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

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

OStRM/71734/2011/TORE
13857/2012/OStRM/TORE
Tomáš Repta
326 715 632
repta@mb-net.cz

DATUM:

12.9.2012

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, IČ: 65993390, sídlo: Dukelských hrdinů
34, Praha 7, podal dne 16.11.2011 žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby:
„Přeložka silnice I. třídy I/38 Luštěnice – Újezd“ na pozemcích: parc. č. 708, 735, 736, 738, 739,
764, 787, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 799, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817,
819, 825, 829, 831, 832, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848,
849, 850, 852 vše v katastrálním území Bratronice u Luštěnic; st. č. 1/1, 77/1, 127 a parc. č. 99,
124/1, 127/1, 127/3, 148/1, 170/1, 170/10, 187, 270, 287/1, 289/18, 289/20, 289/35, 289/45,
289/49, 462/29, 465/1, 471/1, 557/1, 557/4, 707, 708/1, 728/1, 730, 733/3, 734/1, 738/1, 750/3,
758/2, 761, 763, 786/1, 786/2, 786/3, 787/2 vše v katastrálním území Luštěnice; parc. č. 148
v katastrálním území Struhy; parc. č. 781, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835,
836, 851, 852, 853, 854, 855, 867, 868, 871, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, vše v
katastrálním území Újezd u Luštěnic; parc. č. 653, 675, 676, 679, 681, 682, 687, 688, 697, 698,
699, 732, 733, 734, 735, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750,
751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761 vše v katastrálním území Újezdec u
Luštěnic; parc. č. 391/1, 404, 502 vše katastrálním územím Vlkava; parc. č. 119, 176/1, 207,
260, 261 vše v katastrálním území Voděrady u Luštěnic, vydaného dne 19.10.2009 pod č.j.
OStRM 86990/2008-328 s nabytím právní mocí 13.1.2010.
Popis stavby: stavba obsahuje tyto stavební objekty (uvedené staničení se vztahuje
k navrhované přeložce komunikace I/38):
SO 001 - Příprava území: obsahuje sejmutí ornice z manipulačních pruhů, ploch zařízení
staveniště a provizorních komunikací a vyčištění staveniště od jednotlivě rostoucích stromů a
náletových dřevin.
Komunikace:
SO 101 - Přeložka silnice I/38 v úseku Luštěnice - Újezd: silnice je navržená v kategorii
S11,5/80, obousměrná dvoupruhová silnice s šířkou jízdních pruhů 3,5m, zpevněnou krajnicí
šířky 1,5m a nezpevněnou 0,75m; šířka vozovky v koruně je 11,5m. V trase jsou tři směrové
oblouky.
SO 102 - Provizorní komunikace v začátku úseku (v km 0,000): položení provizorní vozovky
délky 670m ze silničních panelů mimo stopu stávající silnice, pro zachování provozu na stávající
silnici v začátku úseku během prací na vybourání stávající silnice a realizaci přeložky I/38.
SO 103 - Provizorní komunikace v km 2,100: provizorní panelová vozovka pro vybudování
křižovatky se stávající silnicí II/275 délky 250m a dále provizorní napojení z místa křížení na
plochu zařízení staveniště délky 360m.
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SO 104 - Provizorní komunikace Újezdec: provizorní panelová silnice v trasách stávajících
polních cest z Újezdce a s využitím stávajícího přejezdu přes železnici, v prostoru přemostění
silniční přeložky přes potok Vlkava, pro zajištění příjezdu na staveniště. Délka úpravy je cca
650m.
SO 105 - Provizorní komunikace v km 5,400: provizorní panelová silnice délky 490m pro
příjezd ze stávající silnice I/38 za obcí Bratronice (napojení ve stopě stávající polní cesty) do
prostoru přemostění přes Vlkavu.
SO 106 - Provizorní komunikace v konci úseku (v km 6,132.66): provizorní panelová silnice
délky 440m pro zachování provozu na stávající silnici v konci úseku během prací na vybourání
stávající silnice a realizaci přeložky I/38.
SO 107 - Přeložka polní cesty v km 2,770: stávající polní cesta z Luštěnic v délce 410m (Větev
1-1) bude přeložena podél nové přeložky silnice I/38 do společného křížení s další polní cestou
z Újezdce délky 157m (Větev 1-2). Jedná se o definitivní úpravu tras polních cest.
SO 108 - Přeložka polní cesty v km 4,200: stávající polní cesta z Újezdce bude přeložena podél
nové přeložky silnice I/38, Větev-2-1 délky 253m; Větev-2-2 délky 219m.
SO 109 - Přeložka polní cesty v km 5,700: polní cesta v km 5,710 92 bude v délce 510m
přeložena podél trasy přeložky I/38 až za konec úseku s napojením na rovný úsek stávající
silnice.
Mosty:
SO 201 - Lávka pro pěší a cyklisty v km 2,115: celková šířka lávky je 3,0m, světlá šířka lávky
je 2,60m, úhel křížení: 72,80°; nosná konstrukce lávky je ocelová příhradová svařovaná spojitá
se spodní mostovkou o třech polích; rozpětí polí je (24,0+44,0+24,0)m; opěry jsou
železobetonové, rámové pilíře ve tvaru V jsou vetknuté do železobetonových pasů; přístupové
rampy jsou z obce Luštěnice vedeny na násypech a na železobetonových žlabech; délky ramp
jsou 15,0m a 17,0m.
SO 202 - Most přes trať ČD v km 4,87265: most je umístěn v místě křížení komunikace
s železniční tratí ČD, převáděná komunikace: silnice I/38; nosná konstrukce mostu je spřažený
předpjatý spojitý nosník o třech polích; uložení mostu je šikmé, šikmost mostu = 55,502°;
založení mostu je hlubinné na pilotách; rozpětí polí je (30,0+30,0+30,0)m, délka přemostění je
98,2m; celková šířka mostu je 14,8m, šířka mezi svodidly 11,5m.
SO 203 - Most přes Vlkavu v km 5,30755: nosná konstrukce mostu je spřažená trámová
z předpjatého betonu o jednom poli; uložení mostu šikmé, šikmost mostu je 34,27°; založení
mostu je hlubinné na pilotách, rozpětí mostního pole je 21,0m; celková šířka mostu je 13,2m,
šířka mezi svodidly je 11,5m;
Vodohospodářské objekty:
Propustky:
Pro odvedení dešťových vod natékajících na těleso silnice z přilehlého území a z nově
zpevněných ploch komunikace jsou navrženy propustky. Polohy propustků jsou vztaženy ke
staničení trasy silnice. Propustky pod tělesem přeložky komunikace převádějí dešťové vody
z dílčích povodí území do navazujících odvodňovacích příkopů svedených do vodoteče.
Propustky na silničních příkopech vedených podél přeložky komunikace převádějí dešťové vody
v místech napojení jiných komunikací na navrženou přeložku I/38.
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Propustky pod přeložkou silnice:
SO 301 - Propustek v km 0,79070 (2xDN 1200 – délka 18,70m)
SO 302 - Propustek v km 1,38730 (2xDN 1200 – délka 22,60m)
SO 305 - Propustky v km 2,77410 (DN 1600 – délka 23m, DN 1600 – délka 15m)
SO 309 - Propustky v km 4,46560 (DN 1000 – délka 21m, DN 1000 – délka 8m)
SO 310 - Propustky v km 5,96860 (DN 1,5x2m – délka 32m, DN 1,5x2m – délka 14m)
Propustky na příkopech vedených podél přeložky silnice, v místech křížení s jinými
komunikacemi:
SO 303 - Propustek v km 1,73865 (2xDN 400 – délka 2x11,00m)
SO 304 - Propustky v km 2,11810 (DN 1200 – délka 19m, DN 400 – délka 17m)
SO 306 - Propustky v km 3,15670 (DN 1000 – délka 13m, DN 500 – délka 9m))
SO 307 - Propustky v km 3,66720 (DN 600 – délka 32m, DN 400 – délka 20m)
SO 308 - Propustky v km 4,31516 (DN 800 – délka 13m, DN 400 – délka 11m)
SO 311 - Propustek v napojení polní cesty (DN 400 – délka 22m)
SO 312 - Propustek pod stávající silnicí v obci (2xDN 1200 – délka 22m)
SO 313 - Propustek pod stávající cestou v obci (2xDN 1200 – délka 18m)
Odvodňovací příkopy:
Dešťové vody z povodí přilehlých k přeložce I/38 protékají propustky v tělese komunikace, pod
kterými budou podchyceny otevřenými kanály lichoběžníkového příčného profilu. Hloubka
příkopu bude podle konfigurace terénu (0,8 – 1,5)m. Kanály jsou vyústěny do potoku Vlkava
nebo do stávajících příkopů.
SO 314 - Odvodňovací příkop v km 0,79070 navazuje na SO 301, je veden k propustku na
původní silnici I/38 a je vyústěn do potoku Vlkava; délka je 155m, celkový objem 390m3.
SO 315 - Odvodňovací příkop v km 1,38730: příkop navazuje na SO 302 a je veden polem,
terénní depresí k severnímu okraji obce Luštěnice, kde naváže na SO 312; za propustkem
pokračuje otevřený příkop, který bude vyústěn do stávajícího odvodňovacího kanálu, hlavního
melioračního zařízení; celková délka je 652m, celkový objem 1630m3.
SO 316 - Odvodňovací příkop v km 2,74408: navazuje na SO 305; je veden polem v plytké
terénní depresi, jižně pod obcí Luštěnice; bude vyústěn v potoku Vlkava; celková délka je 683m,
celkový objem 1708m3.
SO 317 - Odvodňovací příkop v km 4,46560: navazuje na SO 309, je veden polem a ústí do
potoku Vlkava; celková délka je 290m, celkový objem 725m3.
SO 318 - Odvodňovací příkop ČD: navazuje na dolní líc drážního klenutého propustku Ø
(1,2x1,5)m; celková délka je 75m, celkový objem 190m3.
SO 319 - Odvodňovací příkop v km 5,300: jedná se o dílčí přeložku stávajícího příkopu. Trasa
přeložky příkopu vyústí do potoku Vlkava, v místě před jejím přemostěním novou komunikací,
stávající příkop bude zasypán, celková délka je 150m, celkový objem 375m3.
Úprava meliorací:
SO 320 - Úprava meliorací - Pokud dojde při výstavbě k narušení odvodňovacího systému,
musí být funkce odvodnění zachována. Přerušená drenážní potrubí budou buď vyústěna přímo
do nových příkopů nebo podchycena svodnými řady, které vyústí do příkopů. Drenážní potrubí
bude z flexibilních perforovaných trub PVC DN 80 – DN 100 v odhadované délce cca 500m.
SO 351 - Chránička stáv. vodovodu v km 0,975: na stávajícím vodovodu bude osazená půlená
chránička ocelová, ukončená na obou koncích v armaturních šachtách; šachty vnitřních
půdorysných rozměrů (1000x1000)mm, resp. DN 1000; poklopy budou vyvýšeny 50 cm nad
travnatý terén a označeny sloupky; délka chráničky 25m.
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SO 352 - Chránička stáv. vodovodu v km 1,580: na stávajícím litinovém vodovodu DN 100 125bude osazena chránička DN 300-350 délky 29m, ukončená na obou koncích v armaturních
šachtách vnitř. půdorysných rozměrů (1000x1000)mm s poklopy DN 600; budou umístěny
v odlehlosti 1m od zařízení silnice, budou vyvýšeny 50 cm nad travnatý terén a označeny
sloupky.
SO 353 - Výměna stáv. vodovodu v km 2,760: vodovod bude vyměněn ve stávající trase
a
bude na něm osazena půlená ocelová chránička DN 300-350, ukončená na obou koncích
v armaturních šachtách. Šachty vnitř. půdorys. rozměrů (1000x1000)mm, s poklopy DN 600,
budou umístěny v odlehlosti 1m od zařízení silnice, budou vyvýšeny 50 cm nad travnatý terén a
označeny sloupky, délka vyměněné trasy = 29m.
SO 354 - Přeložka vodovodu v km 4,309: stávající vodovod – litinový vodovodní přivaděč DN
250 do Struh bude v kolizi s novými podélnými propustky odvodňujícími navrženou přeložku
v místě nejnižší nivelety. Přeložka vodovodu umístěná mimo propustky bude vedena kolmo na
silnici, výškově bude potrubí navazovat na stávající. V křížení se silnicí bude uloženo do
chráničky ukončené na obou koncích v armaturních šachtách. Šachty vnitř. půdorys. rozměrů
(1200x1200)mm, s poklopy DN 600(800), budou umístěny v odlehlosti 1m od zařízení silnice,
budou vyvýšeny 50 cm nad travnatý terén a označeny sloupky. Přeložka bude provedena z tvárné
litiny, délka = 140m.
Slaboproudy:
SO 451 - Přeložka sděl. kabelů ČT v km 0,000 – 0,250: Dálkové kabely DK 58, DOK 169 a
kabely místní telekomunikační sítě v těchto km budou stranově přeloženy dále od silnice
a
umístěny do chráničky Ø 110mm. V průběhu přeložky bude umístěna ještě jedna rezervní trubka
Ø 110mm a na obou koncích utěsněna.
SO 452 - Přeložka sděl. kabelů ČT v km 0,450: Dálkové kabely DK 58, DOK 169 a kabely
místní telekomunikační sítě v těchto km budou stranově přeloženy dále od silnice a umístěny do
chráničky Ø 110mm. V průběhu přeložky bude umístěna ještě jedna rezervní trubka Ø 110mm a
na obou koncích utěsněna.
SO 453 - Přeložka sděl. kabelů ČT v km 1,500: Kabel DK 58 bude stranově přeložen tak, aby
nezasahoval do prostoru stavby komunikace.
SO 454 - Chráničky sděl. kabelů v km 2,200: Při křížení kabelů místní telekomunikační sítě
budou tyto umístěny do chráničky Ø 110mm a v trase budou uloženy dvě rezervní chráničky na
obou koncích utěsněny.
SO 455 - Chráničky sděl. kabelů v km 2,800: Kabel DK 58 bude umístěn do PE chráničky Ø
110mm. Trubky DOK 169 budou přeloženy tak, aby křížili přeložku silnice I/38 a novou místní
komunikaci kolmo. Dále povedou podél místní komunikace a pod dnem nového odvodňovacího
kanálu. Při křížení silnic a kanálu budou umístěny do chráničky Ø 110mm
a v trase budou
uloženy dvě rezervní chráničky na obou koncích utěsněny.
SO 456 - Přeložka sděl. kabelů ČT v km 2,825: Kabel DK 58 bude umístěn do PE chráničky Ø
110mm. Trubky DOK 169 budou přeloženy dále od plánované komunikace a budou umístěny do
chráničky Ø 110mm.
SO 457 - Přeložka sděl. kabelů ČT v km 3,156: Kabely a trubky budou umístěny do PE
chrániček Ø 110mm a v trase budou uloženy dvě rezervní chráničky s utěsněnými konci.
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SO 458 - Chránička sděl. kabelů ČT a ČD v km 3,156: kabely a trubky budou uloženy do
chrániček Ø 110mm a v trase budou uloženy dvě rezervní chráničky na obou koncích utěsněny.
SO 459 - Chránička sděl. kabelů ČT v km 4,300: kabely a trubky budou uloženy do chrániček Ø
110mm a v trase budou uloženy dvě rezervní chráničky na obou koncích utěsněny.
Plynovody:
Při stavbě dojde ke kolizi se stávajícím VTL plynovodem PN 25, DN 200 a STL plynovodem PE
160mm. Dochází celkem ke čtyřem střetům s VTL plynovodem a jednomu střetu s STL
plynovodem. Kromě vlastní trasy přeložky I/38 se to týká také křížení s novými odvodňovacími
kanály, propustky a dalším příslušenstvím komunikace.
SO 501 - Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 2,030: přeložka bude provedena před
realizací komunikace, křížení se stávající silnicí na Brodce bude provedeno protlačením
chráničky DN 500. Délka přeložky oc.DN 200 = 356m, chr.DN 350 = 38m, chr.DN 500 = 39m,
2 x POCH.
SO 502 - Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 2,800: plynovod ve výškové kolizi s novým
odvodňovacím kanálem. Délka přeložky oc.DM 200 = 16m.
SO 503 - Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 4,600: plynovod ve výškové kolizi s novým
odvodňovacím kanálem. Délka přeložky oc.DM 200 = 15m.
SO 504 - Přeložka STL plynovodu DN 200 v km 2,787: Přeložka plynovodu bude umístěna
mimo navržený propustek a bude vedena kolmo na silnici.Výškově bude navazovat na stávající
potrubí a v místech křížení bude uložena do ocelové chráničky DN 400. Délka přeložky PE 160,
SDR 17,6 = 95m; délka chráničky DN 400 = 37m.
SO 505 - Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 4,560-5,340: Jedná se o křížení s dráhou ČD
Ml. Boleslav – Nymburk a křížení vodoteče Vlkava. Křížení s tělesem dráhy bude protlačením
chráničky ocel. DN 500, dl. (18-20)m, křížení s vodotečí v málovodném období roku bez zřízení
provizorního obtoku vodoteče. Délka přeložky oc.DN 200 = 800, délka chráničky DN 500 =
20m, 1 x POCH.
SO 801 - Sadové úpravy: osázení svahů u navržené komunikace. Jedná se převážně o svahy
v šířce (3-9)m ukončené příkopem. Svahy do šířky 5m budou pouze zatravněny, u ostatních bude
provedena výsadba stromů a keřů.
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí.
Podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Spis k výše uvedené stavbě zapůjčil
stavební úřad dne 26.5.2011 (doručen byl 1.6.2011) Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně.
Dne 21.11.2011 požádal stavební úřad Nejvyšší státní zastupitelství v Brně o vrácení spisového
materiálu.
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"), přezkoumal žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí podle §
90 stavebního zákona v řízení o prodloužení lhůty a rozhodl takto:
Podle § 93 odst. 3 stavebního zákona se doba platnosti rozhodnutí o umístění stavby vydané pod
č.j. OStRM 86990/2008-328 ze dne 19.10.2009, kterým bylo rozhodnuto o umístění stavby:
„Přeložka silnice I. třídy I/38 Luštěnice – Újezd“ na pozemcích: parc. č. 708, 735, 736, 738, 739,
764, 787, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 799, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817,
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819, 825, 829, 831, 832, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848,
849, 850, 852 vše v katastrálním území Bratronice u Luštěnic; st. č. 1/1, 77/1, 127 a parc. č. 99,
124/1, 127/1, 127/3, 148/1, 170/1, 170/10, 187, 270, 287/1, 289/18, 289/20, 289/35, 289/45,
289/49, 462/29, 465/1, 471/1, 557/1, 557/4, 707, 708/1, 728/1, 730, 733/3, 734/1, 738/1, 750/3,
758/2, 761, 763, 786/1, 786/2, 786/3, 787/2 vše v katastrálním území Luštěnice; parc. č. 148
v katastrálním území Struhy; parc. č. 781, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835,
836, 851, 852, 853, 854, 855, 867, 868, 871, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, vše v
katastrálním území Újezd u Luštěnic; parc. č. 653, 675, 676, 679, 681, 682, 687, 688, 697, 698,
699, 732, 733, 734, 735, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750,
751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761 vše v katastrálním území Újezdec u
Luštěnic; parc. č. 391/1, 404, 502 vše katastrálním územím Vlkava; parc. č. 119, 176/1, 207,
260, 261 vše v katastrálním území Voděrady u Luštěnic
prodlužuje
do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, IČ: 65993390, sídlo: Dukelských hrdinů 34, Praha 7
Námitky účastníků řízení:
Dne 1.3.2012 podala obec Luštěnice tyto námitky:
Obec Luštěnice byla účastníkem správního řízení o územním rozhodnutí o umístění stavby plánovaného obchvatu obce Luštěnice - „Přeložka silnice I. třídy I/38 Luštěnice – Újezd„ (dále
jen „přeložka„). Správní řízení bylo vedeno Magistrátem města Mladá Boleslav, které vyústilo
ve vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Magistrátu města Mladá Boleslav č.j. OStRM
86990/2008-328 dne 19.10. 2009 s datem právní moci 13. 1. 2010 (dále jen „územní
rozhodnutí„). Územní rozhodnutí jí bylo doručeno dne 13.11.2009. Obec Luštěnice je
účastníkem i tohoto navazujícího řízení, a to vzhledem ke skutečnosti, že na jejím území má být
požadovaný záměr uskutečněn a je rovněž vlastníkem pozemků, na nichž má být požadovaný
záměr uskutečněn (poz. p. č. 758/2 o výměře 1966m2, 758/1 o výměře 2793m2 , ,557/3 o
výměře 30m2 , 763 o výměře 1139m2 na LV 10001. pro k.ú. Luštěnice a parc.č.258 o výměře
572m2 ,260 o výměře 1014m2 na LV 10001 pro k.ú.Voděrady u Luštěnic).
Obec Luštěnice podává do výše uvedeného řízení tyto námitky:
I. Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí není ze strany ŘSD řádně odůvodněna
v souladu s §93 odst. 4 stav. zák.
ŘSD je si vědomo té skutečnosti, že vzhledem k finanční situaci nebude výstavbu realizovat
v nejbližší době. Během uplynulých dvou let totiž nepožádalo o stavební povolení a na svých
www.rsd.cz neuvádí plánovanou stavbu mezi projekty, které by byly byť i jen naplánovány
k výstavbě. Pokud nějaké odůvodnění žádosti vůbec existuje, pak je ho nutno považovat za ryze
účelové, které odporuje smyslu zákona, protože je vysoce pravděpodobné, že za 2 roky bude o
jeho prodloužení rozhodováno znovu.
II. Podklady, údaje a informace, které byly posuzovány při vydání územního rozhodnutí, musí
být aktualizovány vzhledem k tomu, že skutečná situace se změnila, resp. výchozí údaje
územního rozhodnutí jsou již zastaralé.
Ředitelství silnic a dálnic (dále jen „ŘSD„) dlouhodobě usiluje o vybudování plánovaného
obchvatu obce Luštěnice - „Přeložka silnice I. třídy I/38 Luštěnice – Újezd„ (dále jen
„přeložka„).
V současné době navrhované a ŘSD prosazované řešení vychází z územního plánu VÚC Mladá,
který byl schválen usnesením vlády ČR č.723 ze dne 19.12. 1994, jehož závazná část byla
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vyhlášena nařízením vlády č.11/1995 Sb. Na podkladě tohoto územního plánu bylo vydáno
územní rozhodnutí. Z tohoto územního plánu VUC Mladá bylo vycházeno i při rozhodování o
územním rozhodnutí v loňském roce.
Datu schválení územního plánu VUC Mladá odpovídají i územně plánovací podklady a studie,
jež však nutně musely být překonány v čase. Dovolujeme si tedy tvrdit, že východiska tvorby
územního plánu jsou již k dnešním dnům zastaralá. V mezidobí mj. došlo k podstatně vyššímu
nárůstu dopravy, než bylo v původních studiích předpokládáno. Podle našeho měření se
průměrný hodinový nájezd vozidel v pracovním dnu mezi 8 – 15 hod. v období měsíce listopadu
2009 pohyboval na úrovni 497,71 vozidel.
Důkaz: počet automobilů projíždějících obcí Luštěnice dne 11.11. 2009
Obec Luštěnice proto usiluje o vybudování obchvatu, ale cca o 70-100 m posunutého západním
směrem, kde by byly negativní vlivy dopravy na obec a její obyvatele z velké části eliminovány
a eventuelní náklady na stavbu vynaloženy v menší míře. Oproti tomu, varianta prosazovaná
ŘSD je připravována ke stavbě prakticky na levém (západním) okraji obce.
Důkaz: Hluková studie Mertl akustika N-2009-3-47 ze dne 25.11. 2009
Z tohoto důvodu zadala Obec Luštěnice variantní zpracování umístění přeložky spočívající v
odklonu přeložky o 70-100m západním směrem dále od centra obce. Takovéto posunutí přeložky
by znamenalo, že negativní dopady přeložky na obyvatele obce v její krajní části budou
výrazným způsobem eliminovány.
Územní rozhodnutí vycházelo v době, kdy bylo přijato (19.10.2009) z podkladů, které již byly v
této době zastaralé a překonané. Tento fakt vyplývá zejména z odůvodnění zamítnuté námitky
obce Luštěnice týkající se nadměrného hluku, kdy „při zpracování hlukové studie bylo
uvažováno s nárůstem dopravy pouze do roku 2005, což jinak řečeno znamená, že hluková
studie byla zpracována dávno před rokem 2005. Nicméně ani to nestačilo proto, aby Magistrát
města Mladé Boleslavi nechal zpracovat novou hlukovou studii. Je jen těžko pochopitelné, proč
tento orgán nenechal zpracovat novou hlukovou studii tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž
nejsou důvodné pochybnosti. Magistrát města Mladé Boleslavi pojal při rozhodování v roce
2009 v řízení jako důkaz odhad údajů pro rok 2005, a to z hlukové studie vypracované hluboko v
minulosti. Není tedy jasné, jak tímto postupem mohl naplnit jednu z výše uvedených hlavních
zásad činnosti správního orgánu, zejména v situaci, kdy intenzita dopravy od roku 2005 vzrůstala
zvýšeným tempem. Lze tedy konstatovat, že správní orgán v roce 2009, kdy vydal napadené
územní rozhodnutí ani nemohl vycházet z řádně zjištěného stavu. Namísto toho byla obec
Luštěnice poučena v odůvodnění, že „Nárůst hladiny hluku v obci Luštěnice nelze předjímat, a
to z důvodu návrhu snad dodatečně vybudovaných protihlukových opatření. Takový postup
orgánu se jeví proti zásadám logiky v situaci, kdy není zjištěn řádně skutkový stav věci, a je
takřka jisté, že protihluková opatření budou muset být nakonec stejně vybudována (viz hluková
studie Mertl akustika, s.r.o.), to vše v souvislostí se snahou obce Luštěnice o posunutí přeložky
tak, aby protihluková opatření nemusela být pořizována (a tedy nehyzdila krajinu). Ostatně,
obec Luštěnice v současné době pořizuje návrh zadání územního plánu a ŘSD již upozorňuje na
nutnost vybudování protihlukových opatření na náklady investorů v těchto lokalitách.
Důkaz: Územní rozhodnutí o umístění stavby Magistrátu města Mladá Boleslav č.j. OStRM
86990/2008-328 dne 19.10. 2009
Dopis ŘSD ze dne 24.6. 2010
III. Obec je přesvědčena, že územní rozhodnutí bylo vydáno a je v rozporu s právními předpisy.
Obec několikrát uváděla, že schválené a prosazované řešení obchvatu je v rozporu s Politikou
územního rozvoje vydanou a schválenou vládou ČR dne 20. července 2009 usnesení č. 929.
Tímto usnesením mj. vláda včlenila tuto politiku do právního řádu ČR a učinila ji tak závaznou
pro orgány územního plánování.
Důkaz: Politika územního rozvoje vydanou a schválenou vládou ČR dne 20.7. 2009 usnesení č.
929 Zápis z jednání 26.3. 2010 Obchvat silnice I/38
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Stávající prosazované řešení je tak v rozporu zejména s následujícími články Politiky územního
rozvoje: čl. 16 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné
zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje
území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s
jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a charakterem oblastí, os,
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Obcí Luštěnice zadaná hluková studie vypracovaná firmou Mertl Akustika s.r.o. poukázala na
skutečnost, že stávající varianta navržené předložky bude nutně znamenat překročení
hygienického limitu 50 dB/A/ hluku v nočních hodinách. Již tento samotný fakt může znamenat
zásadní problémy při pořizování stavebního povolení, kdy dotčení vlastníci nemovitostí budou
požadovat výstavbu nákladných protihlukových opatření. Pro úplnost uvádíme i tu skutečnost, že
zpracovaná varianta odsunuté přeložky se bude nacházet v koridoru, kterou pro ni vymezuji
platný územní plán VÚC Mladá. Realizací přeložky v navrženém umístění nejenže nedojde k
zamýšlenému efektu podstatného omezení těchto negativních vlivů, ale problém se pouze odsune
o pár desítek metrů dále (vedle), kde tato negativa zatíží jiné občany. Současné řešení zcela jistě
v budoucnu vyvolá nutnost dalšího přeložení obchvatu, neboť realizací přeložky dle stávajícího
návrhu se neodstraní negativa, pro které je přeložka navrhována. Jednotliví vlastníci dotčených
pozemků – občané obce Luštěnice se velmi negativně staví proti plánované trase přeložky,
naproti tomu podporují záměr obce Luštěnice tuto přeložku odklonit dál od obce a pro případ, že
se tak stane přislíbili, i svoji součinnost při prodeji jejich pozemků a účasti v navazujících
správních řízeních.
Důkaz: Hluková studie Mertl akustika N-2009-3-47 ze dne 25.11. 2009
čl. 20 Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
Stávající navržená trasa přeložky bude „sousedit„ s nemovitostmi umístěnými na západním kraji
obce, což vyvolává pnutí občanů, které musí obec zákonným způsobem reflektovat. Z hlediska
jejího umístění se tedy jedná o lokalitu, která vyvolává ostrý konflikt, a v případě, že bude tato
trasa i nadále prosazována, bude se jednat o stavbu vyvolávací ostré negativní reakce.
čl. 23 Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a
kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v
dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.
Silnice I/38 je silnice I. třídy, třetí nejdelší na území Česka (po I/11 a I/35). Spojuje města Česká
Lípa, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava, Znojmo a
pokračuje do Rakouska. Celková délka silnice je 255,969 km. Je součástí mezinárodní silnice
E59 Praha - Jihlava - Vídeň - Zagreb. Z výše uvedených argumentů je vidět, že ani v tomto bodě
nebyla Politika územního rozvoje dodržena.
Čl. 24 Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lipská charta, bod II.2;
viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké
vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky
pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Realizace přeložky ve stávající podobě naruší i ustanovení tohoto článku, neboť nedojde k
celkovému zlepšení ochrany obyvatel před hlukem a emisemi, a to z důvodu blízkého umístění
trasy přeložky u západního okraje obce Luštěnice.
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Čl. 27 Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními
centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i
podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
Je potřeba zdůraznit, že prosazovaná varianta omezí ze západní strany i přirozený rozvoj obce,
protože obec je již nyní ve svém rozvoji východním směrem omezena díky existenci biotopů
(močálů) a přilehlé vlakové trati.
čl. 28 Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu.
Realizací přeložky dle stávajícího územního rozhodnutí dojde pouze k částečnému zlepšení
životních podmínek občanů obce v tom smyslu, že zatímco občanům v centu obce se tyto
podmínky zlepší, občanům na západním kraji obce naopak negativa se zprovozněním přeložky
diametrálně narostou. Tato trasa nepochybně vyvolá v blízké budoucnosti potřebu jejího dalšího
přeložení západním směrem, protože ve stávající zakreslené podobě nedává obci Luštěnice moc
prostoru k jejímu přirozenému rozšíření západním směrem.
Obec Luštěnice si dovoluje tvrdit, že územní rozhodnutí je i v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování, protože navržená trasa zejména není komplexním řešením uspořádání území, ale
pouze jakousi „mezifází“ která v budoucnu vyvolá opětovnou potřebu řešení dopravy při
průjezdu obcí Luštěnice. Tímto řešením rozhodně nedojde k naplnění cíle územního plánování –
totiž souladu soukromých a veřejných zájmů, naopak, trváním na pokračování stávajícím
procesu dojde k radikalizaci postojů vlastníků dotčených nemovitostí.
Důkaz: Archy s nesouhlasnými prohlášeními občanů Luštěnic pro variantu navrhované přeložky
V neposlední řadě bude i ohroženo právo obyvatel na příznivé životní prostředí, protože vpuštění
dopravy na vybudovanou přeložku vzroste průměrná rychlost dopravních prostředků, a tedy i
jeden z největších negativních faktorů – hluk. Spolu s tím lze očekávat i nepříznivý dopad emisí,
světelného znečištění a vibrací. Všechna tato negativa by byla podstatně omezena, či vyloučena,
pokud by se realizovala variantní odkloněná trasa navrhovaná obcí.
Jsme toho názoru, že důvod, proč je vlastně přeložka budována, je ten, aby bylo odlehčeno obci
od těžké transitní nákladní a osobní dopravy, která svými negativními vlivy nejvíce zatěžuje
centrum obce. Realizace přeložky dle stávajícího územního rozhodnutí je však v rozporu s tímto
cílem a vykazuje i řadu jiných vad a rozporů uvedených v tomto podnětu, které při realizaci
povedou ke zvýšení negativních reakcí majitelů dotčených nemovitostí a tím i podstatnému
budoucímu navýšení nákladů. Obec přitom ve spolupráci se svými občany navrhuje variantu
řešení, jež je podstatně méně konfliktní, odpovídá více aktuálnímu stavu situace, a byla by ve
výsledném efektu i pro kraj kratším a levnějším řešením.
Naprostá většina občanů obce podporuje stanovisko obce a je ochotna podpořit vzdálenější
variantu i tím, že by své pozemky ŘSD odprodali.
Obec proto navrhuje, aby Magistrát Města Mladá Boleslav aktualizoval podkladovou
dokumentaci pro nové územní rozhodnutí formou dotazů na dotčené orgány, zadáním
příslušných studií a tyto skutečnosti v novém územním rozhodnutí zohlednil.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky se zamítají.
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Odůvodnění:
Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, IČ: 65993390, sídlo: Dukelských hrdinů
34, Praha 7, podal dne 16.11.2011 žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby:
„Přeložka silnice I. třídy I/38 Luštěnice – Újezd“ na pozemcích: parc. č. 708, 735, 736, 738, 739,
764, 787, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 799, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817,
819, 825, 829, 831, 832, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848,
849, 850, 852 vše v katastrálním území Bratronice u Luštěnic; st. č. 1/1, 77/1, 127 a parc. č. 99,
124/1, 127/1, 127/3, 148/1, 170/1, 170/10, 187, 270, 287/1, 289/18, 289/20, 289/35, 289/45,
289/49, 462/29, 465/1, 471/1, 557/1, 557/4, 707, 708/1, 728/1, 730, 733/3, 734/1, 738/1, 750/3,
758/2, 761, 763, 786/1, 786/2, 786/3, 787/2 vše v katastrálním území Luštěnice; parc. č. 148
v katastrálním území Struhy; parc. č. 781, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835,
836, 851, 852, 853, 854, 855, 867, 868, 871, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, vše v
katastrálním území Újezd u Luštěnic; parc. č. 653, 675, 676, 679, 681, 682, 687, 688, 697, 698,
699, 732, 733, 734, 735, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750,
751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761 vše v katastrálním území Újezdec u
Luštěnic; parc. č. 391/1, 404, 502 vše katastrálním územím Vlkava; parc. č. 119, 176/1, 207,
260, 261 vše v katastrálním území Voděrady u Luštěnic, vydaného dne 19.10.2009 pod č.j.
OStRM 86990/2008-328 s nabytím právní mocí 13.1.2010.
Uvedeným dnem podání bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí.
Podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Spis k výše uvedené stavbě zapůjčil
stavební úřad dne 26.5.2011 (doručen byl 1.6.2011) Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně.
Dne 21.11.2011 požádal stavební úřad Nejvyšší státní zastupitelství v Brně o vrácení spisového
materiálu.
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy
nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti
z toho důvodu, že termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, projektová dokumentace není
zpracována a nemůže být dosud požádáno o vydání stavebního povolení.
Podle § 93 odst. 3 stavebního zákona se na řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
přiměřeně vztahují ustanovení o územním řízení s tím, že se nekoná veřejné ústní jednání.
V 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 opatřením ze dne 16.2.2012 oznámil zahájení řízení o prodloužení lhůty dotčeným
orgánům a účastníkům řízení, a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu
pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.
V průběhu řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí uplatnila námitky, jako účastník
řízení, obec Luštěnice, která byla doručena stavebnímu úřadu dne 1.3.2012. Z ustanovení § 89
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů vyplývá, že stavební úřad může rozhodnout o námitce pouze za předpokladu, že mezi
účastníky řízení nedošlo k dohodě o námitce.
Nelze uplatňovat námitky, které účastník mohl uplatnit již dříve v územním řízení. Nelze
podávat námitku proti zahájení řízení. O námitce, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky
řízení, stavební úřad rozhodne na základě obecných požadavků na výstavbu, obecných
požadavků na využití území, závazných stanovisek dotčených orgánů nebo technických norem,
pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce
občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí
v případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci řízení uplatnili návrhy a námitky o kterých bylo rozhodnuto.
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V průběhu řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí uplatnila námitky, jako účastník
řízení, obec Luštěnice.
Obec Luštěnice podává do výše uvedeného řízení tyto námitky:
I. Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí není ze strany ŘSD řádně odůvodněna
v souladu s §93 odst. 4 stav. zák.
ŘSD je si vědomo té skutečnosti, že vzhledem k finanční situaci nebude výstavbu realizovat
v nejbližší době. Během uplynulých dvou let totiž nepožádalo o stavební povolení a na svých
www.rsd.cz neuvádí plánovanou stavbu mezi projekty, které by byly byť i jen naplánovány
k výstavbě. Pokud nějaké odůvodnění žádosti vůbec existuje, pak je ho nutno považovat za ryze
účelové, které odporuje smyslu zákona, protože je vysoce pravděpodobné, že za 2 roky bude o
jeho prodloužení rozhodováno znovu.
II. Podklady, údaje a informace, které byly posuzovány při vydání územního rozhodnutí, musí
být aktualizovány vzhledem k tomu, že skutečná situace se změnila, resp. výchozí údaje
územního rozhodnutí jsou již zastaralé.
Ředitelství silnic a dálnic (dále jen „ŘSD„) dlouhodobě usiluje o vybudování plánovaného
obchvatu obce Luštěnice - „Přeložka silnice I. třídy I/38 Luštěnice – Újezd„ (dále jen
„přeložka„).
V současné době navrhované a ŘSD prosazované řešení vychází z územního plánu VÚC Mladá,
který byl schválen usnesením vlády ČR č.723 ze dne 19.12. 1994, jehož závazná část byla
vyhlášena nařízením vlády č.11/1995 Sb. Na podkladě tohoto územního plánu bylo vydáno
územní rozhodnutí. Z tohoto územního plánu VUC Mladá bylo vycházeno i při rozhodování o
územním rozhodnutí v loňském roce.
Datu schválení územního plánu VUC Mladá odpovídají i územně plánovací podklady a studie,
jež však nutně musely být překonány v čase. Dovolujeme si tedy tvrdit, že východiska tvorby
územního plánu jsou již k dnešním dnům zastaralá. V mezidobí mj. došlo k podstatně vyššímu
nárůstu dopravy, než bylo v původních studiích předpokládáno. Podle našeho měření se
průměrný hodinový nájezd vozidel v pracovním dnu mezi 8 – 15 hod. v období měsíce listopadu
2009 pohyboval na úrovni 497,71 vozidel.
Důkaz: počet automobilů projíždějících obcí Luštěnice dne 11.11. 2009
Obec Luštěnice proto usiluje o vybudování obchvatu, ale cca o 70-100 m posunutého západním
směrem, kde by byly negativní vlivy dopravy na obec a její obyvatele z velké části eliminovány
a eventuelní náklady na stavbu vynaloženy v menší míře. Oproti tomu, varianta prosazovaná
ŘSD je připravována ke stavbě prakticky na levém (západním) okraji obce.
Důkaz: Hluková studie Mertl akustika N-2009-3-47 ze dne 25.11. 2009
Z tohoto důvodu zadala Obec Luštěnice variantní zpracování umístění přeložky spočívající v
odklonu přeložky o 70-100m západním směrem dále od centra obce. Takovéto posunutí přeložky
by znamenalo, že negativní dopady přeložky na obyvatele obce v její krajní části budou
výrazným způsobem eliminovány.
Územní rozhodnutí vycházelo v době, kdy bylo přijato (19.10.2009) z podkladů, které již byly v
této době zastaralé a překonané. Tento fakt vyplývá zejména z odůvodnění zamítnuté námitky
obce Luštěnice týkající se nadměrného hluku, kdy „při zpracování hlukové studie bylo
uvažováno s nárůstem dopravy pouze do roku 2005, což jinak řečeno znamená, že hluková
studie byla zpracována dávno před rokem 2005. Nicméně ani to nestačilo proto, aby Magistrát
města Mladé Boleslavi nechal zpracovat novou hlukovou studii. Je jen těžko pochopitelné, proč
tento orgán nenechal zpracovat novou hlukovou studii tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž
nejsou důvodné pochybnosti. Magistrát města Mladé Boleslavi pojal při rozhodování v roce
2009 v řízení jako důkaz odhad údajů pro rok 2005, a to z hlukové studie vypracované hluboko v
minulosti. Není tedy jasné, jak tímto postupem mohl naplnit jednu z výše uvedených hlavních
zásad činnosti správního orgánu, zejména v situaci, kdy intenzita dopravy od roku 2005 vzrůstala
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zvýšeným tempem. Lze tedy konstatovat, že správní orgán v roce 2009, kdy vydal napadené
územní rozhodnutí ani nemohl vycházet z řádně zjištěného stavu. Namísto toho byla obec
Luštěnice poučena v odůvodnění, že „Nárůst hladiny hluku v obci Luštěnice nelze předjímat„, a
to z důvodu návrhu snad dodatečně vybudovaných protihlukových opatření. Takový postup
orgánu se jeví proti zásadám logiky v situaci, kdy není zjištěn řádně skutkový stav věci, a je
takřka jisté, že protihluková opatření budou muset být nakonec stejně vybudována (viz hluková
studie Mertl akustika, s.r.o.), to vše v souvislostí se snahou obce Luštěnice o posunutí přeložky
tak, aby protihluková opatření nemusela být pořizována (a tedy nehyzdila krajinu). Ostatně,
obec Luštěnice v současné době pořizuje návrh zadání územního plánu a ŘSD již upozorňuje na
nutnost vybudování protihlukových opatření na náklady investorů v těchto lokalitách.
Důkaz: Územní rozhodnutí o umístění stavby Magistrátu města Mladá Boleslav č.j. OStRM
86990/2008-328 dne 19.10. 2009
Dopis ŘSD ze dne 24.6. 2010
III. Obec je přesvědčena, že územní rozhodnutí bylo vydáno a je v rozporu s právními předpisy.
Obec několikrát uváděla, že schválené a prosazované řešení obchvatu je v rozporu s Politikou
územního rozvoje vydanou a schválenou vládou ČR dne 20. července 2009 usnesení č. 929.
Tímto usnesením mj. vláda včlenila tuto politiku do právního řádu ČR a učinila ji tak závaznou
pro orgány územního plánování.
Důkaz: Politika územního rozvoje vydanou a schválenou vládou ČR dne 20.7. 2009 usnesení č.
929 Zápis z jednání 26.3. 2010 Obchvat silnice I/38
Stávající prosazované řešení je tak v rozporu zejména s následujícími články Politiky územního
rozvoje: čl. 16 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné
zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje
území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s
jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a charakterem oblastí, os,
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Obcí Luštěnice zadaná hluková studie vypracovaná firmou Mertl Akustika s.r.o. poukázala na
skutečnost, že stávající varianta navržené předložky bude nutně znamenat překročení
hygienického limitu 50 dB/A/ hluku v nočních hodinách. Již tento samotný fakt může znamenat
zásadní problémy při pořizování stavebního povolení, kdy dotčení vlastníci nemovitostí budou
požadovat výstavbu nákladných protihlukových opatření. Pro úplnost uvádíme i tu skutečnost, že
zpracovaná varianta odsunuté přeložky se bude nacházet v koridoru, kterou pro ni vymezuji
platný územní plán VÚC Mladá. Realizací přeložky v navrženém umístění nejenže nedojde k
zamýšlenému efektu podstatného omezení těchto negativních vlivů, ale problém se pouze odsune
o pár desítek metrů dále (vedle), kde tato negativa zatíží jiné občany. Současné řešení zcela jistě
v budoucnu vyvolá nutnost dalšího přeložení obchvatu, neboť realizací přeložky dle stávajícího
návrhu se neodstraní negativa, pro které je přeložka navrhována. Jednotliví vlastníci dotčených
pozemků – občané obce Luštěnice se velmi negativně staví proti plánované trase přeložky,
naproti tomu podporují záměr obce Luštěnice tuto přeložku odklonit dál od obce a pro případ, že
se tak stane přislíbili, i svoji součinnost při prodeji jejich pozemků a účasti v navazujících
správních řízeních.
Důkaz: Hluková studie Mertl akustika N-2009-3-47 ze dne 25.11. 2009
čl. 20 Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.
Stávající navržená trasa přeložky bude „sousedit“ s nemovitostmi umístěnými na západním kraji
obce, což vyvolává pnutí občanů, které musí obec zákonným způsobem reflektovat. Z hlediska
jejího umístění se tedy jedná o lokalitu, která vyvolává ostrý konflikt, a v případě, že bude tato
trasa i nadále prosazována, bude se jednat o stavbu vyvolávací ostré negativní reakce.
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čl. 23 Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a
kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v
dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.
Silnice I/38 je silnice I. třídy, třetí nejdelší na území Česka (po I/11 a I/35). Spojuje města Česká
Lípa, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava, Znojmo a
pokračuje do Rakouska. Celková délka silnice je 255,969 km. Je součástí mezinárodní silnice
E59 Praha - Jihlava - Vídeň - Zagreb. Z výše uvedených argumentů je vidět, že ani v tomto bodě
nebyla Politika územního rozvoje dodržena.
Čl. 24 Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. (Viz také Lipská charta, bod II.2;
viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké
vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky
pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Realizace přeložky ve stávající podobě naruší i ustanovení tohoto článku, neboť nedojde k
celkovému zlepšení ochrany obyvatel před hlukem a emisemi, a to z důvodu blízkého umístění
trasy přeložky u západního okraje obce Luštěnice.
Čl. 27 Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními
centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i
podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými
geografickými podmínkami. (Viz také UAEU, část III. 1 čl. 14, 15)
Je potřeba zdůraznit, že prosazovaná varianta omezí ze západní strany i přirozený rozvoj obce,
protože obec je již nyní ve svém rozvoji východním směrem omezena díky existenci biotopů
(močálů) a přilehlé vlakové trati.
čl. 28 Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu.
Realizací přeložky dle stávajícího územního rozhodnutí dojde pouze k částečnému zlepšení
životních podmínek občanů obce v tom smyslu, že zatímco občanům v centu obce se tyto
podmínky zlepší, občanům na západním kraji obce naopak negativa se zprovozněním přeložky
diametrálně narostou. Tato trasa nepochybně vyvolá v blízké budoucnosti potřebu jejího dalšího
přeložení západním směrem, protože ve stávající zakreslené podobě nedává obci Luštěnice moc
prostoru k jejímu přirozenému rozšíření západním směrem.
Obec Luštěnice si dovoluje tvrdit, že územní rozhodnutí je i v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování, protože navržená trasa zejména není komplexním řešením uspořádání území, ale
pouze jakousi „mezifází“ která v budoucnu vyvolá opětovnou potřebu řešení dopravy při
průjezdu obcí Luštěnice. Tímto řešením rozhodně nedojde k naplnění cíle územního plánování –
totiž souladu soukromých a veřejných zájmů, naopak, trváním na pokračování stávajícím
procesu dojde k radikalizaci postojů vlastníků dotčených nemovitostí.
Důkaz: Archy s nesouhlasnými prohlášeními občanů Luštěnic pro variantu navrhované přeložky
V neposlední řadě bude i ohroženo právo obyvatel na příznivé životní prostředí, protože vpuštění
dopravy na vybudovanou přeložku vzroste průměrná rychlost dopravních prostředků, a tedy i
jeden z největších negativních faktorů – hluk. Spolu s tím lze očekávat i nepříznivý dopad emisí,
světelného znečištění a vibrací. Všechna tato negativa by byla podstatně omezena, či vyloučena,
pokud by se realizovala variantní odkloněná trasa navrhovaná obcí.
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Jsme toho názoru, že důvod, proč je vlastně přeložka budována, je ten, aby bylo odlehčeno obci
od těžké transitní nákladní a osobní dopravy, která svými negativními vlivy nejvíce zatěžuje
centrum obce. Realizace přeložky dle stávajícího územního rozhodnutí je však v rozporu s tímto
cílem a vykazuje i řadu jiných vad a rozporů uvedených v tomto podnětu, které při realizaci
povedou ke zvýšení negativních reakcí majitelů dotčených nemovitostí a tím i podstatnému
budoucímu navýšení nákladů. Obec přitom ve spolupráci se svými občany navrhuje variantu
řešení, jež je podstatně méně konfliktní, odpovídá více aktuálnímu stavu situace, a byla by ve
výsledném efektu i pro kraj kratším a levnějším řešením.
Naprostá většina občanů obce podporuje stanovisko obce a je ochotna podpořit vzdálenější
variantu i tím, že by své pozemky ŘSD odprodali.
Obec proto navrhuje, aby Magistrát Města Mladá Boleslav aktualizoval podkladovou
dokumentaci pro nové územní rozhodnutí formou dotazů na dotčené orgány, zadáním
příslušných studií a tyto skutečnosti v novém územním rozhodnutí zohlednil.
Vzhledem k tomu, že v dosavadním průběhu nedošlo k osobnímu setkání stavebníka a
namítajícího účastníka řízení, při kterém by mohlo dojít k dohodě o uplatněné námitce, stavební
úřad k dosažení případné dohody o uplatněné námitce opatřením ze dne 16.3.2012 č. j.
5673/2012/OStRM nařídil ústní jednání den 3.4.2012, na kterém se pokusil o dohodu o námitce
účastníka řízení.
Přítomní byli seznámeni s předmětem řízení, poklady rozhodnutí a bylo jim umožněno do
podkladů rozhodnutí nahlížet.
Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3
správního řádu. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Z ústního dne 3.4.2012 jednání byl sepsán protokol, ve kterém bylo uvedeno:
Vyjádření přítomných:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, IČ: 65993390, sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4
které zastupuje na základě plné moci Ing. Miroslav Paleček:
Na základě námitky obce Luštěnice sdělujeme, že na rok 2012 jsou vyčleněny finanční
prostředky na pokračování přípravy a zabezpečení stavby. V době platnosti územního rozhodnutí
tj. dva roky od nabytí právní moci, bylo čerpání finančních prostředků dočasně pozastaveno, což
jsme uvedli v žádosti. Z důvodu náročnosti přípravy podkladů k žádosti o stavební povolení,
měla by být platnost územního rozhodnutí prodloužena o dva roky. K případnému
navrhovanému přerušení řízení se vyjádříme ve lhůtě 15ti dnů.
Obec Luštěnice
zastupuje na základě plné moci JUDr. Tomáš David, advokát:
Důvody, které uvedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR ve své žádosti ze dne 14.11.2011 jsou
naprosto nedostatečné a obecného rázu. Chybí konkrétní specifikace těchto důvodů, zejména
nebyla doložena příslušná rozhodnutí ŘSD v písemné formě (např. finanční výhledy, kalkulace,
rozpočty). Rovněž se mi zdá velmi nepravděpodobné, že ŘSD v polovině měsíce listopadu 2011,
kdy podalo žádost, neznalo finanční výhled na rok 2012. Rovněž je v rozporu důvod uvedený
v žádosti, že v žádosti „nemají finanční prostředky“ a nyní při ústním jednání zástupci RSD
konstatovali dostatek finančních prostředků k přípravě a projektování. Podle mého názoru není
ani možné uvádět další důvody pro prodloužení platnosti územního rozhodnutí po uplynutí
původní doby platnosti územního rozhodnutí. Bližší důvody jsme uvedli ve svých námitkách a
žádáme proto, aby správní orgán žádosti ŘSD nevyhověl. Navrhujeme přerušení řízení do doby,
kdy bude vyhodnocena pořizovaná územně plánovací dokumentace, kterou je návrh územního
plánu obce Luštěnice, jehož nedílnou součástí je posouzení navrhovaného variantního řešení
obchvatu obce Luštěnice dotčenými orgány, nejdéle do 31.12.2012.
Při ústním jednání k dohodě mezi účastníky řízení nedošlo.
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Dne 16.4.2012 obdržel stavební úřad vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k přerušení
územního řízení, který navrhovala do protokolu z ústního jednání dne 3.4.2012.
V tomto vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR uvedlo:
ŘSD ČR, Závod Praha jako správce silnic I. třídy připravuje stavbu „Přeložky silnice I.třídy I/38
Luštěnice – Újezd“. Na předmětnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí pod č.j. OStRM
86990/2008-328, které nabylo dne 13.1.2010 právní moci. Dne 16.2. 2012 bylo na základě naší
žádosti zahájeno řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného územního rozhodnutí. Při ústním
jednání konaném dne 3.4. 2012 na Magistrátu města Mladé Boleslavi jsme přislíbili dodat naše
vyjádření k navrhovanému přerušení tohoto řízení ve lhůtě do 15ti dní.
Vzhledem ke skutečnosti, že zástupci navrhující strany obce Luštěnice již jednou přislíbili
„prověřit na vlastní náklady změnu vedení trasy tak, aby vyhovovala všem zúčastněným“ a to při
jednání konaném na MD dne 9. května 2011. A na základě závěrů z tohoto jednání bylo ŘSD
ČR, ze strany MD informováno, aby z výše uvedených důvodů na přípravě této stavby a to i
přes zabezpečené finanční prostředky na přípravu akce, zatím nepokračovalo. Doposud se však
tak ze strany obce Luštěnice nestalo.
Tímto nám již bylo v uplynulé době znemožněno řádně pokračovat v další přípravě stavby tak,
jak naše organizace předpokládala. Dá se tedy konstatovat, že hlavně z těchto důvodu jsme také
vlastně byli nuceni požádat právě o prodloužení platnosti předmětného územního rozhodnutí. V
současné situaci, kdy jsou opět na přípravu akce zabezpečeny finanční prostředky, tedy již
nemůžeme souhlasit s dalším přerušením prací na přípravě této stavby, které by zajisté zapříčinili
další nejistotu v podobě oddálení rozhodnutí o platnosti již vydaného územního rozhodnutí na
základě teprve „možná zpracovávané územně plánovací dokumentace“ – nový termín je nejdéle
do 31.12. 2012“.
V březnu roku 2011 proběhlo na Ministerstvu dopravy (MD) jednání se zástupci obce Luštěnice.
Bylo zjištěno, že obec Luštěnice vlastní hlukovou studii, podle které nebudou dodrženy hlukové
limity v okolí plánované trasy „Přeložky silnice I.třídy I/38 Luštěnice – Újezd“, obsažené ve
schváleném územním plánu obce. Současně zástupci obce upozornili, že vlastníci pozemků
v části plánované přeložky nesouhlasí s výkupem pozemků. Obec proto požaduje posun trasy cca
100 m směrem od obce. Případná přeložka by se neměla týkat jižní části přeložky v k.ú. Újezd u
Luštěnic a Újezdec u Luštěnic. Na předmětném jednání zástupci obce Luštěnice přislíbili
prověřit na vlastní náklady změnu vedení trasy tak, aby vyhovovala všem zúčastněným. MD
sdělilo, že trasa přeložky obsažená v územním plánu obce je pro MD a ŘSD ČR závazná a
v souladu s touto skutečností bylo vydáno i územní rozhodnutí pro přeložku silnice I/38. MD na
jednání rovněž uvedlo, že o vzniklé situaci bude informovat ŘSD ČR s tím, že by mu doporučí,
aby z výše uvedených důvodů další příprava této stavby zatím nepokračovala, čímž takto činíme.
MD rovněž při vydání svého stanoviska ke globální položce na přípravu staveb pro rok 2011
upozornilo na tuto skutečnost a doporučilo nevyčleňovat finanční prostředky na přípravu této
stavby. Pro úplnost dodáváme, že stavba obchvatu obce Luštěnice není zahrnuta v rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 ani ve střednědobém výhledu na roky 2012 a
2013, stejně jako není obsažena v materiálu Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje
České republiky do roku 2015.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili.
Obec Luštěnice:
Navrhujeme přerušení řízení do doby, kdy bude vyhodnocena pořizovaná územně plánovací
dokumentace, kterou je návrh územního plánu obce Luštěnice, jehož nedílnou součástí je
posouzení navrhovaného variantního řešení obchvatu obce Luštěnice dotčenými orgány, nejdéle
do 31.12.2012.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Nesouhlasíme s navrhovaným přerušením řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
vedeného na Magistrátu města Mladé Boleslavi pod č.j.: 7225/2012/OStRM/TORE ze dne 3.4.
2012 a naopak žádáme, na základě naší podané žádosti, o potvrzení platnosti prodloužení
rozhodnutí o umístění předmětné stavby.
Stavební úřad řízení nepřerušil, tak jak navrhovala obec, protože k tomu nebyly zákonné důvody.
V řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení na požádání žadatele; jestliže je žadatelů více,
může tak učinit jen za podmínky, že s přerušením souhlasí všichni. Řízení lze přerušit na dobu
nezbytně nutnou. Hlavní důvod, proč stavební úřad řízení nepřerušil, bylo sdělení žadatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 16.4.2012, že nesouhlasí s navrhovaným přerušením řízení
o prodloužení platnosti územního rozhodnutí.
Stavební úřad námitky zamítl.
Bod I námitek: Žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí není ze strany ŘSD řádně
odůvodněna v souladu s §93 odst. 4 stav. zák. Ředitelství silnic a dálnic ČR v žádosti uvedlo, že
z důvodu rozhodnutí Ministerstva dopravy a nedostatku finančních prostředků nebylo možné
stavbu připravit ke stavebnímu povolení a s tímto odůvodněním žádá o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí. Dále odůvodnili žádost tím, že vzhledem ke skutečnosti, že zástupci obce
Luštěnice již jednou přislíbili „prověřit na vlastní náklady změnu vedení trasy tak, aby
vyhovovala všem zúčastněným“ a to při jednání konaném na MD dne 9. května 2011. A na
základě závěrů z tohoto jednání bylo ŘSD ČR, ze strany MD informováno, aby z výše
uvedených důvodů na přípravě této stavby a to i přes zabezpečené finanční prostředky na
přípravu akce, zatím nepokračovalo. Doposud se však tak ze strany obce Luštěnice nestalo.
Bod II námitek: Podklady, údaje a informace, které byly posuzovány při vydání územního
rozhodnutí, musí být aktualizovány vzhledem k tomu, že skutečná situace se změnila, resp.
výchozí údaje územního rozhodnutí jsou již zastaralé. Stavební úřad zkoumal nové územně
plánovací podklady, které jsou schválené v uvedené lokalitě. Jedná se o schválené Zásady
územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR), které mimo jiné vymezují koridory pro silniční
sítě. Umístění stavby obchvatu Luštěnice neodporuje a je v souladu s touto územně plánovací
dokumentací.
V námitkách je uvedeno v bodě III, že obec je přesvědčena, že územní rozhodnutí bylo vydáno a
je v rozporu s právními předpisy. Stavební úřad v řízení o prodloužení platnosti nezkoumá
původní územní rozhodnutí. Toto rozhodnutí bylo možno napadnout případným odvoláním a je
možno podat i žalobu u soudu.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení.
Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména
zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů,
stavební úřad žádosti vyhověl.
Prodloužením doby platnosti územního rozhodnutí nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani
nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva nebo povinnosti účastníků řízení.
K prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí nevydal závazné stanovisko, stanovisko,
vyjádření nebo jiné opatření žádný dotčený orgán, a ani po oznámení zahájení řízení nebyla
dotčeným orgány uplatněna závazná stanoviska, stanoviska vyjádření nebo jiná opatření.
K prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vydaly závazné stanovisko, stanovisko,
vyjádření nebo jiné opatřeny tyto dotčené orgány:
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství - stanovisko č.j.
ODSH 253-280/2012-24/2516 ze dne 28.2.2012 - stanovisko: souhlasí s prodloužením
platnosti územního rozhodnutí
Po oznámení zahájení řízení nebyla dotčenými orgány uplatněna jiná závazná stanoviska,
stanoviska vyjádření nebo jiná opatření.
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Na základě výše uvedeného stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Obec Smilovice, Obec Luštěnice, Obec Čachovice, Obec Vlkava,
RWE GasNet, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a. s., UPC Česká republika, a.s., Vodovody a
kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Česká republika, Povodí Labe. s.p., ČEZ Distribuce, a. s.,
České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Zemědělská
vodohospodářská správa, ČD - Telematika a.s., Zemědělské družstvo Luštěnice, ČR Pozemkový
fond České republiky, Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Emil Krubert, Jarmila Šmídová, František Balda, Eva Baldová, Josef Líman, Jiřina Límanová,
Božena Uhlířová, Miloslav Pospíšil, Marie Krombholzová, Ing. Miloš Maruška, Vladimír
Maruška, Miluše Marušková, Eva Pažoutová, Josef Khail, Hana Khailová, Milada Zemanová,
Lenka Náměstková, František Glanc, Jan Truksa, Lenka Kodešová, Josef Beneš, Miluše
Benešová, MVDr. Miloš Staněk, Ivana Šašková, Miloš Havlas, Věra Koucká, Jan Knespl,
Zdeňka Knesplová, Václav Sluka, Michal Kopas, Magdaléna Kopasová, Josef Hodboď, Anna
Veverková, Marie Čermáková, František Hodboď, Marie Hodboďová, Milena Hodboďová,
Lenka Vytasilová, Jan Lédl, Dagmar Zelenková, Ing. Pavel Hrdlička, Martin Hlaváček, František
Cikán, Drahuše Cikánová, Lada Havelková, Ing. Pavel Pavlíček, Jarmila Zajícová, Luděk
Hradec, Jana Carsková, Dušan Fiala, Zdeněk Linek, Miluše Shánělová, Václav Hradec, Václav
Blecha, Helena Blechová, Jana Fořtová, Milena Koudelková, Václav Novák, Anna Nováková,
Bohumil Kubíček, Ladislav Kubíček, Jan Brouček, Václav Hradec, Ing. Jiří Pospíšil, Luděk
Klička, Ing. arch. Josef Pospíšil CSc., Ing. Josef Luka, Eva Dífková, Ing. Jiří Hýbl, Libuše
Návesníková, Petr Hložek, Karel Jakubův, Marie Jakubůvová, Václav Kudrák, Jaroslav Šulc,
Jaroslava Zichová, Dr. Jitka Hlaváčová, Stanislav Svárovský, Karel Kučera, Miloš Lis, Věra
Blabolilová, Zdeněk Pytloun, Marie Pytlounová, Eva Šabatová, Jana Bortlová, Jan Petrásek,
Jiřina Petrásková, Helena Pocházková, Jan Říha, Stanislav Říha, Jiřina Straubová, Mojmír
Doležal, Mgr. Tomáš Szépe, Miluše Dudy – Koťová, Jiří Štok, Radomil Štok, Josef Nesvadba,
Josef Šilhan, František Hradec, Milada Jelínková, Otakara Křováčková, Bohumila Najdrová,
Libor Říha, Jana Šotolová, Jana Antošová, Pavol Miňo, Dagmar Šmitáková, Ivan Pavlíček,
Vladislav Skočdopol, Jan Lédl, Dagmar Zelenková, Hynek Uhlíř, Dana Uhlířová, Drahoslava
Coufalová, Miroslav Drahota, Jiří Jonáš, Drahomíra Jonášová, Vladislav Poddaný, Olga Slánská,
Miloslav Slánský, Jaroslav Soukup, Jindřich Šrajer, Libuše Vrabcová, Josef Hodboď, Anna
Hodboďová, Miroslav Holeček, Renáta Holečková, Marie Jirešová, Pavel Obrázek, Simona
Obrázková, Jaroslava Rudová, Jitka Matiková, Jaroslav Mázl, Miloslava Mázlová, Zdenka
Soukupová, Daniel Žitný, Jiřina Kusáková, Vlastimil Stibor, Dana Stiborová, Jitka
Bartoníčková, Anna Altmanová, Jiří Písecký, Josef Písecký, Jan Písecký, Helena Blechová, Jan
Holeš, Helena Nováková, František Šimáček, Božena Šimáčková, Luděk Vtelenský, Alena
Vtelenská, Ivan Pavlíček, Jana Pavlíčková, Marie Petříčková, Libor Lada, Ing. Miloš Lada,
Miroslava Ladová, Jarmila Zajícová, Jaroslav Doleček, Václav Doleček, Jaroslava Krohláková,
Miluše Krsková, Libuše Návesníková, Renata Handšuhová, Marie Kotrbová, Jiří Misík, Mgr.
Petra Šťastná, Ing. Jaroslav Šťastný, Pavel Šťastný, Vladimír Horák, Hana Horáková, Jaroslav
Lang, Emilie Langová, Václav Kvapil, Zdeňka Šéblová, Věra Kárová, Václav Kejř, Eva
Kejřová, Václav Klauz, Jaroslava Fritscherová, Lenka Schmiedtová, Václav Svoboda, Božena
Jiřičková, Marie Mayerová, Anna Altmanová, Zdeňka Dvořáková, Václav Kůla, Vladislav
Skočdopol, Oluška Veselá, Jan Kovařík, Libor Říha, Michal Piešťanský, Markéta Piešťanská,
Josef Nesvadba, Václava Balatková, Miroslav Drahota, Anna Drahotová, Jiří Krabs, Ing. Milada
Bulderbergsová, Oskar Pažout, Marie Pažoutová, Eva Říhová, Jiří Libich, MVDr. Zdeněk
Vidner, AGRO, družstvo služeb, Jindra Divišková, Hana Hráská, Miroslav Soukup, Jan Hagara,
Radovan Paulus, Ing. Ladislav Kořínek, Ing. Milan Pavlíček, František Havlas, Antonín Šulc,
Anna Šulcová, Zdeněk Hamouz, Miroslav Koubek, Jana Vrabcová, Ing. Vratislav Motyčka,
PharmDr. Hana Hubbellová, František Juška, Ing. Jiří Apltauer, Olga Jizerská, Ing. Ota
Meissner, František Herbrych, Vlasta Knesplová, Zdeněk Prkno, Martina Prknová, Libuše
Dusová, Miloš Havlas, Marie Ouřadová, Jaroslav Chalupa, Jiří Chalupa, Roman Chalupa, Josef
spis.zn. OStRM/71734/2011/TORE
čj. 13857/2012/OStRM/TORE

str. 17/20

Novák, Marek Nouzák, Roman Nouzák, Václav Nouzák, Jitka Válková, Josef Taneček, Jiří
Vortel, Milan Vortel, Jana Vtelenská, Jiří Hlaváček, Vratislav Kdýr, Alena Malá, Marie
Balíková, Ing. Josef Volf, Josef Moucha, Stanislav Moucha, Břetislav Dvořák, Alena
Dvořáková, František Glanc, Jan Knespl, Jaroslav Knespl, Alena Müllerová, Vlasta Knesplová,
Zdeněk Linek, Imodest a.s., Vladimír Šťastný, Miroslav Bartoníček, Ladislav Chumlen,
Stanislav Janák, Miloš Čermák, Magdalena Čermáková, Helena Peroutková, Ladislav Peroutka,
Zdeněk Pich, Jana Pichová, Ivana Klapšťová, Jiří Klapště, Vratislav Hrdlička, Blažena
Hrdličková, Petr Spanilý, Miroslava Spanilá, Miroslav Heřmanský, Hana Veselá, Miluše Vítová,
Martin Obrázek, Miroslava Obrázková, František Pojikar, Jarmila Apltauerová, Jaroslav Vít,
Helena Kovačíková, Renáta Jenišová, Václav Sluka, Pavel Antoš, Alžběta Kočová, Jaroslava
Kubíčková, Blanka Richterová, Lenka Kodešová, Alena Baumruková, Jiří Popovič, Roman
Popovič, Alena Stiebalová, Eva Koštířová, Marie Ernestová, Václav Šulc, PharmDr. Josef
Kredba, Reality Group a.s., Vlasta Dohalská, Růžena Vomáčková, Václava Svobodová,
Vladislav Novák, Josef Zuzák, Jarmila Zuzáková
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.

Tomáš Repta
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, Obecního
úřadu obce Smilovice, Obecního úřadu Luštěnice, Obecního úřadu Čachovice, Obecního úřadu
Vlkava, 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.
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Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Mladá Boleslav – podatelna
Obecní úřad Smilovice
Obecní úřad Luštěnice
Obecní úřad Čachovice
Obecní úřad Vlkava

Jednotlivě obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, IDDS: zjq4rhz
Obec Smilovice, IDDS: 7pramff
JUDr. Tomáš David advokát ČAK ev.č. 10655, IDDS: isuhtms
Obec Čachovice, IDDS: apcb48m
Obec Vlkava, IDDS: c9aavsm
Dotčené orgány:
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení památkové péče
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: keebyyf
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Obvodní báňský úřad, IDDS: ixaaduf
ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS:
dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS:
hhcai8e
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou:
RWE GasNet, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a. s., UPC Česká republika, a.s., Vodovody a
kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Česká republika, Povodí Labe. s.p., ČEZ Distribuce, a. s.,
České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Zemědělská
vodohospodářská správa, ČD - Telematika a.s., Zemědělské družstvo Luštěnice, ČR Pozemkový
fond České republiky, Středočeský kraj - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Emil Krubert, Jarmila Šmídová, František Balda, Eva Baldová, Josef Líman, Jiřina Límanová,
Božena Uhlířová, Miloslav Pospíšil, Marie Krombholzová, Ing. Miloš Maruška, Vladimír
Maruška, Miluše Marušková, Eva Pažoutová, Josef Khail, Hana Khailová, Milada Zemanová,
Lenka Náměstková, František Glanc, Jan Truksa, Lenka Kodešová, Josef Beneš, Miluše
Benešová, MVDr. Miloš Staněk, Ivana Šašková, Miloš Havlas, Věra Koucká, Jan Knespl,
Zdeňka Knesplová, Václav Sluka, Michal Kopas, Magdaléna Kopasová, Josef Hodboď, Anna
Veverková, Marie Čermáková, František Hodboď, Marie Hodboďová, Milena Hodboďová,
Lenka Vytasilová, Jan Lédl, Dagmar Zelenková, Ing. Pavel Hrdlička, Martin Hlaváček, František
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Cikán, Drahuše Cikánová, Lada Havelková, Ing. Pavel Pavlíček, Jarmila Zajícová, Luděk
Hradec, Jana Carsková, Dušan Fiala, Zdeněk Linek, Miluše Shánělová, Václav Hradec, Václav
Blecha, Helena Blechová, Jana Fořtová, Milena Koudelková, Václav Novák, Anna Nováková,
Bohumil Kubíček, Ladislav Kubíček, Jan Brouček, Václav Hradec, Ing. Jiří Pospíšil, Luděk
Klička, Ing. arch. Josef Pospíšil CSc., Ing. Josef Luka, Eva Dífková, Ing. Jiří Hýbl, Libuše
Návesníková, Petr Hložek, Karel Jakubův, Marie Jakubůvová, Václav Kudrák, Jaroslav Šulc,
Jaroslava Zichová, Dr. Jitka Hlaváčová, Stanislav Svárovský, Karel Kučera, Miloš Lis, Věra
Blabolilová, Zdeněk Pytloun, Marie Pytlounová, Eva Šabatová, Jana Bortlová, Jan Petrásek,
Jiřina Petrásková, Helena Pocházková, Jan Říha, Stanislav Říha, Jiřina Straubová, Mojmír
Doležal, Mgr. Tomáš Szépe, Miluše Dudy – Koťová, Jiří Štok, Radomil Štok, Josef Nesvadba,
Josef Šilhan, František Hradec, Milada Jelínková, Otakara Křováčková, Bohumila Najdrová,
Libor Říha, Jana Šotolová, Jana Antošová, Pavol Miňo, Dagmar Šmitáková, Ivan Pavlíček,
Vladislav Skočdopol, Jan Lédl, Dagmar Zelenková, Hynek Uhlíř, Dana Uhlířová, Drahoslava
Coufalová, Miroslav Drahota, Jiří Jonáš, Drahomíra Jonášová, Vladislav Poddaný, Olga Slánská,
Miloslav Slánský, Jaroslav Soukup, Jindřich Šrajer, Libuše Vrabcová, Josef Hodboď, Anna
Hodboďová, Miroslav Holeček, Renáta Holečková, Marie Jirešová, Pavel Obrázek, Simona
Obrázková, Jaroslava Rudová, Jitka Matiková, Jaroslav Mázl, Miloslava Mázlová, Zdenka
Soukupová, Daniel Žitný, Jiřina Kusáková, Vlastimil Stibor, Dana Stiborová, Jitka
Bartoníčková, Anna Altmanová, Jiří Písecký, Josef Písecký, Jan Písecký, Helena Blechová, Jan
Holeš, Helena Nováková, František Šimáček, Božena Šimáčková, Luděk Vtelenský, Alena
Vtelenská, Ivan Pavlíček, Jana Pavlíčková, Marie Petříčková, Libor Lada, Ing. Miloš Lada,
Miroslava Ladová, Jarmila Zajícová, Jaroslav Doleček, Václav Doleček, Jaroslava Krohláková,
Miluše Krsková, Libuše Návesníková, Renata Handšuhová, Marie Kotrbová, Jiří Misík, Mgr.
Petra Šťastná, Ing. Jaroslav Šťastný, Pavel Šťastný, Vladimír Horák, Hana Horáková, Jaroslav
Lang, Emilie Langová, Václav Kvapil, Zdeňka Šéblová, Věra Kárová, Václav Kejř, Eva
Kejřová, Václav Klauz, Jaroslava Fritscherová, Lenka Schmiedtová, Václav Svoboda, Božena
Jiřičková, Marie Mayerová, Anna Altmanová, Zdeňka Dvořáková, Václav Kůla, Vladislav
Skočdopol, Oluška Veselá, Jan Kovařík, Libor Říha, Michal Piešťanský, Markéta Piešťanská,
Josef Nesvadba, Václava Balatková, Miroslav Drahota, Anna Drahotová, Jiří Krabs, Ing. Milada
Bulderbergsová, Oskar Pažout, Marie Pažoutová, Eva Říhová, Jiří Libich, MVDr. Zdeněk
Vidner, AGRO, družstvo služeb, Jindra Divišková, Hana Hráská, Miroslav Soukup, Jan Hagara,
Radovan Paulus, Ing. Ladislav Kořínek, Ing. Milan Pavlíček, František Havlas, Antonín Šulc,
Anna Šulcová, Zdeněk Hamouz, Miroslav Koubek, Jana Vrabcová, Ing. Vratislav Motyčka,
PharmDr. Hana Hubbellová, František Juška, Ing. Jiří Apltauer, Olga Jizerská, Ing. Ota
Meissner, František Herbrych, Vlasta Knesplová, Zdeněk Prkno, Martina Prknová, Libuše
Dusová, Miloš Havlas, Marie Ouřadová, Jaroslav Chalupa, Jiří Chalupa, Roman Chalupa, Josef
Novák, Marek Nouzák, Roman Nouzák, Václav Nouzák, Jitka Válková, Josef Taneček, Jiří
Vortel, Milan Vortel, Jana Vtelenská, Jiří Hlaváček, Vratislav Kdýr, Alena Malá, Marie
Balíková, Ing. Josef Volf, Josef Moucha, Stanislav Moucha, Břetislav Dvořák, Alena
Dvořáková, František Glanc, Jan Knespl, Jaroslav Knespl, Alena Müllerová, Vlasta Knesplová,
Zdeněk Linek, Imodest a.s., Vladimír Šťastný, Miroslav Bartoníček, Ladislav Chumlen,
Stanislav Janák, Miloš Čermák, Magdalena Čermáková, Helena Peroutková, Ladislav Peroutka,
Zdeněk Pich, Jana Pichová, Ivana Klapšťová, Jiří Klapště, Vratislav Hrdlička, Blažena
Hrdličková, Petr Spanilý, Miroslava Spanilá, Miroslav Heřmanský, Hana Veselá, Miluše Vítová,
Martin Obrázek, Miroslava Obrázková, František Pojikar, Jarmila Apltauerová, Jaroslav Vít,
Helena Kovačíková, Renáta Jenišová, Václav Sluka, Pavel Antoš, Alžběta Kočová, Jaroslava
Kubíčková, Blanka Richterová, Lenka Kodešová, Alena Baumruková, Jiří Popovič, Roman
Popovič, Alena Stiebalová, Eva Koštířová, Marie Ernestová, Václav Šulc, PharmDr. Josef
Kredba, Reality Group a.s., Vlasta Dohalská, Růžena Vomáčková, Václava Svobodová,
Vladislav Novák, Josef Zuzák, Jarmila Zuzáková
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