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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Žadatel: Jiří Toman, nar. 12.12.1958, Kbel 161, 294 71 Benátky nad Jizerou, kterého zastupuje
Ing. Jitka Kadlecová, IČ 42713927, Staroměstské náměstí 9, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen
„žadatel“), podal dne 11.4.2012 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „Centrum
přítomnosti - DUHOVÁ“ ve Smilovicích, místní část Újezdec na pozemku: stp.č. 5003, parc.č.
5001/1, 5001/3, 5001/22, 5003/1 v k.ú. Újezdec u Luštěnic, parc.č. 5013/1, 5024/2 v k.ú.
Luštěnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu a
úřadu územního plánování, 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"), v územním řízení projednal podanou žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), podle § 84 až § 91
stavebního zákona, a na základě tohoto projednání:
I.

Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y:

„Centrum přítomnosti - DUHOVÁ“ ve Smilovicích, místní část Újezdec (dále jen "stavba")
na pozemku:
stp.č. 5003 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 5001/1 (ostatní plocha), 5001/3 (ostatní plocha),
5001/22 (ostatní plocha), 5003/1 (ostatní plocha) v k.ú. Újezdec u Luštěnic, parc.č. 5013/1
(ostatní plocha), 5024/2 (ostatní plocha) v k.ú. Luštěnice.
Druh a účel umísťované stavby:
- Relaxační a meditační areál, restaurace, tělocvična, stáj pro chov koní s kanceláří a ordinací
veterináře.
Umístění stavby SO 1 - restaurace
- Vzdálenost od hranice pozemku parc.č. 5002 v k.ú. Újezdec u Luštěnic – 21,76 m (severní
roh stavby)
- Vzdálenost od SO 2 - tělocvična (severní roh stavby) - 4,40 m
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Umístění stavby SO 2 - tělocvična
- Vzdálenost od hranice pozemku parc.č. 5002 v k.ú. Újezdec u Luštěnic – 15,39 m (severní
roh stavby)
- Vzdálenost od hranice pozemku parc.č. 5001/10 v k.ú. Újezdec u Luštěnic – 6,56 m (severní
roh stavby)
Umístění stavby SO 3 - klubovna
- Vzdálenost od hranice pozemku parc.č. 5001/1 v k.ú. Újezdec u Luštěnic – 43,50 m (jižní
roh stavby)
- Vzdálenost od SO 2 - tělocvična (severní roh stavby) - 21,00 m
Umístění stavby SO 4 - stáj
- Vzdálenost od hranice pozemku parc.č. 5001/10 v k.ú. Újezdec u Luštěnic – 9,45 m (západní
roh stavby)
- Vzdálenost od hranice pozemku parc.č. 5002 v k.ú. Újezdec u Luštěnic – 45,50 m (východní
roh stavby)
Určení prostorového řešení stavby:
SO 1 - restaurace
Navrhovaná kapacita restaurace je 46 osob s celodenním provozem. Tomu odpovídá sociální a
hygienické zázemí. Objekt obsahuje rovněž kuchyni s kompletním vařením hotových jídel,
studené kuchyně a přípravy moučníků. Součástí objektu restaurace je centrální kotelna na
dřevěnou štěpku. Objekt je řešen jako jednopodlažní nepodsklepený s pultovou střechou. Objekt
má půdorysný tvar L a tvoří jeden kompoziční celek s objektem tělocvičny. Předpokládá se
celoroční provoz objektu. Půdorysný rozměr objektu je 22,0 m x 20,3 m , šířka ramen tvaru L je
9,6 m a 9,8 m, výška objektu je 5,15 m. Součástí objektu je vsakovací jímka.
SO 2 - tělocvična
Objekt tělocvičny je navržen pro 20 osob v tělocvičně a 5 osob v sauně s masážemi. Je zde
cvičební sál se zázemím sauna s párou masážní prostor a odpočívárnami opět s vlastním
zázemím. Součástí je recepce a kancelář provozní. Objekt je řešen jako jednopodlažní
nepodsklepený s pultovou střechou. Objekt má půdorysný tvar obdélníku. Půdorysný rozměr
objektu je 43,1 m x 10,0 m, výška objektu je 5,15 m. Součástí objektu je vsakovací jímka.
SO 3 - klubovna
Klubovna bude sloužit k volnočasovým aktivitám, případně menším kulturním akcím. Objekt má
odpovídající sociální zázemí. Objekt je řešen jako jednopodlažní nepodsklepený s pultovou
střechou. Objekt má půdorysný tvar písmene U. Objekt obsahuje klubové prostory, vodní
kaskádu a terasu. Předpokládá se celoroční provoz objektu ovšem nárazově, proto je budova
navržena jako lehká s malými akumulačními schopnostmi. Část stavby je vynesena na patkách
nad vodní hladinou. Půdorysný rozměr objektu je 20,8 m x 16,7 m, výška je 4,64 m. Terasa má
půdorysný rozměr 4,6 m x 9,6 m. Vodní kaskáda je půdorysně součástí hlavního objektu je
umístěna uvnitř tvaru U. Součástí objektu je vsakovací jímka.
SO 4 - stáj
Ve stáji bude ustájeno pět koní, jeden box je počítán jako záložní.
Je zde navrženo kompletní zázemí potřebné k chovu koní. Přízemí obsahuje vlastní boxy sklady
krmení, sedlovnu, sociální zázemí a pokoj pro správce. Patro obsahuje kancelář a ordinaci
veterináře se sociálním zázemím. V části podkroví bude skladováno krmivo. Budova stáje se
skládá z části zázemí pro hypoterapii a z hospodářské části. Zázemí bude v zimě vytápěno a
bude sloužit pro odpočinek, převlékání a sociální zázemí k provozu jízdárny. Hospodářská část
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nebude vytápěna, ale bude izolována tak, aby vytvářela vhodné prostředí pro ustájená zvířata.
Objekt je řešen jako přízemní, nepodsklepený se sedlovou střechou a částečně využitým
podkrovím. Objekt má obdélníkový půdorysný tvar. Podkroví bude sloužit z části pro uskladnění
píce pro koně a z části jako zázemí s kanceláří a ordinací veterináře. V části stájí je prostor
otevřen až do krovu. Půdorysný rozměr objektu je 31,7 m x 1,05 m, výška do hřebene je 8,74 m.
Součástí objektu je také kalová jímka půdorysného tvaru obdélníku o rozměrech 13,0 m x 5,0 m,
výška 0,85 m. Osazeno je vrchní hranou 0,15 m nad upravený terén. Součástí objektu je
vsakovací jímka.
SO 5 - neveřejná účelová komunikace a zpevněné plochy
Komunikace bude sloužit k dopravní obsluze nových objektů v areálu. Komunikace je napojena
na stávající asfaltovou místní komunikaci ve vlastnictví obce Smilovice. Trasa komunikace
kopíruje nově navržené rozmístění jednotlivých objektů v areálu. Šířka pojízdné komunikace je
navržena 3,5 m, umožňující svými parametry a trasováním zásah požární techniky. Šíře
zpevněných cest pro pěší je 1,5 m. Příčný sklon je navržen 3,0% s ohledem na nestmelený kryt
komunikace a odvedení srážkové vody. Podélný profil komunikace vychází důsledně ze
stávajícího terénu. Dešťové vody z komunikace jsou svedeny do přilehlé zeleně.
SO 6 - přípojka zemního plynu
Přípojka bude napojena na uliční STL plynovodní řad pomocí elektrotvarovky přípojkového Tkusu s elektrosvařovací objímkou, SDR 11, materiál PE 100 (dimenze PE 63/PE 32). Navržená
plynovodní přípojka bude vedená ve spádu minimálně 0,4%, spád přípojky bude vedený se
sklonem k plynovodnímu řadu. Hloubka uložení přípojky se pohybuje s min. krytím 800 mm
nad potrubím v zeleni a pod komunikací s min. krytím 1000 mm. STL přípojka bude ukončená
hlavním uzávěrem plynu (HUP) - kulovým uzávěrem. Přípojka bude ukončená v nice zděného
sdruženého pilířku, na hranici pozemku areálu, kde bude osazena uzavíratelná skříň HUP,
regulace a měření plynu. Hrana pilířku je ve vzdálenosti 3,72 m od plynovodního řadu. Celková
délka přípojky je 3,95 m, z toho 0,5 m v komunikaci parc.č. 5003/1 v k.ú. Újezdec u Luštěnic.
STL plynovodní přípojka bude označené výstražnou folií podle ČSN 73 6006. Po celé délce
potrubí bude položený signalizační vodič s izolací do země (CY 2,5 mm2), který projde až do
niky regulace a měření kde bude ukončen. Za ukončením přípojky HUP bude osazena regulace
tlaku STL/NTL a měření spotřeby plynu. HUP, regulace a měření spotřeby plynu bude osazeno
do uzavíratelné plastové skříně, v nice zděného sdruženého pilířku. Odtud bude pokračovat
plynovod (měření rovněž ve skříni pro HUP) po pozemku areálu.
SO 7 - přípojka pitné vody
Pro zásobování areálu pitnou vodou je navržena vodovodní přípojka z potrubí HDPE 100 SDR
11 D 90 x 8,2 napojena na navrhovaný vodovodní řad vedený ulicí v komunikaci č. parc. 5003/1,
bude vedena s krytím 1,5 m. Vodovodní přípojka bude vedena se sklonem min. 0,5% k
vodovodnímu řadu. Přípojka bude připojena odbočkou připravenou při realizaci nového
vodovodního řadu, uzávěr bude umístěn v komunikaci. Jako přípojkový uzávěr bude sloužit
vodovodní šoupátko pro domovní přípojky DN 80 včetně zemní soupravy kryté litinovým
poklopem. Přípojka bude ukončená ve vodoměrné šachtě umístěné ve vzdálenosti 9,6 m od řadu
a 1,0 m za hranicí pozemku připojovaného areálu. Za uzávěrem bude realizováno potrubí, které
bude ukončeno vodoměrnou sestavou umístěnou ve vodoměrné šachtě o rozměrech 3400 x 900
v. 1800 mm s poklopem 600 x 600 mm. Celková délka přípojky je 9,6 m.
SO 8 - přípojka kanalizace a řešení dešťových vod
Pro odvod odpadních vod je navržena přípojka splaškové kanalizace z potrubí KT 200 napojena
na navrhovaný kanalizační řad vedený v komunikaci č. parc. 5003/1 v koncové šachtě
(předpokládané dno 208,83 mnm) . Přípojka bude ukončená v přípojkové revizní šachtě
umístěné ve vzdálenosti 12,4 m od řadu a 4,9 m za hranicí pozemku připojovaného areálu.
Hloubka uložení přípojky se pohybuje cca 2,80 až 2,30, vedená ve spádu 4,27 %. Celková délka
přípojky je 12,4m, z toho7,47 m v komunikaci č. parc. 5003/1 katastr Újezdec u Luštěnic. Do
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kanalizace budou odváděny pouze vody splaškové ze sociálního zázemí objektů SO1, SO2, SO3,
SO4. Odpadní vody z kuchyně restaurace objektu SO2 budou napojeny do kanalizace přes
odlučovač tuků. Drtič kuchyňského odpadu nebude instalován. Močka ze stájí a odvodnění
hnojiště objektu SO4 nebudou do kanalizace svedeny – budou svedeny do žumpy a vyváženy.
Užitný objem žumpy je 21 m3, bude vyvážena v intervalu 3 měsíce.
SO 9 - přípojka elektrické energie
Areál bude připojen z trafostanice, ze které bude veden kabel CYKY 3x95+50 do
elektroměrového rozvaděče umístěného spolu s přípojkovou skříní na objektu SO3. Typ
měřícího zařízení: převodové NN s měřícími transformátory proudu s převodem P150A5, třída
přesnosti 0,5, výkon 10 VA. MTP musí být úředně cejchované, typu schváleného k používání na
území ČR Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Jako jistič před
elektroměrem bude použit jistič s vypínací charakteristikou B. Trafostanice je umístěna
v zeleném ostrůvku při silniční komunikaci na pozemku parc.č. 5003/1 k.ú. Újezdec u Luštěnic.
Celková délka přípojky je 83,51 m.
SO 10 - prodloužení veřejného řadu zemního plynu
Pro připojení nových objektů je navržen nový řad STL plynovodu vedený v komunikaci parc.č.
5003/1 v k.ú. Újezdec u Luštěnic, v komunikaci parc.č. 5013/1, 5024/2 k.ú. Luštěnice.
Plynovodní řad bude proveden jako středotlaký s provozním přetlakem 300 kPa (STL). Pro
instalaci STL plynovodního řadu budou použity vysokotlaké polyetylenové trubky materiál PE
100, tlakové řady SDR 17, které budou spojované svařováním. Dimenze plynovodního řadu
bude PE d63 (∅ 63/5,8). Navržený plynovodní řad bude napojen na stávající STL plynovodní
řad PE d63 na pozemku parc. č. 5024/2,v ul.Lesní, před domem č.p. 573. Na stávající řad bude
vysazena elektrotvarovka – T kus D63 / d 63 / d 63 a za ní bude pomocí elektrosvařovací příruby
napojeno plastové potrubí z polyetylénu PE d 63 pro nový řad. Pro připojení bude použita
elektrotvarovka přípojkového T-kusu s elektrosvařovací objímkou, SDR 17, materiál PE 100
(dimenze PE 63/PE 63/PE63). Za odbočkou bude pomocí elektrosvařovací příruby napojeno
plastové potrubí z polyetylénu PE d 63 pro nový řad.
SO 11 - prodloužení veřejného řadu pitné vody
Pro připojení nových objektů je navržen nový řad vodovodu vedený v komunikaci č. parc.
5003/1 katastr Újezdec u Luštěnic, v komunikaci parc.č. 5013/1, 5024/2 v k.ú. Luštěnice.
Vodovodní řad bude proveden z trubek HDPE 100 SDR11 D110, napojí na řad PE 110 u č.p.
573, parc.č. 5024/2 v k.ú. Luštěnice. Bude použito tyčí nebo trubek (dl. 6 m – 12 m), které
budou svařované elektrotvarovkami. Vodovod bude ukončen podzemním hydrantem DN80. K
potrubí se přiloží identifikační vodič CY 4 mm2, nad potrubí výstražná bílá fólie. Konce potrubí
a lomové body budou zajištěny betonovými bloky proti posunu a opatřeny geotextilií, která
zabrání oděru potrubí. Nová část vodovodního řadu bude provedena připojením na stávající
potrubí vysazenou elektrotvarovkou. Hloubka uložení se pohybuje cca 1,4 m až 1,6 m. Celková
délka prodlouženého vodovodního řadu 152,46 m z toho 85,6 m v komunikaci parc.č. 5003/1
v k.ú. Újezdec u Luštěnic, 16,7 m v komunikaci parc.č. 5013/1 v k.ú. Luštěnice, 50,2 m na
parc.č. 5024/2 v k.ú. Luštěnice.
SO 12 - prodloužení veřejné stoky splaškové kanalizace
Pro připojení nových objektů je navržena nová stoka splaškové kanalizace vedená v komunikaci
parc.č. 5003/1 v k.ú. Újezdec u Luštěnic, v komunikaci parc.č. 5013/1 v k.ú. Luštěnice.
Kanalizační stoka z potrubí KT 250 se napojí na stoku KT 400 u č.p. 573, parc.č. 5013/1 v k.ú.
Luštěnice ve stávající revizní šachtě č. 3577411 (kóta dna 206,88, poklop 211,09 m.n.m.). Pro
napojení do šachty bude použito systému jádrového vrtání se vsazením kameninového sedla.
Stoka bude vedena ve veřejné komunikaci s minimálním krytím 1,8 m. Na stoce budou osazeny
revizní šachty z betonových kanalizačních skruží DN 1000 mm prefabrikované včetně dna,
přechodové konusové skruže, kanalizačního šachtového poklopu, typ EURO, s kramlovými
stupadly dle DIN 19555, kónusová skruž bude vybavena 2 kusy plastových kapsových stupadel,
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šachtový poklop bude litinový DN 600 bez odvětrání tř. D 400, uzamykatelný. Šachty na řadu
budou osazeny ve vzdálenostech max. 50 m. Do kanalizace budou odváděny pouze vody
splaškové, dešťové vody budou vsakovány na pozemku. Celková délka prodloužené kanalizační
stoky 97,2 m z toho 86,7 m v komunikaci parc.č. 5003/1 v k.ú. Újezdec u Luštěnic, 10,6 m
v komunikaci č parc.č. 5013/1 v k.ú. Luštěnice.
SO 13 - oplocení
V severní části areálu, v místě výběhu pro koně bude oplocení provedeno z dřevěných
odkorněných AK kůlů, jak je to pro ohrady typické. Výška dřevěné tyčové ohrady bude 1,3 m.
Oplocení budou tvořit dřevěné kůly v osové vzdálenosti 3,0 m výšky 1,3 m a dvě vodorovná
břevna, umístěná ve výškách 1,3m a 0,65m. Celková délka ohrady pro koně činí 120,0 m
Stávající technické oplocení areálu bude doplněno důsledným ozeleněním , tak aby co nejméně
rušilo výhledy z relaxačních a meditačních míst areálu.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: je dáno požárně nebezpečným prostorem stavby.
II. Stanoví podmínky pro využití a ochranu území a pro další přípravu a realizaci stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem současného stavu území na
podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb, který je součástí dokumentace k územnímu řízení a byl podkladem pro
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
2. Budou dodrženy požadavky dotčených orgánů uvedených ve stanoviscích, závazných
stanoviscích a vyjádřeních:
a) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav - souhlasné
stanovisko č.j. HSKL-9906-2/2011-MB ze dne 5.10.2011 - podmínka: v dalším stupni
řízení doložit předpokládanou požární odolnost použitých nestandardních stavebních
konstrukcí,
b) Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - závazné stanovisko č.j.
2011/17709/KVSS ze dne 10.10.2011 - bez podmínek: upozornění na dodržování vyhl. č.
208/2004/2012 Sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat,
v platném znění,
c) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav závazné stanovisko č.j. KHSSC 45252/2011 ze dne 12.10.2011 - podmínka: v případě
poskytování ubytovacích služeb (ložního prádla) bude řešeno oddělené skladování
čistého a špinavého prádla,
d) Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí - vyjádření ze dne 3.10.2011
pod č.j. ŽP-336-59938/2011 - z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - podmínka: se záměrem
souhlasíme za podmínky, že kapacita žumpy na močůvku bude minimálně tři měsíce,
vodní díla: prodloužení vodovodního řadu a prodloužení kanalizační stoky bude
povolovat Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, z hlediska zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů upozornění na dodržování zákona, odpady vzniklé stavbou musí být odstraněny
v souladu se zákonem; z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů - upozornění na dodržování zákona § 5 odst. 3: při realizaci
stavby musí být postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a
zraňování živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i
ekonomicky dostupnými prostředky; z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů, k umístění a provozu malého zdroje znečištění je
třeba povolení místně příslušné obce tj. obce Smilovice,
3. Projektová dokumentace přiložená ke stavebnímu řízení bude řešit ochranu stávajících
podzemních zařízení podle vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců těchto podzemních
zařízení, zejména:
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- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 13.6.2012 zn. 5000643922
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 22.9.2011 zn. 5000527796
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 21.9.2011 zn. 5000527493
- vyjádření Telefónica Czech Republic a.s.: ze dne 11.10.2011 č.j: 155175/11
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.10.2011 zn. 1037885887
- vyjádření Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ze dne 11.10.2011 zn: 3371/11/Dv
- vyjádření Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ze dne 16.11.2011 zn: 3371/11/Dv
4. Projektová dokumentace přiložená k žádosti o stavební povolení bude zpracována podle § 2
vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v rozsahu přílohy č. 1 k této vyhlášce, a bude
obsahovat řešení k zajištění užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace podle vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
5. Projektová dokumentace stavby přiložená k žádosti o stavební povolení bude respektovat
pohledové a výtvarné řešení předložené k územnímu řízení.
6. Stavební povolení na vodní díla bude vydávat Magistrát města Mladá Boleslav, odbor
životního prostředí. Při podání žádosti o vydání stavebního povolení musí být vodní díla
pravomocně povolena.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
Jiří Toman, nar. 12.12.1958, Kbel 161, 294 71 Benátky nad Jizerou
Odůvodnění:
Žadatel: Jiří Toman, nar. 12.12.1958, Kbel 161, 294 71 Benátky nad Jizerou, kterého zastupuje
Ing. Jitka Kadlecová, IČ 42713927, Staroměstské náměstí 9, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen
„žadatel“), podal dne 11.4.2012 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „Centrum
přítomnosti - DUHOVÁ“ ve Smilovicích, místní část Újezdec na pozemku: stp.č. 5003, parc.č.
5001/1, 5001/3, 5001/22, 5003/1 v k.ú. Újezdec u Luštěnic, parc.č. 5013/1, 5024/2 v k.ú.
Luštěnice.
Stavební úřad opatřením ze dne 10.5.2012 oznámil zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den 14.6.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
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.
Umístění stavby je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a vydanou územně plánovací
dokumentací, kterou je územní plán obce Smilovice. Dle územního plánu je stavba umísťována
v zastavěném území bez funkčního využití.
Stavební úřad v průběhu územního 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.
K umístění stavby a ke stavbě vydaly závazná stanoviska, vyjádření, stanoviska nebo jiná
opatření tyto dotčené orgány:
- Vojenský lesní úřad Praha - závazné stanovisko č.j. 1-37/2012-4707 ze dne 8.2.2012 - bez
podmínek
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- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav - souhlasné
stanovisko č.j. HSKL-9906-2/2011-MB ze dne 5.10.2011 - podmínka: v dalším stupni řízení
doložit předpokládanou požární odolnost použitých nestandardních stavebních konstrukcí,
- Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - závazné stanovisko č.j. 2011/17709/KVSS
ze dne 10.10.2011 - bez podmínek: upozornění na dodržování vyhl. č. 208/2004/2012 Sb. o
minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, v platném znění,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav závazné stanovisko č.j. KHSSC 45252/2011 ze dne 12.10.2011 - podmínka: v případě
poskytování ubytovacích služeb (ložního prádla) bude řešeno oddělené skladování čistého a
špinavého prádla,
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí - vyjádření ze dne 3.10.2011 pod
č.j. ŽP-336-59938/2011 - z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů - podmínka: se záměrem souhlasíme za
podmínky, že kapacita žumpy na močůvku bude minimálně tři měsíce, vodní díla:
prodloužení vodovodního řadu a prodloužení kanalizační stoky bude povolovat Magistrát
města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - upozornění na
dodržování zákona, odpady vzniklé stavbou musí být odstraněny v souladu se zákonem; z
hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upozornění na dodržování zákona § 5 odst. 3: při realizaci stavby musí být postupováno tak,
aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování živočichů nebo ničení jejich
biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky; z hlediska
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, k umístění a
provozu malého zdroje znečištění je třeba povolení místně příslušné obce tj. obce Smilovice,
- Vojenská ubytovací a stavební správa - závazné souhlasné stanovisko č.j. 13518/53869ÚP/2011-7103/44 ze dne 12.10.2011,
- Obecní úřad Luštěnice, jako silniční správní úřad pro místní komunikace, rozhodnutí o
povolení umístění sítí v silničním pozemku č.j. 221/2012 ze dne 6.3.2012 (nabytí PM
22.3.2012),
- Obecní úřad Smilovice, jako silniční správní úřad pro místní komunikace, rozhodnutí o
povolení umístění sítí v silničním pozemku č.j. 017/12 ze dne 14.2.2012 (nabytí PM
2.4.2012),
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek územního rozhodnutí.
Dokladová část obsahuje vyjádření vlastníků technické infrastruktury o existenci podzemních
zařízení v prostoru navrženém pro umístění stavby (vedení telekomunikačních sítí, plynovodu,
vodovodu, kanalizace, elektrorozvodů) opatřených před zahájením územního řízení. V průběhu
řízení nebyla 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 vzhledem k tomu, že umístěním stavby nejsou
dotčena stávající podzemní zařízení nad rámec stanovený zákonem, podmínky k zajištění
ochrany podzemních zařízení budou zahrnuty do stavebního povolení.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- veřejností nebyly uplatněny žádné připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení:
Jiří Toman, Petr Pelech, Česká republika, Aircon Trade Company s.r.o., Thomas Verpackungen
Union s.r.o., Obec Smilovice, Obec Luštěnice, ČEZ Distribuce, a.s., RWE GasNet, s.r.o.,
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
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.
Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci (§ 93 odst. 1
stavebního zákona). Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či
zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost
o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních
právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li
stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě
platnosti územního rozhodnutí (§ 93 odst. 4 stavebního zákona).
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele,
že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již
zahájena(§ 93 odst. 5 stavebního zákona).

Tomáš Repta
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování
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Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, Obecního
úřadu obce Smilovice, na jejímž území je záměr umístěn, a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce, na které byla písemnost
vyvěšena nejpozději, 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.
Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Mladá Boleslav – podatelna
Obecní úřad Smilovice
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 15.6.2012.
Jednotlivě obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci:
Ing. Jitka Kadlecová, Staroměstské náměstí č.p. 9, 293 01 Mladá Boleslav
Obec Smilovice, IDDS: 7pramff
Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Dotčené orgány:
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS:
dz4aa73
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Středočeský kraj, IDDS: wx98b5p
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS:
hhcai8e
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, 293
49 Mladá Boleslav
Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk
Ostatní účastníci územního řízení na území obce Luštěnice obdrží jednotlivě:
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., IDDS: 5eigx2d
Ostatní účastníci územního řízení na území obce Smilovice obdrží veřejnou vyhláškou:
Petr Pelech, Česká republika - Vojenské lesy a statky s.p., Aircon Trade Company s.r.o., Thomas
Verpackungen Union s.r.o.
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