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VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - oddělení 
stavebního úřadu a územního plánování, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 
1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 12.7.2018 podal 

Obec Odřepsy, IČO 00239518, Odřepsy 72, 289 07  Libice nad Cidlinou, 
kterou zastupuje Kamil Hronovský, IČO 68459327, nar. 31.7.1976, Na Drahách 190, 
533 21  Vysoké Chvojno 

(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 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

oprava stávajících a vybudování nových chodníků v obci Odřepsy podél silnice č. 
I/11 a č. III/3281 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 154 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 209 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 211 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 233 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 386/3 (ostatní plocha), parc. č. 963/1 
(ostatní plocha), parc. č. 964/1 (ostatní plocha), parc. č. 964/4 (zahrada), parc. č. 964/6 (ostatní 
plocha), parc. č. 964/23 (ostatní plocha), parc. č. 967/1 (ostatní plocha), parc. č. 967/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 967/3 (ostatní plocha), parc. č. 967/5 (ostatní plocha), parc. č. 967/6 (ostatní 
plocha), parc. č. 967/8 (ostatní plocha), parc. č. 967/9 (ostatní plocha), parc. č. 967/10 (ostatní 
plocha), parc. č. 972/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Odřepsy. 
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Stavba obsahuje: 
Oprava stávajících a vybudování nových chodníků Odřepsy" je rekonstrukce části stávajících 
chodníků a vybudování nových chodníků v obci Odřepsy podél průtahu silnice I. třídy č. 11 
(Poděbrady - Chlumec nad Cidlinou) a III. třídy č. 3281 směr Libice nad Cidlinou. Stavba se 
nachází v zastavěném území obce Odřepsy, staveništěm prochází silnice I/11 a III/3281. V části 
záměru SO 101 se jedná o rekonstrukci stávajícího oboustranného chodníku u silnice I/11. Po 
pravé straně silnice I/11 (směr Poděbrady) je chodník veden k okrajům zastavěného území, po 
levé straně je chodník veden od rodinného domu č.p. 60 k č.p. 2. Stávající chodník je v 
nevyhovující šířce a ve větší části vykazuje i poruchy (např. rozpadlá dlažba). V části SO 102 
se jedná o novostavbu jednostranného chodníku podél silnice III. třídy č. 3281 od křižovatky s 
I/11 směr Libice nad Cidlinou a dále pak o rekonstrukci stávajícího oboustranného chodníku. 
Trasa je rozdělena do čtyř úseků, úseky jsou děleny křižovatkami s místními komunikacemi.   
 
SO 101- rekonstrukce chodníku u silnice č. I/11 
- rekonstrukce stávajícího oboustranného chodníku 
- rekonstrukce autobusové zastávky včetně nového proskleného přístřešku 
SO 102 - novostavba jednostranného chodníku podél silnice č. III/3281 a rekonstrukce 
stávajícího chodníku 
- novostavba nového chodníku od křižovatky se silnicí č. I/11 směr Libice nad Cidlinou v 

šířce 1,5 m, délka nového chodníku bude 145 m  
SO 401 - přisvětlení přechodu pro chodce 
- 2 ks speciálních 150W LED svítidel určených pro přechod pro chodce    
 
O stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy (přechody) dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, bude požádáno min. 30 dnů před 
provedením u Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje tak, aby ke dni konání 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace datum 06/ 2017 a ověřené ve 

stavebním řízení, kterou vypracoval Kamil Hronovský, autorizovaný technik pro dopravní 
stavby, specializace nekolejová doprava, Brněnská 700/25, 500 06  Hradec Králové, ČKAIT 
- 0601891; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 
stavebního úřadu. 

2. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 154 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 209 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 211 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 233 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 386/3 (ostatní plocha), 
parc. č. 963/1 (ostatní plocha), parc. č. 964/1 (ostatní plocha), parc. č. 964/4 (zahrada), 
parc. č. 964/6 (ostatní plocha), parc. č. 964/23 (ostatní plocha), parc. č. 967/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 967/2 (ostatní plocha), parc. č. 967/3 (ostatní plocha), parc. č. 967/5 
(ostatní plocha), parc. č. 967/6 (ostatní plocha), parc. č. 967/8 (ostatní plocha), parc. č. 
967/9 (ostatní plocha), parc. č. 967/10 (ostatní plocha), parc. č. 972/1 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Odřepsy. 

3. O stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy (přechody) dle § 77 zákona č. 361/2000 
Sb. (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, bude požádáno min. 30 dnů 
před provedením u Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje tak, aby ke dni 
konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení.  

4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 
5. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
6. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem vybraným na základě 

provedeného výběrového řízení. 
7. Stavebník písemně oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu 

provádět nejpozději 14 dnů před zahájením stavebních prací. 
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8. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících 

inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato 
zařízení nesmí být prováděnou stavbou nijak poškozena. 

9. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen v dostatečném předstihu oznámit 
termín zahájení těchto prací Archeologickému ústavu AV ČR Praha. 

10. V průběhu prací je nutné řádně označit objížďky a požární technice umožnit příjezd a 
průjezd ke všem objektů, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup 
k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. 

11. O stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy z důvodu výstavby bude požádáno 
min. 30 dnů předem u Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Vzory 
žádostí jsou dostupné na http.//www.kr-stredocesky.cz/krajský úřad/doprava. 

12. O stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy z důvodu výstavby bude 
požádáno min. 30 dnů předem u Odboru dopravy Městského úřadu Poděbrady. 

13. Doba platnosti tohoto rozhodnutí se stanovuje na 3 roky po nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí. 

14. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
15. Při provádění stavebních prací budou splněny podmínky uvedené:  
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace souhlas dne 

26.7.2017 č.j. 4791/17/KSUS/KHT/RYG 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR souhlas dne 24.11.2017 č.j. 12364/21/17-21200-Ny 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR souhlas dne 2.10.2018 č.j. 12364a/21/17-21200-Ny 
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem závazné stanovisko dne 4.8.2017 č.j. 

96251/2017/-8201-OÚZ-LIT 
- Krajský úřad Středočeského  kraje, odbor dopravy vyjádření dne 11.12.2017 č.j. 

145778/2017/KUSK-DOP/Pik 
- Krajský úřad Středočeského  kraje, odbor dopravy dne 14.12.2017 č.j. 145770/2017/KUSK-

DOP/Pik 
- Krajský úřad Středočeského  kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 

stanovisko dne 13.7.2017 č.j. 084800/2017/KUSK 
- Krajský úřad Středočeského  kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 

rozhodnutí dne 9.10.2018 č.j. 132736/2018/KUSK-DOP/HOL 
- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 11.7.2018 č.j. 0100953027 
- ČEZ Distribuce, a. s. souhlas dne 1.8.2017 č.j. 1093654515 
- CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vyjádření dne 15.4.2017 č.j. 589886/17 
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vyjádření dne 20.7.2017 č.j. 2223/2017 
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, se sídlem v Kladně, územní odbor Nymburk 

závazné stanovisko dne 1.8.2017 č.j. NY-579-2/2017/PD 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní 

inspektorát stanovisko dne 6.9.2018 č.j. KRPS-213630-1/ČJ-2018-010806-PD 
- Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby, územního plánování a životního  prostředí - 

oddělení stavebního úřadu a územního plánování závazné stanovisko dne 27.7.2018 č.j. 
VZUP/0047409/2018/MNo 

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyjádření dne 12.7.2017 č.j. ARUP-7305/2017 
16. U objektů, které přímo přiléhají k chodníkům, nebude zvýšena nivelita stávajících chodníků 

nebo nivelita nových nepřesáhne výšku spodní hydroizolace (základové spáry) těchto 
objektů.  

17. Po ukončení prací bude okolí přiléhající k dotčenému území uvedeno do původního stavu. 
18. Stavbou nesmí být poškozeny sousední nemovitosti. V opačném případě je stavebník 

povinen vše uvést do původního stavu. Zemina z výkopů nesmí být ukládána na krajnici 
silnice. 
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19. Stavbou nesmí být nad míru přípustnou obtěžováni uživatelé sousedních nemovitostí 
prachem, hlukem, vibracemi apod.  

20. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„STAVBA POVOLENA“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její 
označení i jiným způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny 
údaje ze štítku vyžadované zákonem (§ 18d vyhl. Č. 503/2006 Sb.). 

21. Staveniště bude vhodným způsobem označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných 
osob. 

22. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámeno vlastníkům dotčených 
pozemků. 

23. Dokončenou stavbu, nebo její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na 
základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona, který vydá 
na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad.    

24. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochran zdraví při práci). 

25. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavbu a příslušné normy. 

26. Při provádění stavby budou splněna ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.  

27. Za dodržení výše uvedených podmínek a podmínek daných rozhodnutími, stanovisky 
a vyjádřeními uvedenými v tomto rozhodnutí je zodpovědný investor. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Odřepsy, Odřepsy 72, 289 07  Libice nad Cidlinou 

 

Odůvodnění: 

Dne 12.7.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na opravu stávajících a 
výstavbu nových chodníků v obci Odřepsy. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, 
veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona 
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a 
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 
16.11.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 
stanoviska.  

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, 
veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a 
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje 
obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, 
které by bránily povolení záměru. 
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Stanoviska sdělili: 
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace souhlas dne 

26.7.2017 č.j. 4791/17/KSUS/KHT/RYG 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR souhlas dne 24.11.2017 č.j. 12364/21/17-21200-Ny 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR souhlas dne 2.10.2018 č.j. 12364a/21/17-21200-Ny 
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem závazné stanovisko dne 4.8.2017 č.j. 

96251/2017/-8201-OÚZ-LIT 
- Krajský úřad Středočeského  kraje, odbor dopravy vyjádření dne 11.12.2017 č.j. 

145778/2017/KUSK-DOP/Pik 
- Krajský úřad Středočeského  kraje, odbor dopravy dne 14.12.2017 č.j. 145770/2017/KUSK-

DOP/Pik 
- Krajský úřad Středočeského  kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 

stanovisko dne 13.7.2017 č.j. 084800/2017/KUSK 
- Krajský úřad Středočeského  kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 

rozhodnutí dne 9.10.2018 č.j. 132736/2018/KUSK-DOP/HOL 
- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 11.7.2018 č.j. 0100953027 
- ČEZ Distribuce, a. s. souhlas dne 1.8.2017 č.j. 1093654515 
- CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vyjádření dne 15.4.2017 č.j. 589886/17 
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vyjádření dne 20.7.2017 č.j. 2223/2017 
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, se sídlem v Kladně, územní odbor Nymburk 

závazné stanovisko dne 1.8.2017 č.j. NY-579-2/2017/PD 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní 

inspektorát stanovisko dne 6.9.2018 č.j. KRPS-213630-1/ČJ-2018-010806-PD 
- Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby, územního plánování a životního  prostředí - 

oddělení stavebního úřadu a územního plá závazné stanovisko dne 27.7.2018 č.j. 
VZUP/0047409/2018/MNo 

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyjádření dne 12.7.2017 č.j. ARUP-7305/2017 

 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
st. p. 4/1, 7, 8, 15, 18, 20, 38, 39, 40/1, 40/2, 42, 61/1, 64/1, 64/2, 65, 68, 79/2, 80, 81, 
83, 84, 137, 138, 149, 152, 157, 158, 160, 161/1, 183, 185, 192, 193, 194, 195, 201, 
203, 204, 207/1, 210, 212, 213, 280, parc. č. 2/2, 7, 26/1, 31/1, 35/2, 36/1, 36/2, 72/5, 
76/1, 76/2, 81/3, 94/3, 110, 189/5, 189/12, 198/1, 412, 963/2, 964/16, 964/17, 967/7, 
1034/1, 1056 v katastrálním území Odřepsy 

  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Odřepsy č.p. 3, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 8, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 104, č.p. 
28, č.p. 140, č.p. 42, č.p. 82, č.p. 89, č.p. 43, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 67, 
č.p. 56, č.p. 58, č.p. 84, č.p. 75, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 79, č.p. 83, č.p. 85, č.p. 90, č.p. 
91, č.p. 92, č.p. 93, č.p. 95, č.p. 100, č.p. 102, č.p. 103, č.p. 107, č.p. 110, č.p. 109 a 
č.p. 77 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně: 
-  Bc. Martin Švorc námitka č.j. 0070560/2018 

jako vlastník objektu č.p. 2 v obci Odřepsy podávám námitku proti výšce nového chodníku 
před č.p. 2 a žádám o zachování výšky chodníku tak, aby nebyl vyšší než spodní izolace 
budovy č.p. 2, která je provedena formou podříznutí a vsazení izolačního pásu. Výšky 
izolace jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dokumentu. Výšky jsou měřeny vzhledem k 
současné výšce komunikace I/11. 
Dále je také na rohu č.p. 2 umístěna státní nivelační značka, jejíž výška je také uvedena v 
příloze č. 1.  

Stavební úřad vyhodnotil výše uvedenou námitku a upozorňuje, že je řešena v bode č.16 
podmínek pro umístění a provedení stavby, kde je výška chodníků řešena vůči přilehlým 
objektům, nikoliv k úrovni stávající komunikace č. I/11.  
Nivelační značka na objektu č.p. 2 nesmí být ze zákona poškozena ani samovolně přesunuta. 
Před objektem č.p. 2 (prodejna autodílů) bude chodník rozšířen na 2,0 m v délce 19,5 m, aby 
bylo umožněno jako dosud částečné stání na chodníku pro zákazníky provozovny – 2 místa.  

  

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- veřejnost se k záměru nevyjádřila 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis 
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení 
ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným 
orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru 
staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek 
obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. 

 

Při provádění stavby je stavebník povinen 
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 

stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno 
a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v 
těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu, 

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 
stavby 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. 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 
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- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek 

stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této 
prohlídky se zúčastnit, 

- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které 
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, 

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 

Pánková Jana 
samostatný odborný referent - úsek stavební řád 

  
 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 
 
účastníci (dodejky) 
Kamil Hronovský, IDDS: apqb72i 
 zastoupení pro: Obec Odřepsy, Odřepsy 72, 289 07  Libice nad Cidlinou 
Obec Odřepsy, IDDS: qgtam6t 
Josef Ptáček, Odřepsy č.p. 84, 289 07  Libice nad Cidlinou 
Jitka Ptáčková, Odřepsy č.p. 84, 289 07  Libice nad Cidlinou 
Miloš Šimůnek, Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00  Praha 4-Krč 
Milena Šimůnková, Komenského č.p. 405, 281 51  Velký Osek 
Bc. Martin Švorc, Na Chmelnici č.p. 625/53, 290 01  Poděbrady II 
Miroslava Švorcová, U Bažantnice č.p. 1262, Poděbrady III, 290 01  Poděbrady 1 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Jan Fencl, Dvořákova č.p. 555/6, Poděbrady II, 290 01  Poděbrady 1 
Alena Fenclová, U Pergamenky č.p. 1312/5, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Zuzana Podoláková, Odřepsy č.p. 108, 289 07  Libice nad Cidlinou 
Ing. Pavel Žilák, Chmelířova č.p. 283/15, Praha 9-Miškovice, 196 00  Praha 96 
 
Dalším účastníkům společného územního a stavebního řízení uvedených v § 85 odst. 2 
písm. b), § 87 odst. 1 a § 109 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 
zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) o řízení s velkým počtem účastníků územní doručuje 
rozhodnutí o vydání společného územního a stavebního povolení veřejnou vyhláškou. 
  
 
dotčené orgány státní správy 
Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby, územního plánování a životního  prostředí - oddělení 
stavebního úřadu a územního plá, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31  Poděbrady I 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk 
Krajský úřad Středočeského  kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf 
Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí - oddělení 
životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01  Poděbrady 1 
Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy, Jiřího nám. č.p. 20, 290 01  Poděbrady I 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, se sídlem v Kladně, územní odbor Nymburk, 
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IDDS: dz4aa73 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát, 
IDDS: 2dtai5u 
Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby, územního plánování a životního  prostředí - oddělení 
stavebního úřadu a územního plánování, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290 31  Poděbrady I 
  
ostatní 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
Obecní úřad Odřepsy, 289 07  Libice nad Cidlinou 
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z 
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