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MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV 
Odbor výstavby a regionálního rozvoje  

 

Číslo jednací: MěÚ/3085/2018 Čáslav dne 30. ledna 2018 
Sp. zn.:           SU 632/2018-haj 
Vyřizuje:         Ivana Hájková 
Telefon:          327 300 217 
E-mail.:           hajkova@meucaslav.cz 
                      
Žadatel:      V zastoupení: 
Obec Vodranty, IČO 00640085   IKKO Hradec Králové, s.r.o., IČ 27482782 
zastoupena starostkou Bc. Ilonou Vavřičkovou zastoupena jednatelem společnosti  

Ing. Bohuslavem Koubou 
Vodranty 25      Bratří Štefanů 238 
286 01  Čáslav      500 03 Hradec Králové 3 

 
 

Oznámení zahájení územního řízení 
veřejnou vyhláškou 

 

Dne 17.1.2018 podala Obec Vodranty, IČ 00640085, zastoupena starostkou Bc. Ilonou 
Vavřičkovou, Vodranty 25, 286 01  Čáslav, zastoupena IKKO Hradec Králové, s.r.o., zastoupenou 
jednatelem společnosti Ing. Bohuslavem Koubou, Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové 3, 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: VODOVOD VODRANTY na pozemcích: 
pozemkové parcely číslo 105/3, 178/1 v katastrálním území: Kluky u Čáslavi, pozemkové parcely 
číslo 94/1, 115, 225, 230/2, 232, 233, 235/1, 235/3, 235/4, 235/5, 239, 240 v katastrálním území: 
Vodranty. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  

 

Popis stavby: 

jedná se o stavbu vodovodního řadu a veřejných přípojek ukončených u hranice sousedních 
nemovitostí; součástí stavby bude automatická tlaková stanice a přípojka elektro; 
vodovodní řad A        délka     1 715 m 
vodovodní řad B        délka        330 m 
vodovodní řad B 1        délka        174 m 
vodovodní řad B 1 - 1       délka          75 m 
vodovodní řad B 2        délka           95m 
vodovodní řad C        délka        260 m 
vodovodní řad C 1        délka          68 m 
vodovodní řad C 1 - 1       délka          96 m 
vodovodní řad C 1 - 2       délka          57 m 
vodovodní řad C 2        délka        110 m 
vodovodní řad C 3        délka          80 m 
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 Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle                  
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního 
zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.  

U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební 
úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru.  

Stavební úřad zároveň stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná 
stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 
plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah, stanovený v § 89 
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 
která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může 
uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním 
řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný 
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 
uvedené požadavky, se nepřihlíží.  

Stavební úřad současně dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí                      
ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zák. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád"), a to nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí 15 denní 
zákonné lhůty pro uplatnění námitek a připomínek v době pondělí a středa 8:00 - 11:30,                  
12:30 - 17:00; čtvrtek 8:00 - 11:00 v kanceláři č. 14 Městského úřadu Čáslav, odboru výstavby                  
a regionálního rozvoje. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním 
rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly 
námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 
Ivana Hájková 
oprávněná úřední osoba 
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Doručí se: 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) - doporučeně: 
Obec Vodranty, Čáslav, 286 01 Čáslav, DS: OVM, 7cnasjt, zastoupena: IKKO Hradec Králové, s.r.o., 
Bratří Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, 2nxbi38 
Obec Kluky, Kluky 56, 285 45 Kluky u Kutné Hory, DS: OVM, sgjakfh 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,                      
150 21 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx 
Povodí Labe, státní podnik, ul. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, dbyt8g2 
 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) – veřejnou vyhláškou: 
identifikace dle pozemků  - viz. příloha ,,celková situace stavby“ 
 

Dotčené orgány: 
Městský úřad Čáslav, odbor školství, kultury a památkové péče, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav 
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí, Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav 
Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, úřad územního plánování, Nám. Jana 
Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280,                    
284 01 Kutná Hora 1, DS: OVM_R, f3ahpz8 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje,  ÚP v Kutné Hoře, U Lorce 40, 284 01 Kutná               
Hora 1, DS: OVM, hhcai8e 
Policie ČR, DI, Kutná Hora, Na Námětí 421, 284 01 Kutná Hora 1, DS: OVM, 2dtai5u 
 
Na vědomí: 
Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, Praha, DS: PO_R, fxcng6z 

 

 
 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Čáslav,                   
Obecního úřadu Vodranty  a Obecního úřadu Kluky a současně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Městský úřad Čáslav, odbor výstavby                    
a regionálního rozvoje. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ....................................                Sejmuto dne: ....................................... 

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