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Stavební odbor

Mì stské ho ú øadu òÍ ì any, jako stavební ú øad pøí slu¹ ný podle 13 odst. 1 pí sm. c) zfüona
$
è ,. 183/ 2006 Sb., o ú zemní m plåí nování a stavební m øádu (stavební zfüon),
ve znì ní pozdì j¹ í ch pøedpisù

(dále jen ''stavební zákon''), ve spoleè né m ú zemní m a stavební m àí zení(dále jen ''spoleè né
àí zení ")
pøezkoumal podle $ 94a odst' 4, $ 90 a l l l stavební ho zfüona ¾ádost o vydání ú zemní ho
rozhoð nutía
stavebnfüo povolení (dále jen ''spoleì né rozhodnutí ''), kterou dne 30.9.20 15 podal

obec Dobøejovice,I è o 00240141, Na Návsi 26,25t01 Dobøejovåce
(dále jen ''®adatel''), anazál< Ladì tohoto pøezkoumání :
I.

Vydává podle $ 94a odst. 5, s 79 a 92 stavebnfüo zfüona a $ 13a vyhlá¹ Ê ì . 503/ 2006 Sb., o
podrobnì j¹ í ú pravì lizemní ho rozhodovií ní , ú zemní hoopatøení a stavební ho øádu

rozhodnutí o umí stì ní stavby
na stavbu:

revitalizace rybnftu Skalnft
Dobøejovice
(dále jen ''stavba'') na pozemku st. p. 485/ l (zastavì ná plocha a nádvoÊ,
st. p. 485/ 2(zastavì ná plocha a
nádvoøí ), parc. è . 359/ l (trvalý tåavní porost), parc. è . isglg,parc. è . 366lt} (orná pù da), paåc.
æ.370lI
(ostatní plocha), parc. ì . 370/ 3 (trvalý travní porost), parc. è . 37ol4 (trvalý
travní pä rost), paåc. è ,' 370/ 5
(ostatní plocha), parc.
370/ 6 (ostatní plocha), parc. è . 37O/ 16 (lesní pozemek),
iarc. e . ýolz±(ostatní
:.
plocha), parc. è . 370l¯ 5 (lesní pozemek)' parc. ì . 37Ol3I (ostatní plocña), p* ". o. 37Ol33 (ostatní
plocha),
parc. ì . 370149 (ostatní plocha), parc' è . 378 (ostatní plocha), p* ó. o. 379 (vodní plocha),
paµc' ì ' ssslt
(ostatní plocha), paµc. ì . 585/ 2 (ostatní plocha), paµc. è . 596l¯ (vodní plocha),
p* ". e. 744 (ostatní
plocha), paµc. è . 745 (ostatní plocha) v katasµálñ í mú zemí Dobøejovióe

u.

Vydává podle $94a odst.S a $ l15 stavební ho zií kona a $ 13a vyhlá¹ ky é . 50312006 Sb., o
podrobnì j¹ í ú pravì ú zemní horozhodování , ú zemní hoopatøení a stavebnfüo øií du

stavební povolení
na stavbu na pozemku st. p. 485/ 1 , 485/ ¯ , parc. ì . 359/ l, 35gl8, 366110, 37)ll, 37Ol3, 37Ol4,
37Ol5,
370/ 6, 370/ 16, 370l¯ 4, 370/ 25, 37ol3l, 370/ 33, 37ol4g,'378, 37g, 585/ 1, 585l¯ , 596l¯ ,
744, 745 v

katastrální m ûzemí Dobøej ovice.
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Stavba obsahuje:
obnova cest pro pì ¹ í _ okruh kolem
rybní ka, nezpevnì né kameninové cesty ¹ í øe 1,5 nebo 2 m,
drobný mobiliáø (laviè Ê,informaè ní panel, orevene stojany na kola,
odpaákové ko¹ e, døevì né
schody)

lávka pøes pøí tok do rybnfta ¹ í øe cca ¯ ,¯ m adé lky 7 m
molo - døevì né molo ¹ í øe2 m a dé Ê 7 ,7 m

-

døevì ná lávka

I I I . Stanoví podmí nky pro umí stì ní stavby:

l'

Stavba je umí stì na-na p_ozemcí ch st'

p.485/ l, 485t2,paµc. ì . 35g/ I ,359/ 8,366110,37OlI ,370/ 3,
370/ 4,370l5,370/ 6,37Ol16,37Ol24,37O/ 25,370/ 3I ,37Ol33,370/ 4g,378,37g,585/ 1,585/ ¯ ,596l¯ ,
744,745 v katastriální m ú zemÍ Dobøejovice.

2'

obnova cest pro pì ¹ í - je tvoøena okruhem kolem
rybnfta z nezpevnì ných kameninových cest ¹ í øe
l,5 nebo ¯ m, na teré nní ch nerovnostech opatøena .ôhodi¹ tì - u nuru¡ "na
asfaltovou komunikaci
na pozemku p.p.è . 585/ å k.ú . Dobøejovice.
Drobný mobiliáø (laviè ky, informaì ní panel, døevì né stojany na kola,
odpadkové ko¹ e, døevì né
schody) je umí stì n podé l cest.

3'
4'

Lávka pøes pøí tok do rybnfta ¹ ffe cca ¯ ,2 m adé Ê 7 m døevì ná lávka je
umí stì na na pozemku
p.p'è '.359/ 1k.ú . Dobøejovice na pøí toku do
rybnftá Skalnft
Molo _ døevì né molo ¹ ffe 2 m a dé Ê 7,7 m jeumí stì no na pozemku p.p.è :.379k.ú .
Dobøejovice.
Stavba bude umí stì na v souladu s grafickou pfflohou rozhodnutí ,
která obsahuje qýkres souè asné ho
stavu ú zemí v mì øí tku katastrální mapy se zakreslení m stavební ho pozemku,
pä zaáovan1åm
umí stì ní m stavby, s vyznaì ení m vazeb avlivù na okolí , zejmé nu u¿ dál"rrostí _od
hµanic pozemku a
sousední ch staveb.

5'
6'

I V.
l

'

¯'

Stanoví podmí nky pro provedení stavby:
bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval
I ng. Karel råajt È
-Staåba
0004360,
I ng. Martin Trè ka È KAI T 0006018; pøí padné zmì ny n"'-å
být pro'vede ny bez
pøedchozí ho povolení stavební ho ú øadu.

Mì Ú Rí oany odbor ®ivotní ho prostøedí jako orgán státní správy lesù pffslu¹ ný podle
$ 48 odst. 2
pí sm' c) z¼kona è ). 289l1995 Sb., o lesí ch a o zmì nì a dopinì ni
nì kterých
(lesní zfüon) vydal
závazné stanovisko, ve které m stanovil následují cí podm?nky:
'eton,i

1'
3'

r³ lµ

2'

Pozemek k plnì ní funkce lesa s nebude slou¾it jako deponie zeminy
z výkopových prací , slo¾i¹ tì
materiií lu nebo skládka odpadu nebo k umí stì ní provizorní ch staveb.

Nesmí dojí t k po¹ kození v nadzemní ani koøenové ì ásti okolní ho porostu.
Mì stsÊ ú øad v òi'í è anech, odbor ¾ivotní ho pµostøedí - vodoprávní ú øad pøí slu¹ ný podle
$ 104 odst. 2
pí sm' c) a $ 106 odst. 1 zái< ona è ,.254/ 2OO1Sb., o vodách
a o zmì nì nctt"µycn zákonù (vodní
zfüon), ve znì ní pozdì j¹ í ch pøedpisù vydal ke stavbì z¼lvazné stanovisko, jé ho¾
podmí nky je nutno

dodr®et:
1' Stavba nové

-

E

lávky o dé lce 7m a ¹ í øce2m pro pì ¹ í pøes nátok do
rybnftu Skalnft bude zalo¾ena
na nových betonoqých zrí kladech' Hlavní nosnou konstµukci
HvÊ budou tvoøit

dva hlavní
z lepené ho smrkové ho døeva. Mostovka lávky bude zhotóvena z
modøí noqých fo¹ en.
Zábradlí lávky bude tvoøeno døevì nými sloupky. Spoä ní hµana mostovÊ
bude umí stì na nad
hladinou Q100 = 334,72 m.n.m.

nosnÊ

2'

3'
4.

Koupací molo 2m ¹ iroké a7,7mdlouhé , orientované krat¹ í stranou smì rem
ke bøehu bude
tvoøeno ro¹ tem z modøí nových håanolù a bude zalo¼enona mikåopilotách,
na které budou
navazovat betonové pilí øe. Horní hµana koupací ho mola bude umí itì na
v minimální vý¹ ce 338'8¯
m'n'm' (vý¹ kový systé m Bpv), tzn. min. 30cm nad navr¾enou provozní hladinou
(333,520
m.n.m.) v µybnftu'
Doba, po kterou se souhlas podle $ 17 odst. 2 vodní ho z¼konaudì luje:
2 roÊ ode dne doruì ení .
Budou dodr¾eny podmí nky Povodí Vltavy, s. p. Ze dne 6.l.2015 zn.
\ O3466/ 2OI 4-242/ Má, jako
správce povodí ajako správce drobné ho vodní ho toku:

È
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a)

Pøi stavbì je nutno zajistit, aby nedo¹ lo ke zneì i¹ tì ní toku a bøehù výkopoým
ani dal¹ í m
materiálem nebo ropnými è i jinými látkami ¹ kodlivými vodám. provaa8cåmi
pracemi nesmí
být ohµo¾ena kvalita povrchové ani podzemní vody. Na stavbì musí
být prostøedky pro
zne¹ kodnì ní pøí padné haviárie.

b)

Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládrí n tak, aby mohlo
dojí t k jeho
splavení do koryta vodní ho toku. Nesmí být skladován ani v mí stech
ioustøedì né ho odtoku
povrchorr'ých v9d. V pøí padì splavení materiåí luze stavby
do koryta toku po¾adujeme koryto
neprodlenì vyì istit na nií klady Zhotovitele.

c)

Po¾adujeme pøedem oznámit zahájení stavby a pøizvat k závì reè né
kontrolní prohlí dce
stavby.

d)

Lávka na pøí toku do vodní nádr¾e bude umí stì na tak, aby nezasahovala
do prù toì né ho
profilu, a bude umí stì na nad vodní hladinou
Ql00. Pøi rÌ alizaci lávky nebude zasahováno do
koryta toku. Pilí øe budou umí stì ny a¾ na bøehové håanì toku tak, jak je zakåesleno
v
proj ektové dokumentaci

e)

Povodí Vltavy, státní podnik, správce vý¹ e citované ho DVT, neodpoví dá
za pàí padné¹ kody
vzniklé na vybudované stavbì v dù sledku è innosti vody.

Ð

g)

h)

i)
j)

str. 3

Stavebnft vy'Zve povodí Vltavy, státní podnik, k uzavøení smluvní ho
vztahu, kterým budou
sjednány podmí nky pro vybudování , umí stì n í a u¾í vání stavby na vodní m
dí | e _hrárzi,
ofuazují cí umì lou vodní nádr¾, v právu hospodaøit Povodí Vliavy, státní podnik
a tento
sm] uvní vztah bude uzavøen do vydání µozhodnutí opatøení o provedení
siavby.

Yýzva k uzavøení smluvnfüo vztahu dolo¾ená situací , zákåesem trvalé ho záboru
do katastµální
maPy, pøedpokládanou v'ýmì rou záboruv m2, seznamem nemovitých
vì cí , d. pozemkù a
staveb, skuteè nì dotì ených umí stì ní m stavby, s uvedení m jejich
viastnftù , termí nem
zahájení a ukonè ení prací , platným stanoviskem a dále dle itanoviska,
bude doruè ena na
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddì lení ,
Grafická 36, I 5o ¯ 1
Praha 5, v pøedstihu nejmé nì 60 dnù pøed vydání m ro¼hodnutí / opatøení
o provedení stavby.
S ohledem na velikost doì asné ho zábora a dé tku jeho trvání bude
dále uzavøen pøí slu¹ ný
smluvní vztah na utí vání stavby, a to do vydrí ní rôzhodnutí / opatøení o proveden?
stavby.
Bøeh nií dr¾ev mí stì upevnì ní mola bude zpevnì n tak, aby nedocházelo
k niì ení bøehu a jeho
sesouvání .

Pøi udr¾ovací ch prací ch (nátì rech) budou pou¾í vií nynátì ry ekologicky nezávadné .
odbor ¾ivotní ho prostøedí Mì Ú òÍ è an| jako oµgán státní spåávy ocfuany pøí rody
a krajiny pøí slu¹ ný
podle $ 77 odst. 1 pí sm. a) zákonaÈ µÀ e. n4å92Sb. o oï µanì pøí rody
a kµajiny vydal ke stavbì
zánazné stanovisko, jeho¾ podmí nky musí být pøe realizaci zámì rudodi¾eny:"
l' Fyzické a právnické osobyjsou povinny pøi pµovádì ní stavební ch prací postupovat tak, aby
nedocházelo k nadmì rné mu ú hynu ¾ivoè ichùnebo niè ení biotopù ,
kte'e-u r'" zabrániåteóµlnicty
i ekonomicky dostupnými prostøeð ky.

4'

2' Výkopová'"Tl3,
3'
4'

stavební odpady, odtì ¾ený sediment a jiné materirí ly budou ulo¾eny na
schválené ú lo¾i¹ tìtakoqým zpù sobem a v takové m mí stì øak, aby
nenáru¹ ovaly ¾ádnou slo¾ku
¾ivotní ho prostøedí .

Na náklady a riziko investora budou provedena pøedbì ¾ná a prù bì ¾ná opatøení
na záchranu
organizmù zvlá¹ tì i obecnì chµánì ných' které bude provádì no odbornì
¿ pù sobilýmiosobami.
Povµch okruhu pro pì ¹ í bude tvoøen mlatoaým povµchem a drobný mobiliáø
bude tvoøen pouze
pøí rodì b| í ?kýmt prvky, sochy, nauè né cedule, áøevì né laviè Ê
bez vyl¼itåjednotlivých pro hry a

sport.

5'
6.

Pøi ú pravì lesní ch cest budou obna¾ené koøeny døevin skryty zásypem do
inertní ho materiálu.
Molo bude pµovedeno dle pøedlo¾ené fotodokumentace a bude primrárnì slou¾it
k obhospodaøovåí ní rybnfta a nebude vyr¾í váno k veøejné prodù kci, pøí padnì jiné mu
komerè ní muú è elu,kter1ým by docházelo k nadmì rné rrllr ru¹ ení voanåho ptactva
nebo jiné mu
¹ kodlivé mu zásahu do ekologicko-stabilizaè ní funkce významné ho kµajinné ho
prvku rybnfta
Skalnft.

'

K podpoøe hní zdní ch pøí le¾itostí ¾adate| instaluje na vodní hladinu 15 ks budek pµo
hní zdì ní
vodní ho ptactva.

7

È
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8.
9.
5.
6.
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Vlastní výstavba nových cest a pµvkù v prostoru rybnfta Skalnft nebude provádì na v období
rozmno¾ování ®ivoì ichù v termí nu od 31. 3. do 31. 8. ka¾dé ho åoku.
O zapoì etí stavební ch prací , kontrotní ch dnech, kolaudaci stavby bude orgán ocfuany pøí rody
s pøedstihem 3 pracovní ch dnù informován.

®adatel oznámí stavební mu ú øadu termí n zahájení stavby.
®adatel oznámí stavební mu ú øadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlí dÊ stavby:

1. Vytyè ení stavby

7.

8.

2. Dokonì ení stavby
V zájmovem í zemi stavby se mù ¾enach¼net nebo zasahovat ochåanným pásmem eneµgetické
zaàí zeníÈ Bz nistriuuce' a.s. Pøed zapoè etí m zemní ch prací budou µasy slávají cí ch podzemní ch
vedení ve správì CEZ Distribuce' a.s. vytýì eny' Vytyè ení provede È Bz olstriuuce a.s. na
objednávku stavební ka podanou min 14 dní pøedem prostøednictvÍ mzákaznické linky È EZ.
Znmní práce v ochranné m pásmu podzemní ch vedení budou provádì ny ruè nì bez pou¾ití
mechanizace a s maximální pozorností , aby nedo¹ lo k jejich po¹ kození .

9.

U nadzemní ch vedení nesmí bý sní ¾ena stabilita opì rných bodù a po¹ kozeno uzemnì ní . Pøi prací ch
pod nadzemní m vedení m nebudou pou®ity mechanizmy vy¹ ¹ íne¾ 3 m. Pod vedení m nesmí byt
provádì na skládka materiálu ì i zeminy.

10.

V pøí padì ,

1

l.

®e projektovaná stavba zasáhne do ochåanné ho pásma nadzemní ch vedení , nebo bude po
vytyè ení zji¹ tì no, ¾e zasahuje do ochranné ho pásma podzemní ch vedení ,je nutné po®ádat o souhlas s
umí stì ní m stavby nebo è inností v ochranné m pásmu'

Projektovou dokumentaci staveb, pøi nich¾ dojde ke styku s ochµanným pásmem nì které ho z
energetických zaàí zenínebo ke styku s venkovní mi vedení mi, po¾aduje cpz nisµiuuce pøedlo¾it k
vyjádøení .

l¯ . Y zájmové mú zemi stavby mù ¾edojí t ke styku s vedení m elektronicÊch komunikací v majetku
CETI N, a.s'. Podzemní vedení musí být pøed zahájení m stavby vytyè eno a bude dbáno jeho ochåany.
Pøi vlastní realizaci stavby je stavebnft povinen dodr®et podmí nÊ CETI N, a.s. Stanovené k ochµanì
sí tí elektronicÊch komunikaci v její m majetku.

13. Ve¹ keré in¾enýrské sí tì budou pøed zahájení m zemní ch prací vytyè eny jejich vlastnÊ a správci
anebo za jejich ú è asti.Bude dbáno ochµany vedení in¾enýrsÊch sí tí a budou dodr¾eny poð -ånLy
jejich vlastní kù a správcù kjejich ochåanì .
14.

V prù bì hu realizace stavby nebudou po¹ kozeny okolní nemovitosti, pøí padná po¹ kození budou
odstranì na stavební kem nebo na jeho nåí klady.

15.

V prù bì hu stavby budou pffjezdové komunikace udr®ovány v è istotì , pøí padná zneè i¹ tì ní budou

pravidelnì odklí zena v prù bì hu dne.

16. Stavba bude dokonè ena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí .
17. Stavba bude provádì na stavební m podnikatelem; zhotovitel ruè í zabezpeì né provádì ní stavby dle
schválené ho pµojeÊtu a platných pøedpisù . Minimálnì 15 dní pøed zahájení m prací sdì lí stavební k
stavební mu ú øadu Rí è anyjmé no odpovì dné osoby zhotovitele stavby za provádì ní stavby'

l8. Bez kolaudaì ní ho souhlasu

nesmí být stavba u®í vána. ®ád,ost o kolaudaè ní souhlas bude podána na
pøedepsané m formuláøi dle vyhlá¹ Ê è ). 526l¯ 006 Sb., kterou se provádì jí nì která ustanovení
stavebnfüo z¼l< ona ve vì cech stavební ho øádu.

Úè astní ci àí zenínanì ¾ se vztahuje rozhodnutí spµávní ho orgií nu:
obec Dobøejovice, Na Návsi 26,25l01 Dobøejovice

odù vodnì ní :
Dne 30.9.2015 podal ¾adaÍ e| ¾ádost o vydání spoleè né horozhodnutí ' Uvedeným dnem bylo zahájeno
spoleè né øí zení . Pµoto¾e¾ádost nebyla ú plná a nebyla dolo¾ena v¹ emi podklady a zátvaznýrri stanovisÊ
potøebnými-pµo její øádné posouzení , byl ¼adaÍ eldne 30.9.20 15 vyzván k doplnì ní ¾ádosti a àí zeníbylo
pøeru¹ eno. Zád,osÍ byla doplnì na dne 3.2.2016'
Stavební ú øad oznámil zahájení spoleè né hoÍ Í zení známým ú è astnftûm àí zenía ð otè enýmorgánù m.
Souì asnì podle ustanovení $ l12 odst. 2 stavebnfüo zákona upustil od ohledání na mí stì a ù stní ho

È
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jednání , proto¾e jsou mu dobøe známy pomì ry v ilzemí a ¾ádost posÊtuje dostateè ný poð kladpµo
posouzení zámé ru, a stanovil, ¾e ve lhù tì do 15 dnù od doruè ení tohoto oznámení mohou ú è astní ciffzení
uplatnit své námiÊ a dotè ené orgány svázávazná, stanoviska.
Stavební ú øad v provedené m spoleì né m àí zenípÍ ezkoumal pøedlo¾enou ¾ádost, projednal ji s ú è astnÊ
í í zenía dotè enými orgåí ny a zjistil, ¾e její m uskuteì nì ní m nebo u¾í vání mnejsou ohµo®eny zájmy
chåránì né stavební m Zákonem, pøedpisy vydanými kjeho pµovedení a zvlá¹ tní mi pøedpisy. Umí stì ní
stavby je v souladu se schválenou ú zemnì plrí novací dokumentací a vyhovuje obecným po¾adavkù m na
vyu¾í vání ûzemÍ .Projektová dokumentace stavby splòuje obecné po¾adavky na výstavbu. Stavební ú øad
v pµù bì hu ffzení neshledal dù vody, které by bránily povolení zámì ru.
Stanoviska sdì lili:

-

Mì Ú Råe* y odbor ®ivotní ho pµostøedí

Stavební rí øad zajistil vzájemný soulad pøedlo¾ených závazných stanovisek dotè ených orgánù

vy¾adovaných zvlá¹ tní mi pøedpisy a zahrnul je do podmí nek rozhodnutí .

Stavební ú øad rozhodl, jakje uvedeno ve aýroku rozhodnutí , zapolòití ustanovení právní ch pøedpisù ve
výroku uvedených.

Úì astní ci àí zení- dal¹ í dotè ené osoby v ú zemní m øí zení :
Povodí Vltavy, státní podnik, I DDS: gg4t8hf

È Bz nisriuuce, a. s., Teplická, Dì è í n
È eská telekomunikaè ní iñfrasµuktura a. s., ol¹ anská, Praha
Úè astní ci àí zení- dal¹ í dotì ené osoby ve stavební m àí zenÍ :
Povodí Vltavy, státní podnik, I DDS: gg4tShf
Pµahy

È Ezoistribuce' a' s., Teplická, Dì è í n
È eská telekomunikaè ní iñfrastruktura a.s., ol¹ anská, Pµaha
Vypoøádání s návrhy a námitkami ú ì astnftù

-

Úè astní ci neuplatnili návrhy

a

námitky.

Vyhodnocení pøipomí nek veøejnosti:

-

Veøejnost nevznesla pøipomí nky

È .i. zz
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Vypoøádání s vyjádøení mi ú ì astnftù k podkladù m rozhodnutí :
- Úè astní ci se k podkladù m rozhodnutí nevyjádøili.

Pouè ení ú è astní kù :
Proti tomuto rozhodnutí selze odvolat do 15 dnù ode dne jeho oznámení k odboru regionální ho rozvoje
Kµajské ho ú øadu Støedoè eské ho kraje podání m u zdej¹ í ho správní ho oµgrí nu.

odvolrí ní se podává s potøebným poì tem stejnopisù tak, aby jeden stejnopis ztistï správní mu orgánu a
aby katdý ú ì astnft dostal jeden stejnopis. Nepodá³ i ú ì astnft potøebný poè et stejnopisù , vyhotoví je
správní oµgií nna nráklady ú è astní ka.odvolání m lze napadnout qýrokovou è ást rozhodnutí , jednotliv.ý

výrok nebo jeho vedlej¹ í ustanovení . odvolrání jen proti odù vodnì ní rozhodnutí je nepøí pustné .

Stavební riøad po dni nabytí právní moci qýroku o umí stì ní stavby doruè í tadateli stejnopis pí semné ho
vyhotovení ú zemní ho rozhodnutí opatøený dolo¾kou právní moci spolu s ovì øenou gµafickou pøí lohou,
stejnopis pí semné ho vyhotovení ú zemní hoµozhodnutí opatøený dolo®kou právní moci doruè í také mí stnì
pøí slu¹ né muobecní mu ú øadu, pokud není stavební m ú øadem, a jde-li o stavby podte $ 15 nebo 16
stavební ho z¼kona, také stavební mu ú øadu pøí slu¹ né muk povolení stavby.

Stavební riøad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby za¶ le®adateli jedno vyhotovení
ovì øené projektové dokumentace a ¹ tí tek obsahují cí identifikaì ní ú daje o povolené stavbì . Dal¹ í
vyhotovení ovì øené pÊektové dokumentace za¹ le vlastní kovi stavby, pokud není ®adatelem. ®adatel je
povinen ¹ tí tekpøed zahájení m stavby umí stit na viditelné m mí stì u vstupu na staveni¹ tì a ponechat jej
tam a¾ do dokonè ení stavby, pøí padnì do vydåání kolaudaè ní hosouhlasu; rozsáhlé stavby se mohou
oznaì itjiným vhodným zpù sobem s uvedení m ú dajù ze ¹ tí tku.
Spoleì né rozhodnutí má podle $ 94a odst.S stavební ho zákona platnost Zroky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude pµávní moci.

,,otisk rí øední ho r azí tka"
oprávnì ná ú øední osoba:
I ng. Andrea Voøechová, os.è . 496

opatøeno ovì øeným elektronicÊm podpisem

Poplatek:
Správní poplatek podle ziákona ì . 634l¯ 004 Sb., o správní ch poplatcí ch byl zaplacen

obdµ¾í :
ú è astní ci(doruè enky)
obec Dobøejovice, I DDS: n7ua9vb
Povodí Vltavy, státní podnik, I DDS: gg4tShf

u.Råè unyu
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È Bzoistribuce' a. s., I DDS: v95uqfy
È eská telekomunikaì ní infrastrukturá a's., I DDS: qa7425t
dotè ené orgií ny státní správy

Mì U Rí ì any, odbor ¾ivotnfto prostøedí , Komenské ho námì stí ì .p. 1619, 25I

u

Øí ì uny u Prahy
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RSA/2048 bits

Public key:

CN=Martin Sklenář
C=CZ
O=Obec Dobřejovice [IČ 00240141]
2.5.4.11=001
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Signer:

Martin Sklenář
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