MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavební
Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

OStRM/4887/2010/TORE
8462/2010/OStRM/TORE
Tomáš Repta
326 715 632
repta@mb-net.cz

DATUM:

29.3.2010

ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
2, kterého zastupuje K. UHLÍŘ s.r.o., IČ 47539399, Havlíčkova 894, 250 88 Čelákovice (dále
jen „žadatel“), podal dne 17.2.2010 žádost o:
1. vydání rozhodnutí o umístění stavby: kioskové trafostanice, kabelové vedení vn, kabelové
vedení nn pro napájení odběrných míst a 44 přípojek elektro ve Voděradech, místní části
Luštěnic, na pozemku: st. p. 1, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 29, 30, 31, 32, 33,
38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70,
71 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 28/1, 44/4 (ostatní plocha), 46/9 (zahrada), 49/1,
70/1, 71/8 (ostatní plocha), 71/14 (zahrada), 76/1 (vodní plocha), 127/1 (ostatní plocha),
127/4, 154/2, 154/3, 154/4 (zahrada), 154/6, 162/1, 162/5, 162/6, 162/19, 164/1, 164/6,
165/1, 172, 177 (ostatní plocha), 183 (vodní plocha), 266 (zahrada) v katastrálním území
Voděrady u Luštěnic. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
2. stavební povolení pro stavbu: kioskové trafostanice, kabelové vedení vn a kabelové vedení
nn pro napájení odběrných míst ve Voděradech, místní části Luštěnic, na pozemku: st. p. 1, 3,
4, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, parc. č. 28/1, 44/4, 46/9, 49/1,
70/1, 71/8, 71/14, 76/1, 127/1, 127/4, 154/2, 154/3, 154/4, 154/6, 162/1, 162/5, 162/6,
162/19, 164/1, 164/6, 165/1, 172, 177, 183, 266 v katastrálním území Voděrady u Luštěnic.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Usnesením ze dne 23.2.2010 poznamenaným do spisu byla obě řízení spojena a rozhodnuto o
projednání žádostí ve společném řízení.
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavební, jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”),
přezkoumal ve společném územním a stavebním řízení podle § 84 až § 91 a § 109 až § 114
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby rozhodl ve
společném řízení takto:
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I. Podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vydává, jako rozhodnutí
s podmiňujícím výrokem,
rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: kioskové trafostanice, kabelové vedení vn, kabelové vedení nn pro napájení
odběrných míst a 44 přípojek elektro ve Voděradech, místní části Luštěnic, na pozemku: st. p.
1, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 28/1, 44/4 (ostatní plocha), 46/9 (zahrada), 49/1, 70/1, 71/8 (ostatní plocha),
71/14 (zahrada), 76/1 (vodní plocha), 127/1 (ostatní plocha), 127/4, 154/2, 154/3, 154/4
(zahrada), 154/6, 162/1, 162/5, 162/6, 162/19, 164/1, 164/6, 165/1, 172, 177 (ostatní plocha),
183 (vodní plocha), 266 (zahrada) v katastrálním území Voděrady u Luštěnic.
Druh a účel umísťované stavby: kiosková trafostanice, kabelové vedení vn, kabelové vedení
nn pro napájení odběrných míst a 44 přípojek elektro ve Voděradech, místní části Luštěnic.
Stavba pro rozvod elektrické energie.
Stavba obsahuje tyto stavební objekty a provozní soubory:
SO č. 1 venkovní vedení VN – před stáv. dvoubetonovou trafostanici se postaví betonový sloup
VN se dvěma úsekovými vypínači pro kabelový svod VN.
SO č. 2 kabelové vedení VN – od dvou úsekových vypínačů se svede kabel VN 22 kV do země
a bude pokračovat po levé straně silnice směrem do obce. Před domem čp. 3 podejde
kabelové vedení VN silnici , bude zapojeno do nové kioskové trafostanice CTSbb
„Voděrady Obec“ a vrací se dále do stejné trasy. Před domem čp. 10 přejde kabelové
vedení st. silnici, půjde po pravé straně komunikace a bude končit v rozvaděči VN nové
kioskové trafostanice CTSbb „Voděrady střed“.
SO č. 3 kabelové vedení NN - z rozvaděče nové CTSbb „Voděrady střed“ se položí směrem
k Němčicím dva kabely NN. Budou smyčkovat rod. domy podél silnice a v uličce č.
kat. 172. Další dva kabely NN se položí zpět v trase kabelů VN za kapličku a do uličky
parc.č. 162/5 v k.ú. Voděrady. Sem se ulicí parc.č. 71/8 v k.ú. Voděrady přivedou od
CTSbb další dva kabely NN do skříně PSD822 – č.b.5. Dále se zkabelují domy v uličce
parc.č. 49/1 v k.ú. Voděrady. Z trafostanice „Voděrady obec“ se napojí odběry přes
silnici kolem domu čp. 15, nové kabelové vedení NN se položí směrem přes potok a
přes trať až k truhlářství směr Kosořice, dva kabely AYKY 240 se položí zpět v trase
kabelu VN do skříně č.b. 1, kde se propojí do stávající kabelizace. Ve skříni na domě
čp. 1 se stávající kabel od venkovní trafostanice zkrátí a zapojí do skříně.
SO č. 4 demontáž NN – po provedení kabelových vedení a přepojení odběrů se stávající
venkovní síť NN zdemontuje.
SO č. 5 demontáž dvoubetonové TS – po výstavbě nové trafostanice a přepojení stávajících
kabelů NN se dvoubetonová trafostanice zdemontuje.
přípojky elektro - celkem 44 ks
PS č. 1 kiosková kompaktní trafostanice „Obec“ – typu CTSbb P 1x630/1-24, transformátor 250
kVA, rozvaděč VN 8DJH, rozvaděč RST 0663/4635.
PS č. 2 kiosková kompaktní trafostanice „Střed“ – typu CTSbb P 1x630/1-24 , transformátor
250 kV, rozvaděč VN 8DJH, rozvaděč RST 0663/4635.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby: je dáno ochrannými pásmy stavby kabelového vedení
a trafostanice.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností
od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku: st. p. 1, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 29,
30, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66,
67, 68, 69, 70, 71, parc. č. 28/1, 44/4, 46/9, 49/1, 70/1, 71/8, 71/14, 76/1, 127/1, 127/4, 154/2,
154/3, 154/4, 154/6, 162/1, 162/5, 162/6, 162/19, 164/1, 164/6, 165/1, 172, 177, 183, 266 v
katastrálním území Voděrady u Luštěnic v souladu se situačním výkresem v měř. 1:500,
který byl podkladem pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a byl stavebním
úřadem ověřen. Jedno vyhotovení obdrží žadatel a příslušný obecní úřad po nabytí právní
moci územního rozhodnutí. Jedno vyhotovení bude uloženo u Magistrátu města Mladá
Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, oddělení stavebního.
III. Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydává, jako rozhodnutí s
navazujícím výrokem,
stavební povolení
pro stavbu: kioskové trafostanice, kabelové vedení vn a kabelové vedení nn pro napájení
odběrných míst ve Voděradech, místní části Luštěnic, na pozemku: st. p. 1, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15,
17, 18, 19/1, 19/2, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, parc. č. 28/1, 44/4, 46/9, 49/1, 70/1, 71/8, 71/14, 76/1,
127/1, 127/4, 154/2, 154/3, 154/4, 154/6, 162/1, 162/5, 162/6, 162/19, 164/1, 164/6, 165/1, 172,
177, 183, 266 v katastrálním území Voděrady u Luštěnic, v rozsahu projektové dokumentace,
ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické parametry provedení a umístění
stavby.
Stavba obsahuje tyto stavební objekty a provozní soubory:
SO č. 1 venkovní vedení VN – před stáv. dvoubetonovou trafostanici se postaví betonový sloup
VN se dvěma úsekovými vypínači pro kabelový svod VN.
SO č. 2 kabelové vedení VN – od dvou úsekových vypínačů se svede kabel VN 22 kV do země
a bude pokračovat po levé straně silnice směrem do obce. Před domem čp. 3 podejde
kabelové vedení VN silnici , bude zapojeno do nové kioskové trafostanice CTSbb
„Voděrady Obec“ a vrací se dále do stejné trasy. Před domem čp. 10 přejde kabelové
vedení st. silnici, půjde po pravé straně komunikace a bude končit v rozvaděči VN nové
kioskové trafostanice CTSbb „Voděrady střed“.
SO č. 3 kabelové vedení NN - z rozvaděče nové CTSbb „Voděrady střed“ se položí směrem
k Němčicím dva kabely NN. Budou smyčkovat rod. domy podél silnice a v uličce č.
kat. 172. Další dva kabely NN se položí zpět v trase kabelů VN za kapličku a do uličky
parc.č. 162/5 v k.ú. Voděrady. Sem se ulicí parc.č. 71/8 v k.ú. Voděrady přivedou od
CTSbb další dva kabely NN do skříně PSD822 – č.b.5. Dále se zkabelují domy v uličce
parc.č. 49/1 v k.ú. Voděrady. Z trafostanice „Voděrady obec“ se napojí odběry přes
silnici kolem domu čp. 15, nové kabelové vedení NN se položí směrem přes potok a
přes trať až k truhlářství směr Kosořice, dva kabely AYKY 240 se položí zpět v trase
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kabelu VN do skříně č.b. 1, kde se propojí do stávající kabelizace. Ve skříni na domě
čp. 1 se stávající kabel od venkovní trafostanice zkrátí a zapojí do skříně.
SO č. 4 demontáž NN – po provedení kabelových vedení a přepojení odběrů se stávající
venkovní síť NN zdemontuje.
SO č. 5 demontáž dvoubetonové TS – po výstavbě nové trafostanice a přepojení stávajících
kabelů NN se dvoubetonová trafostanice zdemontuje.
PS č. 1 kiosková kompaktní trafostanice „Obec“ – typu CTSbb P 1x630/1-24, transformátor
250 kVA, rozvaděč VN 8DJH, rozvaděč RST 0663/4635.
PS č. 2 kiosková kompaktní trafostanice „Střed“ – typu CTSbb P 1x630/1-24 , transformátor
250 kV, rozvaděč VN 8DJH, rozvaděč RST 0663/4635.
IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné
odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. Ověřená
projektová dokumentace bude zaslána stavebníkovi a příslušnému obecnímu úřadu po právní
moci stavebního povolení.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Název, IČ a sídlo tohoto stavebního
podnikatele budou písemně oznámeny stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
Stavebník údaje o stavebním podnikateli vyznačí na štítku STAVBA POVOLENA.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě štítek obsahující identifikační
údaje o povolené stavbě (STAVBA POVOLENA), který obdrží po právní moci stavebního
povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly
čitelné až do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
6. Před zahájením stavby stavebník ověří výskyt veškerých podzemních zařízení a zajistí jejich
vytyčení a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků technické
infrastruktury a vlastníků jiných podzemních staveb a zařízení.
7. Stavebník odpovídá za případné poškození podzemních staveb, technické infrastruktury a
jiných zařízení v důsledku stavby. V případě, že umístění stávajících podzemních staveb,
technické infrastruktury a jiných zařízení neumožní umístit stavbu podle projektové
dokumentace ověřené ve stavebním řízení, budou zastaveny práce na stavbě a tato
skutečnost oznámena stavebnímu úřadu, který rozhodne o dalším postupu.
8. Bude dodrženo stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody Magistrátu města
Mladá Boleslav, odboru životního prostředí ze dne 11.1.2010 vydaném pod č.j. ŽP - 246.430968/2009: Při provádění stavby se musí postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému
úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Po dokončení stavby budou
pozemky uvedeny do náležitého stavu.
9. Bude dodrženo stanovisko dotčeného orgánu na úseku drážní dopravy Drážního úřadu
v Praze ze dne 15.1.2010 vydaném pod č.j. MP-SOP0090/10-2/LH DUCR-2330/10/Lh:
a) Stavba musí být realizována tak, aby při jejím užívání nebylo nutné dodatečně navrhovat
opatření k omezení vlivu dráhy.
b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
c) Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
d) Při provádění protlaku pod tratí u železničního přejezdu nesmí být náležitostmi stavby
ani dočasně zhoršeny rozhledové poměry na přilehlém železničním přejezdu, ani
porušena jeho bezpečná funkce.
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e) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - t.j. harmonogram prací, nutná
ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat
s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
f) Na těleso dráhy nesmí být ani dočasně ukládán výkopový materiál.
g) Výkopy na nástupišti železniční zastávky musí být zabezpečeny proti pádu cestujících.
h) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který
drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění
pozdějších předpisů.
10. Před zahájením stavby požádá stavebník Obecní úřad v Luštěnicích, jako příslušný silniční
správní úřad pro místní komunikace, o vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní
komunikace pro provedení stavebních prací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Bez vydání pravomocného rozhodnutí povolení
ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro provedení stavebních prací nelze stavební
práce v místní komunikaci provádět.
11. Před zahájením stavby požádá stavebník Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a
silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy, o
vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice pro provedení stavebních prací ve smyslu
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Bez vydání
pravomocného rozhodnutí povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro provedení
stavebních prací nelze stavební práce v místní komunikaci provádět.
12. Před prováděním zemních prací je nutno, dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, předem uvědomit Archeologický
ústav AVČR, Letenská 4, Praha 1, nebo jím pověřenou organizaci, kterou je i Muzeum
Mladoboleslavska. Při zásahu do terénu je povinností investora stavby umožnit záchranný
archeologický výzkum. V případě výskytu mincí, kamenných, kovových, kostěných
nástrojů, keramiky, starého zdiva, tmavých či vypálených míst v podložní zemině je nutno
tyto nálezy hlásit AÚ AVČR a Muzeu Mladá Boleslav.
13. Odpady vzniklé při stavbě a vybouraný materiál budou likvidovány podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
14. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních staveb, technické
infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků
podzemních staveb, technické infrastruktury a jiných zařízení, a to zejména:
a) vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s., č.j. 120212/09/CSC/V00
b) vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o.. ze dne 5.10.2009 zn. 4135/09/175
c) vyjádření Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s. ze dne 20.10.2009 č.j. 4264/09/Ho
15. Stavebník min. 14 dní před zahájením stavby oznámí zahájení prací vlastníkům a uživatelům
dotčených pozemků. Ihned po dokončení stavby uvede použité pozemky do původního stavu
a provede vyrovnání příp. vzniklých škod. Vlastníci a uživatelé sousedních nemovitostí
nesmí být stavbou poškozováni. Případné škody na sousedních nemovitostech musí být ihned
na náklad stavebníka odstraněny nebo plnohodnotně nahrazeny. Pokud nedojde mezi
stavebníkem a poškozeným k dohodě lze uplatnit nároky dle občanského zákoníku u soudu.
16. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního
zákona vydaného stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky dokončené
stavby.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád”):
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Odůvodnění:
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Žadatel: ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
2, kterého zastupuje K. UHLÍŘ s.r.o., IČ 47539399, Havlíčkova 894, 250 88 Čelákovice (dále
jen „žadatel“), podal dne 17.2.2010 žádost o:
1. vydání rozhodnutí o umístění stavby: kioskové trafostanice, kabelové vedení vn, kabelové
vedení nn pro napájení odběrných míst a 44 přípojek elektro ve Voděradech, místní části
Luštěnic, na pozemku: st. p. 1, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 29, 30, 31, 32,
33, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68,
69, 70, 71 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 28/1, 44/4 (ostatní plocha), 46/9 (zahrada),
49/1, 70/1, 71/8 (ostatní plocha), 71/14 (zahrada), 76/1 (vodní plocha), 127/1 (ostatní
plocha), 127/4, 154/2, 154/3, 154/4 (zahrada), 154/6, 162/1, 162/5, 162/6, 162/19, 164/1,
164/6, 165/1, 172, 177 (ostatní plocha), 183 (vodní plocha), 266 (zahrada) v katastrálním
území Voděrady u Luštěnic. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
2.

stavební povolení pro stavbu: kioskové trafostanice, kabelové vedení vn a kabelové vedení
nn pro napájení odběrných míst ve Voděradech, místní části Luštěnic, na pozemku: st. p. 1, 3,
4, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, parc. č. 28/1, 44/4, 46/9, 49/1,
70/1, 71/8, 71/14, 76/1, 127/1, 127/4, 154/2, 154/3, 154/4, 154/6, 162/1, 162/5, 162/6,
162/19, 164/1, 164/6, 165/1, 172, 177, 183, 266 v katastrálním území Voděrady u Luštěnic.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Usnesením ze dne 23.2.2010 poznamenaným do spisu byla obě řízení spojena a rozhodnuto o
projednání žádostí ve společném řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení,
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na
26.3.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
1. Odůvodnění územního rozhodnutí:
V územním řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva
vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě
výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.
Stavební úřad v průběhu řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány, a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. V průběhu řízení bylo zjištěno,
že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, a nemohou být přímo dotčena práva nebo
povinnosti účastníků územního řízení. Umístění stavby je v souladu s obecnými požadavky na
výstavbu
K umístění stavby vydaly závazná stanoviska, vyjádření, nebo jiná opatření dotčené orgány a
jejich stanoviska jsou souhlasná.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejností nebyly připomínky uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Účastníci územního řízení:
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ČEZ Distribuce, a. s., Rostislav Hůlka, Dagmar Hůlková, Obec Luštěnice, Středočeský kraj,
Česká republika, Správa železniční dopravní cesty, Česká republika, Správa železniční dopravní
cesty, Marie Horáčková, Karel Horáček, Jan Páša, Ivana Vilímková, Ladislav Liška, ElŜbieta
Marianna Výdová, Jiří Výda, Josef Hort, Jarmila Hortová, František Pánek, Jaroslava Pánková,
Stanislav Veselý, Petr Kroupa, Hana Dědečková, Václav Dvořák, Eva Dvořáková, Petr
Humpola, Alois Humpola, Hana Humpolová, Miloslav Šulc, Iveta Svárovská, Marie Müllerová,
František Lang, Karel Veselý, Libuše Veselá, Stanislav Veselý, Jarmila Veselá, Jaroslav Havlůj,
Jana Havlůjová, Erwan Le Cain, Mária Le Cain, Václav Kubín, Růžena Kubínová, Světlana
Mészárosová, Ladislav Veselý, Zdeňka Veselá, Marie Khailová, Ladislava Dolečková, Marie
Šlégrová, Jan Novotný, Ing. Radka Novotná, Alan Charvát, Klára Charvátová, Jaromír Marek
Pumr, Ludmila Krejbichová, Ivana Volfová, Miloš Bucek, Anna Bucková, Jitka Václavíková,
Jiřina Gregorová, Ing. Jaroslav Baroch, Jaroslav Volf, Marie Volfová, Marcela Kováčová, Jiří
Sakař, Dagmar Sakařová, Jiřina Fadrhoncová, Václav Šulc, Václav Šulc, Miroslav Tatek,
Jaroslav Koštíř, Šárka Koštířová, Miloslav Taneček, Miluše Tanečková, Jan Jonáš, František
Prchlík, Václav Bím, Stanislav Lang, Petr Koudelka, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE
GasNet, s.r.o., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
2. odůvodnění stavebního povolení:
Ve stavebním řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva
vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě
výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.
Stavební úřad v průběhu společného řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení
z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky stavebního řízení
a s dotčenými orgány správy a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil,
že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a že uskutečněním
stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, a nemohou být přímo dotčena práva nebo povinnosti
účastníků stavebního řízení. Vzhledem k charakteru stavby stavební úřad neshledal důvod pro
nařízení plánovaných kontrolních prohlídek.
Ke stavbě vydaly závazné stanovisko, vyjádření nebo jiné dotčené orgány a tato závazná
stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření nejsou záporná. V průběhu řízení nebyla jiná stanoviska,
vyjádření nebo jiná opatření dotčenými orgány uplatněna.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek stavebního povolení.
Dokladová část obsahuje vyjádření vlastníků technické infrastruktury o existenci podzemních
zařízení v prostoru navrženém pro umístění stavby (vedení telekomunikační sítě, plynovody,
vodovody, kanalizace) opatřených před zahájením stavebního řízení. V průběhu řízení nebyly ze
strany vlastníků technické infrastruktury, kteří byli zahrnuti do okruhu účastníků řízení,
uplatněna jiná stanoviska, a proto stavební úřad předložená vyjádření o existenci podzemních
zařízení posoudil jako připomínky a k zajištění ochrany podzemních zařízení stanovil podmínku
č. 14 stavebního povolení.
Účastníci stavebního řízení:
ČEZ Distribuce, a. s., Rostislav Hůlka, Dagmar Hůlková, Obec Luštěnice, Středočeský kraj,
Česká republika, Správa železniční dopravní cesty, Česká republika, Správa železniční dopravní
cesty, Marie Horáčková, Karel Horáček, Jan Páša, Ivana Vilímková, Ladislav Liška, ElŜbieta
Marianna Výdová, Jiří Výda, Josef Hort, Jarmila Hortová, František Pánek, Jaroslava Pánková,
Stanislav Veselý, Petr Kroupa, Hana Dědečková, Václav Dvořák, Eva Dvořáková, Petr
Humpola, Alois Humpola, Hana Humpolová, Miloslav Šulc, Iveta Svárovská, Marie Müllerová,
František Lang, Karel Veselý, Libuše Veselá, Stanislav Veselý, Jarmila Veselá, Jaroslav Havlůj,
Jana Havlůjová, Erwan Le Cain, Mária Le Cain, Václav Kubín, Růžena Kubínová, Světlana
Mészárosová, Ladislav Veselý, Zdeňka Veselá, Marie Khailová, Ladislava Dolečková, Marie
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Šlégrová, Jan Novotný, Ing. Radka Novotná, Alan Charvát, Klára Charvátová, Jaromír Marek
Pumr, Ludmila Krejbichová, Ivana Volfová, Miloš Bucek, Anna Bucková, Jitka Václavíková,
Jiřina Gregorová, Ing. Jaroslav Baroch, Jaroslav Volf, Marie Volfová, Marcela Kováčová, Jiří
Sakař, Dagmar Sakařová, Jiřina Fadrhoncová, Václav Šulc, Václav Šulc, Miroslav Tatek,
Jaroslav Koštíř, Šárka Koštířová, Miloslav Taneček, Miluše Tanečková, Jan Jonáš, František
Prchlík, Václav Bím, Stanislav Lang, Petr Koudelka, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., RWE
GasNet, s.r.o., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad v průběhu společného územního řízení a stavebního řízení neshledal důvody
bránící vydání tohoto rozhodnutí, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části,
za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání u Magistrátu města Mladá
Boleslav ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad
Středočeského kraje. První den lhůty je následující po dni oznámení.
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.
Odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem má odkladný účinek i vůči rozhodnutí
s navazujícím výrokem. Jestliže byla odvoláními napadena obě tato rozhodnutí a nelze-li věc
vyřídit podle § 87 správního řádu, správní orgán prvního stupně řízení o odvolání proti
rozhodnutí s navazujícím výrokem přeruší až do doby skončení řízení o odvolání proti
rozhodnutí s podmiňujícím výrokem; ustanovení § 57 odst. 3 platí obdobně. Jestliže bylo
odvoláním napadeno pouze rozhodnutí s podmiňujícím výrokem, nabývá rozhodnutí
s navazujícím výrokem právní moci dnem právní moci rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí
s podmiňujícím výrokem; zrušení nebo změna rozhodnutí s podmiňujícím výrokem je však
důvodem obnovy řízení.
Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k
jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci.
Upozornění:
1. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby a vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na užívání území, ve znění pozdějších
předpisů.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Na stavbě musí být veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.
4. Při provádění stavby musí být dodržovány povinnosti stanovené v jednotlivých právních
předpisech např. povinnosti podle § 152 a § 153 stavebního zákona.
5. Při stavbě musí být dodržovány dopravně bezpečnostní předpisy dané zák. č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu) ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Tomáš Repta
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč,
celkem 4000 Kč byl zaplacen.
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Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, obecního
úřadu obce, na jejímž území je záměr umístěn a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i
povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Mladá Boleslav – podatelna
Obecní úřad Luštěnice

Jednotlivě obdrží:
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425 Teplická 874/8; 40502 Děčín 4
kterou zastupuje na základě plné moci

K. UHLÍŘ s.r.o., IDDS: qgiesbe
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, 293 49
Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí
č.p. 61, 293 49 Mladá Boleslav
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
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