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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ č. 275/2012
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Dobrovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
22.10.2012 podala společnost
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČO 46356983, Čechova č.p. 1151, 293 22 Mladá
Boleslav 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
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
rozhodnutí o umístění stavby:

"MLADÁ BOLESLAV - VODOVOD JIŽNÍ SKUPINA"
přívodní vodovodní řady
Dobrovice, Libichov, Sýčina, Luštěnice, Voděrady, Němčice,
Písková Lhota, Strašnov
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 570 (ostatní plocha), parc. č. 573/1 (ostatní plocha), parc. č. 582
(ostatní plocha), parc. č. 586 (ostatní plocha), p. p. k. 115/14, p. p. k. 115/15, p. p. k. 115/16, p. p. k.
115/17, p. p. k. 115/18, p. p. k. 115/19, p. p. k. 115/20, p. p. k. 115/27, p. p. k. 347, p. p. k. 348, p. p. k.
382, p. p. k. 581/3, p. p. k. 602, p. p. k. 603, p. p. k. 604, p. p. k. 609 v katastrálním území Libichov, st. p.
380 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 299/10 (trvalý travní porost), parc. č. 728/1 (ostatní plocha),
parc. č. 787/6 (vodní plocha), parc. č. 787/9 (vodní plocha), p. p. k. 282, p. p. k. 283, p. p. k. 286, p. p. k.
289/16, p. p. k. 300/1, p. p. k. 301, p. p. k. 310, p. p. k. 313, p. p. k. 720, p. p. k. 725, p. p. k. 727 v
katastrálním území Luštěnice, p. p. k. 118, p. p. k. 175 v katastrálním území Voděrady u Luštěnic, parc. č.
41/2 (ostatní plocha), parc. č. 379/1 (ostatní plocha), parc. č. 379/3 (ostatní plocha), parc. č. 383 (ostatní
plocha), parc. č. 389/1 (ostatní plocha), parc. č. 390/1 (ostatní plocha), parc. č. 394 (ostatní plocha), p. p.
k. 40, p. p. k. 41, p. p. k. 61/1, p. p. k. 62/1, p. p. k. 381, p. p. k. 390, p. p. k. 391/1, p. p. k. 391/2, p. p. k.
399 v katastrálním území Němčice u Luštěnic, parc. č. 353/23 (ostatní plocha), parc. č. 496/3 (ostatní
plocha), parc. č. 504/2 (ostatní plocha), parc. č. 527 (ostatní plocha), p. p. k. 504 v katastrálním území
Písková Lhota , parc. č. 117/6 (orná půda), parc. č. 607/2 (ostatní plocha), parc. č. 619 (ostatní plocha),
parc. č. 634/1 (ostatní plocha), p. p. k. 605, p. p. k. 607/1 v katastrálním území Strašnov, p. p. k. 348 v
katastrálním území Sýčina.
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Druh a účel umisťované stavby:
SO 01 - nové přívodní vodovodní řady pro přivedení vody z Mladé Boleslavi s napojením na stávající
vodárenská zařízení obcí Luštěnice (řad "A") a Písková Lhota (řad"C"), řady budou provedeny z
vodovodních potrubí DN300 až DN100. Liniová stavba zasahuje jak do intravilánu tak do extravilánu
uvedených katastrálních území, trasy jsou navrženy do stávajících užívaných i neužívaných komunikací a
do ostatních volných zemědělských ploch.
• SO 01.1 vodovodní řad "A" v délce 3998 m bude napojen na dříve projektovaný řad "A", od
napojení bude veden v profilu DN300 v k.ú. Sýčina, Němčice u Luštěnic, Voděrady u Luštěnic,
Luštěnice, trasa končí ve stávajícím areálu čerpací stanice
• SO 01.2 vodovodní řad "C " první část v délce 458 m bude napojena na dříve projektovaný řad
"A", od napojení je řad profilu DN100 veden v k.ú. Libichov podél polní cesty do Libichova. V obci
Libichov bude řad napojen na stávající vodovodní řad, kde bude vybudována podzemní vodoměrná
šachta. Druhá část řadu "C " v délce 3481 m je v k.ú. Libichov napojena na stávající vodovodní
řad, kde bude osazena podzemní posilovací čerpací stanice. K této stanici bude vybudována
elektrická přípojka napojená z pojistkové skříně SS100 a přípojka bude ukončena v elektroměrném
rozvaděči v pilířku na pozemku p.p.k. 348, délka přípojky 7 m. Vodovodní řad povede z Libichova
směrem severozápadním přes pozemky k.ú. Strašnov po polních cestách a podél nich až k podchodu
komunikace R10 a dále do Pískové Lhoty, kde bude řad napojen na stávající vodovod.
SO 02 čerpací stanice(ČS) Luštěnice - na místě stávající ČS (na pozemku st.p. 380) bude odstraněna její
nadzemní část a bude vybudovávána nová ČS obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 6,18 x 3,2
m, zastřešena valbovou střechou, výška hřebene 3,64 m nad podlahou ČS.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 570, 573/1, 582, 586, p. p. k. 115/14, 115/15, 115/16,
115/17, 115/18, 115/19, 115/20, 115/27, 347, 348, 382, 581/3, 602, 603, 604, 609 v katastrálním
území Libichov, st. p. 380, parc. č. 299/10, 728/1, 787/6, 787/9, p. p. k. 282, 283, 286, 289/16, 300/1,
301, 310, 313, 720, 725, 727 v katastrálním území Luštěnice, p. p. k. 175, 118 v katastrálním území
Voděrady u Luštěnic, parc. č. 41/2, 379/1, 379/3, 383, 389/1, 390/1, 394, p. p. k. 40, 41, 61/1, 62/1,
381, 390, 391/1, 391/2, 399 v katastrálním území Němčice u Luštěnic, parc. č. 353/23, 496/3, 504/2,
527, p. p. k. 504 v katastrálním území Písková Lhota, parc. č. 117/6, 607/2, 619, 634/1, p. p. k. 605,
607/1 v katastrálním území Strašnov, p. p. k. 348 v katastrálním území Sýčina .
2. Dokumentaci pro územní řízení vypracovala firma DoVoS Trutnov projekční a inženýrské práce, Ing.
Jan Čížek, AI pro vodohospodářské stavby.
3. Platnost územního rozhodnutí se stanoví na 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
4. Odpady vznikající výstavbou musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Při provádění zemních a stavebních prací nesmí být znečišťována přilehlá komunikace. Dojde-li
přesto k jejímu znečištění, stavebník zajistí její průběžné účinné čištění.
6. Před zahájením prací musí zhotovitel nebo investor včas předložit zdejšímu dopravnímu
inspektorátu Policie ČR návrh dopravně inženýrských opatření (přechodného dopravního značení)
k vyjádření. O stanovení přechodné úpravy provozu a povolení zvláštního užívání komunikací
následně požádat Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH.
7. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Mladá Boleslav odbor
životního prostředí č.j. ŽP-246.4-25753/2012 ze dne 21.11.2012, zejména křížení vodních toků bude
provedeno řízeným podvrtem, přičemž potrubí vodovodního řadu bude uloženo v chráničce
s minimálním krytím 1,0 m. Nedojde k zúžení průtočného profilu koryta vodního toku, stávající
niveleta bude zachována.
8. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav odbor životního
prostředí č.j. ŽP-336-19874/2012 ze dne 5.10.2012 zejména :
•

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
bude při realizaci stavby postupováno v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona.
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Stavba vodovodu je vodní dílo, k jehož povolení je příslušný vodoprávní úřad odboru životního
prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav.

9. Budou splněny podmínky uvedené v rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav odbor dopravy a
SH č.j. ODSH 253-280/2012-22/123 ze dne 17.9.2012.
10. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
p.o. zn. 3042/12/KSÚS/MHT/PEC ze dne 18.7.2012 zejména:
•

Křížení komunikací vodovodním řadem bude provedeno protlaky v mín. hloubce krytí 1,2 m pod
niveletou vozovky s uložením do chrániček vytažených mimo silniční těleso.

•

Startovací a cílové jámy budou umístěny mimo silniční těleso.

•

Podélné trasy vodovodního řadu budou vedeny zásadně mimo silniční těleso (mimo silniční
pozemky) ve volném terénu.

11. Budou splněny podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. I-KO/22-2011 ze dne 11.2.2011 zejména:
•

Otevřený podélný výkop ve sjezdové větvi R10, dopravní omezení a dopravní značení musí
odsouhlasit MV ČR a MD ČR.

•

Před zahájením stavebních prací uzavře investor s organizací ŘSD nájemní smlouvu na použité
plochy po dobu stavby. Bez této smlouvy nesmí být práce zahájeny.

12. Budou splněny podmínky závazného stanoviska HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav č.j.
HSKL-9010-2/2012-MB ze dne 3.10.2012
•

V dalším stupni řízení žadatel předloží ke schválení Požárně bezpečnostní řešení na stavby
čerpacích stanic.

•

Stavbou nesmí být zhoršeno zásobování požární vodou v dotčených obcích.

13. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Labe, s.p. zn. PVZ/12/23339/Hz/0 ze dne
12.10.2012 zejména:
•

Křížení provést dle ČSN 75 21 30 a místa křížení označit označníky.

•

Souběh bude proveden v minimální vzdálenosti 4 m do břehové hrany, detail řešení bude
předložen k odsouhlasení Povodí Labe, s.p.

•

Veškeré podchody koryt toků budou realizovány podvrtem, nikoliv překopem koryt.

14. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Pozemkový fond ČR zn. PFCR 398521/2012 ze dne
8.10.2012 zejména:
•

Při křížení vodovodního potrubí s HOZ dodržet normu ČSN 75 4030.

•

Zachovat funkčnost zatrubněných HOZ.

•

Čerpací stanice umístit do vzdálenosti 6 m od břehové čáry HOZ

Při souběhu vodovodního potrubí s HOZ dodržet minimální vzdálenost 1,5 m od břehové čáry
koryta HOZ nebo od okraje potrubí, zásahy do břehového porostu provádět jen v nezbytné míře.
15. Bude splněna podmínka závazného stanoviska Ministerstva obrany, VUSS Praha č.j. 10545/62136ÚP/2012-7103/44, že nebude-li stavba zahájena do dvou let od vydání závazného stanoviska nebo
dojde-li ke změnám v umístění a rozsahu stavby, musí být stavba v VUUS Praha znovu projednána.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. zn.
3731/12/Ha ze dne 10.9.2012 zejména před realizací stavby bude požádáno o vytyčení zařízení ve
správě VaK.
17. Při provádění stavebních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo
k ohrožení nebo poškození vedení sítě elektronických komunikací, musí být respektovány podmínky
uvedené ve vyjádření společnosti Telefónica Czech Republick, a.s. č.j. 156716/12 ze dne 11.9.2012.
•

18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100097786 ze dne
27.9.2012, zn. 0100097677 ze dne 26.9.2012, zn. 0100097710 ze dne 26.9.2012, zn. 0100097704 ze
dne 26.9.2012, č. 11_SOBS01_4120750958 ze dne19.1.2012
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19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.
5000684596 ze dne 3.10.2012 včetně všeobecných ustanovení a doplňujících podmínek.
20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Města Dobrovice ze dne 20.9.2012.
21. Bude dodržena podmínka z vyjádření Obce Němčice ze dne 8.10.2012 č.j. 26/Hla/2012, že při
realizaci vodovodního řadu v obci bude umožněn občanům přístup do jejich domů.
22. Bude dodržen požadavek obce Luštěnice ze dne 2.10.2012 pod č.j.CJ-1461/2012, že křížení
vodovodu s místní komunikací Luštěnice Voděrady bude provedeno protlakem.
23. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast
povodí Labe, pracoviště Poděbrady č.j. OPL/PPO/750/07 ze dne 29.6.2007.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova č.p. 1151, 293 22 Mladá Boleslav 1

Odůvodnění:
Dne 22.10.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil (veřejnou vyhláškou) ze dne 5.11.2012 zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům a veřejnosti. Účastníkům řízení je doručováno veřejnou
vyhláškou podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů K projednání
žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 11.12.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
VaK Mladá Boleslav uvedl do protokolu požadavek na prodloužení platnosti územního rozhodnutí na 5
let z důvodu náročnosti finančního zajištění stavby a značného množství projednávaných
majetkoprávních vztahů. Stavební úřad posoudil tento požadavek za oprávněný a v podmínkách
rozhodnutí prodloužil dobu platnosti územního rozhodnutí na 5 let.
V průběhu řízení byly zpřesněny pozemky dotčené stavbou, jedná se o pozemek p.p.k. 118 v k.ú.
Voděrady u Luštěnic. Byl také zpřesněn rozsah projednávané stavby o elektrickou přípojku v Libichově,
na přípojku byla doložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 7.12.2012.
Na všechny výše zmíněné pozemky dotčené stavbou žadatel doložil „jiné právo“ - smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.
Stanoviska sdělili:
•

Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města zn. 66194/2012/OStRM ze dne
12.9.2012

•

Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města, odd. památkové péče č.j.
OStRM-23938/2012 ze dne 18.10.2012

•

Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí č.j. ŽP-336-19874/2012 ze dne
5.10.2012

•

Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního prostředí č.j. ŽP-246.4-25753/2012 ze dne
21.11.2012

•

Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a SH č.j. ODSH 253-280/2012-22/123 ze dne
17.9.2012

•

Policie ČR, Krajské řed. policie Stř. Kraje, ÚO Mladá Boleslav – KRPS-354682/ČJ-2012-010706
ze dne 10.10.2012

•

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. č.j. 8001/12 ze dne 25.9.2012

•

HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav č.j. HSKL-9010-2/2012-MB ze dne 3.10.2012

•

KHS Středočeského kraje, ÚP Mladá Boleslav zn. KHSSC 42071/2012 ze dne 19.9.2012
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•

Povodí Labe, s.p. zn. PVZ/12/23339/Hz/0 ze dne 12.10.2012

•

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. zn. 3042/12/KSÚS/MHT/PEC ze dne
18.7.2012

•

ŘSD ČR zn. I-KO/22-2011 ze dne 11.2.2011

•

Pozemkový fond ČR zn. PFCR 398521/2012 ze dne 8.10.2012

•

Telefónica Czech Republick, a.s. č.j. 156716/12 ze dne 11.9.2012

•

VaK Mladá Boleslav, a.s. zn. 3731/12/Ha ze dne 10.9.2012

•

VaK Nymburk, a.s. zn. 2472/2012 ze dne 20.9.2012

•

ČEZ ICT Services,a.s. zn. 012-9-PR09 ze dne 14.9.2012

•

ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100097786 ze dne 27.9.2012, zn. 0100097677 ze dne 26.9.2012, zn.
0100097710 ze dne 26.9.2012, zn. 0100097704 ze dne 26.9.2012, č. 11_SOBS01_4120750958 ze
dne19.1.2012

•

RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000684596 ze dne 3.10.2012

•

NET 4GAS, s.r.o. zn. 6546/12/OVP/N ze dne 18.9.2012, zn. 6545/12/OVP/N ze dne 18.9.2012,
zn. 6544/12/OVP/N ze dne 18.9.2012

•

České radiotelekomunikace zn. ÚPTS/OS/83145/2012 ze dne 11.9.2012

•

MERO ČR, a.s. č.j. 2012/09/2039 ze dne 11.9.2012

•

UPC Česká republika, s.r.o. zn. 2012/1693/OS ze dne 25.9.2012

•

Ministerstvo obrany, VUSS Praha č.j. 10545/62136-ÚP/2012-7103/44

•

Město Dobrovice č.j. Ek/2354/2012/Ja ze dne 20.9.2012

•

Obec Němčice č.j. 26/Hlá/2012 ze dne 8.10.2012 a do protokolu

•

Obec Luštěnice č.j. CJ-1461/2012 ze dne 2.10.2012

•

Obec Strašnov č.j. 2012/16 ze dne 15.10.2012

•

Obec Písková Lhota č.j. 324/2012 ze dne 11.10.2012

•

Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP Hradec Králové č.j. ZVHS/1087/2012/ÚPHK ze dne
8.6.2012

•

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Labe, pracoviště Poděbrady č.j.
OPL/PPO/293/07 ze dne 13.4.2007, č.j. OPL/PPO/750/07 ze dne 29.6.2007, č.j.
OPL/PPO/232/06 ze dne 7.3.2006, č.j. OPL/PPO/1033/07 ze dne 20.7.2007, č.j.
OPL/PPO/1512/07 ze dne 26.11.2007

•

Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města zn. 27832/2012/OStRM ze dne
29.11.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Po posouzení návrhu podle ustanovení § 90 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je v souladu s cíli a
úkoly územního plánování a s veřejnými zájmy, proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno, za
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Umístění stavby vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Město Dobrovice, Obec Němčice, Zemědělská vodohospodářská správa, PharmDr. Josef Kredba,
Bořivoj Horák, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Martina Tanečková, Zdeňka Lišková, Pozemkový fond České republiky, Ing. Pavel Hrdlička,
Vlasta Dohalská, Růžena Vomáčková, Luděk Klička, Štěpán Klička, Jitka Vyšohlídová,
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Zemědělské družstvo Luštěnice, Obec Luštěnice, Prof.Ing.arch. Josef Pospíšil, CSc., Jaroslav Lang,
Emilie Langová, Ing. Jiří Pospíšil, Ing. Luděk Zich, Jaroslav Šulc, Libuše Morávková, Eva
Šabatová, Vlasta Krčková, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Marie Dvorská, Obec Strašnov, Česká
republika, Obec Písková Lhota, RWE Distribuční služby s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., ČEZ ICT
Services a.s., Poskytování sítí, Telefónica Czech Republic, a.s., RNDr. Jan Anděl, Václav
Pavlíček, Lenka Pavlíčková, Naděžda Hlaváčová, Václav Bernard, Zdeněk Bernard, Zdeněk
Bernard, Pavel Langr, Petr Langr, Josef Dušek, Iveta Bašusová, Roman Machač, Tereza
Machačová, Stanislav Hrdlička, Aneta Sládková, Lubomír Motáň, Alena Motáňová, Vladimír
Fadrhonc, Markéta Procházková, Jaroslav Knespl, Marie Knesplová, Josef Fadrhonc, Ing. Jana
Vyskočilová, Zdeněk Červinka, Marie Červinková, Miroslav Kovářič, Helena Kovářičová, David
Strnad, Hana Strnadová, Josef Havelka, Marie Havelková, Jan Šulc, Zemědělská společnost Plazy
spol. s r.o., Jarmila Zuzáková, Josef Zuzák, Josef Válek, Jiřina Uhlířová, Miloš Fortner, Jindřich
Rychtář, Miloslava Mikulecká, Marie Fortnerová, Jan Grus, Marcela Kubínová, Václava
Svobodová, Jitka Válková, Anežka Joudová, Ing. Václav Šulc, Václav Šulc, Václav Blecha, Iveta
Procházková, Ing. Vladimír Chytrý, CSc., Ing. Marie Němcová, Bc. Václav Hložek, Mgr. Radka
Hložková, Ing. Veronika Bártová, Ing. Petr Bobek, Jan Vaculík, Romana Cimbálová, Josef
Pavlíček, Vlasta Pavlíčková, Mgr. Jaroslava Šulcová, Václav Hložek, Povodí Labe, státní podnik,
Marie Pavlíčková, MUDr. Irena Franzová, Marie Havlíková, Stanislav Cihelník, Ing Petr Cihelník,
Václava Tichá, Jaroslav Sajdl, Ing. Josef Luka, Miloš Sajdl, Ing. Václav Pospíšil, Ing. Pavel
Buzický, Ing. Eliška Buzická, Václav Koťátko, Jaroslav Vítek, Bohuslav Janák, Eva Šimůnková,
Ing. František Hrabě, Ing. Ivana Hrabětová, Ivo Mrázek, Pavel Kurzweil, Mgr. Helena Šádková,
Oldřiška Kremerová, Marie Nováková, Radek Míchal, Ing. Romana Nedomová, Olga Hermová,
Miroslav Horák, Milan Vaňousek, Vladimír Horák, Leoš Lepšík, Hana Dvořáková, Richard Švec,
Jiří Horák, Ludmila Poulová, František Krčmář, Karel Krčmář, Václav Drbohlav, Josef Ulman, Ing.
Jaroslav Poživil, Helena Baldová, Ing. Mgr. Josef Balda, Hana Hrdličková, Marie Vohánková,
Josef Němeček, Zdeněk Krouský, Lenka Petráčková, Hana Chlupáčová, Mgr. Eva Legátová, Jiřina
Jachová, Jindřiška Dvořáková, Ladislav Hendrych, Ladislav Horáček, Naděžda Bartošová, Josef
Míchal, Marie Šťastná, Jiří Hendrych, René Martinát, Gabriela Martinátová, Jiří Mach, Eva
Machová, Jaroslav Dlask, Dana Dlasková, Daniel Čep, Ing., Marcela Čepová, Zdeněk Špáta, Eva
Špátová, Jana Komárková, Jindřich Šmejkal, Jitka Šmejkalová, Mgr. Marta Kůrková, Květa
Mašínová, Miloslav Mašín, Marie Hofmanová, Karel Bachor, Eva Bachorová, Jaroslav Hofman,
Jan Šturma, Iveta Šturmová, Ing. Jaromír Šimonek
Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s ust. § 85 stavebního zákona.
Ostatní účastníci neuplatnili návrhy a námitky a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.
Veřejnost nevznesla žádné připomínky.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Před prováděním zemních prací (i pro inženýrské objekty) je nutno podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, předem uvědomit Archeologický
ústav AV ČR, Letenská 4, Praha 1. Oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve
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správním obvodu Mladá Boleslav je i Ústav archeologické památkové péče Středních Čech Praha, Nad
Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10 (tel. 274 814 463, e-mail: praha@uappsc.cz).

Ing. Hana Augustinová
referent odboru výstavby
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Dobrovice, ObÚ Němčice,
ObÚ Luštěnice, ObÚ Strašnov a ObÚ Písková Lhota a po sejmutí vráceno zpět odboru výstavby MěÚ
Dobrovice.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup v souladu s § 25 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 22.10.2012.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
Město Dobrovice, Palackého nám. č.p. 28, 294 41 Dobrovice
Obec Němčice, Němčice č.p. 8, 294 42 Luštěnice – 2x s žádostí o vyvěšení
Obec Luštěnice, Boleslavská č.p. 171, 294 42 Luštěnice– 2x s žádostí o vyvěšení
Obec Strašnov, Staršnov č.p. 36, Strašnov, 294 31 Krnsko – 2x s žádostí o vyvěšení
Obec Písková Lhota, Písková Lhota č.p. 40, 294 31 Krnsko – 2x s žádostí o vyvěšení
účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona a dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů je doručováno veřejnou vyhláškou.
dotčené správní úřady
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, IDDS: 82sbpfi
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfi
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH, IDDS: 82sbpfi
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
VUSS Praha, P.O.BOX č. 3, IDDS: hjyaavk
ostatní
DoVoS Trutnov s.r.o., IDDS: uduzpwt
pro spis

