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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 2      
a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního 
zákona, § 15 odst. 1 a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení dle místní příslušnosti § 11 
odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)      
a ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního 
zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30. 11. 2022 podala 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, 
Zborovská 81, 150 00  Praha 5-Smíchov, 

kterou zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova 216, Ponava, 602 00 Brno 2 

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

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu schvaluje 

s t a v e b n í   z á m ě r 
ke stavbě: 

II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota 
Kostelní Lhota, Písková Lhota 

 

(dále jen "stavba") na místě: 

Název kraje Středočeský kraj 
Název obce Písková Lhota, Kostelní Lhota 
Identifikátory katastrálních území 720976, 670529 
Názvy katastrálních území Písková Lhota u Poděbrad, Kostelní Lhota 
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 
 
 
 
 
 

parc. č. 506/4, 630/8, 1493/10 v katastrálním 
území Písková Lhota u Poděbrad, st. 93, parc. č. 
1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/8, 1462/1, 1464/1, 
1464/2, 1465/1, 1465/2, 1465/9, 1523/2, 1524/2, 
1537 v katastrálním území Kostelní Lhota 
 
 
 

Číselný identifikátor vodního toku 10178989, 101100044, 10185565 
Název vodního toku bezejmenný vodní tok, Výrovka, Káča 
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Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-04-06-032, 1-04-06-033 
Hydrogeologický rajon 436 
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y) 
přeložka zatrubněné vodoteče   
přeložka kanaliz. řadu 
přeložka vodov. řadu 

 
X: 1044396.12,Y: 695246.17  
X: 1044146.47, Y: 698546.96, X: 1044127.71, 
Y: 698700.68 
X: 1044129.11, Y: 698625.3 

v členění na tyto stavební objekty: 

SO 321 přeložka zatrubněné vodoteče v km 36, 460 (silnice II/611) 
 

SO 331 Přeložka kanalizačního řadu v km 32,815 – 33,615 (silnice II/611) 
 
SO 341 Přeložka vodovodního řadu v km 32,830 – 33,485 (silnice II/611) 
 
SO 342 Úprava vodovodu v km 32,180 (silnice II/611) 

 

Údaje o povolené stavbě: 

SO 321 přeložka zatrubněné vodoteče v km 36, 460 silnice II/611 (k. ú. Písková Lhota) 
- stávající potrubí se nebude překládat ani nebude narušeno 
- dojde k napojení kanalizační šachty Š1 DN 1000, která bude sloužit k pročištění stávajícího potrubí           

pod komunikací, na stávající potrubí 
- k propojení šachty se stávajícím potrubím se použije potrubí ze železobetonu DN 600  

 
SO 331 Přeložka kanalizačního řadu 

- bude dotčeno stávající výtlačné potrubí splaškové kanalizace v km 32,815 – 33,615 silnice II/611       
(v k. ú. Kostelní Lhota (celková délka 1098,35) 

- bude se překládat v původní trase (včetně všech tlakových kanalizačních přípojek), výškově se napojí    
na stávající potrubí 

- potrubí PE 100 (sběrač „A“ – D110, délka 767,00 m, sběrač „B“ – D90, délka 200,78 m, sběrač „B“ – 
D75, délka 130,57 m), na sběrači „A“ se v místech lomových bodů L4, L11 a L25 navrhuje osazení 
proplach. soupravy  

- propojení kanal. přípojek (potrubí PE 100, D40), přípojky se napojí pomocí navrtávaných pásů, spoje 
budou provedeny pomocí elektrotvarovek (D 90/63), v místě napojení na hlavní sběrač bude přípojka 
osazena domovním šoupátkem 

- na přeložce se navrhuje 1 sekční uzávěr (DN 65) se zemní soupravou 
- celková rušená trasa – délka 1100,00 m, stávající potrubí bude vybráno ze země 

 
SO 341 Přeložka vodovodního řadu 

- bude dotčen stávající vodovod v km 32,830 – 33,485 II/611 (v k. ú. Kostelní Lhota (celková délka 
961,83 m)) 

- potrubí vede po obou stranách komunikace, na začátku a na konci se přepojí na stávající vodovodní 
potrubí 

- nová přeložka bude vedena ve stejné trase, výškově se napojí na stávající potrubí 
- potrubí PE 100 (řad „A“ – D 63, délka 168,22 m, řad „A“ – D 75, délka 101,62 m, řad „A“ – D 90, 

délka 382,07 m, řad „B“ - D 110, délka 138,01 m, řad „B“ – D 90, délka 171,91 m) 
- napojení na stávající potrubí bude řešeno rozpojením stávajícího potrubí a propojením s nově 

navrhovaným pomocí elektrotvarovek 
- na přeložce se navrhuje 6 sekčních šoupat a 2 nadzemní hydranty H1, H2 (DN 80) 
- stávající rušené potrubí bude vyjmuto ze země 

 
SO 342 Úprava vodovodu v km 32,180 silnice II/611 (k. ú. Kostelní Lhota) 

- prodloužení stávající chráničky vodovodu v místě křížení komunikace (budoucí celková délka 
chráničky 19, 7 m) z důvodu terénní úpravy svahů komunikace 

- potrubí PE 100 (d 160) 
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II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou 
vypracoval HBH Projekt spol. s r. o, Kabátníkova 5, 602 00 Brno, Ing. Blanka Turňová, zodp. 
Projektant: Ing Jana Ocásková (ČKAIT 1004014); případné změny nesmí být provedeny              
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka 
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Se stavbou může být započato, až stavební povolení nabude právní moci. Právní moc si nechá investor 
od speciálního stavebního úřadu na rozhodnutí vyznačit.  

3. Stavbyvedoucí zajistí vytyčení prostorové polohy stavby a dotčených inženýrských sítí podle 
ustanovení     § 153 odst. 1  stavebního zákona tak, aby při výstavbě byly dotčeny pouze ty pozemky, 
ke kterým stavebník získal právo zřídit na nich požadovanou stavbu.  

4. Výstavba se může nacházet na území s archeologickými nálezy. V době přípravy stavby stavebník 
oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze 1, Letenská 4. Investor         
na základě předložené písemné dohody umožní provedení záchranného archeologického výzkumu     
ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Termín zahájení zemních prací musí být 
této instituci písemně ohlášen s předstihem 10 pracovních dnů. 

5. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.  

6. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména          
podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“),     
ve znění pozdějších předpisů. Dále budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla 
a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla, bude přihlédnuto k příslušným ČSN.  

7. Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto 
k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005 (736005), ČSN 75 5411 (755411), ČSN 75 5911 (75911), 
ČSN 75 6101 (756101), ČSN 75 6909 (756909) a ČSN EN 752 (756110) a ČSN EN 1610 (756114) . 
Zásah do stávající stokové a vodovodní sítě bude proveden s přihlédnutím k příslušným ČSN.  

8. Stavebník je povinen technicky plně zabezpečit stabilitu sousedních objektů a jejich ochranu         
před hlučností, otřesy a prašností. 

9. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušného správního 
úřadu.  

10. Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného 
prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním 
přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací.  

11. Po dobu výkopu musí být zachován přístup k domovním vstupům, veřejnému osvětlení, k hydrantům 
a uzávěrům vodovodní sítě, vstupům do veřejné kanalizace a jističům elektro a vodní sítě. 

12. Při stavbách prováděných v chodníku, komunikaci nebo na veřejném prostranství důsledně provádět 
hutnění záhozu a provádět neprodleně definitivní úpravy jejich povrchu tam, kde jsou pro to dány 
předpoklady, v souladu s požadavky uvedenými ve smlouvách s příslušnými správci. Doklad o hutnění 
bude jedním z dokladů ke kolaudaci. Při hutnění budou přizváni správci komunikací. 

13. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod ani 
k nežádoucímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě.  

14. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována taková 
preventivní opatření, aby bylo zabráněno případným úkapům či únikům ropných látek.  

15. Staveništní odpad bude uložen v souladu se zákonnými předpisy o odpadech nebo předán za účelem 
využití či zneškodnění oprávněné osobě (ve smyslu § 15 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).  

16. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti bude řešena 
s přihlédnutím k ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jakýkoli zásah do 
veřejné zeleně bude projednán s příslušným orgánem státní správy.  
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17. Před zahájením stavebních prací investor projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli 
stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby.      
Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním 
nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním 
zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného 
systému (Lékařská služba, Hasiči).  

18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ”Stavba 
povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn 
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace 
stavby.  

19. Vodoprávní úřad bude v dostatečném předstihu informován o termínu zahájení prací. 

20. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:  

1. kontrolní prohlídka – fáze předání staveniště;  

2. kontrolní prohlídka – fáze zkoušek vodotěsnosti na stokách;  

3. závěrečná kontrolní prohlídka  - před předáním stavby do provozu  

21. V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně 
požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání     
za účelem snižování hladiny, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky MZe č. 183/2018 Sb.  

22. K zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry investor min. 10 dní předem požádá příslušný 
silniční správní úřad. K žádosti přiloží stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.  

23. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě 
investor zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.  

24. Vzhledem k tomu, že stavba je budována v záplavovém území, bude stavitel průběžně sledovat vodní 
stavy, a v případě povodňových situacích bude spolupracovat s povodňovou komisí.  

25. Před zahrnutím nově položených vodovodních řadů a kanalizačních potrubí bude provedena zkouška 
vodotěsnosti. Ke zkouškám bude přizván budoucí provozovatel kanalizace. Protokoly o provedených 
zkouškách předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.  

26. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si investor nechá            
od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.  

27. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před záhozem 
rýhy vodovodního řadu zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným 
geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření 
do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK bude předloženo 
odboru životního prostředí MěÚ Poděbrady pro účely vydání kolaudačního souhlasu.  

28. Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.  

29. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou organizací (stavebním podnikatelem) ve smyslu § 160 
odst. 1 stavebního zákona, který při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím. V termínu do 10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu 
úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby včetně jmenovitého uvedení odborného dozoru 
stavby.  

30. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Případné škody 
vzniklé stavbou nebo v důsledku stavby na majetku právnických či fyzických osob budou do dne 
kolaudace investorem uhrazeny dle platných právních předpisů.   

31. Podle § 119 stavebního zákona lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.  

32. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 22 vyhlášky  č. 
183/2018 Sb., Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu, a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené 
podle skutečného provedení musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.  

33. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů), kdy je 
možné na stavbě vykonat závěrečnou kontrolní prohlídku před vydáním kolaudačního souhlasu.  
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34. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno 
správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.  

35. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů a správců 
dotčených inženýrských sítí obsažené v jejich souhlasech a vyjádřeních vydané k územnímu řízení 
(územní rozhodnutí MěÚ Poděbrady, Odboru výstavby a územního plánování vydané dne 27 10. 
2021 pod č. j.: MEUPDY/0070361/VUP/2021/MEr). 

36. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů a správců 
dotčených inženýrských sítí obsažené v jejich souhlasech a vyjádřeních dle následujícího výčtu:  

• Vyjádření MěÚ Nymburk, odbor správy městského majetku ze dne 30. 6. 2022,                   
č. j.: MUNYM-ŠKaPP/060/51331/2022/Mar 

• Vyjádření MěÚ Nymburk, odboru životního prostředí ze dne 21. 7. 2022,                          
č. j.: MUNYM-100/51332/2022/Saj  

• Vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru dopravy ze dne 7. 7. 2022,                                       
č. j.: MEUPDY/0051512/DOP/2022/SGL 

• Vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru správních činností ze dne 19. 7. 2022,                          
č. j.: MEUPDY/0054697/SC /2022/JKr 

• Vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru životního prostředí ze dne 27. 7. 2022,                          
č. j.: MEUPDY/0056824/ZP/2022/ESe 

• Vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru výstavby a územního plánování ze dne 25. 7. 2022,             
č. j.: MEUPDY/0056082/VUP/2022/JZí 

• Vyjádření KSÚS Stč. kraje, přísp. org. ze dne 27. 7. 2022, zn.: 5957/22/KSUS/KHT KUK 

• Stanovisko PČR DI Nymburk ze dne 3. 8. 2022, č. j.: KRPS-167752-3/ČJ-2022-010806 

• Stanovisko PČR DI Nymburk ze dne 14. 11. 2022, č. j.: KRPS-261717-3/ČJ-2022-010806 

• Stanovisko NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o. p. s. ze dne 26. 7. 2022, zn.: 118220066 
(z1813) 

• Stanovisko IDSK ze dne 13. 6. 2022, zn.: 02900/22 

• Stanovisko Povodí Labe, s. p. Hradec Králové ze dne 6. 9. 2022, č. j.: PLa/2022/031531  

• Stanovisko Povodí Labe, s. p. Hradec Králové ze dne 19. 10. 2022, č. j.: PLa/2022/045339  

• Vyjádření KUSK ze dne 28. 7. 2022, č. j.: 083880/2022/KUSK 

• Vyjádření Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Brandýs nad Labem ze dne 19. 10. 2020,       
č. j.: LČR 177/050694/2020 

• Stanovisko Města Sadská, Odboru majetku ze dne 14. 7. 2022, č. j.: MUS/2589/2022/VS 

• Vyjádření obce Kostelní Lhota ze dne 31. 7. 2022 

• Vyjádření obce Kostelní Lhota ze dne 17. 11. 2022 

• Vyjádření obce Písková Lhota ze dne 9. 8. 2022 

• Vyjádření Města Poděbrady, odboru správy a rozvoje města ze dne 15. 7. 2022,                      
č. j.: MEUPDY/0054078/OSM/2022/PŠt 
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37. Ke stavebnímu záměru byla vydána závazná stanoviska, jejichž podmínky musí být 
dodrženy: 

1. Závazné stanovisko MěÚ Nymburk, odboru životního prostředí ze dne 19. 5. 2021,                      
č. j.: MUNYM-100 /36188/2021/Ste, ve kterém byly pro realizaci záměru stanoveny tyto 
podmínky: 

 
1.Vzhledem k tomu, že vodní toky, rybníky a lesy jsou podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. 
významým krajinným prvkem, zajistí investor akce provádění prací tak, aby během nich nedošlo 
k poškozování perspektivních dřevin, břehových porostů, nebo ke zraňování živočichů, či ničení 
jejich biotopů. 
2.Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací stavby „II/611 Kostelní 
Lhota-Přední Lhota“ vypracovanou společností HBH Projekt spol. s r. o., Kabátníkova 5,     
602 00 Brno, kterou vypracoval Ing. Marek Kačeňák. 
3. V případě kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm     
nad zemí větším než 80 cm nebo zapojených porostů větších než 40 m2 je třeba opatřit si 
povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Žádost o povolení ke kácení dřevin podává vlastník či nájemce pozemku na místně příslušný 
obecní úřad. 
4. Při provádění prací v blízkosti vodních toků a rybníků budou preventivně dodržována 
bezpečnostní opatření k úniku ropných látek ze strojů do okolí. 
 
2. Závazné stanovisko MěÚ Nymburk, odboru životního prostředí                 
ze dne 27. 1. 2021, č. j.: MUNYM-100 /5949/2021/Kra, ve kterém byly pro realizaci 
záměru stanoveny tyto podmínky: 
1. Termín zahájení a ukončení prací a případné technické zásahy a řešení bude projednáno 
společností Povodí Labe, s. p. – provozní středisko Lysá nad Labem (Ing. Jana Malinová). 
Projednání se týká i případného kácení stávajících porostů, popř. výsadby nových v blízkosti 
vodních toků. 
2. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace „II/611 Kostelní Lhota - 
Přední Lhota“, kterou vypracoval Ing. Marek Kačeňák, za společnost HBH Projekt spol. s r. o., 
IČO 44961944 (č. zakázky 2020/0036). 
3. Úpravy koryt jednotlivých vodních toků pod stavbou mostů budou součástí stavby v majetku 
vlastníka stavby. Úprava koryta toku pod mostem musí plynule navazovat na úpravu toku     
před a za stavbou. 
4. Stavby úprav koryt vodních toků a stavby ochranných hrází nebudou žádným způsobem 
narušeny. 
5. Při realizaci stavby bude respektována norma ČSN 73 62 01 – Projektování mostních 
objektů. 
6. V záplavovém území nebudou skladovány žádné materiály, případně budou zabezpečeny tak, 
aby v případě zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení. V blízkosti 
toků, včetně ochranných hrázích toku Výrovka, nebude skladován žádný materiál. 
7. Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 
povrchových vod. V případě napadání stavebního či demoličního materiálu do vodního toku, 
dojde k jeho okamžitému odstranění a deponování mimo záplavové území. 
8. Po dobu výstavby bude zajištěn plynulý průchod vod za běžných i zvýšených průtoků. Nesmí 
dojít ke zmenšení průtočného profilu mostu. 
9. Vodní toky nebudou dotčeny vyvolanými přeložkami. 
10. Před zahájením prací bude zpracován a předložen havarijní a povodňový plán stavby. 
11. doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky. 

 
3. Závazné stanovisko MěÚ Poděbrady, odboru životního prostředí ze dne 12. 11. 2020, č. 
j.: MEUPDY/0060241/ZP/2020/HVe, ve kterém byla pro realizaci záměru stanovena tato 
podmínka: 
1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace č. zakázky 2020/0036 datum 
ŘÍJEN 2020, zpracovatel dokumentace HBH Projekt spol. s r. o., zodpovědný projektant Ing. 
Marek Kačeňák. 
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4. Závazné stanovisko MěÚ Poděbrady, odboru životního prostředí ze dne 12. 11. 2020, č. j.: 
MEUPDY/0060231/ZP/2020/HVe, ve kterém byly pro realizaci záměru stanoveny tyto 
podmínky: 

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace č. zakázky 2020/0036, datum 
ŘÍJEN 2020, zpracovatel dokumentace HBH Projekt spol. s r. o., zodpovědný projektant Ing. Marek 
Kačeňák. 
2. Stavba bude realizována v období mimo období rozmnožování obojživelníků tj. od 1. července       
do 1. března kalendářního roku. 
 

5. Závazné stanovisko MěÚ Poděbrady, odboru životního prostředí ze dne 29. 1. 2021,                
č. j.: MEUPDY/0006251/ZP/2021/PSo, ve kterém byly pro realizaci záměru stanoveny tyto 
podmínky: 
• Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p. z 7.12.2020 pod č.j. PLa/2020/046218 

zejména: 
1. V záplavovém území nebudou skladovány žádné materiály, případně budou zabezpečeny tak,      
   aby nedošlo při zvýšených průtocích k jeho odplavení. 
2. V rámci rekonstrukce mostů nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu. 
3. Do zatrubněného bezejmenného vodního toku (IDVT 10178989) (Od Okruhu) v km 36,460      

                   nebude stavebně zasahováno. 
4. V blízkosti vodních toků, včetně ochranných hrází u toku Výrovka nebude skladován žádný     
   materiál. 
5. Po dobu výstavby bude zajištěn plynulý průchod vod při běžných i zvýšených průtocích. 
6. Vodní toky nebudou dotčeny vyvolanými přeložkami sítí (kanalizace, vodovod, veřejné  
   osvětlení). 
7. Stavby úprav koryt vodních toků a stavby ochranných nebudou žádným způsobem narušeny. 

 
• Dále budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p. z 9.12.2020 pod č.j. 

PLa/2020/046219 zejména: 
1. Stavbou výustních objektů nesmí být dotčena stávající úprava koryta vodního toku. 
2. Dešťové vody z úseku 10 a 11 budou svedeny do toku v souladu s normou TNV 75 9011    

          „Hospodaření se srážkovými vodami“ v max. množství 3 l.(s.ha)-1. Případnou retenci     
                  požadujeme dimenzovat na pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet z dob trvání a         
                  intenzit návrhového deště). 

6. Závazné stanovisko MěÚ Poděbrady, odboru životního prostředí ze dne 24. 02. 2021,                
č. j.: MEUPDY/0067669/ZP/2020/ESe, ve kterém byly pro realizaci záměru stanoveny tyto 
podmínky: 

1) Výše uvedené pozemky budou využity pouze jako ostatní plocha - komunikace, která bude sloužit 
k dopravní obslužnosti ve výše uvedených katastrálních územích. Odejmuté pozemky musí být 

zapsány do katastru nemovitostí jako druh pozemku ostatní                                 
plocha – komunikace (podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí je 
rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů /zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů/) a katastrální úřad tuto změnu provede na základě 

ohlášení vlastníka výše uvedených pozemků. 
2) Pozemky budou sloužit jako ostatní plocha – komunikace. Jejich stav a užití bude odpovídat 

příloze platné katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí v platném znění. 
• Po dokončení záměru požadujeme zaměření skutečného provedení stavby tělesa komunikace. 

3) Před započetím stavebních prací je nutné dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb.,                

o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, provést oddělenou skrývku kulturní 
vrstvy půdy, ornice v celkové mocnosti 15 cm, na pozemcích (KN): 

• p. č. 1288, 1289/1 a 1289/5, k. ú. Písková Lhota u Poděbrad, 

• p. č. 248/1, 248/24 a 290/1, k. ú. Přední Lhota u Poděbrad. 

• Skrývka ornice bude provedena pouze pod vlastní stavbou a pod zpevněnými plochami, přičemž 
při skrývce musí být respektována skutečná mocnost půdního horizontu. 

• Vrstva ornice v minimálním množství  176,40 m3 bude využita na výše uvedených částech 
pozemků, za účelem vyrovnání terénních nerovností, ozelenění zeleného pásu při komunikaci atd. 
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• Do doby využití, budou kulturní vrstvy deponovány na výše uvedených pozemcích a zabezpečeny 
před zaplevelením a odcizením. Deponie bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k ohrožení 
okolních pozemků (např. splachy atd.) a bude viditelně označena. 

• Dle § 14 odst. 5, vyhlášky č. 271/2019 Sb., MŽP ČR bude veden protokol o veškeré činnosti 

spojené se skrývkou. 

• V terénu budou znatelně vyznačeny hranice záboru a nebudou svévolně posunovány do okolního 
terénu. Dojde-li užíváním pozemku k narušení okolních pozemků, je žadatel na vlastní náklady 
povinen uvést toto do původního stavu. 

4) Dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
v platném znění, se uděluje výjimka z povinnosti provést oddělenou skrývku kulturních vrstev 

půdy na pozemcích (KN): 
• p. č. 667/22 a 1374/13, k. ú. Kostelní Lhota, 

• p. č. 581, 630/8 a 630/18, k. ú. Písková Lhota u Poděbrad,     
a to vzhledem k tomu, že výše uvedené pozemky jsou sice pozemky zemědělského půdního fondu  
(ležící ladem), které však doposud nesloužily k obhospodařování, ale spíše jako zelený pás při 
komunikaci a momentálně slouží jako komunikace (leží pod jejím tělesem). Výjimka z povinnosti 
provést skrývku je žádoucí i vzhledem k tomu, že tato zemina by mohla být degradovaná a 
znečištěná, a její navrácení na pozemky zemědělského půdního fondu by mohlo mít za následek 
poškození fyzikálních, chemických či biologických vlastností půdy. Tato zemina bude ponechána na 
svahu silničního tělesa, k případnému ozelenění, vyrovnání terénu apod. 

• Dále orgán uděluje výjimku z provedení skrývky podornice a to vzhledem k tomu, že pozemky 
spadají převážně do IV. bonitní třídy, nachází se u komunikace, kde půda může být znečištěná, 
z toho důvodu není žádoucí tuto zeminu skrývat a umisťovat na pozemky zemědělského půdního 
fondu, sloužící k běžnému hospodaření. 

5) Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, ke změně účelu využití plochy na 
účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11a odst. 3 zákona. 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. 

6) V rámci celkového záměru je uvedeno, že některé pozemky neuvedené v této žádosti, budou sloužit 
k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do 
původního stavu, kdy dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, za podmínky: 

je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně 
oznámen příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Požadujeme dodržení této 
podmínky.  
 

7. Závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze dne 18. 07. 2021, č. j.: 006954-22-701, ve 
kterém byly pro realizaci záměru stanoveny tyto podmínky: 

Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její realizaci. 
Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování, 
výška, rozsah atd.) Stanovisko je platné pro územní a stavební řízení. Žadatel je oprávněn pořizovat 
kopie tohoto stanoviska za účelem jeho dalšího šíření dotčeným subjektům v rámci správní ekonomie, 
tak aby se zamezilo duplicitnímu projednávání. Stanovisko je konečné a platné 2 roky. 

8. Závazné stanovisko KHS ze dne 18. 07. 2022, č. j.: KHSSC 35507/2022, ve kterém byly pro 
realizaci záměru stanoveny tyto podmínky: 

1. Nejpozději ke kolaudaci stavby investor předloží KHS rozbor vody z nové koncové části 
vodovodního řadu v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky 252/2004 Sb., kterou 
se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 
vody, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 5, rozsah „krácený“). 

2. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro 
přímý styk s pitnou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu 
jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst, 11 zákona. 
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9.  Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a st.           
odborn. dozoru ze dne 19. 07. 2022, spis. zn.: 140624/2022-1322-OÚZ-PHA, ve kterém byly pro realizaci     
záměru stanoveny tyto podmínky: 

Před zahájením stavby žádáme o zaslání termínu realizace min. 3 týdny předem včetně navržených 
objízdných tras k provedení zvláštních opatření na adresu:  

Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové 
Velké náměstí 33 
500 01 Hradec Králové 
Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel.: 973 251 519 

 

10. Závazné stanovisko MěÚ Nymburk, Odboru životního prostředí ze dne 23. 11. 2020, č. j.: 
MUNYM-100/90229/2020/Ryb, ve kterém byly pro realizaci záměru stanoveny tyto podmínky: 

• Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně blízkých pozemků určených k plnění 
funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona – tedy musí být použita taková opatření, aby nemohlo dojít 
k poškození lesního porostu, případně kořenového systému lesních dřevin. 

• Stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo k omezení 
hospodaření na okolních pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 

• Po dokončení stavebních prací bude okolí přiléhající k dotčenému území uvedeno do původního stavu. 
• Přístup na staveniště musí být realizován mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
• Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 83 9061 – o ochraně stromů, porostu a vegetačních ploch      

při stavebních pracích, zejména: 
-při výkopových pracích není přípustné poškození větších kořenů a odstraňování kořenů o průměru 
větším než 30 mm 
- v případě otevřené rýhy, která nebude zasypána do 48 hodin, je nutné přistoupit k ochraně              
proti vysychání 
- u stromů ležících v těsné blízkosti výkopů požadujeme, aby po celou dobu stavebních a výkopových 
prací byl kmen stromů vhodným způsobem zabezpečen proti poškození (např. bednění) 
- kořenová zóna bude chráněna proti nežádoucímu zhutnění; povrchové poškození kmene a kořenů je 
nutné ihned ošetřit fungicidním přípravkem 
-stavební odpadový nebo výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkcí 
lesa v k. ú. Sadská, Kostelní Lhota a Písková Lhota u Poděbrad 
- průběhu provádění stavby nesmí být poškozeny vzrostlé lesní dřeviny 

 

11. Závazné stanovisko MěÚ Nymburk, Odboru životního prostředí ze dne 25. 11. 2020, č. j.: 
MUNYM-100/91582/2020/Ryb, ve kterém byly pro realizaci záměru stanoveny tyto podmínky: 

• Realizace záměru bude provedena podle přiložené projektové dokumentace „II/611 Kostelní Lhota - 
Přední Lhota“, zakázka č. 2020/0036 z července 2020.. 

• Před realizací záměru bude ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o lesích požádán správní orgán o vydání 
rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí přímo dotčených částí lesních pozemků v k. ú. Sadská, Kostelní 
Lhota a Písková Lhota v PUPFL se všemi přílohami (Vyhl. Mze č. 77/1996 Sb.) 

• Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně blízkých pozemků určených k plnění 
funkcí lesa uvedených v § 13 zákona o lesích – tedy musí být použita taková opatření, aby nemohlo dojít 
k poškození lesního porostu, případně kořenového systému lesních dřevin. 

• Stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo k omezení 
hospodaření a okolních pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 

• Stavební práce, doprava stavebních materiálů, přístup ke stavbě ani další inženýrské sítě nebudou 
řešeny přes sousední lesní pozemky či dotčené lesní pozemky mimo zábor. 

• Stavební, odpadový nebo výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkcí lesa 
v k. ú. Sadská, Kostelní Lhota a Písková Lhota u Poděbrad. 

• Případné kácení stromů nebo jiné úpravy vzrostlých stromů či úpravy kořenových systémů stromů 
v místě stavby (v záborech) bude předem projednáno a odsouhlaseno revírníkem a OLH p. Jaroslavem 
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Žákem (tel. 724 524 388), a následně i s vlastníky dotčených lesních pozemků. Jiné kácení či úpravy 
stromů mimo zábory nejsou povoleny. 

• Po dokončení stavebních prací bude okolní terén uveden do původního stavu, včetně úklidu a úpravy 
okolí stavby a odstranění případného stavebního odpadu a zbytků stavebního materiálu. 

 

V případě dodržení výše uvedených podmínek, lze souhlasit s realizací akce. 

 

Odůvodnění: 

Dne 30. 11. 2022 podal žadatel žádost o společné stavební a územní řízení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 10 vyhlášky č. 
183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 
vodoprávnímu úřadu.  

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 16. 1. 2023    
pod č. j.: MEUPDY/0003601/ZP/2022/IKr. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil 
od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit 
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.  

Projektovou dokumentaci stavby vodních děl vypracoval HBH Projekt spol. s r. o, Kabátníkova 5, 602 00 Brno, 
Ing. Blanka Turňová, zodp. projektantka: Ing Jana Ocásková (ČKAIT 1004014) dne: červen 2022, číslo 
zakázky2020/0036.  

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky: uvedeno v podmínkách 

Ke stavebnímu záměru vydal obecný stavební úřad MěÚ Poděbrady, Odbor výstavby a územního 
plánování dne 27 10. 2021 pod č. j.: MEUPDY/0070361/VUP/2021/MEr územní rozhodnutí. 

 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních 
vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání 
žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly 
shledány důvody bránící povolení. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů        
ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu - další dotčené osoby: 

Obec Písková Lhota, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Perfecta,spol. s r.o., Future reality s.r.o., FP 
majetková a.s., Obec Kostelní Lhota, Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Státní pozemkový úřad, 
Zdeněk Šafránek, Ivana Šafránková, Josef Martinek 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského 
kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán 
na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek        
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení 
stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 
způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
  
 
 
 

otisk úředního razítka 
Mgr. Iva Krejčíková 

Samostatný referent - vodoprávní úřad 
oprávněná úřední osoba 

  
 
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 
18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 9. 3. 2023. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
1. HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6 
 zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 
81, 150 00 Praha 5-Smíchov 
2. Obec Písková Lhota, IDDS: hstjdvm 
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
4. GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
5. Perfecta,spol. s r.o., IDDS: 6mcsxcu 
6. Future reality s.r.o., IDDS: kqj3syb 
7. FP majetková a.s., IDDS: 8afuwyz 
8. Obec Kostelní Lhota, IDDS: 6rpbqqp 
9. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
10. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
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11. Zdeněk Šafránek, Poděbradská č. p. 6, Písková Lhota, 290 01 Poděbrady 1 
12. Ivana Šafránková, Poděbradská č. p. 6, Písková Lhota, 290 01 Poděbrady 1 
13. Josef Martinek, Kostelní Lhota č. p. 67, 289 12 Sadská 
  
 
dotčené orgány 
14. Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí č. p. 20/1, Poděbrady I, 290 01  
Poděbrady 1 
15. Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí č. p. 20/1, 290 31  
Poděbrady I 
16. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
  
ostatní 
17. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
18. Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby, IDDS: 86abcbd 
 
Veřejnou vyhláškou: 
19. Obec Písková Lhota, Úřední deska, IDDS: hstjdvm 
20. Obec Kostelní Lhota, Úřední deska, IDDS: 6rpbqqp 
21. Městský úřad Poděbrady, Úřední deska, Jiřího náměstí č. p. 20/1, 290 01 Poděbrady 
22. Městský úřad Nymburk, Úřední deska, IDDS: 86abcbd 
 
Všechny osoby, jejichž vlastnické právo k sousedním pozemkům a staveb na nich by mohlo být provedením 
stavby dotčeno.  

parc. č. 506/27, 506/28, 630/4, 630/18, 630/21, 1493/1 v katastrálním území Písková Lhota u Poděbrad, 
107, 117/1, 376, 838/6, 838/7, 851/4, 903/4, 982/3, 1000/2, 1000/8, 1523/10, 1530/1, 1530/2, 1530/4, 
1610/1, 1648, 1649, st. p. 56/1, 99, 122, 94, 95, 101, 123, 169, 201 v katastrálním území Kostelní Lhota. 

 
 
 


		2023-03-10T07:57:34+0100
	Mgr. Iva Krejčíková
	samostatný referent - vodoprávní úřad




