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Městský tlřad Ko!ín
Odbor výstavby - stavebni úřad
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín l, e_podateina: posta@mukolin cz
19|.; +420 321748 231, fax: +420321748217, e-mail: stavebni.urad@rnukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160, KoIín l

PRoToKoL
sepsaný dne 1.9,2020 přinrístním šetřenísvolaném odborem výstavby - stavebníúřad Městského Úřadu

v rámci projednání žádost o vydání spoleóného územního a stavebního povoleni (dále jen ,,společné
povolení';; pio stavbu: rodinný dům včetně terasy, bezodtokové odpadníjímky 18 m3, dešt'ové jímky 5
m3 se vsakovacím tělesem, zpevnéných ploch a oplocení s vjezdovými vraty a vchodovými vrátky na
pozemku parc,č. 73149 v katastrálním rlzemí Dománovice.

Za přizvané se k řízení dostavili:
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Jednání bylo zahájeno v ,,,, ? .n'n* Skončeno v .., ... ... .., .. .hod.
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fiěstský Úřad Kolín
odbor výstavby - stavebni úřad

Karlovo nárněstí 7B,2B012 Kolín l e_podatelna. posta@rnukolitt cz

161 +a20 321 748 231, fax, +42O 321 748 217, e-nrail: stavebni,urad@mukoltn cz
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pREzENčruí LlsTlNA
7jednáni konaného dne '1.9.2020 při místním šetření svolaném odborem výstavby - stavební úřad

Městského úřadu v rámci projednání žádost o vydání společného úzenrního a stavebního povolení
(dále jen ,,společné povoiení') pro stavbu, rodinný dům včetně terasy, bezodtokové odpadní jímky
1B m3, dešťové jímky 5 m3 se vsakovacím tělesem, zpevněných ploch a oplocení s vjezdovými vraty
a vchodovými vrátky, na pozemku parc.č. 73149 v katastrálním území Dománovice.
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NovÝ Petr
ponóoti 24 srpna 2020 10:5B

Havlíčková Eva
řizení Dománovice

56i den, ! _l._ ^ 4 
^ 

a^ln ., nó.nn hnrl rl f]nmárrovicích. platí všechna vvjádření, stanovlska a jiné

r|ouvátn 'vou 
ucast na řízení1*]:?:19"r.lv 09:00 hod v Domárlovicích. PlatívŠechna vYjáciřenÍ' stanovls*a a "

ent1l, ktere byly naším odborem vydány,

zl<ý den,

lng. Petr Nový
Referent MěÚ
Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Sokolská 545, 2B0 12 Kolín

1 +420321,748332
p petr.!ovv@ m ukolin.cz

http://www, m uko.|i n.cz
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Koury.
Michaela Černíková <Michaela.Cernikova@khsstc. cz>
čtvrtek 27. srpna 2020 9,.31

Havlíčková Eva
omluva z jednáni

j den, paní HavlíČl<ová,

me se z jednánídne 0]..09.2020 ve věci RD Donlánovice - l(onývkovi. Předpokládám, že předmětem jednánI

totez,ro v případě RD l(ačorovi, Pokud by to bylo jinak a naši účast byste vyŽadovala, prosím ozvěte.

pozdravem

Michaela Černíková
círt ot|děleni hygieny obecné a ko1]lUllálni pro okres P(olin

KRAJSKÁ HYGlENlCKÁ STANICE
St-ŘEtl(lt)tsxEHo KtlAJE sF SÍLlLEi,vt \,, lJRAZE

Úzernrlí pracoviště Kolirl
Karlovo náměsti 44, 280 00 KoIin
tel.: 321 751 018
íax: 321 726 110
e-rnail: michaela.cernikova@khsstc,cz
www.khsstc.cz
lD datové schránky: hhcai8e
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Nriulitiltl, lt ptlvolcllÍ s,tnvby !lí"i pú]{0finl$;,,u čísltl73/-$9

Dtllalt!lltll,ie t,,.

[ )o rltiitir,li.,i cr, l, c). ](t_]tt

l, liilttlstrálllínn ťazcml í

I

/

M)u
'I'ínttcr žáclárrr Oclbor r,ý,star.,L.l1 -.starební úr'acl lr-olírr o 1lrLlšetřcttí rttéhct pozttittltu

azártlveň clzttátttení. že tia ltaiastt,ítlnírlt ťtzetttí Dtrttiáttcrvice. tll;r, I(crlírr" ttir pozettrcíclt

parceIníčíslo: 73/3(r.73l52,73l5l^ 7j150. 73l$.7j148. 73l34.8tt16.88l1" se nacltází r,zctiri

neopráLvnětrá (černá) star.,|ra potrLrbí o 1rt,ůttič"ru cca 30cnr, Vl,ťrstěrrí tétcl trrrlrlt_v.ie

clo Raclovesnicliélro potoI<a. 
"fato tlubka,je sr.lrrčristíltozent[tr:t na [tterý,clr se tttá stal'ět

rrrclinrré doirr,v a konkr,.{[nč tcnto clťttrr tii,t 1:ltiz_c:ntlirr čísto7j/49.
Naparccll", 13152ležítotoptl,tlutrípoclzáklncll,plotrrattapnt,cele73l5l ležítt-ltoptrtrtrlrí

poc1 clotrrenr, kter,ý se zcle star,í,

Vzrrášínr požaclavek tla statební úřird. irir1, rozlrocll t) lolllto pcrtlttlrí a o tétcl stavbČ. zcia

ie legálrrí čirrelegrilní nebo popřípade\ prol,edl legaliznci tóto stal,by (potrubí) a rrl,ecll. jaký,

účel (využití) rná stirvba (potLrrbí) z.cle nii těclrto poze trrcíclr. 1ropřípaclě iaké.lsorr irol,itrnosti
nia.iitelťr pozetnliů, rrii ltterýclr se toto potrrrbí rracltťrzí.

Na rtložtrort čerlrou stavlru upozorrirrje iiž paní Alerra liačorol,á a lrlg. Ctirad Kačtlt v

ciopise ze cltre Z,5,2020 stavelrníttrrr ťrřadu l(o1ín" ltde v bodě číslo 4 rrvádí: ..PoltLrd

neexistují žáďné poclt<iacly a ťrřeclní záztlamy o exlstettci" stavbě a liolarrclaci oclvoclriovercílro

zaťízeri, které trváclí N4gr. I(ašpar, pal, se jc,ciná o čet,troti stavbtt. Llr.'eclená betonoi'á rouťa se

naclrází tla doLčerrém pozernkLrp, č,7 3l'34 r, hloubce 1 .2- 1 .4rri, Stavba nepoclsklepenélrcl

btttlgalovur burcie nlít záklact1,, cca 0.[j rn hltrboké". Po této itrťtrnrraci (poznatku). ze strall}'

paní Aleny Kačorové a Irrg, Ctirada l(ačora. zas]ané stal,ebnítlrtr ťli,ttdLt Kolírr, zatírrr do

clnešnílro clne neb_vl pťoveden ž_ádný zápis o této čerrré. popŤípaclě nepor,'olené ne[To

zltoiatrclované stavbě, tiení znám ani žáclný výsleclek šetřeirí stavebnílro ťrřaclrr l(olín. l)oltucl

stavebtrí ilřacl Kolirr pLovedl po získání této irriblnrace nějaké šetření o tonrto pótrr,rbí nelro

ob.iasnil pťtvocl potrttbí, clrci být písetrrnolt fortrlott ilrtbrnrol,án o výsleclkrr tohoto šetřenÍ.

[Jťrrazrrě žriclám. abl,clo clobl,ryr'ešení této čertté stavbl,neb1,lo nak]áciárro s těnrito

pozem[<1,. na kter,ýclr se totcr potrrrbí nachází.jako se stavebttítrri azaL<á'zala se jakáltoiir'

jeclnání (řízení) o stavebnícl-r pol,olu,rríc[r. ale i stal,eLrtlí čitrrrost rra těclrto pozerrrcíc[r (clo

1,;,řešení zde zrrtitiovalréircl potrribí ze strill1), Star.,ebrrílro ťiřaclrr I{.olín),

Tíiirto žáclánr stavcbní ocibot, I(olírr. atry, totcl trlú oztrátlrení pŤilož.i1 do řízerrí o pol,'cllor'álrí

staveb (stavebníclr řízerríclr) nri těclrto pozenicír:lt rrveclenýcli l Úi'tlcht a nedávaltoto

oznťtlrretlí trrittttl t!1o spis},.iu,ii1.ož tato černá stavba (potrirbí).je v pŤÍmé sotrvislosti se

stavebtríttr řízen ínr lia iěc hto tlveclenl,c li ptlzcnlc i c lt,

čj : MIJKOI,IN/S U 7 l]601/20-}1av

7.11: SU 2l l 55/201 9
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Žat[irtc[: l.irliiiš Ktrtti,r,itit it l'crcz_l Iitlltr i li,ovii,

1,as|oLtlrcttí tngr,l iři Irisclrcr,

ctírlc,

č,i: \it.il,()t.Ii\"|it i qq8 i ],'l 9,Noi

zn: |,i( | :]t)ti8]i.]0lq

ŽntlLrtcl : !rrg ('tirncl

/.it:;loLtlrctií lng,tiŤí

liačclr a ;\lcltlt l,.ttčot,rlt ii

l;i.lchcr,

/-tlc trl,átlírrr náslcclrri íc i l

l, ])tlt1 títtrtcl pozettrlicnt č,íslo7j/-t9 r liirtirstrálrtittr Úzt'nlí Dtltuitttlr,'ilů, nn klťíúll nrá bÝt

LllTlíslčn ruclinrrý clťttlr" lccle řťiclně zlicllaLrcltl,attii srarlra rtlcltllroslroclrlřsirélro zirříz'.--trí a j'"

zclc ltltržctro pOtrubí o prťtrrtl*ru 30crir plLrs šrrcht1,. lic li"terónrrr PříslrrŠrrý'r'tlcloliosPilclářskj

otgťrtt k této sta,bě cial sr.olettí. pr.rr-o, a p.,řect*rliínr ťrcirŽlrr-r toltclto zařízeLrí Potlli: zitktrtra

t3B/ 1973 ct r,,ociírclr (voclní záIton),

2. 
.toto potrrrtlí také sIorržíjrrlio sr.ocl ptr,,rclrtir!,clr'trclPři Přír.'aior'ýclr cleŠtíi:lr a je sorrtiťrstí

1iozcnrltťr irarcelttí číslo: 7j136. 73/5]^ 7j15l, 7ji50, 7jl,t9" 73/"1,8, 7jlj1, B8/6, 8B/l"

j. Dále toto r,,ěcttó břetrretro trení zapsatré is 1roclrrrírrkarrri 
pLovoztl tolroto z,aíízení r,e r,ýlristt

lra lintastru nenrovitostí na tetrto pozetrlek,

_l. Na tomto potr.trbí brrclc clie dolttrnretrtace postar.etr clťttlt tt rrloŽetra jítrrka (Žrinrpir) o objettltt

o. l,nJ;;,",o 1rotrttbí brrcle tlložerra jírrrka tta pc,l,rclrovctit,r,ocltt ci tlbjemlt 5nr,.

7. Dále zcle ur,ádírrr. že sc zcl,r, talté nn.rrilii r.lavrrík pocirobrrélro och,oclňovaci zalizeni,

5. Všeclrrry tyto boci}, jistě z-rrá i uutoriro,..n5; inzenyi lrig. Jiří F'ischet'' ltterý je 
'obortt 

prcl

r.,ýstar,byr.oclrrílroirospoclárství.jakb1'lo.,"*.1.nor.připorrrínkáchzeclrre2,5.2020panIng'

Ctiracia I(ačora a patrí Alen1, I(ačoror"é,

6. Dáte uváclínr nepta,divé t,rzení pana Ing. Jiřího Fisclret'a. Že z toii.oto 1totrtibÍ' ktercr je

řátlně zkolar_rciovatlé, ttení 11gl,yi<azovnn,lat< rrváclí" po ciobu s[ecior,átrí ó nrěsíců žáclrrj,

,fili'"' ;r"ba" ltterá zde žijea kte ré se tnto r.ěc přítrro ciotý,ká. tnátlr ttaProsto j iný ttázor a

předevšírrr to trrátrr i z.clolittrrrento,ané. t}olrtrŽel-ie stlr,rtrré. kclyŽ se oclborrríci vyjadřr5Í lt

r,ěcenr. r.r literýclr nebyii. nejsorr. na ctoqenen,, niír't rreŽijí a ŽÍt rrebirclor-t. Pt'oto brtdrr rác''

pokrrcl clojcle k posliození rrreho nrajetkrl. přijecle oclbclrrrÍlt n toto PoŠkození trliraclÍ'

9.Dále zcle r,tr,áciítrr. že lrrg. Fisclrer,. ltterý,zirstttptr.lc z-cle Přítornrré s'tavebrríkY'. nrá ria věci svťrj

osobní zťr|enl jalio jejich zástLtpce,

ž.ád,árno písemné inťortrror,átrí o cialšínr postt-tlrlt a řízerrí ze stratry' ťrřaclťr trir trroje oznátrrení'

pro pořádek žádánr star,ební oclbor kolín. aby. tclto řízení řcšila veclotrci stavebnílro oclborlt'

Ivigr, IiašpaL l.-aclislerv

]Jotrrárrovice čp,7

?.B002 l{o1ín

tel,,777 561?4 |

,,/
// ----/,-,//,/-(/ l,/

l,



Oůboy,trpdrrť}ro a teyÁi.tlo l,tosr;;od;,iřst,frÍ'a. zerněc]ěls,[ví 0l,}'ř Ko.Lín

vc,ctl}5gnlťgnr V li.c j,,:ině dne 3 .12 
" 
1981

Ranr]roueek

ob]_astní státní rne].ior.ační .sl:,jíiiva

U fínských domlců
PFr&ha l.CI-lIosttvař
ea aaťppog pes @P€éá ** o. *t* 

-*

\řěe: Ult}ilhota, Hadovestrice IT"_, _OE:Ěu, !o1" Cirrěice.o. Doniánovice,
Chot.o.rice, odvodnění l oze;rleů. JZ,D ÉaoóvósriióJ-Ťj

Inrles,[or ,bo j o 0'b]-e§tní s,biitl:í. rreliorační sp,ráva praha.
pracorriŠ,i:ě Kolín poŽádaI rd"od'nor črol;isenr ui1" L\i/BI/K^r.at" '
8 L?"9 "BL o vodopnqvry{_ projerlrrái:í 9::o jektu "CIdvoc]nění, pozerrků
e zatrubnění odpadů. .IZD Rado'vesnige IÍ"'í

l. Tt žádosti byly přiloženy opis;, vyjádření dotčenýeh
záva.zrrý posudek o}<r "hy5lieirijca v ,lio]-íně č 

" 
j " 283t-2} 2,4/lL/Dr"Jí. z lCI,9o8l,

ťtaenni yoahodnu,Eí vydané odbot.en vlrstavby a ÚP _Oivý v Ko].íně
dne 17"6"8]- pod, č. j" výst "1,.24/8Lt

zenn"výr"obě ě, j" gen/t739/at n 5"J_]-"B]-,
@ souh].ag odboru VLIIZ, O}lV' ,r s,.;u;:;éěe ,o Iásy, s umístěnín

staveb a využítín úzerní do 50 m o.J ]-esa- ě" j. z.en/].849/8l
.Á 2 

" 
1]- "8]_ "soulrla*q oáboru výstavby a ťlp 01,ii/ I(o}ín dle j 12o uák,řís 

"5a/76 Sb" ě. j" výst,/8i a 1T"9"81o

Pro jekt",ďokumentaci uiracovaJ, fr..$rostav Kotín v březnrr81 pod zoéu !,/C * 79 "

VOdohosp"grgán 0irtV rr Ko].í.něo '',lzLiJ.edem }c jednoduchostiřešení,znalosti sítuace .t sourhl,:,éů clotčenýctr, ůpú;iil ve
9my9)-u .přísJ,.u'stan" záJi" ě. 5a/7 6 §b " ! od řconárrí' míe"t ního
š etření o

ř

0.jl,:

Vyř. ;

^/r,r'o*- };*ii*i;aul

j]""ry+ d*6:



Pop$-s pro jek Lu ;
!šc§€cl §J ia§É<r€é €n{ É a

Fr'o;ie]*t

l- :* i,: : ťgť Ís,. s l i§ 

-*§i:,,ťfffi 
,; t;§l 

i;*ií3
}okatita ]- &; 

P:15. har^ 3 v;i1,5.L o,:;lltt,:j.|tv0d obce Božeó '-'"--"'{,I 
9

? + 4n3O ha.,.2 vťgst"skr.i;..iit1l,Radov,esňtJe ÍT; "o v'§Li

Rac]ovesiri.ce f,I u? uatnubněn;í 6
4lO95 knr.

sevorovýchodně

jihqzúpadně od obce
0t

lt

ll

0l ,!

1*ol
'^ _ ;' jo h,Bl 2 výus't o si'lt:.in.,l l východně od obce Ohaře4' 

*;i}.[řEr}*uý'rst " 
s'líuj,ina p jíhovýchodně oc] gbce

ó 
ióíf.!-, ' výust"s}:u.;."tta, severně od obce Dory,á*

6 
*;*Í.§-, 3 výusto,sl;u.i,iny, sevenně od obce Domá*

č', 01 * 480 ml přltok P,ar]ov,es"irotoka
,jiňouý.ň;aňš*"á*l,r"u l{ad ove"^Í}5"íitranirý),ě, 

'li - 7@ m, v]-evo si]-tlíce rJl,raře * Pol"Chnčiceě'" 07 * 89 m9 západirě oil c.rbce Dománoviceěo 08 ,- 387 m, í, *
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ác5 U r_,

odlror TjJ{Z Oi\TV v Kolínó, il1tq i,,Ťíslušný vorioh9sp"orgún
i:odle fii;-§ t-á Ó zák. 8is " í3ó/7+ ób"i o,gt"spr^ávě,ve vod"
rri.o"aářJi"i, ,yd4ra ;ě uoutiro*utn oc]io:lu vÝ9tavbY 9.'TV n KolÍně
r^-;;ioru a}cóe t;ji oňi*stni_ s,i;:-iiní iiel_íorační správě. v,!raze }0,
ů"iiň;řřórr*iió*:.t, lJ o v_o'-J- e ir. í ]<e etavbě odvoc]nění 2918 ha

ňoi*,ořir"řfo-ŘÁaóŮ**ňióe II" e zatrulrtróní !,a95 km mel"odpadů
Š"ÍÓ'Tťu-g g-;áŘ;-ři;. r:g/r: Sh.i c vo.lách a to za dodržení
t6ehto poC,míneleo, '

1) Stavba §e tr)í,ovečle .i],ádným_a. očl.irorrrým zpťrsgb9m, _n? clodnžení9l 
řůuoň uerp'ótňóáiňióň pi{eclpisů a i,,:}ístušný..h p}alnig} }99Fl
*o!^em! poaiě--šóhvátené piój "{pkr.rinen,[ace, k,[ená tvoří nedí}*
nou sóuěás,U toho,bo rozhodnur,tí"

Ď Správu9 pr,ovoz a ťidrř.b9 :§rlu,dovaných_vodohos p,zaŤízen!, bude
nnovádět iňůě*to" Á Jzp pódovesnj.óe íí" 9 případně je jich
brávní, nástupee "

3) Odborný dozor na sta.vbě burťie i)]lo,vádět pracovnice inves'[ora
Á l 

-rráf ochví],ov á .

q Stavb€,. bude dokonóeno. do iqonce J,isroltadu 8P

5) Investo:r dodrží poťln}n_lrv uvečleiré ve vyj$rlření STF lc"p" Kolín,Jl 
ói$š"rróíí;;-;abořů vr,lu"olw, Iioj-írr zlwl'.ódděl" a st"péěe o Lesy"

6) Udělené povo}ení'zan,iltne, ttebucle*]-Í. ,s'bavba zahájena do 2 ]-et' od nabytf pr,á,vní moci o ,

?) Investor je povinen p{ed zalrájonínr prací prověřit uloženíl l 
;;ůř;řřin"ňoáu"íáuóufto c,totčeňých r.rVažovanou stavbouu vyžádatt
§1 oq,lulr"ěň*;ň;;+ěů 

-oylrý;*trí," Boul:rlas a' případný dozor" §ouběFEy
Á-rcřižěňi s t8iiito poc1?"inves+'icenrí nrusí být provedeny pod;"

le platných předpísŮ 0, rloreno

B) }Iedí].nou §ouěástí toho,bo yozl:oůnurtí je závarný.posudelr o$J!o^,.-' áýei.iiiiig-á-ůáó,nňt nozht:clnur1í r73ld;.:,11E1 odbor-em výs,Lavby a t]P 0}rV
I(olín o ,

9) Škody zrJů§obené g,bavbou. na lleni)i/j,r,ént 1a3 jetku uhrudí investo::
irisi.u,ghýň rua$itolům l:oc]le i;_1.,attr.;,lch směrnie 

"

]_0)po dokoněení stav}:y požťič,á inves,Lclr vodohosr"9qSán Omr KolÍr:r
o proveaeÁí-vóaor..i:oiaúoace a 1,ředloží k ní příslr.ršné do}rlacly
,, i:Óárrmicly věetnií c]okunenta,ce d"l,e s'],lu1, "provedení.
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PRoToKoL
protokol o ústním jednání, který projednal Městský úřad Kolín, odbor Životního Prostředí
a zemědělství, jako vodoprávní uráo prisiusný podle § 

,104 odst. 2 písm, c) a podle § 106 zákona Č-

254t2oo1 Sb,, Ó vodách a o změně některýóh zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisŮ

(dále jen "vodní zákon") speciální stavební uraO přístuSný podle § 15 odst.5 vodnÍho zákona a § 15

i:ast. i ptsm. d) zákona ó. 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pbzdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný sPrávní orgán Podle

5 tt zbronďč.50b/20b4 Sb., spiávní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,správní řád"), dne

lq.oa.zozo a 28.Q8.2Q20 obdržel vodoprávní rlřad Kolín podaný panem Mgr. Ladislavem KaŠparem,

Dománovice,7 ,28o 02 Kolín, ve věci týkající se černých staveb vodoteČe o prŮměrŮ cca 30 cm a

dále ivstupní šachty ktomuto potrubí . TÓto-potrubíje vyústěno do Radovesnického potoka. DáleY jg

podnětu uvedeno, áe žadatel vznáší požadavek, zda jsou tyto stavby legální Či nelegálnÍ, jaký 
_ÚČel

stavba má, popřípadě jaké jsou povinnosti majitelů pozemků., na kterých se toto potrubí nacházÍ. Dáte

je uvedeno,'že z potrubi vyíexa neznámá kapalina, která mohla kontaminovat rybník dne 23.07,2020.

Dále je tato kontaminace dána do souvislosti s událostí ze dne 26.06.2020, kdY doŠlo Po vYdatných

deští k povodni Dománovického potoce - bylo šetřeno PČR,

ústníjednání bylo zaháje nou ď 
0 ? noOin, dne2| 09.2020

Přítomni:

Vodoprávní úřad - Kateřina Haklová, DiS.
Vodoprávní rlřad - lng. Blanka Mukařovská
Odbor Výstavby - stavební úřad Eva Havlíčková
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Pod pisy všech uřitotl,nv ch:,

fl,Urétr,1 
ť é^/

-/,-.V',/
,-#; , /j ",Ln=7__

Důvody odepření podpisů:

h ' /,ťí,,,,7

l.,l
!: , ll/,i,; V

4"+,L

/
./

t;'

flr!{urrU

Námitky proti obsahu protokolu:

ústní jednání bylo skonó 
"no, 

Ílúnoo,n a. dne 21.09.2020, sepsaný protokol hlasitě přečten a

pode§sán všerni účastníky ristního jednání,
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' ,,*,o žádá,.n odbor výstavby - stavebrrí úřad l(olín o proŠetřerrí mélro Poznatkr-r

u ,aror"n oznámení, že na katasirálním území Donánovice, okr, i(olín, i, r1,:::j
i"íJ.,"",'i,j.l'il7io, 73l52, 73l5I, 73l50, 73l49, 73l48, 73134,88/6, 88/1, se nachází

Í;"o",il; (čenrá) stavba vocloteče o průměru trubek. cca 30crn a dále i vsttrpní šachty

r. to^uro potrtrbí ná po..ro.ích 88/6, 8g/t. toto potrtrbí je vyťrstěno c1o Radovesnického

potoka.

Naparceie 73l521ežítotopotrrrbípocl záklaclypiotuanaparcele73l5ll leŽÍtotoPotrubí

pod clotrrenr, který se zde staví,

Vzrrášírrr požadavek na stavební úř.ad, aby rozlrocll o tomto potrubí a o této stavbě, zda |e

legálrrí či rrelegátní nebo popřípaclě provedl 1egalízací této stavby (potrubÍ) a uvedl, jaký ÚČel

(rz}užití) má itavba (poiruui)' zde na těchto pozemcích, popřípadě jaké jsou povinnosti

majitetů pozemků, na l<terých se toto potrubí nachází,

Zuvedenélro potrubí vytéká kapalina zneznámého zdroje a htozí tak everrtuálrrě

kontaminace Radovesrrickélro potoka á tím pádenr i olrrožerrí životního ProstředÍ. V rreclávné

době, dne 23. 7 .2020,došlo k velkérntr úlrynu ryb v rybnÍltu a v Radovesnickénr potoce - bylo

;.,ffi-i;čŘ. Ý]e,o lokalitě byla po vyclatnénr dešti rozlitá voda - povocleň i'ešena Hasiči

z Kolína a okolí. Z tohoto dťivoclu je možné, že z tohoto neznámého Potrubí rnohl b;it

kontami nován zclej ší Dotrránovský rybník, a Raclovesni cký potok.

Nelze tedy vyloučit, že ťrhyrr ryb mťlže souviset s ucláiostí ze dne 26, 6, 2020,

kdy clošlo po 'vyclatných cieštích k povoclni (rozlití) Dománovského rYbníka

a Radovesnického pótot o, a proto mohlo iaké clojít k jejich následné korrtaminaci, coŽ

dokl ádám fotoclokurnentací,

Na nrožnou černou stavbu upozorňuje již paní Alena kačorová a lrrg. ctirad kačor

v dopise ze dne 2, 5. z}za stavábnímu trrádu l(olín, kcte v bodě ČÍslo 4 uváclÍ,' ,,Pokud

neeiistuií žádné podklacly a úřerlní zdznamy o existettci, stcrtlbě a kola,udaci odvodňovacího

zařízen.Í, které uiádí Mgr, Kaš1lar, pak se iectná o černou ,slavbu. Uved.ená betonovú roura se

nachází na ctotčenéni pozemkup.č.73,/31 v hlotbce I,2,],Ltn, Stavba ne1lodsklepeného

bungalogtt blrcle míl záklŮcty ,ru Ó,8 nl hluboké". Po této irrformaci (pozrratku), ze stranY Paní

Aleňy ťáeoroué a Ing, Ctiracta Kačora, zaslané stavebnímu ťrřadu KolÍn, zatim do clneŠního

drre irebyl proveclen 
-zaany zápis o této ěelné. popřípadě nepovolerré nebo zkolaudované

stavbě, není znám ani zádÁý výsledek šetřerrí staveúního út*adu Kolín. Pokud stavební Úřad

Kolín provec1l po získání této.informace nějaké šetřerrí o tomto potrubí nebo objasrril Pťrvod

potlubi, clrci být písemnou formou informován o výsledktr tohoto šetření,

Důrazně Ť.iňátm, aby do tloby vyřešení tóto černé stavby nebYlo nakládáno

s těmito pozemky, na kterých se toto potr"ubí nacházín jako se stavebními a zakázala se

iakáltoliv jectnáni (řízeni) o stavebnich povoleních, ale i stavební činnost na těchto

pozemcích (cto vyřeiení zrle zmiňovaného potrubí ze strany Stavebního Úř'adu l(olín),

žeaem o písemné informování o clalším postupu a Yízení ze stranY ÍrřadŮ na moje

oznámcní.

Pro poi.áclek žác]árn stavební odbor KolÍrr. aby ttlto i:Ízeni ř:eŠila veciot"icí stavebtrího oclborrr,

K tomttto oznámení přikládáttt

Pi'evzáto podatelnou
l,

l 2 -08_ 2020

Dorrránovice 7, srprra 2020

fotociokunrentaci dané situace čísla: 0-1JKašpar 
La.clisiav 

_Dománovice čp,7

Kolín
280 02
teL:777 5622
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