Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I

Žadatel:
D.M.Consulting s.r.o., IČO 28986326
Radlická 2343/48
Smíchov
150 00 Praha 5

Naše čj.:
Naše zn.:

MUKOLIN/SU 59855/19-led
SU 13640/2019

Počet listů:
Příloh/listů:

11
0

zastoupená

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Iveta Ledvinová
321 748 262
iveta.ledvinova@mukolin.cz

Datum:

06.08.2019

SATER - PROJEKT s.r.o., IČO 49615882
Plynárenská 671
Kolín IV
280 02 Kolín 2

pozemková parcela číslo 673/3, 673/5, 674/1, 690/19, 690/22,
690/228, 690/270, 690/271, 690/272, 690/273, 690/274, 690/275,
690/180, 690/281, 690/282, 690/283, 690/284, 690/285, 690/286,
690/291, 690/292, 690/293, 690/294, 690/295, 690/296, 690/297,
690/302, 690/303, 690/304, 690/305, 690/306, 690/307, 690/308,
690/313, 690/314, 909/1 v katastrálním území Velký Osek

690/72,
690/276,
690/287,
690/298,
690/309,

690/169,
690/277,
690/288,
690/299,
690/310,

690/208,
690/278,
690/289,
690/300,
690/311,

690/209,
690/279,
690/290,
690/301,
690/312,

,, Obytná čtvrť Za lávkami „ II. etapa, Velký Osek
______________________________________________________________________________________
Rozhodnutí o
změně územního rozhodnutí
Výroková část:
Dne 11.6.2019 podal D.M.Consulting s.r.o., IČO 28986326, Radlická 2343/48, Smíchov, 150 00 Praha 5,
SATER - PROJEKT s.r.o., IČO 49615882, Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín 2 (dále jen „žadatel“)
žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí ze dne 27.8.2004, č.j. výst. 892/04/Pe pro stavbu:
"Obytná čtvrť Za Lávkami" II. etapa Velký Osek na pozemcích pozemková parcela číslo 673/3, 673/5, 674/1,
690/19, 690/22, 690/72, 690/169, 690/208, 690/209, 690/228, 690/270, 690/271, 690/272, 690/273, 690/274,
690/275, 690/276, 690/277, 690/278, 690/279, 690/180, 690/281, 690/282, 690/283, 690/284, 690/285,
690/286, 690/287, 690/288, 690/289, 690/290, 690/291, 690/292, 690/293, 690/294, 690/295, 690/296,
690/297, 690/298, 690/299, 690/300, 690/301, 690/302, 690/303, 690/304, 690/305, 690/306, 690/307,
690/308, 690/309, 690/310, 690/311, 690/312, 690/313, 690/314, 909/1 v katastrálním území Velký Osek.
Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební
zákon"), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 84 až
92 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a podle § 79 a § 92
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává
rozhodnutí o změně umístění staveb
"Obytná čtvrť Za Lávkami" II. etapa Velký Osek - změna územního rozhodnutí ze dne 27.8.2004, č.j. výst.
892/04/Pe (dále jen „záměr“) na pozemcích pozemková parcela číslo 673/3, 673/5, 674/1, 690/19, 690/22,
690/72, 690/169, 690/208, 690/209, 690/228, 690/270, 690/271, 690/272, 690/273, 690/274, 690/275,
690/276, 690/277, 690/278, 690/279, 690/180, 690/281, 690/282, 690/283, 690/284, 690/285, 690/286,
690/287, 690/288, 690/289, 690/290, 690/291, 690/292, 690/293, 690/294, 690/295, 690/296, 690/297,
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690/298, 690/299, 690/300, 690/301, 690/302, 690/303, 690/304, 690/305, 690/306, 690/307, 690/308,
690/309, 690/310, 690/311, 690/312, 690/313, 690/314, 909/1 v katastrálním území Velký Osek
Popis záměru:
Jedná se o změnu spočívající ve změně typu objektu a to na samostatně stojící rodinné domy a řadové
domy, ve změně umístění infrastruktury – vodovodní, kanalizační, elektro, plynovodní rozvody, veřejného
osvětlení, veřejného rozvodu sdělovací kabeláže, komunikací a zpevněných ploch na pozemcích výše
uvedených včetně umístění protihlukové stěny.
Rodinné domy samostatně stojící SO 01 – SO 04, SO 09-SO 13, SO 23-SO 25, SO 32-SO 33, SO 34-SO
37 a SO 107, uliční čára v hlavních uličních prostorech je stanovená na 5m od hranice pozemku dle
koordinační situace v měřítku 1:1000 ověřené Ing. Z.Dobiášem, autorizovaným inženýrem pro pozemní
stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT: 0001294.
Řadové domy SO 05- SO 08, SO 14 – SO 22, SO 26 – SO 31, uliční čára v hlavních uličních prostorech je
stanovená na 5m od hranice pozemku dle koordinační situace v měřítku 1:1000 ověřené Ing. Z.Dobiášem,
autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT: 0001294.
SO 108 – protihluková stěna – délka cca 162m, výška 4m bude umístěna na pozemku p.č. 909/1 k.ú. Velký
osek dle koordinační situace v měřítku 1:1000 ověřené Ing. Z.Dobiášem, autorizovaným inženýrem pro
pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT: 0001294.
IO 102a komunikace a zpevněné plochy ( včetně odvodu dešťových vod, sadových úprav ) – budou
napojeny na stávající komunikace a umístěny dle situačního výkresu komunikací a zpevněných ploch
v měřítku 1:1000 ověřeného ověřené Ing. Z.Dobiášem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a
statiku a dynamiku staveb, ČKAIT: 0001294
IO 104 veřejný rozvod splaškové kanalizace - umístění dle situačního výkresu kanalizace v měřítku
1:1000 ověřeného Petrem Barešem, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT: 0013670. napojení na stávající
kanalizační řad je na pozemku p.č. 909/1 k.ú. Velký Osek.
IO 105 veřejný rozvod pitné vody - umístění dle situačního výkresu vodovodu ověřeného Petrem
Barešem, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace
stavby zdravotnětechnické, ČKAIT: 0013670. Nový vodovod bude napojen na stávající potrubí ve dvou
místech a to u SO 32 – napojení na stávající vodovod PE 160, druhý napojovací bod se nachází u SO 31 –
napojení na stávající vodovod PE 110.
IO 106 – veřejný rozvod silové kabeláže – umístění dle situačního výkresu v měřítku 1:1000 a 1:50
ověřených Ing. Z.Dobiášem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb,
ČKAIT: 0001294. Dodávka el. energie bude provedena ze stávající distribuční sítě 22kV a 1kV.
IO 107 – veřejný rozvod sdělovací kabeláže - umístění dle situačního výkresu veřejného rozvodu
sdělovací kabeláže v měřítku 1:1000 a 1:50 ověřených Ing. Z.Dobiášem, autorizovaným inženýrem pro
pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT: 0001294.
IO 108 – veřejné osvětlení - umístění dle situačního výkresu veřejného osvětlení v měřítku 1:1000 a 1:50
ověřených Ing. Z.Dobiášem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb,
ČKAIT: 0001294. Zapínací místo bude umístěno na pozemku p.č. 690/22 k.ú. Velký Osek.
Stanoví podmínky pro umístění záměru:
1. Stavby budou umístěny na pozemcích 673/3, 673/5, 674/1, 690/19, 690/22, 690/72, 690/169, 690/208,
690/209, 690/228, 690/270, 690/271, 690/272, 690/273, 690/274, 690/282, 690/283, 690/284, 690/285,
690/286, 690/287, 690/288, 690/289, 690/290, 690/291, 690/292, 690/293, 690/294, 690/295, 690/296,
690/297, 690/298, 690/299, 690/300, 690/301, 690/302, 690/303, 690/304, 690/305, 690/306, 690/307,
690/308, 690/309, 690/310, 690/311, 690/312, 690/313, 690/314, 909/1 v katastrálním území Velký
Osek dle koordinační situace ověřené Ing. Z.Dobiášem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby
a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT: 0001294, situačního výkresu veřejného rozvodu sdělovací
kabeláže, situačního výkresu komunikací a zpevněných ploch, situačního výkresu veřejného osvětlení,
situačního výkresu veřejného rozvodu silové kabeláže včetně detailu napojení ověřených Ing. Z.
Dobiášem, situačního výkresu vodovodu a situačního výkresu kanalizace ověřených Petrem Barešem,
autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby
zdravotnětechnické, ČKAIT: 0013670.
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2. Každá změna oproti schválené projektové dokumentaci bude projednána s dotčenými orgány státní
správy a účastníky řízení.
3. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě ( stavební deník ). U staveb, kde jsou stavebníky
organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno
stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
4. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba s oprávněním vydaným podle živnostenského
zákona č.455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. vázaná živnost, provádění staveb, jejich změn
a odstraňování „.
5. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními
sankcemi dle 178 až 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební
zákon ), v platném znění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických
zařízení na stavbě, zejména zák.č. 309/2009 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
7. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavbu.
8. Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Při provádění zemních prací nebo terénních úprav je stavebník povinen zajistit informace o existenci
podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu včetně zohlednění podmínek
v dalším stupni projektové dokumentace.
10. Na vodohospodářské stavby - IO 104 veřejný rozvod splaškové kanalizace a IO 105 veřejný rozvod
pitné vody vydá stavební povolení vodoprávní úřad Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a
zemědělství
11. Stavby IO 106 - veřejný rozvod silové kabeláže, IO 107 – veřejný rozvod sdělovací kabeláže, IO 108 –
veřejné osvětlení lze provést na základě tohoto územního rozhodnutí, po dokončení těchto staveb
požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu dle §119 stavebního zákona.
12. Zbylé stavební objekty budou povoleny stavebním úřadem na základě žádosti stavebníka.
13. Při realizaci akce budou splněny podmínky dané vyjádřeními:
Obec Velký Osek a Obecní úřad obce Velký Osek ze dne 10.5.2019, zn. VEOS-0304b/2019-bou:
a) V rámci plochy je nutné počítat s prostorem pro sběrná místa na tříděný odpad ( min. v počtu 2
ploch, jedno místo by pak mělo být vybaveno všemi kontejnery, tj. i elektro, případně i textil, oleje,
apod. ).
b) V rámci plochy je nutné počítat s prostorem pro parkování vozidel vlastníků jednotlivých nemovitostí
( např. viz v ul. Dukelských hrdinů ).
c) Plochy parkování je nutné ve vhodném počtu, výměře a rozsahu u zařízení a ploch pro veřejné
služby a občanskou vybavenost.
d) V rámci výstavby je nutné počítat s dostatečnými plochami veřejné zeleně, do těchto ploch nelze
počítat plochy ochranného valu ( při kolejišti ČD ), plochy zelených pásů v ulicích apod., obecná
norma je na 2 ha zastavěné plochy vymezit alespoň 0,1ha ploch zeleně, rozsah lokality je cca 3ha.
e) V rámci ploch zeleně vymezit místa pro dětské herní prvky a plochy parkových úprav ( s umístěním
laviček, odpadkové koše, kolostavy apod. )
f)

Plochy zelených pásů v ulicích musí být vyřešeny tak, aby na nich byla možná výsadba dřevin
zejména stromů) a to alespoň při jedné straně ulice, tj. sítě musí být vedeny mimo zelené pásy a
jejich ochranná pásma nesmí zasahovat do zeleného pásu, v případě že v zeleném pásu povedou
sítě, je vhodné, aby vedly při okraji zeleného pásu.
2) Žadatel je povinen zabezpečit vždy bezproblémové provedení a provoz záměru změna ÚR lokalita Za
Lávkami, p.č. 690/19 a 690/22, Velký Osek v/na dotčených nemovitostech tak, aby nedošlo k ohrožení
nebo poškození zdraví, života a majetku obyvatel a k ohrožení nebo poškození životního prostředí
nebo k omezení užívání veřejných prostranství nad míru vymezenou tímto stanoviskem nebo právními
předpisy.
3) Obec Velký Osek jakožto vlastník vodovodu a kanalizace v obci Velký Osek, po zhodnocení kapacity
stávající splaškové podtlakové kanalizace v souladu s podmínkou 8 aktuálně platného územního
rozhodnutí č.j. 892/04/Pe ze dne 27.8.2004, tímto souhlasí s napojením 38 ks plánovaných rodinných
Městský úřad Kolín

3/11

zn.: MUKOLIN/SU 59855/19-led

4)

5)

6)

7)

8)

domů dle záměru změna ÚR lokalita Za Lávkami, p.č. 690/19, 690/22, Velký Osek na vodovod a
kanalizaci, a to na vlastní náklady žadatele, pokud se nedohodnou obec a žadatel jinak, k čemuž musí
být uzavřena samostatná smlouva. Technické podmínka napojení na vodovod a kanalizaci v obci Velký
Osek stanoví provozovatel kanalizace – Obec Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek – a vodovodu –
společnost VODOS, Legerova 21, Kolín, ke dni zahájení výstavby. Vytýčení vedení kanalizace a
vodovodu provede před vlastním zahájením výstavby záměru změna ÚR lokalita Za Lávkami, p.č.
690/19 a 690/22 k.ú. Velký Osek na náklady žadatele příslušná osoba pověřená provozovatelem na
základě písemné žádosti žadatele.
Obec Velký Osek, jakožto vlastník nebo správce veřejně přístupných komunikací v obci Velký Osek,
souhlasí s realizací záměru změna ÚR lokalita Za Lávkami, p.č. 690/19 a č. 690/22 Velký Osek, a to
zcela na náklady žadatele, tj. aby byly napojeny nově budované pozemní komunikace včetně
vjezdů/sjezdů na stávající pozemní komunikace ve správě nebo ve vlastnictví obce Velký Osek.
Obec Velký Osek, jakožto vlastník pozemku p.č. 909/1, č. 690/228, č. 673/3 a č. 674/1 v k.ú. a obci
Velký Osek, na nichž je umístěna stavba veřejně přístupné pozemní komunikace, souhlasí s realizací
záměru změna ÚR lokalita Za Lávkami, p.č. 690/19 a č. 690/22 k.ú. Velký osek, a to zcela na náklady
žadatele, tj. aby na tomto pozemku byly uloženy inženýrské sítě stavby – splašková kanalizace,
vodovod a umístěna protihluková stěna, a dále napojeny na tento pozemek nově budované pozemní
komunikace včetně vjezdů/sjezdů na stávající pozemní komunikace ve správě nebo vlastnictví obce
Velký Osek.
Obecní úřad obce Velký Osek, jakožto místně a věcně příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 5
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s realizací
záměru změna ÚR lokalita Za Lávkami, p.č. 690/19 a 690/22 Velký Osek, a to zcela na náklady
žadatele, tj. aby byly napojeny nově budované pozemní komunikace včetně vjezdů/sjezdů na stávající
pozemní komunikace ve správě nebo vlastnictví obce Velký Osek.
Obec Velký Osek, jakožto vlastník a správce veřejného osvětlení v obci Velký Osek, souhlasí
s realizací záměru změna ÚR lokalita Za Lávkami, p.č. 690/19 a 690/22, Velký Osek tj. aby byly zcela
na náklady žadatele provedeny a napojeny nově budované body veřejného osvětlení včetně rozvaděčů
na stávající síť veřejného osvětlení ve správě a vlastnictví obce Velký Osek, přičemž technické,
kapacitní a provozní podmínky nově budovaného osvětlení budou dohodnuty v době zahájení jeho
výstavby mezi žadatelem a obcí Velký Osek.
V případě, že budou dotčeny stavebními pracemi na realizaci záměru změna ÚR lokalita Za Lávkami,
p.č. 690/19 a 690/22 k.ú. Velký osek jiné nemovitosti jiných vlastníků než žadatelem vymezené
nemovitosti v podkladech, je žadatel povinen po jejich dokončení tyto nemovitosti bezodkladně uvést do
původního stavu, nedohodne-li se s vlastníky těchto dotčených nemovitostí jinak. Žadatel, nebo jím
pověřená třetí osoba, nebo třetí osoba, pro níž tuto záležitost zprostředkovává, je povinen zajistit
bezodkladně uvedení všech veřejně přístupných či veřejně užívaných nemovitostí do původního stavu.
Dále je žadatel, nebo jím pověřená třetí osoba, nebo třetí osoba, pro níž tuto záležitost
zprostředkovává, povinna obec Velký Osek nebo obecní úřad Velký osek informovat o zahájení
stavebních prací nejméně 5 pracovních dnů předem včetně uvedení omezení pro veřejnost a dále
doložit naplnění povinností uložených v tomto stanovisku, zejména v odst. 4 věta první a druhá.

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 10.7.2019, č.j.
MUKOLIN/OZPZ 66518/19-Tv:
Z hlediska nakládán s odpady: bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MUKOLIN/OZPZ 44706/18-novy
Z hlediska ochrany ovzduší: 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 po
obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých
prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené ( zaplachtované )
kontejnery pro stavební odpad, apod.).
Městský úřad Kolín, odbor dopravy ze dne 27.7.2018, č.j. MUKOLIN/OD 44600/108-noj:
Městský úřad Kolín
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Při projektování stavby nových místních komunikací je nutné dodržet požadavky na stavbu místních
komunikací uvedených v české technické normě ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací a
dalších souvisejících norem.
Nové dopravní značení ve zmiňované lokalitě bude na podkladě žádosti stavebníka stanoveno zdejším
odborem dopravy před zahájením vlastní stavby.
Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Kolín ze dne 3.6.2019, č.j. KHSSC 26717/2019:
 Protihluková stěna podél železniční trati bude realizována v celé délce tak, jak je navržena
v předložené hlukové studii INECO 50708.2/D2ze dne 12.3.2019 – v této II. etapě bude realizována
v délce 161,5m a výšce 4m.
 Projektová dokumentace v dalším stupni bude obsahovat rozpracovaný návrh opatření k ochraně
hlukem vyplývající ze zpracované hlukové studie a aktuální hlukové situace v místě stavby – tj. zejména
s ohledem na blízkost železniční trati, na výrobní závod s nepřetržitým provozem a na umístění
tepelných čerpadel.
Správa železniční a dopravní cesty Praha ze dne 30.4.2019, zn. S 88/U2 – 19640/2019-SŽDC-OŘ
PHA-OPS:
1. Stavba musí být navržena v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy
2. Budoucí realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC.
Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena
plynulost železničního provozu.
3. Vzhledem ke vzdálenosti stavby k provozované koleji, požadujeme, aby stavba byla navržena tak,
aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
4. Upozorňujeme, že v zájmovém území se nacházejí kabelové trasy NN pro osvětlení (viz příloha 1 ).
Kabelové vedení je ve správě SŽDC, OŘ Praha, Správa elektrotechniky a energetiky a nesmí být
nijak dotčeno ani na něm nesmí být zřízeno zařízení cizího právního subjektu a veškeré kabelové
trasy je nutné s předstihem vytyčit. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle EZ č. 458/2000
Sb. § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6t. Veškeré
zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti, požadujeme jejich
vytyčení zhotovitelem výše uvedené stavby.
. V momentě jakýchkoliv stavebně- montážních prací v blízkosti zařízení SEE musí být prováděny
pod technickým dohledem příslušných správců zařízení.
Investor/zhotovitel musí respektovat pokyny odpovědných zástupců OŘ Praha – správců sítí,
vyplývajících z tohoto vyjádření a předchozích souhrnných stanovisek a z projednání
technologického postupu stavby.
5. Upozorňujeme, že plánovaná stavební činnost se nachází v blízkosti elektrizované trati se
stejnoměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané
činnosti v blízkosti trakčního vedení pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 – 1 ed.3 a TNŽ 34
3109. Dále upozorňujeme, že dle energetického zákona č. 458/200Sb. § 46 v platném znění, je
ochranné pásmo pro trakční vedení ( tj. pro nadzemní vedení, vodiče bez izolace s napěťovou
hladinou 1kV-35kV včetně ) tvořeno svislými rovinami vedenými po obou stranách krajního vodiče.
Realizace stavebních prací musí respektovat ,, minimální hranici přiblížení stavby „ k trakčnímu
vedení dle ČSN 34 1530 ed.2 obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a
stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2. V případě
že, stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna
napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením. Samotná hranice
stavby tj. dokončeného díla nesmí zasahovat do vymezeného prostoru vzdušných vzdáleností mezi
živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí dle zákona č.
458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje ochranné pásmo pro nadzemní vedení
(v našem případě pro vodiče bez izolace s napětím nad 1 kV do 35kV) 7m od osy krajního vodiče.
6. Po realizaci stěny (PHS ) požadujeme měřením doložit, že nedošlo v důsledku odrazu ke
zhoršení hlukové situace u objektů k bydlení nacházejících se na opačné straně trati.( Je
nezbytné provést měření hluku před a po realizaci PHS.) K dokumentaci pro stavební povolení
rodinných domů požadujeme účinnost stěny ( splnění hygienických limitů ) v budoucích venkovních
chráněných prostorech navrhovaných chráněných prostorech navrhovaných staveb prokázat
měřením. Akustická měření budou vždy prováděna držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem
autorizace podle § 83c zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů. Upozorňujeme, že ekvivalentní hladina akustického tlaku pro denní a noční
dobu musí být vyhodnocena na základě roční průměrné denní intenzity dopravy ( RPDI ).
7. Duplicita bod 5.
Městský úřad Kolín
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8. Dále požadujeme předložit k projednání další stupeň projektové dokumentace ( DSP/OHL )
vypracované ve vztahu k dráze. Po předložení dokumentace je nutné zahrnout veškeré stavby a
činnosti v ochranném pásmu dráhy, a to i stavby na ohlášení nebo realizované podle § 103 zákona
č. 1873/2006 Sb. ( stavební zákon ). Upozorňujeme, že přilehlá železniční trať je elektrifikována
stejnosměrnou trakční soustavou a napětí 3 kV s možností vzniku bludných proudů a na související
povinnosti vyplývající z ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, veškeré inženýrské sítě a
zařízení uložená v zemi musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí být
zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi – doporučujeme, v případě realizace stavebních
záměrů v tomto prostoru, konzultaci se SŽDC, Technickou ústřednou dopravní cesty,
Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů.
Drážní úřad Praha ze dne 27.6.2019, č.j. DUCR-34608/19-Su:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbu lze povolit z hlediska ochrany proti hluku na základě projektové dokumentace dle přílohy č.1
část B vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně
posouzení vlivu okolí na stavbu. Musí být respektována ustanovení § 77, zejména odst. 3 a 5,
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Stavba musí splňovat podmínky ochrany proti hluku podle nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení
vlády č. 217/2016 Sb., kdy posouzení této otázky náleží příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví.
3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
4. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
5. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem
dráhy.
6. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou
soustavou.
7. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
8. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní
úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
Elektrizace železnic Praha a.s. ze dne 27.5.2019, zn. 046/19-SM:
- Výstavba a budoucí stavba ,, Obytná čtvrť Za Lávkami“ nesmí omezit provoz na námi provozované
vlečce EŽ Praha a.s. – Velký Osek
- Nesmí být vzneseny jakékoliv požadavky, nebo nároky na snížení vlivu provozování dráhy na okolní
prostředí.
České dráhy, a.s. ze dne 18.5.2018, č.j. 1942/2018
- Stavební činností nesmí dojít k zásahu, ani ke znečištění sousedních pozemků ve vl. ČD, a.s.
- Nesmí dojít k poškození zeleně na sousedních pozemcích ve vl.ČD, a.s.
- Musí být dodržen standard SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.6.2018, zn. 1098762701
viz podmínka č. 10
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.6.2018, zn. 001098836194 – souhlas s umístěním a s prováděním
činností v ochranném pásmu el. zařízení
viz podmínka č. 10
VODAFONE Czech Republic, a.s. ze dne 16.5.2018, zn. 180511-193480026
Viz podmínka č. 10
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.5.2018, zn. 0100922420
Viz podmínka č. 10
GridServices, s.r.o. ze dne 4.6.2018, zn. 5001720971
Viz podmínka č. 10
Městský úřad Kolín
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CETIN, a.s. ze dne 14.5.2018, č.j. 610394/18
Viz podmínka č. 10
VODOS s.r.o. ze dne 7.8.2018, zn 5459/18 – vodovodní řad
Viz podmínka č. 10

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
D.M.Consulting s.r.o., IČO 28986326, Radlická 2343/48, Smíchov, 150 00 Praha 5 zastoupená
SATER - PROJEKT s.r.o., IČO 49615882, Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Odůvodnění:
Dne 11.6.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem
bylo územní řízení zahájeno. Stavební úřad opatřením ze dne 28.6.2019 oznámil zahájení územního řízení
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s ustanovením § 87 a § 89
stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek. Dne 1.7.2019, č.j. MUKOLIN/SU
66717/19 stavební úřad vydal opravné usnesení oznámení o zahájení územního řízení z důvodu zřejmé
nesprávnosti výčtu pozemků, na kterou upozornil dne 1.7.2019 stavebník D.M.Consulting s.r.o..
Oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu,
dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se
doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85
odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
Okruh účastníků územního řízení byl vymezen následovně:
podle § 85 odst. 1 stavebního zákona
a) žadatel
D.M.Consulting s.r.o., IČO 28986326, Radlická 2343/48, Smíchov, 150 00 Praha 5 zastoupená
SATER - PROJEKT s.r.o., IČO 49615882, Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Obec Velký Osek
podle § 85 odst. 2 stavebního zákona
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
Obec Velký Osek, Ctirad Janev, Ringhofer Alfa s.r.o., RINGHOFER GROUP s.r.o.,
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., GridServices, s.r.o.,
Vodafone Czech Republic, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Elektrizace železnic
Praha a. s., České dráhy, a.s., VODOS s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.
s., Bohumil Koubek, Jan Kovanda, Oldřich Mika, Jana Miková, Michal Janda, Bohuslav Polák, Eliška Zelená,
Andrea Nykodýmová, David Pithart
Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků
územního řízení:
3x dokumentace stavby pro územní řízení ověřená hlavním projektantem Ing. Zdeňkem Dobiášem,
autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a statiku a dynamiku staveb, ČKAIT: 0001294 a Petrem
Barešem, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace
stavby zdravotnětechnické, ČKAIT: 0013670
Zkušební protokol o měření hluku v mimopracovním prostředí z 6.3.2019, zkušební laboratoř INECO
průmyslová ekologie, s.r.o., č. 1350 akreditovaná ČIA
Městský úřad Kolín
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Zkušební protokol o měření hluku v mimopracovním prostředí z 17.12.2018, zkušební laboratoř INECO
průmyslová ekologie, s.r.o., č. 1350 akreditovaná ČIA
Akustická studie z 29.12.2018, zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie, s.r.o
Akustická studie z 12.3.2019 – dodatek D2, zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie, s.r.o
Akustická studie – doplněk k D2 Ing. Z Dobiáš
Obec Velký Osek a Obecní úřad obce Velký Osek ze dne 10.5.2019, zn. VEOS-0304b/2019-bou
Smlouva o výstavbě vodohospodářské infrastruktury – napojení na vodovod uzavřená mezi Obcí Velký Osek
a D.M.Consulting s.r.o. dne 18.3.2019
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 10.7.2019, č.j. MUKOLIN/OZPZ
66518/19-Tv
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 31.5.2018, č.j. MUKOLIN/OZPZ
44706/18-novy
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 19.12.2018, č.j.
155462/2018/KUSK
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 19.6.2018, č.j.
060304/2018/KUSK
Městský úřad Kolín, odbor dopravy ze dne 27.7.2018, č.j. MUKOLIN/OD 44600/108-noj
Městský úřad Kolín, odbor regionálního rozvoje a územního plánování ze dne 27.4.2018, č.j.
MUKOLIN/ORR 40326/18-ska
Hasičský záchranný sbor, územní odbor Kolín ze dne 7.6.2018, ev.č.KO-628-2/2018/PD
Hasičský záchranný sbor, územní odbor Kolín ze dne 26.6.2019, ev.č. KO-681-2/2019/PD
Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Kolín ze dne 3.6.2019, č.j. KHSSC 26717/2019
Správa železniční a dopravní cesty Praha ze dne 30.4.2019, zn. S 88/U2 – 19640/2019-SŽDC-OŘ PHAOPS
Drážní úřad Praha ze dne 17.5.2019, č.j. DUCR-26380/19/Su
Drážní úřad Praha ze dne 27.6.2019, č.j. DUCR-34608/19-Su
Elektrizace železnic Praha a.s. ze dne 27.5.2019, zn. 046/19-SM
České dráhy, a.s. ze dne 18.5.2018, č.j. 1942/2018
Policie ČR, DI Kolín ze dne 6.6.2018, č.j. KRPS-149170-1/ČJ-2018-010406-.DOŽ
Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 23.5.2018, zn. 2179/2018
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s odpady ze dne 6.8.2018, sp.zn. 4611/70929/2018-1150-OÚZPCE
Ministerstvo zdravotnictví České republiky ze dne 13.6.2018, č.j. MZDR 20102/2018-2/OIS-ČIL-H
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.6.2018, zn. 1098762701
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.6.2018, zn. 1098762701
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.5.2018, zn. 0100922420
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.6.2018, zn. 001098836194
ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě ze dne 20.2.2018
ČEZ Distribuce, a.s. – smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě ze dne 25.1.2018
Telco Pro Services, a.s. ze dne 11.5.2018, zn. 0200751397
GridServices, s.r.o. ze dne 4.6.2018, zn. 5001720971
VODOS s.r.o. ze dne 7.8.2018, zn 5459/18
VODOS s.r.o. ze dne 21.5.2019, zn 019070092138 – vodovodní přivaděč
CETIN, a.s. ze dne 14.5.2018, č.j. 610394/18
T-Mobile Czech republic, a.s. ze dne 11.5.2018
VODAFONE Czech Republic, a.s. ze dne 16.5.2018, zn. 180511-193480026
České radiokomunikace, a.s. ze dne 14.5.2018, zn. UPTS/OS/194007/2018
ČEPRO, a.s. ze dne 11.5.2018, zn. 6575/18
ČD Telematika, a.s. ze dne 6.5.2019, č.j. 1201907593
Souhlas s vynětím pozemků: pozemková parcela číslo 673/3, 673/5, 674/1, 690/19, 690/22, 690/72,
690/169, 690/208, 690/209, 690/228, 690/270, 690/271, 690/272, 690/273, 690/274, 690/275, 690/276,
690/277, 690/278, 690/279, 690/180, 690/281, 690/282, 690/283, 690/284, 690/285, 690/286, 690/287,
690/288, 690/289, 690/290, 690/291, 690/292, 690/293, 690/294, 690/295, 690/296, 690/297, 690/298,
690/299, 690/300, 690/301, 690/302, 690/303, 690/304, 690/305, 690/306, 690/307, 690/308, 690/309,
690/310, 690/311, 690/312, 690/313, 690/314, 909/1 v katastrálním území Velký Osek vydalo Ministerstvo
životního prostředí Praha dne 4.8.2004, č.j. 500/1548/50334/04.
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.
Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:
Umísťovaný záměr je v souladu s požadavky:
-

tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání
území

-

na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem - byla uzavřena smlouva o výstavbě
vodohospodářské infrastruktury – napojení na vodovod mezi Obcí Velký Osek a D.M.Consulting s.r.o.,
se sídlem Radlická 2343/48, Praha dne 18.3.2019

-

podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které
upravuje ustanovení § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce, je v souladu s ustanovením vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.
398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a
dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění.

-

zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů - k
umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné
zvláštními právními předpisy - HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín, Krajská hygienická
stanice Středočeského kraje územní pracoviště v Kolíně, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, Městský úřad Kolín, odbor regionálního rozvoje a územního
plánování, Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Drážní úřad, Obecní úřad
Velký Osek.

Rozhodnutí obsahuje náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení - v průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí - účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí
zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu §115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek
stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své
podmínky uplatnily ve stavebním řízení.
Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá
přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas
podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
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nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady
účastníka.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním
Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na
území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v
době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Otisk úředního razítka
Iveta Ledvinová, v.r.
referentka
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
vyměřuje dle sazebníku správních poplatků:
Položka 17.1a) pozn. 5
ve výši
500 Kč ( stavby pro bydlen -změna územního rozhodnutí )
Položka 17.1e) pozn. 5
ve výši
500 Kč ( kabelové vedení ČEZ, CETIN )
Položka 17.1h) pozn. 5
ve výši 1 500 Kč ( vodní díla – kanalizační, vodovodní řady )
Celkem
ve výši 2 500 Kč ( slovy: dva tisíce pět set korun českých )

Příloha pro žadatele:
Ověřená dokumentace stavby
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Ctirad Janev, Nová cesta 440/16, Krč, 140 00 Praha 4
Bohumil Koubek, Riegrova 682, 281 51 Velký Osek
Jan Kovanda, V javorech 2769/1, Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Oldřich Mika, Antonína Dvořáka 1035, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Jana Miková, Antonína Dvořáka 1035, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Michal Janda, Jeremenkova 371/13, Podolí, 147 00 Praha 47
Bohuslav Polák, Němčice 97, 280 02 Kolín 2
Eliška Zelená, Bečváry 126, 281 43 Bečváry
Andrea Nykodýmová, Jateční 799, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
David Pithart, Jateční 799, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Datová schránka:
D.M.Consulting s.r.o., Radlická 2343/48, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO, hayfm5z
SATER - PROJEKT s.r.o., Plynárenská 671, Kolín IV, 280 02 Kolín 2, DS: PO, jdr73qu
Obec Velký Osek, Revoluční 36, 281 51 Velký Osek, DS: OVM, a52bam3
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, Vinohrady, 130 00 Praha 3, DS: PO,
b7dgfvj
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, DS: PO, 29acihr
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS:
PO, uccchjm
Elektrizace železnic Praha a. s., náměstí Hrdinů 1693/4a, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: PO, eaedvez
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, e52cdsf
VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2, DS: PO, 7tdtvte
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
Ringhofer Alfa s.r.o., Harmonická 1384/11, Stodůlky, 158 00 Praha 58, DS: PO, kw3pbws
RINGHOFER GROUP s.r.o., Harmonická 1384/11, Praha 5 - Stodůlky, 158 00 Praha 58, DS: PO, 2j5c57b
Dotčené orgány:
Městský úřad Kolín, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 01 Kolín I
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín
Obecní úřad Velký Osek, Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
Datová schránka:
HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín, DS: OVM_R, xjjhpq3
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín I,
280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 81/11, 150 21 Praha,
DS: OVM, keebyyf
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2, DS: OVM, 5mjaatd
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