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Vec: stavba bytoveho domu na pozemclch p.c. 85/2, p.c. 85/3, p.c. 85/4, p.c. 85/5, p.c. 85/6,

p.c. 85/7, p.c. 85/17 a st.p.c. 6570, k.ú. Kolín, ul. Rohácova, Kolín III

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 11.12.2006 podal Architektonický ateliér HÉTA, spol. s r.o., IC 15890627, Ortenovo
námestí 2, 170 00 Praha 7 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístení stavby bytového domu
na pozemcích p.c. 85/2, p.c. 85/3, p.c. 85/4, p.c. 85/5, p.c. 85/6, p.c. 85/7, p.c. 85/17 a st.p.c. 6570,
k.ú. Kolín, ul. Rohácova, Kolín III

Mestský úrad Kolín, odbor výstavby - stavební úrad, jako stavební úrad príslušný dle
ustanovení § 117 zákona c. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu ve znení
pozdejších predpisu (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle § 37 stavebního zákona
a na základe tohoto posouzení a provedeného místního šetrení vydává podle § 39 stavebního zákona
a § 4 vyhlášky c. 132/1998 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení stavebního zákona v platném
znení (dále jen "vyhláška USZ")

rozhodnutí o umístení stavby

bytového domu na pozemcích p.c. 85/2, p.c. 85/3, p.c. 85/4, p.c. 85/5, p.c. 85/6, p.c. 85/7,
p.c. 85/17 a st.p.c. 6570, k.ú. Kolín, ul. Rohácova, Kolín III.

Pro umístení a projektovou prípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Objekt bytového domu bude umísten na pozemcích p.c. 85/2, p.c. 85/3, p.c. 85/4, p.c. 85/6,

p.c. 85/7, p.c. 85/17 a st.p.c. 6570, k.ú. Kolín, ul. Rohácova, Kolín III, ve vzdálenosti 1 m
od spolecné hranice s pozemkem p.c. 82/13, ve vzdálenosti 1,5 - 2 m od spolecné hranice
s pozemkem p.c. 84/13 (ul. Rohácova), ve vzdálenosti 1 - 1,5 m od spolecné hranice
s pozemkem p.c. 85/16 (ul. Lipanská) a ve vzdálenosti 3,6 - 11 m od spolecné hranice
s pozemkem st.p.c. 6569/1, k.ú. Kolín, jak je zakresleno ve snímku pozemkové mapy
v merítku 1:1000.

2. Stavba bytového domu bude rešena jako nepodsklepený objekt, se šesti nadzemními podlažími,
o základních pudorysných rozmerech 89,9 x 21,5, sekce smerem k ulici Lipanská š. 28 m,
celková výška 18,6 m. Bytový dum má ctyri sekce se samostatnými schodišti a vstupy.
V 1. nadzemním podlaží budou umísteny parkovací plochy pro osobní automobily, vstupy
do jednotlivých sekcí a domovní vybavení, ve 2. - 6. nadzemním podlaží budou umísteny
bytové jednotky - clenitá skladba bytu velikosti jednopokojový, 1+kk, 2+kk a 3+kk, celkový
pocet bytu 93.

3. Parkovací a odstavné plochy v celkovém poctu 93 automobilu jsou rešeny v 1. nadzemním
podlaží domu a v prostoru za domem na pozemcích p.c. 85/4, p.c. 85/5, p.c. 85/6 a p.c. 85/7,
k.ú. Kolín.



rObjekt je navržen ve tvaru "L" s orientací podél ul. Rohácova a ul. Lipanská. Založení objektu
bude provedeno na monolitických železobetových pilotách v kombinaci se základovými pasy,
konstrukcní systém bude z monolitického železobetonu v 1. nadzemním podlaží, ve vyšších
podlažích dále prechází na cihelné nosné steny, obvodové steny budou opatreny
celoobvodovým zateplovacím fasádním systémem.

5. Dopravní napojení je zajišteno vybudováním nového sjezdu na komunikaci ul. Rohácova.
Doprava v klidu je rešena v rámci objektu - l.nadzemní podlaží a na pozemku ve vnitrní cásti
objektu, s celkovým poctem 93 stání. Minimálne 1 parkovací stání v šírce 3,5 m, musí být
vyhrazeno pro parkování vozidel zdravotne postižených osob.

6. Zásobování vodou bude zajišteno ze stávajícího hlavního vodovodního radu v ulici Lipanská,
vodovodní prípojka je rešena samostatným stavebním povolením.

7. Odpadní a deštové vody budou svedeny do stávající jednotné kanalizace v ulici Lipanská,
kanalizacní prípojka je rešena samotným stavebním povolením.

8. Objekt bude napojen na rekonstruovaný parovod, který bude napojen na výmeníkovou stanici
umístenou v 1. nadzemním podlaží domu. Preložka a úprava parovodu a parovodní prípojka
budou vybudovány jako samotná stavba jiného investora, tj. Elekterárna Kolín, a.s.

9. Otopný systém bude teplovodní, dvoutrubkový s nuceným obehem, v prostoru schodište budou
vedeny hlavní domovní vetve, ze kterých budou napojeny jednotlivé bytové jednotky. Každý
byt bude mít pred vstupem merení spotreby tepla, uzavírací a regulacní armaturu.

10. Bytový dum bude zásobován elektrickou energií z nových kabelových rozvodu, které budou
vybudovány jako samostatná stavba CEZ Distribuce a.s. Ve vstupním podlaží každé samostatné
sekce se soustredí merení odberu el. energie domovního odberu, garáží a výtahu. V objektu
bude provedeno nouzové osvetlení komunikacních a spolecných prostor svítidly s vlastními
akumulátory.

11. Jako podminující stavby pro výstavbu navrhovaného domu budou provedeny preložky vedení
parovodu ve vlastnictví Elektrárny Kolín a.s., kabelu spol. Teleónica 02 Czech republic
a el. kabelového vedení a trafostanice ve vlastnictví CEZ Distribuce a.s.. Tyto preložky budou
rešeny jako samotné stavby jednotlivých investoru.

12. Další stupen projektové dokumentace, vcetne požárne bezpecnostního rešení bude predložen
k vyjádrení Hasicskému záchrannému sboru Stredoceského kraje, územní odbor Kolín.

13.Vzduchotechnické odvetrání vnitrních parkovacích stání bude umísteno nad strechu bytového
domu, jakož i budovu "Základní školy v ulici Lipanská, Kolín III"

14. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány pripomínky uvedené
ve stanovisku Sdružení pro životní prostrení zdravotne postižených v CR :

na parkovacích plochách na povrchu musí být jedno parkovací stání v š. 3,5 m vyhrazené
pro vozidla zdravotne postižených osob

výškový rozdíl ve vstupech do objektu musí být max. 20 mm
pudorysné rozmery výtahové klece musí být min. 1100x 1400 mm

chodníky v míste vjezdu do garáží je nutné snížit na úroven 20 mm nad vozovkou a opatrit
varovným pásem šírky 400 mm z hmatné a kontrastní dlažby

15. Další stupen projektové dokumentace bude obsahovat projekt sadových úprav.
16. Další stupen projektové dokumentace bude obsahovat posouzení vlivu provádení stavby

na statiku okolní zástavby. Pred zahájením stavby bude provedeno zdokumentování stávajícího
stavebne technického stavu objektu nejbližší zástavby ul. Lipanská a ul. Rohácova, které by
mohly být stavbou dotceny, zejména domu cp. 333, cp. 339, cp. 341, cp. 338 a cp. 339.

17. V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány a zapracovány závery "Studie
šírení hluku ze stavby", kterou vypracoval ing. arch. Petr Frolík:

pri vrtání pilot bude pracovní doba omezena na 8 hodin denne v rámci denní doby,
tj. od 8 do 12hodin a od 13 do 17hodin

stavební práce nebudou provádeny v nocní dobe.
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18. V dalším stupni projektové dokumentace budou rešena organizacní opatrení ke snížení
prašnosti v takovém rozsahu, aby touto cinností nedošlo k obtežování obyvatel v okolí stavby
(pri provádení stavebních prací provádení zemních a stavebních prací, a cinností provádených
pri realizaci stavby, príp. i manipulacních cinnostech s premistováním materiálu v souvislosti
s realizací stavby, které jsou a nebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti).

19. Další stupen projektové dokumentace bude predložen Státní energetické inspekci, územní
inspektorát pro Stredoceský kraj, vcetne energetických údaju a chybejících energetických
parametru specifikovaných ve vyjádrení Státní energetické inspekce, územní inspektorát
pro Stredoceský kraj ze dne 9.5.2006 c.j. 069-29.3/06/20.103/Nl

20. Ke stavebnímu rízení bude predloženo vyjádrení príslušného orgánu ochrany prírody podle
zákona c. 114/1992 Sb. v platném znení, tj. Krajského úradu Stredoceského kraje, z hlediska
možnosti ovlivnení evropsky významné lokality nebo ptací oblasti.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhute bude podána žádost o stavební povolení.

Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení

Námitky úcastníka rízení p. Pavla Svobody, které se týkají zhoršení kvality životního prostredí
v dané lokalite, zhoršení dopravní situace, zastínení domu cp. 333 a prilehlé zahrady, ztráty
soukromí a možnosti relaxace na pozemku u domu, se zamítají. Námitce, která se týká nadmerného
hluku a prašnosti ze stavební cinnosti a narušení statiky domu cp. 333 bylo vyhoveno
v podmínce c. 16, C.17 a c. 18 tohoto rozhodnutí.

Námitka p. Jany Uncovské, která se týká zhoršení dopravní situace se zamítá, námitce ohledne
narušení statiky domu cp. 339 bylo vyhoveno v podmínce c.16 tohoto rozhodnutí.

Námitky Ivany Eliášové, Petra Eliáše, Libuše Eliášové a Aleše Eliáše, které se týkají zastínení
domu cp. 341, parkování vozidel v ulici Lipanská a Rohácova, zhoršení životního prostredí
a nedostatku zelene v míste plánované výstavby se zamítají. Námitce, která se týká narušení statiky
domu cp. 341 bylo vyhoveno v podmínce C.16 tohoto rozhodnutí.

Námitky Sdružení "KOLÍN - náš domov", které se týkají zastínení sousedního objektu základní
školy, zhoršení dopravního zatížení v dané lokalite, nesouhlasu s architektonickým rešením stavby,
se zamítají.

Námitka Stavebního bytového družstva, která se týká výšky navrhované stavby, se zamítá.
Námitce, která se týká narušení statiky sousedních domu, bylo vyhoveno v podmínce C. 16 tohoto
rozhodnutí.

Oduvodnení

Dne 11.12.2006 podal Architektonický ateliér HÉTA, spol. s r.o., IC 15890627, Ortenovo
námestí 2, 17000 Praha 7 návrh na vydání rozhodnutí o umístení výše uvedené stavby. Uvedeným
dnem bylo rízení zahájeno.

Stavební úrad opatrením ze dne 22.1.2007 oznámil zahájení rízení všem známým
úcastníkum rízení a dotceným orgánum státní správy. K projednání návrhu soucasne narídil ústní
jednání na den 15.2.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Pred zahájením rízení podáním ucineným 15.2.2007 v 8.25 hod. v podatelne Mestského
úradu Kolín se prihlásilo Sdružení "KOLÍN - náš domov" za úcastníky rízení a jeho zástupci
se dostavili k ústnímu jednání. Stavební úrad odsouhlasil prítomnost zástupcu tohoto sdružení pri
ústním jednání a rozhodnutím c.j. SÚ/358/07/H ze dne 21.2.2007 rozhodl, že Sdružení "KOLÍN -
náš domov" je úcastníkem územního rízení vedené u stavebního úradu pod. c.j. SÚ/345112006/hav.

Pri posuzování návrhu a na základe námitek uplatnených v prubehu rízení, stavební úrad
zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožnují jeho rádné posouzení. Rízení bylo
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dne 21.2.2007 prerušeno a navrhovatel vyzván k doplnení návrhu. Návrh byl doplnen dne
28.3.2007.

Na základe predložených podkladu byly posouzeny námitky jednotlivých úcastníku rízení, bylo
o nich rozhodnuto s tímto oduvodnením:

námitky, které se týkají zastínení objektu cp. 333 a prilehlého pozemku, domu cp. 341 a objektu
základní školy na základe výsledku predložených studií oslunení a studie denního osvetlení
zamítají
dopravní situace: V projektové dokumentaci je rešeno stání pro 93 osobních automobilu -
73 parkovacích stání v hromadných garážích v 1. NP objektu a 15 parkovacích stání ve vnitrní
cásti areálu, tedy 1 stání pro 1 navrženou bytovou jednotku v souladu s Obecne závaznou
vyhláškou Mesta Kolína C.3/2006. Tento návrh je v souladu s regulativy schváleného územního
plánu, který požaduje odstavování vozidel obyvatel na vlastním pozemku. Soucasne byla
predložena akustická studie, která posuzovala hluk z výstavby a hluk z provozu bytového domu
a rozptylová studie, která posuzovala imisní zatížení z nove uvažovaných zdroju znecištování
ovzduší v lokalite výstavby nového bytového domu. Obe tyto studie konstatují, že nedochází k
negativnímu ovlivnení okolní zástavby - provozem stavby bytového domu nebudou prekroceny
povolené limity hladiny akustického tlaku v chráneném venkovní prostoru v denní ani v nocní
dobe, ani nedojde k enormnímu nárustu imisního zatíženÍ.
nedostatek zelene, výška stavby, architektonické rešení stavby: stavba je navržena v území,
které je schváleným územním plánem urceno pro hromadné mestské bydlení vysokopodlažní,
kde je stanovena min. výška zástavby nad ctyri nadzemní podlažÍ. Soucasne je splnen

požadavek na vlmezení 10% plochy pro univerzální sportovní cinnost ponecháním volné
plochy 368,5 m z celkové plochy pozemku investora 3 163 m 2 , bez oplocení a verejne
prístupné. Návrh stavby byl odsouhlasen architektem Mesta Kolín, ing. arch. Jirím Koštálem.
rušení soukromí na pozemku prilehlém k domu cp. 333: stavba je umistována na pozemcích,
které jsou schváleným územním plánem urceny pro hromadné mestské bydlení vysokopodlažní,
kde je stanovena min. výška zástavby nad ctyri nadzemní podlaží, navržená stavba je rešena
jako šestipodlažní objekt s ustupujícím posledním podlažím, je tedy v souladu s tímto
regulativem. Negativní vliv na.predmetný pozemek prokázala studie oslunení, akustická studie
i rozptylová studie. Úcastník rízení p. Svoboda nespecifikoval presný duvod ztráty soukromí,
stavební úrad tedy posoudil vliv stavby na okolní zástavbu, a konstatoval, že navržená stavba
neovlivní možnost využívání predmetného pozemku pro relaxaci uživatelu domu cp. 333. Pri
posuzování této námitky stavební úrad vzal v úvahu i skutecnost, že stavba domu cp 333,
s prilehlým pozemkem, se nachází v soucasném zastaveném územÍ.

Námitkám, které se týkají narušení statiky sousedních objektu, prašnosti pri provádení stavebních
prací bylo vyhoveno v podmínkách rozhodnutÍ.

K návrhu a v prubehu rízení navrhovatel doložil:
2x projektovou dokumentaci, kterou vypracoval ing. arch. Petr Frolík, autorizovaný architekt,
CKA 00249 a Michal Hlavicka, autorizovaný technik pro požární bezpecnost staveb,
CKAIT 0007238
studii oslunení - vliv stavby bytového domu na kvalitu oslunení stávajícího rodinného domu
cp. 341, kterou vypracoval ing. arch. Petr Frolík, autorizovaný architekt, CKA 00249
studii denního osvetlení - vliv stavby bytového domu na kvalitu denního osvetlení v základní
škole v ulici Lipanská, kterou vypracoval ing. arch. Petr Frolík, autorizovaný architekt,
CKA 00249
studii oslunení - vliv výstavby bytového domu na kvalitu oslunení stávajícího rodinného domu
na nároží ulic Rohácova a Lipanská a prilehlých pozemku, kterou vypracoval ing. arch. Petr
Frolík, autorizovaný architekt, CKA 000249
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rozptylovou studii - posouzení imisního zatížení, kterou vypracoval Mgr. Jakub Bucek,
autorizovaná osoba pro výpocet rozptylových studií a vypracování odborných posudku
ve smyslu § 15 zákona c. 86/2002 Sb., C.autorizace 2085/740/02
akustickou studii - posouzení vlivu výstavby a provozu bytového domu na okolní stavby, kterou
vypracoval ing. Blažek a ing. Cernoch
studii šírení hluku ze stavby, kterou vypracoval ing. arch. Petr Frolík, autorizovaný architekt,
CKAI00249
radonový pruzkum - RNDr.VeraKamenícková,leden2006
výpis z katastru nemovitostí, informace o parcelách + snímek pozemkové mapy
stanovisko Hasicského záchranného sboru Stredoceského kraje, územní odbor Kolín
c.j. HSKL-1564/KO-OP-2006 ze dne 12.4.2006, stanovisko c.j. HSKL 4061/KO-OP-2006
ze dne 20.9.2006 a vyjádrení c.j. HSKL 4061/KO-2006 ze dne 18.12.2006
vyjádrení Mestského úradu Kolín, oddelení obrany a krizového rízení c,j. 12/06-0dOKR ze dne
28.3.2006
stanovisko Krajské hygienické stanice Stredoceského kraje, územní pracovište Kolín ze dne
20.3.2006 zn. 1592/216/558/06/KO, vyjádrení ze dne 18.12.2006 zn. 5758/216/3057/06/KO,
stanovisko ze dne 22.1.2007 zn. 312/216/175/07/KO a stanovisko ze dne 26.6.2007
zn. 1215/216/556/07/KO
rozhodnutí Mestského úradu Kolín, odboru dopravy c.j. 5601/06-Ka ze dne 25.4.2006 -
povolení dopravního pripojení
vyjádrení Mestského úradu Kolín, odboru dopravy ze dne 29.3.2006 c.j. 4193/06/S
vyjádrení VODOSu s.r.o. Kolín ze dne 3.11.2006 c.j. 2081/06
vyjádrení Elektrárny Kolín, a.s., ze dne 31.10.2006 zn. DEX V 06 04411HLIa ze dne 5.4.2006
zn. DEX V 06 0150 PET
stanovisko CEZ Distribuce a.s. ze dne 22.5.2006 C.4120053849
smlouva o uzavrení smlouvy budoucí s CEZ Distribuce a.s. ze dne 19.6.2006
C.Z S14 12 8120002283
vyjádreniCEZ Distribuce a.s. ze dne 28.3.2006
vyjádrení CR - Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Stredoceský kraj ze dne
9.5.2006 zn. 069-29,3/06120,103/Nl
vyjádrení spol. Telecomu a.s. ze dne 11.10.2006 c,j. 177710/06/CKONOO a ze dne 3.4.2006
c.j.51818/06/CKO/MOO
vyjádrení Technických služeb mesta Kolína ze dne 19.10.2006 c.j. 194/06/HE
vyjádrení Mestského úradu Kolín, odboru regionálního rozvoje ze dne 12.12.2006
c.j.ORR/3289/06/VK
vyjádrení Policie CR ze dne 1.11.2006
vyjádrení Regionálního muzea Kolín ze dne 6.4.2006 c.j. 141/06/AR
vyjádrení Sdružení pro životní prostredí zdravotne postižených v CR ze dne 20.5.2006
c,j. 06/578/RSI112
vyjádrení Mestského úradu Kolín, odboru školství, kultury a sportu ze dne 31.3.2006
vyjádrení Mesta Kolín ze dne 18.7.2006
vyjádrení Mestského úradu Kolín, odboru životního prostredí a zemedelství ze dne 24.2.2006
c.j. OŽPZI1829/06/Fe/Tv a ze dne 18.4.2007c.j. OŽPZ/2225/07/Fe/Ro
vyjádrení Stredoceské plynárenské a.s. ze dne 30.3.2006 c,j. 2083/RC MB/06
vyjádrení Vojenské ubytovací stavební správy Pardubice ze dne 8.2.2006 c.j. 335-UP/2006
vyjádrení Sloane Park Properte Trust a.s.
vyjádrení spol. SITEL s.r.o. ze dne 6.2.2006 c.j. 672-06
vyjádrení ing. arch. Jirí Koštála ze dne 17.5.2006
vyjádrení Ministerstva životního prostredí ze dne 15.3.2007c.j. 16299/ENV/07
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Stanoviska dotcených orgánu státní správy byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek
tohoto rozhodnutí. V prípade neprítomnosti zástupcu jednotlivých dotcených orgánu státní správy
pri jednání, byla použita jejich puvodní stanoviska predložená k návrhu.

Stavební úrad posoudil umístení stavby podle § 37 stavebního zákona a shledal, že její
umístení vyhovuje obecným technickým požadavkum na výstavbu stanoveným vyhláškou vyhlášky
c. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (dále jen "vyhláška o OTP")
i predpisum, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Umístení stavby je v souladu se schváleným územním plánem mesta Kolína - zmena c. 2,
schválená Zastupitelstvem mesta Kolína dne 13.4.2006usnesením C.360.

Poucení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou úcastníci rízení odvolat do 15 dnu ode dne jeho

oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úradu s potrebným poctem stejnopisu tak, aby
jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a aby každý úcastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude
postoupeno Krajskému úradu Stredoceského kraje k rozhodnutí.

Eva Havlícková, v.r.
referent
oprávnená úrední osoba \

\

ing. Stanislav Studnicka, V.r.
vedoucí odboru výstavby

- stavební úrad

:?>správnost vyhotovenf

~~rbc~a Neklanová / / ;/ //' IJ
uredn.osoba ~,~~........................

Príloha pro navrhovatele:
overená projektová dokumentace

Dorucí se :

Úcastníci rízení (doporucene do vlastních rukou)
HÉTA, spol. s r.o., Ortenovo námestí 2, 170 00 Praha 7
IPB Real a.s., Anglická 82/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Mesto Kolín, Karlovo námestí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2
Zdenek Tvrdík, Hlízov 166, 285 32 Hlízov
Hana Tvrdíková, V Polích 140, Kolín VI, 280 02 Kolín 2
Matilda Lopatová, Rimavské Soboty 896, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Lenka Lopatová, Žižkova 348, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Zdenka Šilerová, Rohácova 339, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Stavební bytové družstvo Kolín, Sladkovského 13, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Jana Uncovská, Rohácova 339, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Pozemkový fond Ceské republiky, Husinecká 1024/11,Praha 3, 13000 Praha 3
Pavel Svoboda, Lipanská 333, Kolín III, 28002 Kolín 2
Aleš Eliáš, Lipanská 341, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Petr Eliáš, Lipanská 341, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Ivana Eliášová, Lipanská 341, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Libuše Eliášová, Lipanská 341, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Ludek Škarvada, Lipanská 329, Kolín III, 280 02 Kolín 2
CEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Decín 4,40502 Decín 2
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Jana Tumová, Veselého 2129,14900 Praha 415
Elektrárna Kolín, a.s., Tovární 21, 280 63 Kolín V
VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Technické služby mesta Kolína, s.r.o., Kmochova 2, Kolín III, 280 03 Kolín 3
TELEFÓNICA 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, 130 34 Praha
Stredoceská p1ynárenskáa.s., Novodvorská 803/82, Praha 4, 140 00 Praha 4
Sdružení "KOLÍN - náš domov", Jase1ská294, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Dotcené orgány (doporucene)
Hasicský záchranný sbor Stredoceského kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín 4, 280 02
Kolín 2

Krajská hygienická stanice Stredoceského kraje, územní pracovište Kolín, U Nemocnice, Kolín 3,
280 02 Kolín 2

Mestský úrad Kolín, odbor dopravy, Karlovo námestí 78, 280 12 Kolín I
Mestský úrad Kolín, odbor životního prostredí a zemedelství, Karlovo námestí 78, 280 12 Kolín I
Sdružení pro životní prostredí zdravotne postižených v CR" Slunecní 76, Kolín II, 280 02 Kolín 2
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MESTSKÝ ÚRAD KOLÍN
Odbor výstavby - stavební úrad

Pošt. adresa: Karlovo námestí 78, 280 12 Kolín I sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I

C.j.: SÚ/345112006lhav Kolín, dne 25. kvetna 2007
Vyrizuje: Havlícková Eva, tel.c.: 321 748252, e-mail.:eva.havlickova@mukolin.cz

Architektonický ateliér HÉTA, spol. s r.o., IC 15890627
Ortenovo námestí 2
170 00 Praha 7

Vec: stavba bytového domu na pozemcích p.c. 85/2, p.c. 85/3, p.c. 85/4, p.c. 85/5, p.c. 85/6,
p.c. 85/7, p.c. 85/17 a st.p.c. 6570, k.ú. Kolín, ul. Rohácova, Kolín III

USNESENÍ

Mestský úrad Kolín, odbor výstavby - stavební úrad, jako stavební úrad vecne a místne
príslušný, rozhodl podle ustanovení § 70 zákona c. 50012004 Sb., správní rád, v rízení o vydání
územního rozhodnutí o žádosti Architektonického ateliéru HÉTA, spol. S.r.o., ICO 15890627,
se sídlem Ortenovo námestí 2, Praha 7, o vydání rozhodnutí o umístení stavby bytového domu
na pozemcích p.c. 85/2, p.c. 85/3, p.c. 85/4, p.c. 85/5, p.c. 85/6, p.c. 85/7, p.c. 85/17 a st.p.c. 6570,
k.ú. Kolín, ul. Rohácova, Kolín III, t a k to:

Územní rozhodnutí o umístení stavby bytového domu na pozemcích p.c. 85/2, p.c. 85/3,
p.c. 85/4, p.c. 85/5, p.c. 85/6, p.c. 85/7, p.c. 85/17 a st.p.c. 6570, k.ú. Kolín, ul. Rohácova, Kolín III,

se opravuje

v rozsahu následujících zrejmých nesprávností:

datum vydání rozhodnutí "I5.února 2007" se nahrazuje správným datem "15. kvetna 2007"
v oduvodnení se text "73 parkovacích stání v hromadných garážích v I.NP objektu
a 15 parkovacích stání ve vnitrní cásti areálu" nahrazuje textem "77 parkovacích stání
v hromadných garážích v 1.NP objektu a 16parkovacích stání ve vnitrní cásti areálu"

Poucení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou úcastníci rízení odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámení.

Odvolání se podává u zdejšího stavebního úradu s potrebným poctem stejnopisu tak, aby jeden
stejnopis zustal správnímu orgánu a aby každý úcastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude
postoupeno Krajskému úradu Stredoceského kraje k rozhodnutí.

Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle ustanovení § 76 odst. 5 správního rádu odkladný
úcinek.

Eva Havlícková, V.r.
referent

oprávnená úrední osoba
Za správnosttyhotovení
q~I I"+"r,"'" ~'J('.tl' lP" ':~"J a'

l,~. ~'" , ._.. '" "., 'i!:.úrední osoba... ..........

ing. Stanislav Studnicka, v.r.
vedoucí odboru výstavby

- stavební úrad
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Rozdelovník :

Úcastníci rízení (doporucene do vlastních rukou)
HÉTA, spol. s roo.,Ortenovo námestí 2, 170 00 Praha 7
IPB Real a.s., Anglická 82/26, Vinohrady, 12000 Praha 2
Mesto Kolín, Karlovo námestí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2
Zdenek Tvrdík, Hlízov 166, 285 32 Hlízov
Hana Tvrdíková, V Polích 140, Kolín VI, 280 02 Kolín 2
Matilda Lopatová, Rimavské Soboty 896, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Lenka Lopatová, Žižkova 348, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Zdenka Šilerová, Rohácova 339, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Stavební bytové družstvo Kolín, Sladkovského 13, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Jana Uncovská, Rohácova 339, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Pozemkový fond Ceské republiky, Husinecká 1024/11,Praha 3, 13000 Praha 3
Pavel Svoboda, Lipanská 333, Kolín 111,28002 Kolín 2
Aleš Eliáš, Lipanská 341, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Petr Eliáš, Lipanská 341, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Ivana Eliášová, Lipanská 341, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Libuše Eliášová, Lipanská 341, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Ludek Škarvada, Lipanská 329, Kolín III, 280 02 Kolín 2
CEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Decín 4, 405 02 Decín 2
Jana Tumová, Veselého 2129, 14900 Praha 415
Elektrárna Kolín, a.s., Tovární 21, 280 63 Kolín V
VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Technické služby mesta Kolína, s.r.o., Kmochova 2, Kolín III, 280 03 Kolín 3
TELEFÓNICA 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, 130 34 Praha
Stredoceská plynárenská aoso,Novodvorská 803/82, Praha 4, 14000 Praha 4
Sdružení "KOLÍN -náš domov",Jaselská294,KolínIII,28002 Kolín2

Dotcené orgány (doporucene)
Hasicský záchranný sbor Stredoceského kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, Kolín 4, 280 02
Kolín 2

Krajská hygienická stanice Stredoceského kraje, územní pracovište Kolín, U Nemocnice, Kolín 3,
280 02 Kolín 2

Mestský úrad Kolín, odbor dopravy, Karlovo námestí 78, 280 12 Kolín I
Mestský úrad Kolín, odbor životního prostredí a zemedelství, Karlovo námestí 78, 280 12Kolín I
Sdružení pro životní prostredí zdravotne postižených v CR" Slunecní 76, Kolín II, 280 02 Kolín 2
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