státní památkové péči v platném znění je třeba dodržet před zahájením akce tyto 

podmínky:  

1) zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením dohody o provedení 

archeologického výzkumu mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.  

2) ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení, na adresu: ARÚ AV ČR 

Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01, tel. 327 511 730.  

3) oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před 

termínem na adresu uvedenou v bodu 2.  

Včasná informace umožní koordinaci archeologického výzkumu s průběhem stavby a zabrání 

případným zdržením. Dle výše uvedených zákonů hradí náklady záchranného archeologického 

výzkumu investor akce. 

7. NIPI, Bezbariérové prostředí, o.p.s. 

Předmětem předložené dokumentace ve stupni DUR je modernizace liniové stavby. Traťový úsek je 

dvoukolejný. Stavba řeší rekonstrukci stávající provozované trati a výstavbu nové Hlízovské spojky s 

jednou železniční zastávkou. V řešeném úseku Kutná Hora hl. n. — Kolín se nacházejí celkem 4 

železniční přejezdy. První dva přejezdy se nacházejí v obci HIízov a zajišťují propojení částí obce po 

obou stranách trati.  

Třetí přejezd zajišťuje napojeni obce Starý Kolín na silnici I/38, Poslední přejezd se nachází v 

blízkosti stanice Kolína a zajišťuje přistup k areálu SŽ. Všechny přejezdy jsou vybaveny 

přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Stavba řeší bezbariérové přístupy na nástupiště. Navrženy 

jsou příst~ chodníky. V řešení jsou navrženy standardní signální a varovné pásy. Šířka nástupiště 

Hlízov činí 3,0 m. Vnější nástupiště má příčný sklon 2 % směrem od přilehlé koleje. Podélný sklon 

nástupiště činí 7.544 %, hmatová vodící linie a barevně odlišený výstražný pás je součástí konzolové 

desky. Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 

odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství. K předložené dokumentaci nemáme 

připomínky.  
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Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu. Při 

projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb. včetně její 

přílohy. Proti vydáni územního rozhodnutí nemáme námitek. 

8. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského. 

K Vaší žádosti ze dne 26.3.2021, zaevidované Obvodním báňským Úřadem pro Území Hlavního 

města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBI:J") pod č.j. SBS 12747/2021/013Ú-02 dne 

31.3.2021, o vyjádření ke stavbě – „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín 

(mimo)“, sděluji, že uvedený úsek se v k.ú. Hlízov nachází v území, které je situováno v části 

dobývacího prostoru Kutná Hora (dále jen DP). Správou DP Kutná Hora je pověřeno organizace 

Diamo, s.p., se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ: 000 02 739.  

Řešené území je v částech k.ú. Hlízov, k.ú. Malín a k.ú. Kutná Hora poddolované. Při projektování je 

nutno respektovat ČSN 73 00 39 o navrhování objektů na poddolovaném území. Území je nutno dle 

této normy u dané organizace zatřídit do příslušné skupiny stavenišť a stanovit požadované opatření.  

Pokud bude vrt přesahovat hloubku 30 m jde o činnost prováděnou hornickým způsobem podle § 3 

písm. f) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb."), kterou může provést 

organizace (právnická nebo fyzická osoba), která vlastní příslušné oprávnění k projektování a 

provádění činnosti hornickým způsobem, vydané místně příslušným obvodním báňským úřadem 

podle §5 zákona č. 61/1988 Sb.  

Organizace provádějící vrtné práce ohlásí zahájení činnosti prováděné hornickým způsobem OBÚ ve 

lhůtě minimálně 8 dní před zahájením prací podle § 13 vyhlášky č. 104/198,8 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

Správní orgán připomíná, že povolení vrtů podle ust. § 20 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., není v 

kompetenci státní báňské správy. Tuto činnost provádějí organizace podle zvláštních předpisů (zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, ve zněni pozdějších předpisů, případně zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů). 

9. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora. 

• Při rekonstrukci železničního přejezdu P3725 bude postupováno v souladu s ustanovením § 37 

zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (Styk s drahami).  

• Při rušení železničního přejezdu P3726 bude postupováno v souladu s ustanovením § 37a zákona 

číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (Rušeni přejezdů).  

• Chodníky budou vyznačeny reliéfní kontrastní dlažbou pro zajištění pohybu zrakové postižených 

osob. Tyto úpravy budou v souladu s ČSN 736110 (změna Z1) a dále s vyhl. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

• V místě připojení účelových komunikací musí být zajištěny vyhovující rozhledově poměry v 

souladu s ČSN 73 6101 (Projektování silnic a dálnic), které musí být udržovány po celou dobu 

užívání. 

 • V místě připojení účelové komunikace k silnici budou dle předloženého návrhu instalovány 

směrové sloupky červené barvy Z11g. 
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Doporučujeme po realizaci stavby doložit kvalitu osvětleni dopravního prostoru měřicím protokolem 

prokazující splnění normy ČSN EN 13201 o osvětleni pozemních komunikací,  

Dopravní inspektorát PČR Kutná Hora v dalším stupni projektové dokumentace ke stavebnímu 

povoleni požaduje podrobné zpracování návrhu svislého a vodorovného dopravního značeni, včetně 

osvětleni a řezů komunikací a chodníků, vyznačení úprav pro zajištění pohybu zrakově postižených 

osob a zabezpečeni rekonstruovaných železničních přejezdů.  

V případě, že budete požadovat vyjádření k existenci inženýrských sítí, požádejte věcně příslušné 

oddělení PČR na adrese: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, OIKT, Na Baních 1535, 156 

00 Praha 5 - Zbraslav.  

Obecné podmínky pro provedeni stavby:  

Stavba nebude prováděna v zimním období roku. Během celé stavby budou okolní pozemní 

komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejímu znečištění stavebními stroji. K 

provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu užívání pozemních 

komunikací dle § 25 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů, které vydává silniční správní úřad. V případě, že zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost 

nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas PČR. K žádosti o předchozí souhlas 

PČR se zvláštním užíváním předloží stavebník nebo zhotovitel stavby návrh DIO (dopravně 

inženýrských opatření) tj. přechodného dopravního značení ve dvojím vyhotovení s časovým 

harmonogramem prací minimálně 30 dní před začátkem akce. Toto DIO musí mimo jiné obsahovat 

přechodné dopravní značení pro omezení na přilehlých chodnících a bude kompletně zakresleno do 

skutečné situace. Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním 

tuto činnost vykonávat.  

Pro vydání stanoviska k projektové dokumentaci na území okresu Kolín je nutné požádat Krajské 

ředitelství policie Středočeského kraje, Uzemní odbor Kolín, Dopravní inspektorát, Václavská 11, 

280 16 Kolín, jako místně příslušnému oddělení Policie ČR.  

Dopravní inspektorát si vyhrazuje právo toto vyjádřeni změnit nebo doplnit, pokud si to bude 

vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu. 

10. Stávající inženýrské sítě, technické objekty a dopravní infrastruktura musí být chráněna. 

Před zahájením prací na stavebních objektech, zajistí žadatel fyzické vytyčení tras správci, kterým 

bude rovněž nahlášeno každé odkryté podzemní vedení. Příslušný správce musí být rovněž přizván 

ke kontrole neporušenosti před záhozem. Budou plně respektovány podmínky správců dopravní 

a technické infrastruktury uvedené ve vyjádřeních: 

- Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 

28.5.2021, č.j. 20210698/TPČ  

- České Radiokomunikace a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 31.5.2021, 

č.j.UPTS/OS/274072/20201 

-     Město Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, vyjádření s podmínkami ze dne 18.5.2021, 

č.j. MKH/068405/2021/INV TEC/MAB  
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-   Město Kutná Hora, odbor investic, technické oddělení, vyjádření s podmínkami ze dne 18.5.2021, 

č.j. MKH/039987/2021/INV TEC/MAB  

-   Energie AG Kolín a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 17.5.2021, č.j.4557/21  

-   CETIN a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 20.5.2023, č.j. 650963/21  

-   Vodafone Czech Republic a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 20.5.2021 

-   ČEPRO a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 13.5.2021, č.j. S1-2/8208/21  

-   AVE Kolín s.r.o., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 14.5.2021, č.j. 0052/21/Ha  

-   TwigoNet Europe, SE, sdělení ze dne 6.5.2021, č.j. 7687/2021KM  

-  Veolia Energie Kolín, a.s., souhlasné stanovisko ze dne 25.11.2021, č.j. VEKOL/20211125-001/UZ  

-   ČD Telematica, souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 25.5.2022, č.j. 04398/2022/O 

-   MERO ČR a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 6.5.2022, č.j. 2021/000569/2 

-   ČEZ Distribuce a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami č.j. 001126855353 ze dne 12.7.2022 

-   NET4GAS a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 24.6.2022 č.j. 6915/22/OVP/Z 

-   ČEPS a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami č.j. 08685/2022/TSV ze dne 4.10.2022 

-   Povodí Labe, souhlasné vyjádření s podmínkami ze dne 4.6.2021, č.j. Pla/2021/015191 

 

11. Budou plně respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních: 

- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Brandýs nad Labem, souhlasné vyjádření s podmínkami ze dne              

  30.3.2021 č.j. LČR 177/001039/2021 

- Povodí Labe, souhlasné vyjádření s podmínkami ze dne 4.6.2021, č.j. Pla/2021/015191 

      - DIAMO, s.p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem ze dne 24.11.2022 zn.               

D300/08504/2022/OSLB 

 

12. Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství. 

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství je speciálním stavebním úřadem 

příslušným k vydání stavebního povolení pro přístupovou komunikaci - SO 06-50-01 Kutná Hora 

111. n. — Kolín, obvod Kaplička účelová komunikace v km 290,500; pro úpravu chodníku a zřízení 

přechodu - S0 06-13-01 Kutná Hora — Kolín, obvod Kaplička, železniční přejezd P3725 v ev. km 

290,382. V navazujícím stupni projektové dokumentace pro stavební povolení Městský úřad Kutná 

Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství požaduje v dokumentaci pro stavbu komunikace a 

úpravy chodníku zpracovat a zpřesnit: 

- rozsah a obsah dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, příl. 5; 

- místní úpravu provozu na pozemních komunikacích. 

Projektová dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby.   

Komunikace (S0 06-50-01) bude podle projektové dokumentace napojena na silnici Č. III/3277.      

Před vydáním stavebního povolení musí být vydáno povolení O připojení veřejně přístupné účelové 

komunikace k silnici č. 1.11/3277. 
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13. Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství.                                                           

Zásah může být proveden v rozsahu projektové dokumentace nazvané Rekonstrukce traťového úseku   

Kutná Hora (mimo) — Kolín (mimo) vypracované spol. METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. 

Pavlova 1786/2, Praha 2, IČO: 45271895. Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí o udělení výjimky 

ze zákazu u zvláště chráněných druhů, pro toto stanovisko je kompetentní krajského úřadu 

Středočeského kraje. Veškeré aktivity budou realizovány pod biologickým dozorem autorizované 

osoby. Orgán ochrany přírody bude informován o termínu zahájení prací minimálně s týdenním 

předstihem (e-mailem, telefonicky nebo písemně). 

14. Městský úřad Kolín, Odbor dopravy.  

Rekonstrukce trati bude probíhat bez zásahu do tělesa silnic III. třídy včetně jejich silničních příkopů  

Stavba obslužné komunikace v blízkosti železničního přejezdu P3717 se dotkne zájmu ochrany 

silnice 11113277, při stavbě nedojde k zásahu do tělesa silnice 111/3277, nesmí se zhoršit odtokové 

poměry na silnici III. třetí třídy a na její těleso nesmí být svedena dešťová voda z této komunikace, 

stejné podmínky platí i o pro dopravní připojení obslužné komunikace na silnici 111/3275 v 

souvislosti se zrušením železničního přejezdu P3728  

Při projektování stavby nových obslužných komunikací, resp. i při jejich případné rekonstrukci je 

nutné dodržet požadavky na stavbu těchto komunikací uvedených v české technické normě a dalších 

souvisejících předpisech (zejména jejich konstrukce a šířkové uspořádání musí odpovídat 

předpokládanému dopravnímu zatížení)  

V blízkosti města Kolína má dojít ke zrušení železničního přejezdu P3728 na veřejně přístupné 

účelové komunikaci, zrušení žel. přejezdu podléhá dle zákona o pozemních komunikacích §37 

rozhodnutí zdejšího silničního správního úřadu, proto je nutné, aby vlastník dráhy podal k odboru 

dopravy MěÚ Kolín žádost o zrušení tohoto železničního přejezdu. 

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad obce s rozšířenou působností 

si vyhrazuje právo se vyjádřit k dalšímu stupni projektové dokumentace na uvedenou stavbu, 

upozorňujeme, že k projektovým dokumentacím stavby, resp. k záměru dopravních připojení nových 

komunikací na silnice III. třídy je nutné stanovisko vlastníka silnic /Středočeský kraj/ zastoupeného 

Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje, přísp. org. a závazné stanovisko Policie ČR KŘP Stč. 

kraje DI v Kolíně, která posoudí rozhledové poměry v místech dopravního připojení komunikací na 

silnice III. třídy  

Toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas správců inž. sítí se stavbou, jejichž zařízení se v 

uvažovaném prostoru nacházejí 

15. Úřad Městyse Nové dvory.  

Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu dřevin, tj. od 1.11. do 31.3. kalendářního roku. 

Kácení bude provedeno na náklady žadatele. Případné škody, vzniklé na pozemcích, budou 

odstraněny na náklady žadatele a pozemky budou uvedeny do náležitého stavu. Na pozemcích p.č. 

2054 a 2055 bude provedena náhradní výsadba v plném rozsahu pokácených dřevin. 
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16. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí s 

názvem „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) — Kolín (mimo)" z února 2021, kterou 

vypracovala společnost METROPROJEKT Praha a. s., odpovědný projektant Mgr. Bc. Rudolf 

Polášek.  

Nedojde k dotčení jiných pozemků, než těch, které jsou uvedeny k trvalému či dočasnému odnětí z 

PUPFL v tomto stanovisku. V případě dotčeni pozemků nad rámec tohoto závazného stanoviska, 

musí investor (žadatel) znovu zažádat o vydáni stanoviska dle ust. 14 odst. 2 lesního zákona.  

Při realizaci a provozování záměru musí být dodrženo zejména ustanovení 11 lesního zákona. Na 

PUPFL, které nejsou předmětem trvalého či dočasného záboru, nesmí dojít k poškození nadzemní ani 

kořenové části dřevin, nebude na ně vjíždět mechanizace, nebudou sloužit ke skladování materiálu a 

jako odstavné plochy pro mechanizaci. 

Před realizací záměru (tedy zahájením stavby) se investor záměru vypořádá s ustanovením §13 odst. 

1 lesního zákona, podle kterého musí být veškeré pozemky určené k plněni funkcí lesa účelně 

obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O Výjimce z 

tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního 

pozemku nebo ve veřejném zájmu. 

17. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona a dle § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení 

postupů k zajištění ochrany ZPF (dále jen „vyhláška"), krajský úřad stanovuje povinnost skrývky 

kulturních vrstev půdy z plochy trvalého odnětí o výměře 1,3632 ha v objemu cca 2 560 m3 ornice a 

cca 525 m3 podorničních vrstev. Z plochy dočasného odnětí bude sejmuto cca 2 632 m3 ornice. 

Skrývka podorničí bude využita na ohumusování svahů a náspů v mocnosti vrstvy max. 15 cm po 

ukončení stavby. Skrytá ornice o objemu cca 2 560 m1 bude rozprostřena půdním bloku č. 3902 v 

k.ú. Starý Kolín ve vrstvě o mocnosti max. 8 cm. Souhlas uživatele půdního bloku, ZOS Kačina,a.s., 

na který mají být skryté vrstvy využity, žadatel doložil. Přemístění na místo určení a rozhrnutí 

skrytých vrstev půdy bude provedeno na náklad toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí 

zemědělské půdy ze ZPF.  

Skryté vrstvy z dočasného odnětí budou deponovány na pozemku č.parc. 3031/3 v k.ú. Kolín. Po 

ukončení odnětí budou vrstvy použity k rekultivaci dočasně odňatých pozemků. Žadatel zajistí 

ochranu deponovaných skrytých vrstev před znehodnocením a ztrátami a jejich řádné ošetřování. O 

činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných 

kulturních vrstev půdy vede žadatel pracovní deník. 

Po ukončení biologické rekultivace požádá žadatel krajský úřad o ukončení platby odvodů.  

Dočasné odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům na dobu kratší než rok pro potřeby 

přístupu ke stavbě apod. musí být minimálně 15 dní před zahájením nezemědělského užívání písemně 

oznámeno příslušnému orgánu ochrany ZPF, v tomto případě Městskému úřadu Kutná Hora, Odboru 
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životního prostředí (větší část dočasně odnímaných pozemků do 1 roku je v působnosti tohoto orgánu 

ochrany ZPF)  

Hranice odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude před zahájením prací vytyčena v terénu. Realizací 

záměru nedojde k poškození okolní zemědělské půdy, k narušení organizačního uspořádání okolních 

zemědělských pozemků ani k omezení jejich přístupnosti.  

Trvale odnímané pozemky jsou odnímány za účelem vybudování stavby drah, stavebníkem a 

následně vlastníkem se stane stát. Proto v souladu s ustanovením § I la odst. 1 písm. a) zákona nejsou 

vymezeny odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF.  

Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součásti se stal tento souhlas 

s odnětím zemědělské půdy ze ZPF. ke změně účelu využití plochy bez odvodů na účel využití, pro 

který se odvody stanovují, stanoví se odvody dodatečně podle ustanovení § II zákona o ochraně ZPF. 

Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o 

odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití (ustanovení § 1 la 

odst. 3 zákona o ochraně ZPF).  

Dle předložené dokumentace se na části odnímaných pozemcích nachází meliorační zařízení (údaj 

ověřen na Portálu farmáře Ministerstva zemědělství - Veřejná evidence půdy — LP1S). Pokud dojde 

v souvislosti s realizací výše uvedené stavby k narušení tohoto zařízení, je žadatel povinen na vlastní 

náklady zajistit obnovení jeho funkčnosti tak, aby nedocházelo k zamokřování okolních pozemků.  

Povinný k platbě odvodů doručí orgánu ochrany ZPF příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech a 

orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je 

souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci. Zároveň písemně oznámí 

orgánu ochrany ZPF příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech zahájení realizace záměru, 

nejpozději 15 dnů před vlastním zahájením (v tomto případě Městskému úřadu Kutná Hora, Odboru 

životního prostředí). 

Žadatel, který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm obsažené 

ode dne, kdy nabudou právní moci rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů, kterých je souhlas 

součástí.  

18. Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín.                               

V dalším stupni projektové dokumentace stavebního povolení, bude doložen výkres dopravního 

značení vč. širších vztahů. příslušných rozhledových poměrů a vlečných křivek, dokladující bezpečné 

užívání navrhovaných pozemních komunikací.  

V případě osazení nových součástí nebo objektů stavby nebudou tyto umístěny v rozhledových polích 

sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu.  

Firma, která bude stavbu realizovat, v případě zásahu do pozemní komunikace anebo do částí 

přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o 

stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace a předložit ke schválení projektovou 

dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu se Zásadami pro přechodné 
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dopravní značení TP 66 (III. vydání — účinnost 1.4.2015). Přechodné dopravní značení navrhne, 

dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat.  

K provedení stavby inženýrských sítí na pozemní komunikaci je nutné povolení ke zvláštnímu 

užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve 

znění pozdějších předpisů, které vydává silniční správní úřad V případě, že zvláštní užívání může 

ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas Policie České 

republiky. K žádosti o předchozí souhlas Policie České republiky se zvláštním užíváním předloží 

stavebník nebo zhotovitel stavby návrh DIO (dopravně inženýrských opatření) tj. přechodného 

dopravního značení, s časovým harmonogramem prací. Přechodné dopravní značení navrhne, dodá a 

instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat. 

19. Obecní úřad Hlízov. 

S kácením stromu lze začít až po nabytí právní moci rozhodnutí - nabytí právní moci stavebního 

povolení, kácení stromů souvisí se stavbou. Důvodem kácení je stavba a bez jejího povolení není 

ještě třeba strom kácet. Dodržení období vegetačního klidu čili období od 1.10. do 31.3. U dřevin, 

které jsou na pozemcích soukromých vlastníků bude obecnímu úřadu vždy předložen dokument — 

souhlas vlastníka, který bude obsahovat:  

- seznámení vlastníka se zdůvodněním kácení  

- navržení náhradní výsadby nebo kompenzace 

Tento dokument bude vlastníkem pozemku podepsán, včetně data podpisu. Náhradní výsadba je 

uložena v plném rozsahu náhrady vykácených dřevin-vykácený strom bude nahrazen nově 

vysazeným, druhová skladba výsadby bude stanovena v průběhu stavebního řízení rámci vyjadřování 

se obce k projektu pro stavebního povolení. V celém prostoru podél trati. kde trať probíhá podél 

intravilánu obce, bude provedena liniová výsadba. která bude sloužit pro snížení hlukové zátěže 

příloha č. 2 — zákres v mapce KN. Příloha č. 2 je nedílnou součástí tohoto stanoviska. 

 

20. Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí. 

Kácení výše uvedených dřevin může být provedeno nejlépe v době vegetačního klidu, pokud to 

nebude technicky možné, tak nejdříve 20 dnů před započetím stavebních prací.  

Toto kácení však nesmí být v rozporu s ustanovením § 5a odst. 1 ZOPK, týkající se ochrany volně 

žijících ptáků.  

Dřeviny rostoucí v blízkosti dřevin kácených budou v rámci stavby chráněny v souladu s ČSN 83 

9061 Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. Postup dle této normy zahrnuje zejména: ochranu před chemickým znečištěním, 

ochranu před ohněm, ochranu před zamokřením a zaplavením, ochranu vegetačních ploch, ochranu 

stromů před mechanickým poškozením, ochranu stromů při uvolňování, ochranu kořenové zóny při 

navážce zeminy, ochranu kořenového prostoru při odkopávce půdy, při výkopech rýh nebo 

stavebních jam, při zřizování základů stavebních prvků, při dočasném zatížení, při zakrytí povrchu. 
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21. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze. 

V dalším stupni PD požadujeme doplnit měření hodnot přenosu vibrací i v kontrolním bodě V 12 

Starokolínská 127 Kutná Hora- Malín, vzhledem k poloze RD. 

 

              Platnost tohoto rozhodnutí se podle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanoví 5 let od nabytí 

právní moci. 

        Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „správní řád“) jsou: 

             Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha, ČEZ Distribuce, a.s., 

Teplická 874/8, 405 02  Děčín, ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00  Praha, NET4GAS, s.r.o., Na 

Hřebenech II 1718/8, 140 00  Praha, MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01  Kralupy nad Vltavou 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01  Ústí nad Labem, Obec Církvice, Církvice 6, 285 33  Církvice 

METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o., Podleská 926/5, 104 00  Praha, Josef Praus, nar. 31.8.1956, 

Karlovo náměstí 78, 280 02  Kolín, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, 130 00  Praha, Karel 

Schwarzenberg, nar. 10.12.1937, Sýkořice 83, 270 24  Sýkořice, Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 

552/1, 284 01  Kutná Hora, OJGAR, s.r.o., Křížová 1018/6, 150 00  Praha, Jana Tůmová, nar. 

31.10.1954, Holečkova 1146/40, 150 00  Praha, František Šarm, nar. 2.3.1967, Mezholezy 32, 284 01  

Miskovice, Jaroslava Havlíčková, nar. 17.5.1951, Bezručova 866, 280 02  Kolín, Michaela Krčíková, nar. 

7.11.1978, Malšovice 64, 405 02  Malšovice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00  

Praha, České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00  Praha, František Šplíchal, nar. 

17.1.1972, Ve Stezkách 118, 530 03  Pardubice, Libuše Dernerová, nar. 21.7.1940, Dlouhá 1043/3, 410 

02  Lovosice, Ing. Petr Souček, nar. 31.5.1955, Rubličova 974/11, 161 00  Praha, Ing. Kateřina Baginová, 

nar. 18.5.1963, V zákopech 508/24, 142 00  Praha, MUDr. Hana Procházková, nar. 21.6.1928, Jinonická 

204/59, 158 00  Praha, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Beroun, 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha, Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02  Kolín, Povodí Labe, 

státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03  Hradec Králové, Jiří Kučera, nar. 2.8.1949, Slévárenská 286, 

284 01  Kutná Hora, František Kučera, nar. 7.11.1938, Dačického náměstí 9/3, 284 01  Kutná Hora, Karel 

Mitscherling, nar. 23.12.1944, Starokolínská 127, 284 01  Kutná Hora, Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00  Praha, Jana Dvořáková, nar. 

13.11.1939, Kudrnova 256/8, 284 01  Kutná Hora, Lukáš Vinduška, nar. 1.1.1972, Vítězná 179, 284 03  

Kutná Hora, Aleš Komberec, nar. 27.12.1978, Slévárenská 287, 284 01  Kutná Hora, Eliška Kombercová, 

nar. 19.2.1980, Slévárenská 287, 284 01  Kutná Hora, Květoslava Kombercová, nar. 4.5.1935, 

Slévárenská 287, 284 01  Kutná Hora, Eva Malinová, nar. 3.5.1947, Mincovní 135, 284 01  Kutná Hora, 

Jaroslav Knopf, nar. 2.1.1953, Slévárenská 330, 284 01  Kutná Hora, Vratislava Knopfová, nar. 

19.6.1957, Slévárenská 330, 284 01  Kutná Hora, Ing. Jaroslav Licehamr, nar. 30.7.1965, Korunní 

970/72, 101 00  Praha, Vlasta Bambasová, nar. 4.9.1961, Senožaty 244, 394 56  Senožaty, Jana 

Kořínková, nar. 23.10.1980, Na Bylance 63, 284 01  Kutná Hora, Luboš Měšťánek, nar. 27.6.1973, Nová 
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236, 285 22  Zruč nad Sázavou, Pavol Gargulák, nar. 2.4.1962, Medvedzie Sídlisko 166/49, 027 44  

Tvrdošín, Slovakia, Jindřich Vondráček, nar. 26.7.1957, Potěhy 137, 285 63  Potěhy 

Ing. Jan Zelený, nar. 18.12.1955, Ve Lhotce 619/32, 142 00  Praha, Ing. Martin Cakl, nar. 31.3.1976, 

Lidická 896, 266 01  Beroun, DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem, Antonie 

Vinklárková, nar. 27.7.1940, Komenského 597, 281 61  Kouřim, Věra Weissová, nar. 1.3.1936, 

Umělecká 310/2, 170 00  Praha, Obec Libenice, Libenice 115, 280 02  Libenice, Ing. Barbora Kolářová, 

nar. 11.5.1981, Skvrňov 47, 281 44  Skvrňov, Monika Pokorná, nar. 6.2.1991, K Moravině 1689/11, 190 

00  Praha, Jaromír Jelínek, nar. 19.8.1940, Kpt. Nálepky 2471, 738 01  Frýdek-Místek, Ing. Miloslav 

Lhotka, Ph.D., nar. 31.1.1971, Tři Dvory 365, 280 02  Tři Dvory, Ing. Aneta Horáková, nar. 5.6.1987, 

Bryksova 947/21, 198 00  Praha, Vladimíra Sosnovcová, nar. 19.5.1965, Klášterní 110, 277 01  Dolní 

Beřkovice, Marie Papcunová, nar. 7.4.1951, Opatovice 45, 280 02  Červené Pečky, Obec Hlízov, Hlízov 

164, 285 32  Hlízov, Jiří Vokál, nar. 8.7.1950, Jakub 138, 285 33  Církvice, Alena Vokálová, nar. 

17.10.1951, Jakub 138, 285 33  Církvice, Ing. Veronika Srbová, nar. 3.6.1957, Boháčova 863/1, 149 00  

Praha, MUDr. Jan Srb, nar. 7.5.1954, Boháčova 63/1, 149 00  Praha, Stanislav Rádl, nar. 25.7.1984, 

Hlízov 94, 285 32  Hlízov, Luboš Talanda, nar. 21.4.1976, Hlízov 145, 285 32  Hlízov, Straková Barbora, 

285 32  Hlízov 45, Karel Bubla, nar. 29.4.1958, Na pískách 238, 281 23  Starý Kolín, Romana Burešová, 

nar. 12.10.1975, Hlízov 56, 285 32  Hlízov, ZOS Kačina, a.s., Svatý Mikuláš 139, 284 01  Svatý Mikuláš, 

Ladislava Valentová, nar. 27.8.1938, Formánkova 431/12, 500 11  Hradec Králové, Zdeněk Páv, nar. 

25.4.1940, Choťánky 62, 290 01  Choťánky, Petr Pospíšil, nar. 8.4.1961, Hlízov 135, 285 32  Hlízov, 

Martina Heijtbrink, nar. 10.11.1969, Kutnauerova 2207, 253 01  Hostivice, Jiří Neuman, nar. 28.1.1982, 

Netušil 81, 285 04  Rašovice, Zdeněk Kroufek, nar. 29.12.1953, Krále Jana 1332, 583 01  Chotěboř, 

Jaroslav Kroufek, nar. 24.1.1955, Ningerova 406, 583 01  Chotěboř, Olga Remešová, nar. 26.11.1974, 

Sídliště Pražská 2882, 580 01  Havlíčkův Brod, Eliška Bártová, nar. 29.12.1975, Sedletín 43, 583 01  

Sedletín, Přemysl Neuman, nar. 12.2.1981, Boloňská 604/25, 109 00  Praha, Soňa Chybová, nar. 

16.10.1974, Hlízov 79, 285 32  Hlízov, Vladimír Tuček, nar. 10.1.1954, Hlízov 128, 285 32  Hlízov, 

Lukáš Černý, nar. 3.12.1984, Jeseniova 1167/57, 130 00  Praha, Ing. Jan Klička, nar. 16.5.1975, Hlízov 

91, 285 32  Hlízov, Městys Nové Dvory, Masarykovo nám. 11, 285 31  Nové Dvory, Ing. Jana Baláková, 

nar. 7.1.1967, Vrchlického 140, 284 03  Kutná Hora, Věra Chapčáková, nar. 18.12.1971, Starokolínská 

178, 280 02  Kolín, Ing. Jaroslav Pudil, nar. 24.7.1988, K lávce 27, 281 23  Starý Kolín, Jan Pudil, nar. 

25.2.1990, K lávce 27, 281 23  Starý Kolín, Marie Vokounová, nar. 3.2.1948, V domkách 168, 281 23  

Starý Kolín, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08  Hradec Králové, Ing. František 

Bašta, nar. 6.3.1943, Kostnická 571, 280 02  Kolín, Vlastimil Sýkora, nar. 10.7.1971, Kolínská 147, 281 

23  Starý Kolín, Marie Fabiánová, nar. 17.1.1945, Na Bukovině 1108, 530 03  Pardubice, Hana 

Březinová, nar. 7.9.1967, Sokolovská 515, 281 51  Velký Osek, Petr Vyšata, nar. 12.3.1969, Nádražní 

193, 281 23  Starý Kolín, Ivan Vopelák, nar. 19.2.1964, Ke Klejnarce 341, 281 23  Starý Kolín, Dana 

Bendžíková, nar. 14.3.1969, Dukelských hrdinů 147, 281 23  Starý Kolín, Ing. Jan Fischer, nar. 

22.4.1964, Sadová 340, 280 02  Veltruby, Ing. Jitka Genserová, nar. 7.3.1967, Javorová 220, 530 09  

Pardubice, Ing. Jindřich Charvát, nar. 10.3.1959, Okružní 1144, 280 02  Kolín, Richard Vojtíšek, nar. 

3.10.1964, Vlčí Hora 980, 537 01  Chrudim, Simona Vojtíšková, nar. 4.12.1968, K Presům 1062, 537 01  
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Chrudim, Hana Zikešová, nar. 15.6.1947, B. Smetany 93, 281 23  Starý Kolín, Petr Myška, nar. 

31.12.1996, Starý Kolín 108, 281 23  Starý Kolín, Obec Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23  Starý Kolín, 

Josef Jantula, nar. 21.2.1967, Anny Bayerové 412, 276 01  Mělník, ČD Telematika a.s., Pernerova 

2819/2a, 130 00  Praha.  

Odůvodnění: 

Dne 3. prosince 2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným 

dnem bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno územní řízení. 

  Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky 

potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 14. prosince 2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení 

bylo přerušeno. Lhůta k doplnění žádosti byla dne 27. června 2022 na žádost žadatele prodloužena do 31. 

října 2022. Žádost byla doplněna dne 20. října 2022. 

Stavební úřad opatřením ze dne 14. listopadu 2022 č. j. 138752/2022/KUSK, oznámil zahájení 

územního řízení vedeného podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní  

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, známým účastníkům řízení, současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního 

zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 30 dnů od doručení tohoto oznámení 

mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. V oznámení zároveň účastníky poučil, že v řízení podle 

stavebního zákona, na nějž se vztahuje liniový zákon, a které je řízením s velkým počtem účastníků, se 

oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona, avšak ostatní písemnosti se 

doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn,  

a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal podanou žádost následovně: 

Žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, tj. základní údaje 

o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemcích, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, 

které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, které může 

být územním rozhodnutím přímo dotčeno, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí a vyjádření 

dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a DÚR zpracovanou 

v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

        Souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona se nedokládá, je-li  

pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření 

stanoven účel vyvlastnění zákonem. V souladu s ustanovením § 3 zákona o urychlení výstavby lze 

odejmout nebo omezit právo k pozemkům nebo stavbám potřebným pro uskutečnění dopravní 

infrastruktury. Z uvedeného důvodu nebyl žadatel k žádosti povinen dokládat souhlasy vlastníků 

pozemků uvedených ve výroku rozhodnutí. 
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Úprava § 2 odst. 8 liniového zákona současně umožňuje žadateli namísto smluv s příslušnými 

vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury vyžadované podle § 86 odst. 2 písm. d) 

stavebního zákona připojit k žádosti o vydání územního rozhodnutí vyjádření těchto vlastníků 

k vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. 

Žádost o vydání územního rozhodnutí tedy obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 3 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, a byly k ní připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 k vyhlášce 

č. 503/2006 Sb., konkrétně tato závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, stanoviska a vyjádření 

vlastníků, resp. správců dopravní a technické infrastruktury: 

 

 - Městský úřad Kutná Hora, Odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření odboru, ze dne 30.3.202, č.j. 

MKH/039991/2021  

- Městský úřad Kutná Hora, Odbor dopravy a silničního hospodářství, souhlasné závazné stanovisko, ze 

dne 14.4.2021, č.j.   MKH/048283/2021  

- Městský úřad Kutná Hora, Odbor památkové péče, školství a kultury, souhlasné vyjádření, ze dne 

27.4.202, č.j. MKH/047855/2021  

- Městský úřad Kutná Hora, Stavební úřad, souhlasné vyjádření, ze dne 19.1.202, č.j. MKH/006037/2021  

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, souhlasné vyjádření, ze dne 

10.2.2021, č.j. 2889/21/KSúS/KHT/SOM  

- Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhrnné vyjádření ze dne 8.4.2021, č.j.  

MUKOLIN/OZPZ 28033/21-novy  

- Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné stanovisko ze dne 

5.5.202, č.j.  MUKOLIN/OZPZ 40428/21-mel   

- Městský úřad Kolín, Odbor dopravy, souhlasné závazné stanovisko ze dne 21.10.2021, č.j. 

MUKOLIN/OD 93310/21-noj  

- Městský úřad Kolín, Odbor výstavby- stavební úřad, sdělení ze dne 19.4.2021, č.j. MUKOLIN/SU 

32825/21-vys  

- Úřad Městyse Nové Dvory, souhlasné závazné stanovisko s kácením dřevin ze dne 8.11.2021, č.j.  

502/2021  

- Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí ze dne 1.11.2021, č.j. 

MUKOLIN/OZPZ 55169/21-hak 

- Krajský úřad Středočeského kraje ze dne 15.2.2021, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko 

č.j. 004177/2021/KUSK  

- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, souhlasné závazné 

stanovisko ze dne 22.2.2021, č.j. 025181/2021/KUSK  

- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné 

stanovisko ze dne 23.6.2021, č.j. 068728/2021/KUSK  
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- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné 

stanovisko ze dne 31.5.2021 — 068207/2021/KUSK  

- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné 

stanovisko ze dne 28.6.2021, č.j. 065203/2021/KUSK  

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, souhlasné závazné stanovisko ze dne 13.4.2021, ev. Č. 

PCNP-275-2/2021/PD  

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, souhlasné závazné stanovisko ze dne 15.4.2021, č.j. 

KHSSC 13808/2021  

- Policie ČR, územní odbor Kolín, dopravní inspektorát, souhlasné závazné stanovisko ze dne 5.5.2021, 

č.j. KRPS-72327- 1/ČJ-2021-010406-DOŽ  

- Policie ČR, územní odbor Kutná Hora, dopravní inspektorát, souhlasné stanovisko ze dne 4.8.2021, č.j. 

KRPS-72715-4/ČJ-2021-010506-ZZ  

- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje, vyjádření ze dne 9.4.2021, 

zn. SBS 12747/2021/OBÚ-02/1  

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., souhlasné stanovisko ze dne 4.5.2021, zn. 118210051 (z1626)  

- Obecní úřad Starý Kolín, souhlasné závazné stanovisko ze dne 29.3.2021, č.j. STKO-271/2021STKO-

271/2021  

- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., souhlasné vyjádření s podmínkami ze dne 

5.5.2021, č.j. ARUP-2955/2021  

- Obec Církvice, souhlasné stanovisko ze dne 1.4.2021, č.j. 182/2021 

- Obec Hlízov, souhlasné stanovisko s podmínkami a souhlasné závazné stanovisko s podmínkami, ze dne 

26.4.2021 č.j. 245/Ur/2021 ze dne 27.5.2021, č.j. 387/Ur/2021, 380/Ur/2021  

- Obec Libenice, souhlasné stanovisko ze dne 15.9.2021, č.j. 135/2021/Im  

- Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné stanovisko ze dne 

22.10.2021, č.j. MUKOLIN/OZPZ 96321/21-cer  

- BMB-Green s.r.o. vyjádření ze dne 21.6.202, č.j. BMGR00033/21  

- T-Mobile Czech Republic a.s., souhlasné stanovisko ze dne 30.4.2021, č.j.E22785/21  

- Městský úřad Kolín, souhlasné stanovisko ze dne 15.6.2021  

- KHnet.info z.s., souhlasné stanovisko ze dne 14.6.2021  

- Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 

28.5.2021, č.j. 20210698/TPČ  

- České Radiokomunikace a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 31.5.2021, 

č.j.UPTS/OS/274072/20201  

- STAVOKOMPLET spol. s r.o., stanovisko ze dne 25.5.2021  

- Město Kutná Hora, vyjádření s podmínkami ze dne 18.5.2021, č.j. MKH/068405/2021/INV TEC/MAB  

- Město Kutná Hora, vyjádření s podmínkami ze dne 18.5.2021, č.j. MKH/039987/2021/INV TEC/MAB  

- Energie AG Kolín a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 17.5.2021, č.j.4557/21  

- CETIN a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 20.5.2023, č.j. 650963/21  
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- Vodafone Czech Republic a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 20.5.2021, 

č.j.MW9910173783291005  

-  ČEZ Distribuce a.s., vyjádření ze dne 30.4.2021, č.j. 0101516718  

- ČEZ Distribuce a.s., sdělení ze dne 3.5.2021, č.j. 0101516734  

- ČEZ Distribuce a.s., sdělení ze dne 30.4.2021, č.j. 0101516739  

- ČEPRO a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 13.5.2021, č.j. S1-2/8208/21  

- AVE Kolín s.r.o., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 14.5.2021, č.j. 0052/21/Ha  

- JON.CZ s.r.o., souhlasné stanovisko ze dne 11.5.2021  

-  KH TEBIS s.r.o., vyjádření ze dne 11.5.2021   

- EURO SPRO a.s., vyjádření ze dne 7.5.2021  

- TwigoNet Europe, SE, sdělení ze dne 6.5.2021, č.j. 7687/2021KM  

- Alfa Telecom s.r.o., souhlasné stanovisko ze dne 18.5.2021 - bez č.j. 

- CoProSys a.s., souhlasné stanovisko ze dne 18.5.2021  

- ČEZ ICT Services a.s., sdělení ze dne 30.4.2021, č.j. 0700374321  

- ČEZ ICT Services a.s., sdělení ze dne 30.4.2021, č.j. 0700374336  

- ČEZ ICT Services a.s., sdělení ze dne 30.4.2021, č.j. 0700374340  

- Telco Pro Services a.s., sdělení ze dne 30.4.2021, č.j. 0201235166  

- Telco Pro Services a.s., sdělení ze dne 30.4.2021, č.j. 0201235182  

- Telco Pro Services a.s., sdělení ze dne 30.4.2021, č.j. 0201235186  

- Veolia Energie Kolín, a.s., souhlasné stanovisko ze dne 25.11.2021, č.j. VEKOL/20211125-001/UZ  

- ČD Telematica, souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 25.5.2022, č.j. 04398/2022/O 

- MERO ČR a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 6.5.2022, č.j. 2021/000569/2 

- ČEZ Distribuce a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami č.j. 001126855353 ze dne 12.7.2022 

- NET4GAS a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 24.6.2022 č.j. 6915/22/OVP/Z 

- ČEPS a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami č.j. 08685/2022/TSV ze dne 4.10.2022 

      - Městský úřad Kutná Hora, Odbor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko ze dne 7.6.2021, 

č.j. MKH/082793/2021  

- KHS Středočeského kraje, ÚO Kutná Hora, stanovisko ze dne 20.4.2021, č.j. KHSSC 13484/2021 

- Drážní úřad, vyjádření k rušení přejezdů P3726 a P3728 ze dne 14.6.2021, č.j. DUCR-33337/21/Ka 

 

K žádosti byla předložena tato rozhodnutí: 

- Drážní úřad, souhlas s odstraněním přístřešků pro cestující ze dne 27.8.2021, č.j. DUCR-48500/21/Ka  

- Drážní úřad, rozhodnutí o změně zabezpečení P3727 ze dne 15.6.2021, č.j. DUCR-21448/21/Ka  

- Drážní úřad, rozhodnutí o změně zabezpečení P3725 ze dne 6.10.2021, č.j. DUCR-56824/21/Ka  

- Městský úřad Kolín, odbor dopravy, rozhodnutí o rušení přejezdu P3728 ze dne 1.11.2021, č.j.   

MUKOLIN/OD 102976/21-vol  

- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí o zrušení přejezdu 

P3726 ze dne 22.11.2021, č.j. MKH/178215/2021  
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- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o výjimce 

z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů ze dne 19.5.2021, č.j. 042815/2021/KUSK 

- Obec Libenice, rozhodnutí ke kácení dřevin ze dne 7.9.2021, č.j. 311/2021/Im 

- Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí ke stavbě na pozemcích, kde 

se nacházejí koryta vodních toků ze dne 1.11.2021, č.j. MUKOLIN/OZPZ 55169/21-hak 

  a dále:  

- Povodí Labe, souhlasné vyjádření s podmínkami ze dne 4.6.2021, č.j. Pla/2021/015191 

- České dráhy, a.s., souhlasné stanovisko s podmínkami ze dne 3.11.2021, č.j. 2345/2021-RSMPHA 

- MO SNM, OOÚZ, souhlasné stanovisko ze dne 7.6.2021, č.j.124677/2021-1150-0ÚZPHA 

- Ministerstvo životního prostředí, závěr zjišťovacího řízení ze dne 30.8.2021, č.j. MZP/2021/500/2011 

- GasNet s.r.o., smlouvy o zajištění přeložek plynárenského zařízení se Správou železnic s.o. 

- Obec Starý Kolín, stanovisko ze dne 8.6.2021, č.j.STKO-405/2021 

- Obec Církvice, stanovisko ze dne 19.5.2021, č.j. 284/2021 

- Lesy ČR, s.p., Lesní správa Brandýs nad Labem, souhlasné vyjádření s podmínkami ze dne 30.3.2021, 

č.j. LČR 177/001039/2021 

- Obec Církvice, souhlasné stanovisko ze dne 1.4.2021, č.j. 182/2021 

- Obec Libenice, souhlasné stanovisko ze dne 15.9.2021, č.j. 135/2021/Im 

 

K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel dále připojil: 

- Dokumentaci pro územní řízení (dále jen „DUR“), kterou vypracoval METROPROJEKT Praha a.s. a 

opatřil autorizačním razítkem Ing. Jiří Úlehla, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, v seznamu 

autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 0088148. 

- Plnou moc pro zastupování, udělenou společností Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1 (zastupovaný), pro společnost Metroprojekt Praha a.s., Argentinská 1621/36, 

170 00 Praha 1 (zastupující), ze dne 14. prosince 2020 

- Seznam pozemků stavby 

- Seznam sousedních pozemků stavby 

- Seznam provozních souborů a stavebních objektů stavby 

V provedeném územním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost dle požadavků 

uvedených v § 90 stavebního zákona.  

a) Požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména obecné 

požadavky na využívání území: 

          Stavební úřad nejprve ověřil, že záměr stavby je v souladu s požadavky stavebního zákona, 

když podle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem 

umisťovat mj. stavby, zařízení, a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

a přípojky, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 
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Na podkladu kladného závazného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního 

plánování a stavebního řádu, vydaného podle §96b stavebního zákona, č. j.  025181/2021/KUSK ze dne 

22. února 2021, stavební úřad ověřil, že územně plánovací dokumentace umístění záměru stavby, jakožto 

stavby dopravní infrastruktury a staveb souvisejících vymezené v Zásadách územního rozvoje 

Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavba D215, v nezastavěném území nevylučuje.  

Z hlediska požadavků vyplývajících z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“) stavba není 

způsobilá zhoršit kvalitu prostředí ani hodnotu území ve smyslu požadavku § 20 vyhlášky č. 501/2006 

Sb., neboť jejím smyslem a účelem je zlepšení kvality prostředí prostřednictvím zlepšení technických 

parametrů stávající železniční tratě. Stavba je řešena jako komplex dopravních a technických staveb, 

které jsou napojeny na stávající infrastrukturu, včetně přeložek, což umožňuje využití stavby pro její 

navržený účel. Navržené technické řešení zajišťuje likvidaci srážkových vod souborem opatření, a to tak 

že je odvodnění povětšinou svedeno do místních vodotečí.  

Stavba je současně navržena tak, aby její umístění umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu 

energetických vedení přístup požární techniky a provedení zásahu. 

Stavba je navržena tak, aby žádná její část nepřesahovala na sousední pozemek, tak jak vyžaduje 

§ 23 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

V souladu s požadavky § 24e bude staveniště zařízeno, uspořádáno a vybaveno přísunovými 

trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nebude docházet 

k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými 

právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování 

pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, 

k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště bude oploceno, staveniště jsou navržena 

jako stavby dočasné, bude zabezpečeno zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště (v 

souladu s jinými právními předpisy – zákon č, 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, i s ohledem na stanovené podmínky ve výroku rozhodnutí) a 

stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru 

staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny a postup prací, na 

jejich přeložkách, popř. v jejich ochranných a bezpečnostních pásmech bude probíhat v souladu 

s požadavky stanovenými ve stanoviscích a vyjádřeních příslušných správců a vlastníků dotčené veřejné 

dopravní a technické infrastruktury. 

Umístěním stavby, resp. těch stavebních objektů, na které se vztahují požadavky na vzájemné 

odstupy staveb, mimo zastavěné území jsou zajištěny požadavky na odstupové vzdálenosti podle § 25 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. Požadavky urbanistické, architektonické, hygienické, veterinární, státní 

památkové péče, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění 

a na zachování kvality prostředí nebudou umístěním stavby za dodržení podmínek stanovených ve výroku 

rozhodnutí negativně dotčeny. Umístění a provedení stavby nebude mít za dodržení podmínek 
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stanovených ve výroku rozhodnutí negativní dopad na ochranu životního prostředí, povrchových 

a podzemních vod. S ohledem na umístění stavby ve stávající stopě současné železniční trati nebude 

ani narušena možnost údržby stavby i sousedících staveb v rozsahu, v jakém je umožněna nyní. 

Vyhláška č.  398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. V úrovni a podrobnosti DÚR stavební úřad konstatuje, že 

navržená stavba požadavky uvedené vyhlášky splňuje. Další požadavky vyhlášky se dotýkají podrobného 

technického řešení záměru, které bude obsahovat dokumentace pro stavební povolení. 

b) Požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem 

Předložený záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu 

k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

neboť vlastníci veřejné dopravní nebo technické infrastruktury vydali k záměru svá vyjádření a dále ti 

vlastníci veřejné technické infrastruktury, jejichž ochranná nebo bezpečnostní pásma budou záměrem 

přímo dotčena, se změnou územního rozhodnutí souhlasí. 

Stavební úřad také zahrnul v podmínce č. 10 tohoto rozhodnutí povinnost žadatele chránit 

stávající inženýrské sítě, technické objekty a dopravní infrastrukturu, které mohou být prováděním stavby 

dle předložených stanovisek vlastníků technické infrastruktury dotčeny a respektovat jimi stanovené 

podmínky, neboť je ve veřejném zájmu dle ustanovení § 132 odst. 3 písm. c) stavebního zákona, aby 

stavba a její provedení, jakkoliv neohrožovala ostatní stavby.  

c) Požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky závazných stanovisek, popřípadě 

rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona 

Stanoviska sdělili: 

-   Městský úřad Kutná Hora, Odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření odboru, ze dne 30.3.202, č.j. 

MKH/039991/2021 (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 2 podmínek tohoto rozhodnutí)  

-   Městský úřad Kutná Hora, Odbor dopravy a silničního hospodářství, souhlasné závazné stanovisko, ze 

dne 14.4.2021, č.j.MKH/048283/2021 (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 12 podmínek tohoto 

rozhodnutí) 

- Městský úřad Kutná Hora, Odbor památkové péče, školství a kultury, souhlasné vyjádření, ze dne 

27.4.202, č.j. MKH/047855/2021 (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 3 podmínek tohoto rozhodnutí) 

- Městský úřad Kutná Hora, Stavební úřad, souhlasné vyjádření, ze dne 19.1.202, č.j. 

MKH/006037/2021  

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, souhlasné vyjádření, ze 

dne 10.2.2021, č.j. 2889/21/KSúS/KHT/SOM  

- Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhrnné vyjádření odboru ze dne 

8.4.2021, č.j.  MUKOLIN/OZPZ 28033/21-novy (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 4 podmínek 

tohoto rozhodnutí) 
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- Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné stanovisko k zásahu 

do významného krajinného prvku lesa a odlesnění ze dne 5.5.202, č.j.  MUKOLIN/OZPZ 40428/21-

mel (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 13 podmínek tohoto rozhodnutí) 

- Městský úřad Kolín, Odbor dopravy, souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 

21.10.2021, č.j. MUKOLIN/OD 93310/21-noj (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 14 podmínek 

tohoto rozhodnutí)   

- Městský úřad Kolín, Odbor výstavby-stavební úřad, sdělení ze dne 19.4.2021, č.j. MUKOLIN/SU 

32825/21-vys  

- Úřad Městyse Nové Dvory, souhlasné závazné stanovisko s kácením dřevin ze dne 8.11.2021, č.j.  

502/2021 (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 15 podmínek tohoto rozhodnutí)   

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko o vyloučení 

významného vlivu na životní prostředí ze dne 15.2.2021, č.j. 004177/2021/KUSK  

- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, souhlasné závazné 

stanovisko ze dne 22.2.2021, č.j. 025181/2021/KUSK  

- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné 

stanovisko k umístění stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, ze dne 23.6.2021, č.j. 

068728/2021/KUSK  

-  Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné 

stanovisko ke změně využití území, ze dne 31.5.2021, č.j. 068207/2021/KUSK (podmínky jsou 

zahrnuty pod bodem 16 podmínek tohoto rozhodnutí) 

- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné 

stanovisko k trvalému a dočasnému odnětí ZPF, ze dne 28.6.2021, č.j. 065203/2021/KUSK 

(podmínky jsou zahrnuty pod bodem 17 podmínek tohoto rozhodnutí) 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, souhlasné závazné stanovisko k projektové 

dokumentaci, ze dne 13.4.2021, ev. Č. PCNP-275-2/2021/PD  

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, souhlasné závazné stanovisko s podmínkami 

k projektové dokumentaci, ze dne 15.4.2021, č.j. KHSSC 13808/2021 (podmínky jsou zahrnuty pod 

bodem 21 podmínek tohoto rozhodnutí)   

- Policie ČR, územní odbor Kolín, dopravní inspektorát, souhlasné závazné stanovisko ze dne 5.5.2021, 

č.j. KRPS-72327-1/ČJ-2021-010406-DOŽ (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 18 podmínek tohoto 

rozhodnutí)   

  - Policie ČR, územní odbor Kutná Hora, dopravní inspektorát, souhlasné stanovisko ze dne 4.8.2021, č.j. 

KRPS-72715-4/ČJ-2021-010506-ZZ (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 10 podmínek tohoto 

rozhodnutí) 

- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje, vyjádření ze dne 

9.4.2021, zn. SBS 12747/2021/OBÚ-02/1 (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 8 podmínek tohoto 

rozhodnutí) 

  -  NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., souhlasné stanovisko ze dne 4.5.2021, zn. 118210051 (z1626)              

      (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 7 tohoto rozhodnutí)          
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- Obecní úřad Starý Kolín, souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci a kácení dřevin, ze 

dne 29.3.2021, č.j. STKO-271/2021STKO-271/2021  

- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., souhlasné vyjádření s podmínkami ze dne 

5.5.2021, č.j. ARUP-2955/2021 (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 6 podmínek tohoto rozhodnutí) 

- Obec Hlízov, souhlasné závazné stanovisko s podmínkami s kácením dřevin ze dne 27.5.2021, č.j. 

380/Ur/2021 (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 19 podmínek tohoto rozhodnutí) 

- Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasné závazné stanovisko ke kácení 

  dřevin, ze dne 22.10.2021, č.j. MUKOLIN/OZPZ 96321/21-cer (podmínky jsou zahrnuty pod bodem 

  20 podmínek tohoto rozhodnutí) 

     - Městský úřad Kutná Hora, Odbor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko k nakládání 

        s odpady, ze dne 7.6.2021, č.j. MKH/082793/2021  

Stavební úřad ověřil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí, tak jak je uvedeno výše. 

Stavební úřad posoudil požadavek uvedený v § 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a dospěl k závěru, 

že předložený záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky 

a rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona. 

Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 85 stavebního zákona vymezen následovně:  

- žadatel:  

Správa železnic, státní organizace 

 -    obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:  

      Město Kutná Hora, Obec Starý Kolín, Město Kolín, Obec Libenice, Obec Hlízov, Obec Církvice,   

      Městys Nové Dvory 

-      vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li jím sám 

žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, tj.: 

parc. č. 929 (ostatní plocha), parc. č. 935 (ostatní plocha), parc. č. 936 (ostatní plocha) v katastrálním 

území Církvice u Kutné Hory,  

st. p. 3850 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3851 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1347/4 

(ostatní plocha), parc. č. 1349/2 (lesní pozemek), parc. č. 1349/3 (ostatní plocha), parc. č. 1736/7 

(trvalý travní porost), parc. č. 1736/8 (trvalý travní porost), parc. č. 1736/17 (trvalý travní porost), 

parc. č. 1738/1 (vodní plocha), parc. č. 2880/3 (ostatní plocha), parc. č. 2881/1 (ostatní plocha), parc. 

č. 2882 (ostatní plocha), parc. č. 2883/1 (ostatní plocha), parc. č. 2883/2 (ostatní plocha), parc. č. 

2883/3 (ostatní plocha), parc. č. 2895/2 (ostatní plocha), parc. č. 2895/4 (ostatní plocha), parc. č. 

3022/2 (vodní plocha), parc. č. 3026/2 (vodní plocha), parc. č. 3029/17 (ostatní plocha), parc. č. 

3029/18 (ostatní plocha), parc. č. 3031/1 (ostatní plocha), parc. č. 3031/3 (ostatní plocha), parc. č. 

3031/4 (ostatní plocha), parc. č. 3031/6 (ostatní plocha), parc. č. 3031/7 (ostatní plocha), parc. č. 

3031/13 (ostatní plocha), parc. č. 3031/14 (ostatní plocha), parc. č. 3031/15 (ostatní plocha), parc. č. 
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3031/16 (ostatní plocha), parc. č. 3031/17 (zahrada), parc. č. 3031/18 (orná půda), parc. č. 3031/19 

(ostatní plocha), parc. č. 3031/20 (ostatní plocha), parc. č. 3031/21 (ostatní plocha), parc. č. 3031/22 

(ostatní plocha), parc. č. 3031/59 (ostatní plocha), parc. č. 3031/63 (ostatní plocha), parc. č. 4000 

(ostatní plocha) v katastrálním území Kolín,  

parc. č. 596 (ostatní plocha), parc. č. 597/1 (ostatní plocha), parc. č. 616 (zastavěná plocha a nádvoří), 

parc. č. 747/1 (ostatní plocha), parc. č. 747/72 (ostatní plocha), parc. č. 753/12 (ostatní plocha), parc. č. 

754/10 (orná půda), parc. č. 754/11 (orná půda), parc. č. 754/12 (orná půda), parc. č. 754/13 (orná 

půda), parc. č. 755 (orná půda), parc. č. 756 (ostatní plocha), parc. č. 757 (orná půda), parc. č. 807/2 

(ostatní plocha), parc. č. 812/1 (ostatní plocha), parc. č. 812/4 (ostatní plocha), parc. č. 812/5 (ostatní 

plocha), parc. č. 812/7 (ostatní plocha), parc. č. 812/8 (ostatní plocha), parc. č. 812/9 (ostatní plocha), 

parc. č. 812/11 (ostatní plocha), parc. č. 812/14 (ostatní plocha), parc. č. 831 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Sedlec u Kutné Hory,  

parc. č. 97 (vodní plocha), parc. č. 101/3 (vodní plocha), parc. č. 101/4 (vodní plocha), parc. č. 105/1 

(zahrada), parc. č. 105/4 (zahrada), parc. č. 199/1 (zahrada), parc. č. 199/2 (zahrada), parc. č. 201 

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 203 (zahrada), parc. č. 

207 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 208 (ostatní plocha), parc. č. 209 (ostatní plocha), parc. č. 

515/2 (ostatní plocha), parc. č. 515/3 (ostatní plocha), parc. č. 515/5 (ostatní plocha), parc. č. 515/6 

(ostatní plocha), parc. č. 548/5 (ostatní plocha), parc. č. 548/9 (ostatní plocha), parc. č. 548/10 (ostatní 

plocha), parc. č. 548/11 (ostatní plocha), parc. č. 548/12 (ostatní plocha), parc. č. 548/13 (ostatní 

plocha), parc. č. 548/14 (ostatní plocha), parc. č. 548/15 (ostatní plocha), parc. č. 548/18 (ostatní 

plocha), parc. č. 548/21 (ostatní plocha), parc. č. 548/25 (ostatní plocha), parc. č. 548/27 (ostatní 

plocha), parc. č. 548/28 (ostatní plocha), parc. č. 548/31 (ostatní plocha), parc. č. 548/34 (ostatní 

plocha), parc. č. 548/36 (ostatní plocha), parc. č. 566/1 (vodní plocha), parc. č. 566/24 (vodní plocha), 

parc. č. 566/25 (vodní plocha), parc. č. 566/26 (vodní plocha), parc. č. 569 (orná půda), parc. č. 582/2 

(ostatní plocha), parc. č. 582/3 (ostatní plocha), parc. č. 593/1 (ostatní plocha), parc. č. 624/1 (orná 

půda), parc. č. 625/2 (ostatní plocha), parc. č. 625/3 (ostatní plocha), parc. č. 630/7 (ostatní plocha), 

parc. č. 630/8 (ostatní plocha), parc. č. 630/17 (ostatní plocha), parc. č. 630/31 (ostatní plocha), parc. č. 

630/32 (ostatní plocha), parc. č. 631/1 (ostatní plocha), parc. č. 686 (orná půda), parc. č. 687/1 (orná 

půda), parc. č. 687/2 (orná půda), parc. č. 688 (ostatní plocha), parc. č. 689 (orná půda), parc. č. 690 

(orná půda), parc. č. 691 (orná půda), parc. č. 692 (orná půda), parc. č. 693 (orná půda), parc. č. 694 

(orná půda), parc. č. 695 (orná půda), parc. č. 703 (orná půda), parc. č. 704 (orná půda), parc. č. 705 

(ostatní plocha), parc. č. 706 (ostatní plocha), parc. č. 708 (ostatní plocha), parc. č. 709 (ostatní 

plocha), parc. č. 715 (orná půda), parc. č. 716 (ostatní plocha), parc. č. 717 (ostatní plocha), parc. č. 

718 (ostatní plocha), parc. č. 719 (orná půda), parc. č. 720 (ostatní plocha), parc. č. 721 (ostatní 

plocha), parc. č. 722 (orná půda) v katastrálním území Malín,  

parc. č. 285/10 (orná půda), parc. č. 285/11 (orná půda), parc. č. 416 (orná půda), parc. č. 437 (orná 

půda), parc. č. 440 (orná půda), parc. č. 441/1 (orná půda), parc. č. 441/2 (orná půda), parc. č. 441/3 

(orná půda), parc. č. 450/1 (orná půda), parc. č. 450/2 (orná půda), parc. č. 451/2 (orná půda), parc. č. 
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452/3 (orná půda), parc. č. 721/1 (orná půda), parc. č. 723 (orná půda), parc. č. 724/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 724/2 (ostatní plocha), parc. č. 759 (orná půda), parc. č. 760 (orná půda), parc. č. 807/1 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Libenice,  

parc. č. 70/1 (ostatní plocha), parc. č. 77/1 (orná půda), parc. č. 86 (zahrada), parc. č. 91 (zahrada), 

parc. č. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 122 (zahrada), parc. č. 123/1 (ostatní plocha), parc. 

č. 123/6 (ostatní plocha), parc. č. 293/2 (ostatní plocha), parc. č. 293/4, parc. č. 294/3 (ostatní plocha), 

parc. č. 294/5 (ostatní plocha), parc. č. 295 (ostatní plocha), parc. č. 296/1 (ostatní plocha), parc. č. 

296/6 (ostatní plocha), parc. č. 300/8 (ostatní plocha), parc. č. 337 (orná půda), parc. č. 341/3 (ostatní 

plocha), parc. č. 366/4 (orná půda), parc. č. 366/5 (orná půda), parc. č. 1075 (ostatní plocha), parc. č. 

1082 (ostatní plocha), parc. č. 1090 (ostatní plocha), parc. č. 1111 (orná půda), parc. č. 1116 (orná 

půda), parc. č. 1123 (orná půda), parc. č. 1128 (orná půda), parc. č. 1129 (orná půda), parc. č. 1130 

(orná půda), parc. č. 1134 (orná půda), parc. č. 1135 (orná půda), parc. č. 1136 (ostatní plocha), parc. 

č. 1137 (ostatní plocha), parc. č. 1140 (orná půda), parc. č. 1143 (orná půda), parc. č. 1144 (orná 

půda), parc. č. 1321 (vodní plocha), parc. č. 1330 (ostatní plocha), parc. č. 1331 (ostatní plocha), parc. 

č. 1332 (ostatní plocha), parc. č. 1333 (ostatní plocha), parc. č. 1335 (vodní plocha), parc. č. 1336 

(ostatní plocha), parc. č. 1337 (ostatní plocha), parc. č. 1338/1 (orná půda), parc. č. 1339 (ostatní 

plocha), parc. č. 1340 (ostatní plocha), parc. č. 1341 (ostatní plocha), parc. č. 1342 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Hlízov, 

 parc. č. 2049 (ostatní plocha), parc. č. 2052 (orná půda), parc. č. 2054 (ostatní plocha), parc. č. 2055 

(ostatní plocha), parc. č. 2056 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Dvory u Kutné Hory, 

 st. p. 194 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 751 (ostatní plocha), parc. č. 758 (orná půda), parc. č. 

770 (lesní pozemek), parc. č. 771 (lesní pozemek), parc. č. 775 (lesní pozemek), parc. č. 776 (lesní 

pozemek), parc. č. 788/1 (lesní pozemek), parc. č. 788/2 (lesní pozemek), parc. č. 789/1 (lesní 

pozemek), parc. č. 789/2 (lesní pozemek), parc. č. 793/1 (ostatní plocha), parc. č. 793/2 (lesní 

pozemek), parc. č. 804 (lesní pozemek), parc. č. 805 (lesní pozemek), parc. č. 806 (lesní pozemek), 

parc. č. 807/1 (lesní pozemek), parc. č. 816/2 (trvalý travní porost), parc. č. 818/1 (lesní pozemek), 

parc. č. 818/2 (lesní pozemek), parc. č. 820/1 (lesní pozemek), parc. č. 851 (lesní pozemek), parc. č. 

858/1 (orná půda), parc. č. 858/2 (orná půda), parc. č. 874/1 (ostatní plocha), parc. č. 874/7 (lesní 

pozemek), parc. č. 874/9 (lesní pozemek), parc. č. 874/12 (lesní pozemek), parc. č. 874/13 (ostatní 

plocha), parc. č. 953/1 (orná půda), parc. č. 977/1 (orná půda), parc. č. 1610/3 (ostatní plocha), parc. č. 

1614/3 (ostatní plocha), parc. č. 1615/1 (ostatní plocha), parc. č. 1615/3 (ostatní plocha), parc. č. 

1616/1 (ostatní plocha), parc. č. 1616/2 (ostatní plocha), parc. č. 1616/4 (ostatní plocha), parc. č. 

1617/2 (ostatní plocha), parc. č. 1618 (ostatní plocha), parc. č. 1620/1 (ostatní plocha), parc. č. 1696/1 

(ostatní plocha), parc. č. 1924 (ostatní plocha), parc. č. 1931 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Starý Kolín (jmenný výčet uveden ve výroku jako výčet účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního 

řádu), 

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; podle § 87 odst. 3 stavebního 
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zákona jsou tito účastníci identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v katastrů 

nemovitostí:  

parc. č. 677, 678, 824, 898, 919, 934, 943 v katastrálním území Církvice u Kutné Hory,  

st. p. 464, 923, 1349/2, 1736/18, 1736/19, 1736/20, 1736/27, 1736/28, 3022/2, 3518, 3848/1, 3848/2, 

3848/3, parc. č. 1145/3, 1347/1, 1347/3, 1349/2, 1354/1, 1354/3, 1355/1, 1355/3, 1358/1, 1358/3, 

1358/4, 1359/1, 1359/3, 1360/1, 1363/1, 1365/1, 1388/3, 1388/4, 1442/25, 1442/27, 1444/3, 1445/1, 

1445/2, 1448/2, 1448/5, 1449/2, 1449/3, 1449/4, 1498/12, 1543, 1555/1, 1556/1, 1559/1, 1562/1, 

1562/2, 1569/4, 1735, 1736/1, 1736/3, 1736/4, 1736/29, 1737/3, 1744/2, 1744/9, 1744/10, 1744/11, 

1744/12, 1744/13, 1744/14, 1744/16, 1744/18, 1744/19, 1744/21, 1744/22, 1744/23, 1744/36, 

1744/40, 1772/1, 1772/9, 1772/11, 1819, 2873, 2874, 2880/7, 2881/2, 2884/2, 2895/5, 3018/20, 

3020/1, 3025/2, 3025/4, 3025/5, 3031/12, 3031/29, 3031/30, 3031/31, 3031/32, 3031/33, 3031/34, 

3031/35, 3031/36, 3031/37, 3031/38, 3031/39, 3031/57, 3031/58, 3131/5, 3332, 3334, 3850, 3851, 

3909, 3916, 3992, 4112, 6438, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6890, 6891, 7087, 7422, 7777 v 

katastrálním území Kolín,  

st. p. 758, parc. č. 595/1, 597/2, 597/3, 597/7, 597/9, 605, 613, 614, 615/1, 615/8, 650/1, 650/6, 

650/7, 747/71, 747/84, 753/10, 753/11, 754/8, 754/9, 807/3, 809, 812/3, 812/6, 812/12 v katastrálním 

území Sedlec u Kutné Hory,  

st. p. 100, 101/1, 101/2, 101/5, 102/1, 103, 104/1, 104/2, 105/2, 105/3, 199/3, 199/4, 200, 204, 205, 

206/1, 206/2, 624/6, 696, 697, 698, 699, 702, parc. č. 89/1, 89/2, 89/4, 91/1, 211/1, 211/2, 515/1, 517, 

548/4, 548/6, 548/7, 548/8, 548/16, 548/17, 548/19, 548/20, 548/22, 548/23, 548/24, 548/29, 548/30, 

548/32, 548/33, 548/35, 559/20, 584, 586/1, 586/2, 593/2, 616/5, 616/6, 630/1, 630/2, 630/3, 630/4, 

630/9, 630/11, 630/13, 630/14, 630/15, 630/16, 630/18, 630/19, 630/20, 630/22, 630/23, 630/30, 660, 

707, 710, 711, 713, 714, 732, 756 v katastrálním území Malín,  

st. p. 361, 415, 417, 418, 435, 436, 437, 440, 449/1, 453/2, 457/5 v katastrálním území Libenice,  

st. p. 337, 1116, 1129, 1131, 1132, 1133, 1141, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, parc. č. 30, 32, 

34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69/2, 70/2, 70/4, 77/2, 78/1, 78/2, 

79, 80, 81, 82, 83, 85, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119/1, 

119/2, 120, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/7, 123/14, 124, 125, 126, 150, 151, 152, 153, 154/1, 292, 

294/6, 297, 328/6, 356/1, 358/2, 365, 548, 549, 550, 551, 1063, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 

1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1108, 1109, 1110, 1112, 1120, 

1121, 1124, 1125, 1138, 1139/1, 1139/2, 1139/10, 1320, 1329, 1334 v katastrálním území Hlízov,  

parc. č. 2050, 2051, 2057, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066/1, 2067, 2069 v 

katastrálním území Nové Dvory u Kutné Hory,  

st. p. 161, 503, 556, 680/1, 750/1, 772, 777, 779, 780, 786, 787, 792, 821, 852, 858/1, 858/2, 858/3, 

862, 867, 868, 870, 873, 874/14, 875, 876, 883/1, 883/2, 884/1, 884/2, 889/1, 889/2, 890/1, 890/2, 

891/1, 891/2, 894/1, 894/2, 895/1, 895/2, 896/1, 896/2, 897/1, 897/2, 898/1, 898/2, 899, 900/1, 900/2, 

908, 910/3, 911, 953/1, 954/2, 965/2, 975/1, 975/2, 975/3, 977/1, 977/3, 1614/2, parc. č. 196, 197, 
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763, 769, 803/1, 822, 823/1, 832, 838/2, 838/3, 840, 842/3, 843, 844, 845/2, 847, 1616/3, 1617/4, 

953/1, 1617/2  v katastrálním území Starý Kolín. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

             

           V provedeném územním řízení uplatnil dne 19. prosince 2022 námitku Vladimír Tuček. V námitce 

uvedl (zkráceně), že nesouhlasí s trvalým záborem pozemků č.parc. 1135 a 1136 v kat. území Hlízov, trvá 

na zachování přejezdu P 3726 a dále odkazuje na své vyjádření ze dne 19. května 2021. 

            K tomu stavební úřad uvádí, že souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního 

zákona se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební 

záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo vyvlastnění vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění 

pozdějších předpisů, je vyvlastnění mj. přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem. 

Úprava stavebního zákona pak ve vztahu k projednávanému stavebnímu záměru jako celku uvádí 

v ustanovení § 170, že práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných 

veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny 

ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické 

infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. 

Stavba je v souladu se Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve znění 1. a 2. aktualizace a 

v souladu s platnými územně plánovacími dokumentacemi dotčených obcí – město Kolín, obec Starý 

Kolín, obec Hlízov, městys Nové Dvory, obec Libenice, město Kutná Hora, jak plyne ze závazného 

stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako 

orgánu územního plánování ze dne 22. února 2021. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že souhlasy vlastníků pozemků s umístěním stavby nejsou potřeba, 

neboť právní úprava stavebního zákona ve spojení se zákonem o vyvlastnění a zákonem o pozemních 

komunikacích v případě veřejně prospěšných staveb takovou povinnost žadateli o vydání územního 

rozhodnutí nestanoví. 

Co se týče přejezdu P 3726, přejezd byl zrušen na základě rozhodnutí Městského úřadu Kutná 

Hora, odborem dopravy a silničního hospodářství ze dne 22. listopadu 2021, toto rozhodnutí nabylo 

právní moci dne 4. dubna 2022.  Jinak řečeno, zrušení přejezdu není předmětem územního řízení a 

územního rozhodnutí, o jeho zrušení bylo rozhodnuto v jiném řízení jiného věcně a místně příslušného 

úřadu.  

         V provedeném územním řízení uplatnila dne 16. prosince 2022 námitku Soňa Chybová. V námitce 

uvedla (zkráceně), že její stanovisko ke stavbě je negativní. Poukazuje na to, že jí má vést pod okny silnice 

pro těžkou techniku a do budoucna silnice č. 38. Pozemek nemá oplocený a neumí si představit 

v budoucnu klidný život. 
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          K tomu stavební úřad uvádí, že její negativní stanovisko je vedeno v obecné rovině, bez uvedení 

konkrétních údajů. K tomu lze uvést, že z hlediska požadavků vyplývajících z vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

501/2006 Sb.“) stavba není způsobilá zhoršit kvalitu prostředí ani hodnotu území ve smyslu požadavku        

§ 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb., neboť jejím smyslem a účelem je zlepšení kvality železniční dopravy. 

Stavba je současně navržena v podrobnosti DUR tak, že na podkladu souhlasných závazných stanovisek 

dotčených orgánů lze konstatovat, že umístěním stavby nedojde k ohrožování a obtěžování okolí, zejména 

hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k 

omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 

zařízením. 

         V provedeném územním řízení uplatnili dne 16. prosince 2022 námitku MUDr. Jan Srb a Ing. 

Veronika Srbová. V námitce uvedli (zkráceně), že stavbou bude negativně dotčena celá oblast včetně 

jejich vlastnických práv k nemovitostem, respektive dočasným záborem v rozsahu cca 17 m2. Nesouhlasí 

s tím, aby jejich pozemky byly jakkoliv dotčeny a dočasně vyňaty ze ZPF. Odmítají umožnit vstup na 

pozemky pro vstup a vjezd investora či dalších pověřených osob. Mají obavu z poškození nového plotu 

nebo stávajících vzrostlých dřevin. Dle jejich názoru nemusí být stavba na jejich pozemcích umístěna. 

Nesouhlasí s realizací komunikace, jejíž odvodnění bude provedeno do přilehlých pozemků, komunikace 

nebude mít žádný odstup a je otázkou, zda je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. Uvádějí, že dojde ke 

zvýšení imisí a emisí jak prováděním stavby, tak následným provozem. Dojde k nárůstu prašnosti, 

hlučnosti, vibrací atd. Žádají, aby žádost byla zamítnuta. 

        K tomu stavební úřad uvádí, že k námitce nesouhlasu se vstupem na pozemky, jejich trvalým 

dotčením nebo dočasným záborem pozemků se vyjádřil výše ohledně námitek pana Vladimíra Tučka, 

stejně tak se výše vyjádřil k námitkám ohledně soulady stavby, co se týče vyhlášky č. 501/2006 Sb., nebo 

k nárůstu emisí, hlučnosti a podobně. Co se týče nesouhlasu s realizací komunikace, dle projektové 

dokumentace označené jako SO 06-50-01. Tato komunikace je nezbytnou náhradou za zrušený přejezd        

P 3726 a umožní přístup ke stávající polní cestě, která vedla přes rušený přejezd. Tato komunikace je 

realizována převážně na pozemcích obce Hlízov, která bude následným správcem, pozemky jsou vedeny 

jako ostatní komunikace nebo ostatní plochy a komunikace je navržena tak, aby co nejvíce kopírovala 

stávající terén. Odvodnění bude zajištěno podélným a příčným směrem přirozeným způsobem do 

přilehlého terénu. Stavební úřad je toho názoru, že realizací komunikace nebude docházet k zavodnění 

vedlejších pozemků nad přípustnou míru. Pokud by došlo během stavby k poškození majetku, je 

stavebník povinen vzniklé škody napravit případně uhradit.   

            V provedeném územním řízení uplatnila dne 14. prosince 2022 námitku obec Hlízov. V námitce 

uvedla (zkráceně), že ve stručném popisu není uvedena stavba komunikace pro obslužnost zemědělských 

pozemků, v PD je zakreslena. S realizací nesouhlasí, křížení komunikací je místem častých nehod, což 

souhlasné stanovisko PČR nezohledňuje. Trvá na zachování umístění vlakových zastávek, požaduje 

vybudování záchytného parkoviště v místě za vlakovou zastávkou ve směru na Kolín, požaduje 
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vybudování protihlukových stěn případně dalších protihlukových opatření, nesouhlasí s trvalým záborem 

všech pozemků. Nejsou navrženy nové přístřešky pro cestující po demolici stávajících přístřešků. 

         K tomu stavební úřad uvádí, že stavební úřad oznámil zahájení územního řízení, stručně popsal 

stavbu, toto oznámení doručil všem známým účastníkům řízení a dal jim dostatečnou lhůtu pro vyjádření  

a nahlédnutí do spisu, tedy i do projektové dokumentace. Účelem popisu stavby není podrobné citování 

obsahu stavby podle souhrnné technické zprávy, protože projektová dokumentace je nedílnou součástí 

rozhodnutí stavebního úřadu a každý účastník řízení do ní může nahlédnout. Stavba komunikace je 

vyvolána zrušením přejezdu P 3726, na základě pravomocného rozhodnutí jiného správního orgánu, jak je 

výše uvedeno a její realizace je z důvodu obslužnosti přilehlých pozemků nutná. Stejně tak se stavební 

úřad vyjádřil výše i k záboru pozemků ve prospěch stavby, s ohledem na veřejně prospěšnou stavbu. Co 

se týče zachování původních zastávek, záchytného parkoviště nebo nových přístřešků, stavební úřad je 

povinen posoudit navrženou projektovou dokumentaci v souladu s předloženými stanovisky dotčených 

orgánů státní správy. Žádný požadavek na doplnění projektové dokumentace nebyl vznesen. Co se týče 

protihlukových opatření, v roce 11/2020 byla vypracována hluková studie zaměřená na hluk z provozu. 

Z této studie vyplývá, že realizací modernizace tohoto traťového úseku dojde v denní i noční době 

k poklesu hladiny hluku oproti hodnotám intenzit dopravy k referenčnímu roku (stávající stav). Ohledně 

ochrany okolní zástavby před hlukem, nejsou navrženy žádné PHS (protihlukové stěny). U dvou objektů 

(Starý Kolín 108 a Hlízov 94) jsou hlukovou studií požadovány IPO (individuální protihluková opatření) 

spočívající v dotěsnění stávajících oken nebo jejich výměně za okna splňující dané podmínky. Tomu 

odpovídá i závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, které žádné protihlukové 

opatření nevyžaduje.     

          V provedeném územním řízení uplatnila dne 14. prosince 2022 námitku Zdeňka Tvrdíková. 

V námitce uvedla, že nesouhlasí s jakýmkoliv záborem jejího pozemku v souvislosti s vybudováním 

komunikace. Z mapové přílohy není zřejmé, jaká část by měla být odňata. Je toho názoru, že v těsném 

sousedství jejího pozemku je dostačují šíře stávající komunikace. Půda jejího pozemku je vysoce kvalitní 

zemědělská půda. 

            K tomu stavební úřad uvádí, že pozemek č. parc. 105 v kat. území Hlízov nebude stavbou dotčen, 

pouze se stavbou sousedí, jak plyne z předloženého spisového materiálu, projektové dokumentace a 

územního rozhodnutí. Při výstavbě dojde max. k dočasnému záboru malé části jejího pozemku v nezbytně 

nutné míře a době. Pokud by došlo k poškození jejího pozemku, je stavebník povinen uvést pozemek do 

původního stavu. 

          V provedeném územním řízení uplatnila dne 13. prosince 2022 námitku ZOS Kačina, a.s. 

V námitce uvedla (zkráceně), že žádá zachovat železniční přejezd P3726 a zrušit účelovou komunikaci SO 

06-50-01. Přejezd je důležitý pro hospodaření na parcelách mezi silnicí a železnicí, výstavbou 

komunikace, která zasahuje do pozemků č.parc. 1128 a 1130 v kat. území Hlízov do jejich vlastnictví, 

dojde k nevratnému zničení orné půdy. Jinak se stavbou souhlasí. 

         K tomu stavební úřad uvádí, že není příslušný se k problematice zrušeného přejezdu vyjadřovat, 

protože přejezd byl zrušen na základě rozhodnutí Městského úřadu Kutná Hora, odborem dopravy a 
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silničního hospodářství ze dne 22. listopadu 2021, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 4. dubna 2022.  

Jinak řečeno, zrušení přejezdu není předmětem územního řízení a územního rozhodnutí, o jeho zrušení 

bylo rozhodnuto v jiném řízení jiného věcně a místně příslušného úřadu. Co se týče dotčených pozemků 

stavbou komunikace SO 06-50-01, oba pozemky jsou dotčeny dočasným záborem po dobu stavby, malá 

část pozemku 1128 bude dotčena stavbou trvale. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, souhlas vlastníka 

se tedy nedokládá, viz odůvodnění k výše uvedeným námitkám.      

         V provedeném územním řízení uplatnil dne 12. prosince 2022 námitku Luboš Talanda. V námitce 

uvedl (zkráceně), že vybudování nového nástupiště zasáhne do jeho pozemku. Stávající nástupiště 

vyhovuje, nové nástupiště nadbytečně zasahuje do soukromého vlastnictví a vyvolá vysoké náklady. 

Záměr stavby neřeší oplocení nebo zábrany tam, kde sousedí se zahrady nebo pastvinami pro domácí 

zvířata. 

      K tomu stavební úřad uvádí, že mu nepřísluší hodnotit potřebnost a využitelnost stávajících nástupišť 

nebo jejich případnou náhradu. Co se týče zábran nebo oplocení mezi tratí a pastvinami a zahradami, po 

realizaci stavby mohou být tyto pozemky opoceny případně opatřeny ohradníky. Majitelé těchto pozemků 

mohou požádat o jejich povolení, pokud nebude oplocení vyšší než 2 m a nebude sousedit přímo s tratí 

nebo s veřejnou komunikací, lze tato oplocení realizovat bez jakéhokoliv opatření stavebního úřadu. 

   

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

          V provedeném územním řízení uplatnily dne 28. prosince 2022 připomínku České přístavy a.s. a T-

PORT, spol. s.r.o. V námitce uvedly (zkráceně), že jsou vlastníky a provozovatelem vlečky – přístav Kolín 

a překladiště a upozorňují na to, že záměr stavby kříží mimoúrovňovou pozemní komunikaci I/38, jejíž 

součástí je úprava železničního přejezdu P3727 a silniční most ev.č. 3275-8 na pozemní komunikaci 

III/3275. Žádají, aby stavební úřad stanovil takové podmínky, které umožní nerušené užívání překladiště 

tím, že nedojde k omezení nákladní automobilové dopravy tohoto přejezdu a mostu. 

        K tomu stavební úřad uvádí, že z předložené projektové dokumentace je patrné, že úpravou 

železničního přejezdu P3727 ani úpravou mostu přes pozemní komunikaci III/3275 nedojde po realizaci 

stavby k omezení silniční dopravy, naopak ke zlepšení jejich parametrů. Stavební úřad proto žádost o 

zadání povinnosti ve smyslu výše uvedených připomínek považuje za bezpředmětnou. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:                                                                    -   

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.                                                                      

                                                                           

                                                                           Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává  

u zdejšího správního orgánu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

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

Odvolání bude postoupeno Ministerstvu dopravy ČR k rozhodnutí. 

 

Karel Urban 

odborný referent 

                 otisk úředního razítka 

 

 
 

Příloha: 

situační výkres širších vztahů C1 

 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
 

 

Oznámení o zahájení územního řízení se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která 

bude vyvěšena nejméně po 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů: 

- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská č. p. 11, Praha 5 - Smíchov, 150 21 Praha 521 

- Obecního úřadu Církvice, Církvice č.p. 6, 285 33 Církvice u Kutné Hory 

- Obecního úřadu Hlízov, Hlízov č.p. 164, 285 32 Hlízov 

- Úřadu městyse Nové Dvory, Masarykovo nám. č.p. 11, 285 31 Nové Dvory u Kutné Hory 

- Obecního úřadu Starý Kolín, Náměstí č.p. 117, 281 23 Starý Kolín 

- Městského úřadu Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 

Kutná Hora 1 

- Městského úřadu Kolín, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2 

- Obecního úřadu Libenice, Libenice č.p. 115, Libenice, 280 02 Kolín 2 

 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského 

úřadu Středočeského kraje. 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 

 

Razítko, podpis:  

 

 

 



Č.j. 005907/2023/KUSK str. 43 

 
 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení, jímž se doručuje toto rozhodnutí jednotlivě: 
 
Metroprojekt, a. s., IDDS: ejde68g, Argentinská č.p. 1621/36, Praha 7 

Město Kutná Hora, IDDS: b65bfx3, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01  

Kutná Hora 1 

Obec Starý Kolín, IDDS: pwmbtvf, Náměstí č.p. 117, 281 23  Starý Kolín 

Město Kolín, IDDS: 9kkbs46, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 280 02  Kolín 2 

Obec Libenice, IDDS: 7ebaxcb, Libenice č.p. 115, Libenice, 280 02 Kolín 2 

Obec Hlízov, IDDS: f6taptb, Hlízov č.p. 164, 285 32 Hlízov 

Obec Církvice, IDDS: puybn4x, Církvice č.p. 6, 285 33 Církvice u Kutné Hory 

Městys Nové Dvory, IDDS: p9tbcez, Masarykovo nám. č.p. 11, 285 31 Nové Dvory u Kutné Hory 

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto 

oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu: 

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská č. p. 11, Praha 5 - Smíchov, 150 21 Praha 521 

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušným obecním 

úřadům: 

Úřední deska Města Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01  

Kutná Hora 1 

Úřední deska obce Starý Kolín, Náměstí č.p. 117, 281 23  Starý Kolín 

Úřední deska Města Kolín, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 280 02  Kolín 2 

Úřední deska obce Libenice, Libenice č.p. 115, Libenice, 280 02 Kolín 2 

Úřední deska obce Hlízov, Hlízov č.p. 164, 285 32 Hlízov 

Úřední deska obce Církvice, Církvice č.p. 6, 285 33 Církvice u Kutné Hory 

Úřední deska městyse Nové Dvory, Masarykovo nám. č.p. 11, 285 31 Nové Dvory u Kutné Hory 

 

Dotčené orgány: 

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, 

Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01  Kutná Hora 1 

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46, Karlovo náměstí č.p. 78, 

280 12  Kolín I 

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, IDDS: 9kkbs46, Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, 280 02  Kolín 2 

Úřad městyse Nové Dvory, IDDS: p9tbcez, Masarykovo nám., obec: Nové Dvory č.p. 11, 285 31  Nové 

Dvory u Kutné Hory 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf, Zborovská 

č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73, Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e, Karlovo nám. 

č.p. 45, Kolín III, 280 02  Kolín 2 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u, Na Baních č.p. 

1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: 2dtai5u, Na Baních č.p. 1535, 

Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 

Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského, IDDS: rn6aas6, Kozí č.p. 748/4, 110 

00  Praha 1-Staré Město 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6, Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 

Obecní úřad Starý Kolín, IDDS: pwmbtvf, 281 23  Starý Kolín 

Archeologický ústav AV ČR, IDDS: fxcng6z, Letenská č.p. 123/4, Malá Strana, 118 00  Praha 011 

Město Kutná Hora, Odbor památkové péče, školství a kultury, IDDS: b65bfx3, Havlíčkovo náměstí č.p. 

552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01  Kutná Hora 1 

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4, Vršovická č.p. 1442/65, 100 00  Praha 10-Vršovice 

Město Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b65bfx3, Havlíčkovo náměstí č.p. 

552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01  Kutná Hora 1 

 

Co: spis KÚ 
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