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ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Městského úřadu v Pečkách, jako stavební 
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení 
přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18.5.2022 
podal a dne 20.6.2022 doplnil 

František Wertheim, nar. 29.7.1982, 1. máje 102, 281 02  Cerhenice, 
kterého zastupuje Ing. Filip Rozsíval, nar. 27.1.1978, Ke Hřišti 261, 289 11  Tatce 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

Půdní vestavba Cerhenice č.p. 5 
Cerhenice, Náměstí Míru č.p. 5 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 43 v katastrálním území Cerhenice. 
 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o vestavbu do rodinného domu č.p. 5 v Cerhenicích. 

Ve 2.NP  (stávající půda) budou zvětšena okna a vzniknou zde dvě ložnice, koupelna, prádelna 
a společenský pokoj. Tyto místnosti budou využívány jako součást stávající bytové jednotky v 1. NP.  

Vytápění bude zajištěno stávajícím elektrokotlem s doplňkovým zdrojem, kotlem na tuhá paliva. 

Dle průkazu energetické náročnosti budovy, který vypracoval Ing. Jiří Tencar, Ph.D. (MPO 860) musí být 
tepelně technické vlastnosti všech nových a měněných prvků budovy vyšší než předepsané referenční 
hodnoty. 

Objekt bude vybaven minimálně jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností 34A/183B 
a budou zde umístěna dvě čidla autonomní detekce a signalizace. 
 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Půdní vestavba Cerhenice č.p. 5“, kterou 
vypracoval a autorizoval Ing. Filip Rozsíval ČKAIT 0010793; případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

• závěrečná kontrolní prohlídka 
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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5. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba k provedení stavebních nebo montážních prací 

jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Odborné vedení realizace stavby bude 
vykonávat osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů Stavebník sdělí jméno 
či název oprávněné osoby stavebnímu úřadu 14 dní před zahájením prací.  

6. Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. 
Před započetím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných 
majitelů nebo správců. Křižovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny 
dle ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Staveniště musí být v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy zajištěno proti úrazu el. proudem. 

7. Při provádění stavby budou splněny požadavky těchto stanovisek a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a správců technické infrastruktury: 

• Městys Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice, č.j.: 04081/22/PRů 
o Stavba „Půdní vestavba Cerhenice 5“, Náměstí míru č.p. 5, 281 02 Cerhenice, k.ú. Cerhenice, 

č. parc. 43 bude provedena dle dodané projektové dokumentace od Ing. Filipa Rozsívala, 
ČKAIT 0010793, Ke Hřišti 261, 289 11 Tatce, IČ 70378738, č. zak.: 2021007, stupeň DSP, 
datum: 12/2021.  

• Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 
280 12 Kolín I, č.j.: MUKOLIN/OZPZ 64968/22-Tv 
o Z hlediska nakládání s odpady: 

 Požadujeme, aby odpady, které vzniknou realizací akce, byly tříděny a dále přednostně 
nabídnuty k využití. Pokud nebude možné je předat k recyklaci, je nutno zajistit jejich 
řádné odstranění (např. na povolené skládce souladu s platnými právními předpisy na 
úseku hospodaření s odpady). Upozorňujeme, že je zakázáno odpady spalovat, a to jak na 
pozemku, tak v lokálních topeništích.  

 V případě stavebního a demoličního odpadu, který původce odpadu sám nezpracuje, mít 
jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou se zařízením 
určeným k nakládání s takovým odpadem před jeho vznikem. 

 Při provádění stavby je nutné dodržet postup pro nakládání se stavebními a demoličními 
odpady a materiály tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití 
a recyklace, tj. stavební odpady a materiály soustřeďovat odděleně a nemísit je s jinými 
odpady.  

 Po ukončení prací požadujeme předložit doklady o předání odpadů, které vzniknou při 
stavebních pracích (např. stavební suť - úlomky cihel, zbytky betonu, plastové fólie, 
papírové pytle, kovový odpad, odpadní dřevo apod.), k recyklaci, na povolenou skládku 
odpadů, příp. jiné oprávněné osobě.  

o Z hlediska vodoprávního úřadu: 
 nemáme námitky. 

o Z hlediska ochrany ovzduší: 
 Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností 

prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností 
odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 
odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují a nebo 
by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou a nebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, 
se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti 
(provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po 
celou dobu realizace záměru taková technická a organizační opatření ke snížení této 
prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě 
a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání 
nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po 
obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při 
převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, 
uzavřené (oplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).  

 Součástí záměru není, jak je uvedeno v PD, žádný nový spalovací zdroj znečišťování 
ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vytápění 
je zajištěno stávajícím elektrokotlem a kotlem na tuhá paliva. 

 V souvislosti s provozem kotle na tuhá paliva současně upozorňujeme na povinnost 
provozovatele stanovenou v § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší – zjistit ve 
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stanovených termínech prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického 
stavu a provozu zdroje – kotle. 

o Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:  
 nemáme námitek. 

o Z hlediska ochrany přírody a krajiny:  
 nemáme námitek. 

o Z hlediska státní správy lesů a myslivosti: 
 nemáme námitky. 

• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001125137144 
o Při budování kanalizace v místě křížení s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální 

vzdálenost 0,30 m s kNN a 0,50 m s kVN, při souběhu kanalizace s podzemním kabelovým 
vedením dodržet minimální vzdálenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajního vodiče 
trasy podzemních vedení. 
Při budování vodovodu v místě křížení s podzemním kabelovým vedením kNN, kVN dodržet 
minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, 
nechráněné 0,40 m. Při souběhu s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,40 m od svislé 
roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.  
Při budování plynovodu do 0,005 Mpa (dále jen NTL) v místě křížení s podzemním 
kabelovým vedením kNN dodržet minimální vzdálenost 0,10 m, při souběhu s kNN dodržet 
minimální vzdálenost 0,40 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Při 
budování plynovodu do 0,4 Mpa (dále jen STL) v místě křížení s podzemním kabelovým 
vedením kVN dodržet minimální vzdálenost 0,20 m, při souběhu s kVN dodržet minimální 
vzdálenost 0,60 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Kabely kNN, 
kVN uložit do chrániček přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm. Při souběhu 
s kNN dodržet minimální vzdálenost 0,60 m. Křížené kNN, kVN při výkopové práci nutno 
vyvěsit. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NTL 
plynovodu s kabely do 35 kV na 400 mm, při křížení STL plynovodu s kabely do 10 kV na 
1000 m, s kabely do 35 kV na 1500 mm.  
Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto 
seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze 
ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich 
pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání 
místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy 
opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu 
kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní 
služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle 
ČSN 33 2000-5-52 A PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu 
s ČSN 73 6005 se zápisem o provedené kontrole do stavebního deníku. 
Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní 
značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí mít umístěny tak, že nejbližší hrana bude 
ve vzdálenosti minimálně 0,60 m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.  
V místě vjezdu upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) 
stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. V prostoru komunikací, vjezdu a ostatních 
zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení 
(kabely uložit do kabelových chrániček). Stávající pojistkové skříně nesmí být 
znepřístupněny a poškozeny, včetně poškození uzemnění.  
Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení, stejně tak stání pro odpad, porosty, 
stromy a keře.  
Oplocení (základ oplocení) nebude umístěno blíže než 0,6 metru od svislé roviny krajního 
vodiče trasy podzemních vedení. V případě bezzákladového oplocení nebudou sloupky 
oplocení umístěny blíže než 0,6 metru od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních 
vedení. Oplocení (základ oplocení) nebude umístěno nad trasou podzemních vedení (mimo 
kolmého křížení). V případě kolmého křížení základu oplocení s podzemním vedením bude 
provedena mechanická ochrana stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových 
chrániček). Veškeré části vedení, přípojek musejí být přístupné. V případě, že se v blízkosti 
budoucího oplocení nachází kabelová skříň v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s., bude 
oplocení stavebně odděleno od tohoto zařízení. 
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o Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném 

pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro 
výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu 
(geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení v tomto vyjádření.  

o V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení 
souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 
v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci 
stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení 
podané žádosti.  

o Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami 
a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, 
ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

o V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby 
umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.  

o Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 
k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem 
pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí nn, 2 m od 
vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena 
v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost 
dodržet, nežadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně 
o dočasné zaizolování vodičů nn.  

o Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 
distribuční soustavy, resp. ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů 
od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací 
nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za 
případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 
nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.  

o Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných 
bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení 
distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.  

o V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu 
bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace 
viditelně označen výstražnou cedulí.  

o Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k zařízení majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Při případné úpravě 
povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety oproti současnému stavu.  

o Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném 
znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci 
zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s..  

o Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci nebo zařízení 
se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako 
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na 
zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jinými pověřenými osobami budou opraveny na 
náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze 
po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.. 

o Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s., 
a Telco Pro Services, a.s.. 

o Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie. 
• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 540952/22 

o Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 
CETIN a.s.,  
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o Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, 
provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 
Stavebního zákona; 

o Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

o Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 
17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré 
náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického 
řešení; 

o Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

František Wertheim, nar. 29.7.1982, 1. máje 102, 281 02  Cerhenice 
 

Odůvodnění: 

Dne 18.5.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení.  

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Městys Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice, č.j.: 04081/22/PRů 

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, 
č.j.: MUKOLIN/OZPZ 32070/22-Tv 

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02 Děčín - Podmokly, zn.: 001125137144 

- GasNet Služby, s.r.o., 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, zn.: 5002590510 

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j.: 540952/22 

- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn.: 220406-1050412105 

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zn.: E07280/22 

- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117, 169 00 Praha 6 - Břevnov, zn.: 
UPTS/OS/302088/2022 

 

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

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Barbora Wertheimová, Václav Arnold, Městys Cerhenice 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci nepodali návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Středočeského kraje Praha 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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 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. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Hoznauerová 
oprávněná úřední osoba 

  
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ing. Filip Rozsíval, Ke Hřišti č.p. 261, Tatce, 289 11  Pečky 
 zastoupení pro: František Wertheim, 1. máje 102, 281 02  Cerhenice 
Barbora Wertheimová, 1. máje č.p. 102, 281 02  Cerhenice 
Václav Arnold, Zámecká č.p. 221, 281 02  Cerhenice 
Městys Cerhenice, IDDS: eerak7a 
 sídlo: Školská č.p. 444, 281 02  Cerhenice 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
 sídlo: Karlovo nám. č.p. 78, 280 12  Kolín 1 
  
ostatní 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
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