MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
odbor stavební a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

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

OStRM/5001/2014/TORE
11579/2014/odst/TORE
Tomáš Repta
326 715 632
repta@mb-net.cz

DATUM:

23.4.2014

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1-Nové Město, podal dne 19.2.2014 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
„Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba“ na pozemku parc.č. 1755, 1765/1,
1765/3, 1777/5, 1943/1 v k.ú. Dobrovice, stp.č. 94, parc.č. 296/6, 297/4, 715, 717, 719/2 v k.ú.
Luštěnice, parc.č. 181 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, parc.č. 345/9, 364/1, 570/1, 570/3,
571/9, 571/35, 571/39 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, parc.č. 159/35, 159/56, 159/57, 159/59,
167/2, 398/2, 398/13, 398/24, 398/42, 398/52, 398/53, 398/54, 398/55, 398/88, 398/90, 398/102,
431/1, 431/3, 431/4, 431/5, 431/8, 441/3, 544/1, 545/1, 545/2, 545/3, 776/2, 778/1, 778/3, 780/7,
544/2 v k.ú. Nepřevázka, parc.č. 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 298/1, 343/1, 345/2, 355 v k.ú.
Sýčina. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
v územním řízení projednal podanou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), podle § 84 až § 91 stavebního zákona, a na základě
tohoto projednání:
I.

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

„Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba“ na pozemku parc.č. 1755
(orná půda), parc.č. 1765/1 (ostatní plocha), parc.č. 1765/3 (ostatní plocha), parc.č. 1777/5 (orná
půda), parc.č. 1943/1 (ostatní plocha) v k.ú. Dobrovice, stp.č. 94 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc.č. 296/6 (orná půda), parc.č. 297/4 (orná půda), parc.č. 715 (ostatní plocha), parc.č. 717
(ostatní plocha), parc.č. 719/2 (ostatní plocha) v k.ú. Luštěnice, parc.č. 181 (ostatní plocha)
v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, parc.č. 345/9 (zahrada), parc.č. 364/1 (zahrada), parc.č.
570/1 (ostatní plocha), parc.č. 570/3 (ostatní plocha), parc.č. 571/9 (ostatní plocha), parc.č.
571/35 (ostatní plocha), parc.č. 571/39 (ostatní plocha) v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, parc.č.
159/35 (vodní plocha), parc.č. 159/56, parc.č. 159/57, parc.č. 159/59, parc.č. 167/2 (ostatní
plocha), parc.č. 398/2 (orná půda), parc.č. 398/13 (orná půda), parc.č. 398/24 (ostatní plocha),
parc.č. 398/42 (orná půda), parc.č. 398/52 (orná půda), parc.č. 398/53 (orná půda), parc.č.
398/54 (orná půda), parc.č. 398/55 (orná půda), parc.č. 398/88 (ostatní plocha), parc.č. 398/90
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(ostatní plocha), parc.č. 398/102, parc.č. 431/1, parc.č. 431/3, parc.č. 431/4, parc.č. 431/5, parc.č.
431/8, parc.č. 441/3 (ostatní plocha), parc.č. 544/1, parc.č. 544/2, parc.č. 545/1, parc.č. 545/2
(orná půda), parc.č. 545/3 (vodní plocha), parc.č. 776/2 (ostatní plocha), parc.č. 778/1 (ostatní
plocha), parc.č. 778/3 (ostatní plocha), parc.č. 780/7 (ostatní plocha) v k.ú. Nepřevázka, parc.č.
269/1 (orná půda – před digitalizací dle PK 300), 269/2 (orná půda – před digitalizací dle PK
297), 269/3 (orná půda – před digitalizací dle PK 282), 269/4 (orná půda orná půda – před
digitalizací dle PK 283/1), parc.č. 298/1 (ostatní plocha), parc.č. 343/1 (ostatní plocha), parc.č.
345/2 (ostatní plocha), parc.č. 355 (ostatní plocha) v k.ú. Sýčina.
Druh a účel umísťované stavby:
- zvýšení kapacity stavby dráhy - dopravní infrastruktura
Popis stavby a umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:
Popis stavby:
Na pozemku parc.č. 717 v k.ú. Luštěnice bude umístěno železniční těleso – železniční spodek
(SO 13-11- 01) s cílem dosažení zadaných minimálních užitečných délek kolejí, osazení
nástupiště a bezpečného přístupu cestujících k němu.
Na pozemku parc.č. 715 a st. 94 v k.ú. Luštěnice bude umístěna zídka, která je součástí ( SO 1311- 01) železničního spodku, podepírá železniční těleso a na jejím konci vytváří prostor pro
osazení výstražníku přejezdového zabezpečovacího zařízení (PS 13-01-01).
Na pozemcích parc.č. 717, 296/6, 719/2 a 297/4 v k.ú. Luštěnice bude přeložen kabel Telefónica
Czech Republic, a.s. (SO 13-74-01). Jedná se o dálkové optické kabely uložené v trubkách pro
optické kabely HDPE 40/33, dálkový a místní metalický kabel a zrušený místní metalický kabel.
Zároveň s přeložkou optických trubek dojde k přeložení stávajících dálkových a místních
metalických kabelů.
Na pozemku parc.č. 1777/5 a dále na drážním pozemku parc.č. 1775/3 v k.ú. Luštěnice bude
umístěna nová přípojka VN (SO 15-62-02). Napojení bude provedeno z venkovního vedení VN
22kV z nově instalovaného stožáru se svislým odpínačem a ukončena bude v trafostanici v nové
technologické budově.
Na pozemku parc.č. 1755 v. k.ú. Dobrovice bude umístěno návěstidlo a dále od tohoto návěstidla
bude zřízena přípojka nn (PS 15-01-01) po pozemcích parc.č. 1755, 1943/1, 1765/3, 1765/1 a
dále na drážní pozemek parc.č. 1775/1 v. k.ú. Dobrovice.
Na pozemcích parc.č. 269/4 (PK 283/1), 269/3 (PK 282), 269/2 (PK 297), 269/1 (PK 300), 355
v k.ú. Sýčina bude rozšířena kolejová osnova na konci žst. Dobrovice (SO 15-10-01, SO 15-1101).
Na pozemku parc.č. 343/1 v k.ú. Sýčina bude umístěn nový napájecí kabel CYKY k přejezdu,
který bude součástí úpravy stávající přípojky (SO 16-62-01).
Na pozemku parc.č. 345/2 (PK 345/2) v k.ú. Sýčina bude umístěn nový výstražník včetně
základu v rámci přejezdového zabezpečovacího zařízení (PS 16-01-01).
Na pozemky parc.č. 544/2, 545/2, 545/3 v k.ú. Nepřevázka bude prodloužen propustek, který
vznikne přístavbou a stavebními úpravami stávajícího propustku (SO 17-21-02).
Na pozemek parc.č. 776/2 v k.ú. Nepřevázka bude rozšířeno železniční těleso – železniční
spodek ( SO 17-11- 01) s cílem odvodnění prostoru u rušeného propustku.
Na pozemku parc.č. 778/1 a dále na drážním pozemku parc.č. 780/7 v k.ú. Nepřevázka bude
umístěna manipulační plocha (SO 17-30-01) sloužící pro zajištění dopravní obslužnosti nové
technologické budovy.
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Na pozemcích parc.č. 778/1, 398/2, 398/102 v kn. Nepřevázka a na drážním pozemku parc.č.
180 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi bude provedena přeložka kabelů FiberNet (SO 17-7402).
Na pozemcích parc.č. 778/1, 431/5, 431/3, 431/1, 431/4, 398/55, 398/42, 778/3, 431/8, 398/24,
398/90, 398/52, 398/53, 398/54, 398/13, 398/88, v k.ú. Nepřevázka bude umístěna nová přípojka
nn ( SO 17-62-02) ze stávající trafostanice do nové technologické budovy. Kabelové vedení je
navrženo řešit dvojicí paralelně zapojených kabelových vedení typu AYKY 3x240+120mm2.
Na pozemku parc.č. 167/2 v k.ú. Nepřevázka bude umístěna přípojka nn (SO 16-62-01).
Přípojková skříň bude nahrazena novou – plastovým pilířem, ze kterého bude k přejezdu položen
nový napájecí kabel CYKY. Kabel bude ukončen v novém elektroměrovém rozvaděči –
plastovém pilíři, který bude umístěn u nového objektu s technologií zabezpečovacího zařízení.
Na pozemcích parc.č. 159/35, 159/56, 159/59 v k.ú. Nepřevázka a dále pak v drážních
pozemcích bude umístěn diagnostický optický kabel pro přenos informací systému sdělovací a
zabezpečovací techniky (PS 01-02-01).
Na pozemcích parc.č. 545/2, 545/1, 544/1, 544/2, 398/102, 398/2 v k.ú. Nepřevázka bude
provedena přeložka kabelů Telefónica O2 (SO 17-74-01).
Na pozemku parc.č. 181 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi bude umístěno železniční těleso –
železniční spodek ( SO 17-11- 01) s cílem dosažení zadaných minimálních užitečných délek
kolejí, osazení nástupiště a odvodnění prostoru u rušeného propustku.
Na pozemku parc.č. 364/1 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi bude umístěna stožárová
trafostanice 22/0,4kV pro napájení objektů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a dopravní
kanceláře v žst. Mladá Boleslav hl.n. s kabelovou trasou a uzemněním v okolí stožáru (SO 1965-01, SO 19-62-01, SO 19-62-03).
Na pozemcích parc.č. 571/39, 570/1, 571/35, 570/3 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi bude
umístěna přípojka nn pro přejezdové zabezpečovací zařízení přejezdu (SO 18-62-03). Kabelové
vedení bude řešeno kabelem CYKY od rozpojovací skříně u distribuční trafostanice do
přípojkové skříně umístěném u nového objektu s technologií zabezpečovacího zařízení.
Na pozemku parc.č. 571/9 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi bude umístěn nový výstražník
včetně základu v rámci přejezdového zabezpečovacího zařízení (PS 19-01-01).
Na pozemku parc.č. 345/9 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi bude umístěna sdružená kabelová
trasa DOK, sdělovací a zabezpečovací techniky (PS 01-02-01, PS 03-02-01, PS 19-02-01, PS 1901-01), která dál pokračuje na drážních pozemcích.
Na pozemku parc.č. 298/1 v k.ú. Sýčina bude umístěna nová přízemní technologická budova
(SO 15-40-01) o půdorysných rozměrech 17,56 m x 8,6 m. Tato budova bude v sobě sdružovat
slaboproudé technologie, technologie zabezpečovacího zařízení ,
dopravní kancelář a
trafostanici s rozvodnou VN.
Na pozemku parc.č. 441/3 v k.ú. Nepřevázka bude umístěna nová přízemní technologická
budova (SO 17-40-01) o půdorysných rozměrech 10,35 m x 7,10 m. Tato budova bude v sobě
sdružovat slaboproudé technologie, technologie zabezpečovacího zařízení a nouzovou dopravní
kancelář a trafostanici s rozvodnou VN.
Pozemky dotčené trvalým záborem v k.ú. Luštěnice
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parcela
KN

717

715
st. 94

číslo SO, PS
vyvolávající
zábor

Stručný popis

Drážní příkop zasahuje na pozemek z důvodu posunu koleje ve
spojitosti s řešením celkové konfigurace žst. Luštěnice, s cílem
SO 13-11- 01 dosažení zadaných minimálních užitečných délek kolejí, osazení
nástupiště a bezpečného přístupu cestujících k němu – v km 17,280
– 17,310 vpravo trati.
SO 13-11-01
PS 13-01-01

Zídka vlevo trati, která je součástí SO žel. spodku, podepírá
železniční těleso a na jejím konci vytváří prostor pro osazení
výstražníku přejezdového zabezpečovacího zařízení. Zasahuje do
mimodrážních pozemků v km 17,234 – 17,242.

Pozemky dotčené věcným břemenem v k.ú. Luštěnice
parcel číslo SO pro věcné Stručný popis
břemeno
a KN
717
296/6
719/2
297/4

SO 13-74-01

Přeložka kabelů Telefónica O2 v km 17,310 – chránička a
napojení vpravo trati.

SO 13-74-01

Přeložka kabelů Telefónica O2 v km 17,310 – chránička a
napojení vlevo trati.

Pozemky dotčené věcným břemenem v k.ú. Dobrovice
parcela číslo SO pro
KN
věcné břemeno

Stručný popis

1777/5

SO 15-62-02

Přípojka vn 22kV v km 20,858 vpravo trati.

1755

PS 15-01-01

Návěstidlo a kabelová trasa zabezpečující vlečku Cukrovary –
vpravo trati cca v km 21,080.

PS 15-01-01

Kabelová trasa k návěstidlu zabezpečujícímu vlečku Cukrovary –
vpravo trati cca v km 21,080.

1943/1
1765/3
1765/1

Pozemky dotčené trvalým záborem v k.ú. Sýčina
parcela
KN

číslo SO, PS
vyvolávající
zábor

Stručný popis

269/4
(283/1)

SO 15-10-01

269/3
(282)

SO 15-10-01

Rozšíření kolejové osnovy na konci žst. Dobrovice vlevo, v km
21,680 – 21,883 z důvodů řešení dispozice žst. s cílem dosažení
zadaných minimálních užitečných délek kolejí ve spojitosti s
osazením nástupišť a také zapojením vlečky Cukrovary.

269/3
(297)

SO 15-10-01

(PK)

SO 15-11-01
SO 15-11-01
SO 15-11-01
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parcela
KN
(PK)

číslo SO, PS
vyvolávající
zábor

355

SO 15-11-01

269/1
(300)

SO 15-10-01

Stručný popis

SO 15-11-01

Pozemky dotčené věcným břemenem v k.ú. Sýčina
parcela číslo SO pro
věcné břemeno
KN

Stručný popis

(PK)
343/1

SO 16-62-01

Úprava přípojky nn pro přejezd v km 23,037 – kabelová trasa míjí
přejezd a přechází z pravé na levou stranu trati k reléovému domku.

345/2
(345/2)

PS 16-01-01

Přejezdové zabezpečovací zařízení – osazení výstražníku vlevo
trati u přejezdu v km 22,428.

Pozemky dotčené trvalým záborem v k.ú. Nepřevázka
parcel
a KN

číslo SO, PS
vyvolávající
zábor

544/2
545/2

SO 17-21-02

Stručný popis

Prodloužení propustku v ev. km 25,145 s odlážděním přilehlé části
svahu na výtoku vlevo trati.

545/3
SO 17-30-01

Napojení na komunikaci u přístupu k technologické budově v km
25,520 vlevo trati.

SO 17-62-02

Nová kabelová trasa přípojky nn k technologické budově SO
40-01 vlevo trati v km 25,510.

SO 17-74-02

Přeložka kabelů FiberNet v km 25,525 – chránička pod komunikací
vlevo trati.

776/2

SO 17-11-01

Příkop vpravo trati v cca km 25,550 řeší v rámci objektu žel. spodku
odvodnění prostoru u rušeného propustku v evid. km 25,572, kde
nejsou příznivé odtokové poměry. Z důvodu zdvoukolejnění je k
jeho osazení na drážní pozemek již nedostatek místa.

780/7

SO 17-30-01

Zaoblení napojení na komunikaci u přístupu k technologické
budově v km 25,520 vlevo trati.

778/1

Pozemky dotčené věcným břemenem v k.ú. Nepřevázka
parcela KN

431/5

číslo SO pro Stručný popis
věcné
břemeno
SO 17-62-02 Nová kabelová trasa přípojky nn k technologické budově
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17-

SO 17-40-01 vlevo trati v km 25,510.

431/3
431/1
431/4
398/55
398/42
778/3
431/8
398/24
398/90
398/52
398/53
398/54
398/13
398/88
778/1
167/2

SO 16-62-01

Úprava přípojky nn pro přejezd v km 23,037 – kabelová
trasa míjí přejezd a přechází z pravé na levou stranu trati k
reléovému domku.

159/35

PS 01-02-01

Diagnostický optický kabel pro přenos informací systému
sdělovací a zabezpečovací techniky – kabelová trasa
obchází stávající propustek v evid. km 23,750, kde je
nedostatečná šířka žel. tělesa.

545/2

SO 17-74-01

545/1

SO 17-74-01

Přeložka kabelů Telefónica O2 v km 25,162 – napojení a
osazení markru vlevo trati.

159/56
159/57
159/59

544/1

Přeložka kabelů Telefónica O2 v km 25,140 – napojení a
osazení markru vpravo trati.

544/2

Přeložka kabelů Telefónica O2 v km 25,140 – napojení a
osazení markru vlevo trati.

398/102

SO 17-74-01
SO 17-74-02

398/2

SO 17-74-01
SO 17-74-02
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Přeložka kabelů Telefónica O2 v km 25,563 – napojení a
osazení markru vlevo trati.
Přeložka kabelové trasy z prostoru žel. tělesa v cca km
25,570 vlevo trati.
Přeložka kabelové trasy z prostoru žel. tělesa v cca km
25,570 až cca km 625 vlevo trati – souběh obou tras.

str. 6/14

Pozemky dotčené trvalým záborem v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi
parcel
a KN

181

číslo SO, PS
vyvolávající
zábor

SO 17-11-01

Stručný popis

Příkop vpravo trati v cca km 25,550 řeší v rámci objektu žel.
spodku odvodnění prostoru u rušeného propustku v evid. km
25,572, kde nejsou příznivé odtokové poměry. Z důvodu
zdvoukolejnění je k jeho osazení na drážní pozemek již nedostatek
místa.

Pozemky dotčené věcným břemenem v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi
parcel číslo SO pro
a KN věcné břemeno

Stručný popis

SO 19-65-01 SO Stožárová trafostanice 22/0,4kV pro napájení objektů sdělovacího a
364/1 19-62-01 SO 19- zabezpečovacího zařízení a dopravní kanceláře v žst. Mladá
62-03
Boleslav hl.n. s kabelovou trasou a uzemněním v okolí stožáru.
571/3
9
570/1
571/3
5

Přípojka nn pro přejezdové zabezpečovací zařízení přejezdu v km
28,840 vpravo trati.
SO 18-62-03

570/3
571/9

PS 19-01-01

PS 01-02-01 PS
03-02-01 PS 19345/9
02-01 PS 19-0101

Prostor pro osazení výstražníku přejezdového zabezpečovacího
zařízení vpravo kolejí na přejezdu v km 72,690.
Sdružená kabelová trasa DOK, sdělovací a zabezpečovací techniky
– kabelová trasa obchází vně kolejiště stísněný prostor mezi
stávající kusou kolejí a novou výhybkou č. 10 vpravo v cca km
72,030 – 72,090.

Pozemky dotčené trvalým záborem v k.ú. Sýčina
parcela
KN
(PK)

298/1

číslo SO, PS
vyvolávající
zábor

SO 15-40-01

spis.zn. OStRM/5001/2014/TORE
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Stručný popis

Objekt o půdorysných rozměrech 17,65 m x 8,60 m pro
zabezpečovací a sdělovací techniku cca v km 21,430 vpravo od
kolejiště je navržen na místě stávajícího skladu s rampou, které
budou rámci SO 15-45-01 zdemolovány. Nová technologická
budova bude v sobě sdružovat slaboproudé technologie,
technologie zabezpečovacího zařízení a dopravní kancelář a
trafostanici s rozvodnou VN.
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Pozemky dotčené trvalým záborem v k.ú. Nepřevázka
parcel
a KN

441/3

číslo SO, PS
vyvolávající
zábor

SO 17-40-01

Stručný popis

Z důvodu požadavků na technologické zázemí je třeba zřídit novou
technologickou budovu. Objekt o půdorysných rozměrech 10,35 m
x 7,10 m pro zabezpečovací a sdělovací techniku cca v km 25,500
vlevo trati je umístěn u stávající komunikace, kde bude zřízena
odbočka. Nová technologická budova bude v sobě sdružovat
slaboproudé technologie, technologie zabezpečovacího zařízení a
nouzovou dopravní kancelář.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Je dáno ochranným pásmem dráhy.
II. Stanoví podmínky pro využití a ochranu území a pro další přípravu a realizaci stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem současného stavu území na podkladě
katastrální mapy v měř. 1 : 500 se zakreslením požadovaného umístění stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb, který je součástí dokumentace k územnímu řízení a byl podkladem pro vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby.
2. Budou dodrženy požadavky dotčeného orgánu na ochranu zemědělského půdního fondu Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí - souhlas orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu č.j. ŽP-201.1.1-50892/2013 ze dne 3.9.2013:
- V případě, že z plochy stavebního pozemku v maximálním rozsahu povoleného odnětí tj.
1057 m2 bude moci být provedena skrývka ornice (pozemky jsou ovlivněny provozem
železnice – odvodňovací příkop) bude použita zpětně k ozelenění v rámci stavby (viz
předložená bilance skrývky kulturních vrstev půdy).
- V souladu s ust. § 11 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů, budou po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného
ve věci stavebním úřadem předepsány odvody.
- Výše odvodů bude stanovena oproti předloženému výpočtu odvodů v případě k.ú. Sýčina
ze sazby 405,60 Kč/m2 (nebyl zohledněn koeficient 5 za CHLÚ), v případě k.ú.
Nepřevázka zůstává sazba 81,12 Kč/m2.
3. Budou dodrženy požadavky dotčeného orgánu státní správy lesů - Magistrát města Mladá
Boleslav, odbor životního prostředí č.j. ŽP-221.1.3./50757/2013 ze dne 30.8.2013:
- investor zrealizuje a zabezpečí stavbu tak (stavebně technicky), aby nebylo nutno
požadovat omezení ve využívání lesních pozemků podle § 22 odst. 2 lesního zákona, a
dále bez vymezení ochranného pásma podle zvláštního předpisu tj. zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), které by zasahovalo do PUPFL.
- Jakoukoliv stavební činností nedojde k přímému ohrožení nebo poškození okolních
lesních pozemků a porostů na nich v souladu s ustanovením § 13 a § 21 lesního
zákona, např. při stavebních úpravách – zkapacitnění nebude ukládána žádná výkopová
zemina ani stavební materiál na PUPFL.
4. Budou dodrženy požadavky dotčeného orgánu ochrany vod - Magistrát města Mladá
Boleslav, odbor životního prostředí č.j. ŽP.231/1-51776/2013, ze dne 1.11.2013:
1.
U železničních propustků a přeložky koryta Dobrovky budou
respektovány výškové úrovně původního pevného dna a plynulost náběhů koryt tak, aby
nedocházelo k jejich nadměrnému zanášení.
spis.zn. OStRM/5001/2014/TORE
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2.

Za stabilitu objektů včetně dlažeb u propustků bude trvale odpovídat
jejich vlastník.

3.

Část navrhované stavby se nachází v ochranných pásmech vodních
zdrojů, kde je nutno dodržovat podmínky rozhodnutí, kterými byla ochranná pásma
vyhlášena a zákonné předpisy.
4.
Při provádění prací bude vyloučena veškerá činnost, která by vytvářela
nebezpečí úniku ropných látek do terénu (tj. opravy a údržba techniky, mytí této techniky
nebo jiné podobné činnosti, které by mohly způsobit znečištění podzemních a povrchových
vod).
5.
Při provádění prací bude věnována maximální pozornost technickému
stavu použitých strojů a mechanizmů. Mechanismy budou bezpečně zajištěny proti úniku
ropných látek a olejů do terénu.
6.
Případné drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným
způsobem sanovány. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně
ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav, tel. 950 861 011.
7.
Na stavbě bude dostatečné množství protihavarijního materiálu a
pomůcek.
8.
Případné znečištěné sorbenty a odpady budou zneškodňovány v
souladu s předpisy platnými na úseku odpadového hospodářství.
9.
Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o skutečnosti, že
pracují v ochranných pásmech vodních zdrojů, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost
ochraně podzemních i povrchových vod.
5. Stavba je stavbou drah a na dráze, včetně zařízení na dráze, kde působnost stavebního úřadu
vykonává speciální stavební úřad. Stavební povolení bude vydávat Drážní úřad v Praze.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové
Město
Odůvodnění:
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1-Nové Město, podal dne 19.2.2014 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
„Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba“ na pozemku parc.č. 1755, 1765/1,
1765/3, 1777/5, 1943/1 v k.ú. Dobrovice, stp.č. 94, parc.č. 296/6, 297/4, 715, 717, 719/2 v k.ú.
Luštěnice, parc.č. 181 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, parc.č. 345/9, 364/1, 570/1, 570/3,
571/9, 571/35, 571/39 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, parc.č. 159/35, 159/56, 159/57, 159/59,
167/2, 398/2, 398/13, 398/24, 398/42, 398/52, 398/53, 398/54, 398/55, 398/88, 398/90, 398/102,
431/1, 431/3, 431/4, 431/5, 431/8, 441/3, 544/1, 545/1, 545/2, 545/3, 776/2, 778/1, 778/3, 780/7,
544/2 v k.ú. Nepřevázka, parc.č. 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 298/1, 343/1, 345/2, 355 v k.ú.
Sýčina. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad opatřením ze dne 11.3.2014 oznámil zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní
jednání na den 22.4.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
V územním řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva
vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě
výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.
Umístění stavby je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a vydanou územně plánovací
dokumentací, kterou jsou Zásady územního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje se
spis.zn. OStRM/5001/2014/TORE
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sídlem v Praze, Územního plánu města Mladá Boleslav, Územního plánu města Dobrovice,
Územního plánu obce Nepřevázka.
Stavební úřad v průběhu územního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými orgány, a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. V průběhu řízení bylo
zjištěno, že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, a nemohou být přímo dotčena
práva nebo povinnosti účastníků územního řízení.
K umístění stavby vydaly závazná stanoviska, vyjádření, nebo jiná opatření tyto dotčené orgány:
– Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství: vyjádření spis.zn.
112240/2013/KUSK ze dne 26.8.2013 - celkové vyjádření ke stavbě
– Ministerstvo životního prostředí: vyjádření zn. 2076/ENV/13 ze dne 20.2.2013 - nepodléhá
posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.
– Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí – souhlas s odnětím půdy ze
zemědělského půdního fondu č.j. ŽP-201.1.1-50892/2013 ze dne 3.9.2013
– Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí – souhlas se stavebními úpravami
trati, při kterých dochází k dotčení pozemků do 50 m od kraje lesa č.j. ŽP221.1.3./50757/2013 ze dne 30.08.2013
– Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí –
ŽP.231/1-51776/2013, ze dne 1.11.2013

závazné stanovisko č.j.

– Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí – vyjádření č.j. ŽP-33649144/2013, ze dne 28.8.2013
– Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství - stanovisko č.j.
ODSH 253-280/2013-24/59423 ze dne 22.8.2013 – souhlasí bez podmínek
– Drážní úřad Praha – souhlas zn. MP-SOP1249/13-2/So DUCR-43478/13/So ze dne 12.8.2013
– Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského – vyjádření zn.
SBS/22995/2013/OBÚ-02/1 ze dne 14.8.2013
– ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství - souhlasné stanovisko
Ev.č. PCNP – 1232 – 2/2013/PD ze dne 14.11.2013 – bez podmínek
– Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav - závazné
stanovisko č.j. KHSSC 34817/2013 ze dne 19.8.2013 - bez podmínek
– Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - závazné souhlasné
stanovisko č.j. 8250/68897-ÚP/2013-7103/44 ze dne 10.9.2013
– Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy: rozhodnutí č.j. 150560/2013/KUSKDOP/Pik ze dne 14.11.2013 o povolení zvláštního užívání silnice I/38
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek územního rozhodnutí.
Dokladová část obsahuje vyjádření vlastníků technické infrastruktury o existenci podzemních
zařízení v prostoru navrženém pro umístění stavby (vedení telekomunikačních sítí, plynovodu,
vodovodu, kanalizace, elektrorozvodů) opatřených před zahájením územního řízení. V průběhu
řízení nebyla ze strany vlastníků technické a dopravní infrastruktury, kteří byli zahrnuti do
okruhu účastníků řízení, uplatněna jiná stanoviska, a proto stavební úřad předložená vyjádření o
existenci podzemních zařízení posoudil jako připomínky a vzhledem k tomu, že umístěním
stavby nejsou dotčena stávající podzemní zařízení nad rámec stanovený zákonem, podmínky
k zajištění ochrany podzemních zařízení budou zahrnuty do stavebního povolení.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
-

veřejností nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

K podkladům rozhodnutí se vyjádřil účastník řízení: Město Dobrovice pod č.j. Ek/0520/2014
opakovaně připomíná, že projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu předpokládá
zrušení železničního přejezdu P2801 v blízkosti železniční stanice Dobrovice bez náhrady,
čímž bude znemožněn přístup k pozemkům přilehlým k železniční trati, které jsou
zemědělsky využívány. Město proto doporučuje další jednání a písemný příslib vlastníkům a
uživatelům zemědělsky využívaných pozemků o zabezpečení náhradní přístupové
komunikace k dotčeným pozemkům.

Stavební úřad územním rozhodnutím na umístění stavby: „Zvýšení kapacity trati Nymburk Mladá Boleslav, 1. stavba“ nezrušil železniční přejezd P2801 v blízkosti železniční stanice
Dobrovice. Obecný stavební úřad nemůže svým rozhodnutím zrušit železniční přejezd.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Středočeský kraj, Česká republika, Eva
Získalová, Petr Získal, Statutární město Mladá Boleslav, České dráhy, a.s., Jany Hlaváčková,
Hana Svatková, Jaroslav Bečvárovský, Marie Šafářová, Česká republika, Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Obec Nepřevázka, Robert Diviš, Ing. Jaromír Diviš, Michaela Horáková, Ing. Jan
Saidl, Ing. Jiří Saidl, Helena Sajdlová, Josef Hendrych, František Sosna, Naděžda Jonášová,
Josef Povolný, Alena Tůmová, CTPark Mladá Boleslav II, spol. s r.o., Eva Janatová, Dagmar
Knesplová, Ludmila Knesplová, Irma Schindlerová, H E S O , s.r.o., Bedřich Müller, Jany
Hlaváčková, Ing. Václav Vlasák, Drahuše Mrňavá, Tereos TTD, a.s., Město Dobrovice, Obec
Luštěnice, Vlasta Krčková, Jan Petrásek, Helena Procházková, Jan Říha, Stanislav Říha, Jiřina
Straubová, Martin Verner, Jiří Hájek, Jaroslav Svárovský, Marie Kubíková, Jan Svárovský, Eva
Gapková, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., ČD - Telematika a.s., ČEZ Distribuce, a.
s., FIBERNET,a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., Vodovody
a kanalizace Nymburk, a.s.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č. 1765/12, 1775/3, 1777/1, 1777/2, 1777/3, 1777/4, 1582/1, 1602, 1604, 1605, 1617,
1621/1, 1621/6, 1621/7, 1622/1, 1630, 1631, 1636/1, 1655/1, 1655/3, 1663, 1664, 1734,
1735/1, 1735/2, 1736, 1753, 1760, 1806/2, 1808, 1821/1, 1849/1, 1943/29, 1943/30, 1945,
1637/1, 1639/1, 1655/8, 1655/9, 1621/10, 1611/1, 1659/1, 1807/1, 1932/1, 1932/2, 1932/3,
1932/4, 1752/2, 1799/1, 1805/1, 1742/1, 1754/1, 1759/1, 1665/4, 1665/5, 1742/3, 1742/4,
1742/6, 1764/6, 1764/15, 1766/1, 1766/2, 1766/3, 1766/4, 1799/5, 1799/10, 1821/32,
1940/6, 1941/1, 1942/18, 1942/19, 1607/1, 1621/14, 1977/2, 1624/7, 1624/8, 1978, 1629/8,
1977/1, 1821/42, 1623/1, 1610/1, 1666/1, 1666/2, 1848/9, 1763/1, 1765/4 v k.ú. Dobrovice,
parc.č. 166, 167/1, 167/6, 168, 180 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, stp.č. 40, 71/4, 75,
199/2, 57/1, 89, 90, parc. č. 345/1, 346/5, 571/5, 345/10, 362/1, 596/1, 566/4, 486, 499/3,
513/1, 519/1, 519/3, 521/2, 570/5, 570/8, 570/9, 570/10, 571/2, 571/25, 573/1, 578/1, 586/7,
591/2, 570/7, 595/1, 388/1, 388/2, 400/2, 400/15, 571/10, 571/26, 586/2, 587/1, 571/33,
571/36, 571/40 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, parc.č. 530/20, 505/2, 526/2, 532/2,
526/1, 523, 512/105, 512/88, 512/89, 512/12, 507/1, 512/73, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2,
540/3, 541/4, 542/2, 542/3, 543/2, 780/1, 780/5 v k.ú. Nepřevázka, stp.č. 49, parc.č. 304/2,
304/3, 304/4, 304/5, 304/6, 304/7 v k.ú. Sýčina, parc.č. 784/4, 784/5, 784/1, 784/2, 786/2,
783/1, 784/3, 787/2, 783/3 v k.ú. Vinařice u Dobrovice, parc.č. 664, 665, 666, 667, 668,
669, 670, 671, 672, 673, 679, 683, 684, 686, 687, 688, 689, 690 v k.ú. Újezd u Luštěnic
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
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Dobrovice č.p. 3, Mladá Boleslav, Čejetičky č.p. 30, č.p. 290 a č.p. 34
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání u Magistrátu města Mladá
Boleslav ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad
Středočeského kraje. První den lhůty je následující po dni oznámení.
Odvolání se podává/ s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci (§ 93 odst. 1
stavebního zákona). Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či
zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:
-

-

bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru,
bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy
se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným
inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v
době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele,
že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již
zahájena (§ 93 odst. 5 stavebního zákona).

Tomáš Repta
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek se vyměřuje podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč, celkem 21000 Kč.
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Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, Městského
úřadu Dobrovice, Obecního úřadu Nepřevázka, Obecního úřadu Luštěnice, na jejímž území je
záměr umístěn, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení
písemnosti na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, se považuje písemnost za
doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad – podatelna
Obecní úřad Nepřevázka
Městský úřad Dobrovice
Obecní úřad Luštěnice
Obdrží:
Jednotlivě účastníci řízení nebo jejich zástupci:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Eva Získalová, Slovenského národního povstání č.p. 353/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05
Liberec 5
Petr Získal, Vinecká č.p. 88, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor správy majetku města
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
Jany Hlaváčková, Nepřevázka č.p. 3, 293 01 Mladá Boleslav
Hana Svatková, Jana Roháče z Dubé č.p. 479/15, 293 01 Mladá Boleslav
Jaroslav Bečvárovský, Jičínská č.p. 1133, 293 01 Mladá Boleslav
Marie Šafářová, Kovářova č.p. 1596, 470 01 Česká Lípa
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Obec Nepřevázka, IDDS: aj2btnm
Robert Diviš, Mazovská č.p. 478/6, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81
Ing. Jaromír Diviš, Mazovská č.p. 478/6, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81
Michaela Horáková, Nepřevázka č.p. 27, 293 01 Mladá Boleslav
Ing. Jan Saidl, Boženy Němcové č.p. 578, 293 01 Mladá Boleslav
Ing. Jiří Saidl, Galetova č.p. 690, 293 01 Mladá Boleslav
Helena Sajdlová, Erbenova č.p. 428, 293 01 Mladá Boleslav
Josef Hendrych, Nepřevázka č.p. 16, 293 01 Mladá Boleslav
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František Sosna, Nad lesem č.p. 331, Debř, 293 01 Mladá Boleslav
Naděžda Jonášová, Hlavní č.p. 32, Nový Vestec, 250 75 Káraný
Josef Povolný, Bezděčín č.p. 26, 293 01 Mladá Boleslav
Alena Tůmová, Erbenova č.p. 876, 293 01 Mladá Boleslav
CTPark Mladá Boleslav II, spol. s r.o., IDDS: bpvbrjr
Eva Janatová, Předčice č.p. 10, 375 01 Týn nad Vltavou 1
Dagmar Knesplová, Thákurova č.p. 537/16, 160 00 Praha 6-Dejvice
Ludmila Knesplová, Thákurova č.p. 537/16, 160 00 Praha 6-Dejvice
Irma Schindlerová, Zikova č.p. 537/21, 160 00 Praha 6-Dejvice
H E S O , s.r.o., IDDS: 4cz4caw
Bedřich Müller, Nepřevázka č.p. 13, 293 01 Mladá Boleslav
Jany Hlaváčková, Nepřevázka č.p. 3, 293 01 Mladá Boleslav
Ing. Václav Vlasák, Jizerní Vtelno č.p. 6, 294 31 Krnsko
Drahuše Mrňavá, Němčice č.p. 57, 294 42 Luštěnice
Tereos TTD, a.s., IDDS: 824diqp
Město Dobrovice, IDDS: gwabtqc
Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Vlasta Krčková, Nádražní č.p. 104, 294 42 Luštěnice
Jan Petrásek, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Helena Procházková, Ke Kolonii č.p. 94, Mlékojedy, 277 11 Neratovice
Jan Říha, Rudečská č.p. 333/17, 190 00 Praha 9-Prosek
Stanislav Říha, Taussigova č.p. 1155/21, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Jiřina Straubová, Písková Lhota č.p. 124, 294 31 Krnsko
Martin Verner, Týnec č.p. 3, 294 41 Dobrovice
Jiří Hájek, Sýčina č.p. 3, 294 41 Dobrovice
Jaroslav Svárovský, Sýčina č.p. 17, 294 41 Dobrovice
Marie Kubíková, Spělkov č.p. 12, 592 03 Sněžné
Jan Svárovský, Jiráskova č.p. 363, 294 41 Dobrovice
Eva Gapková, Sýčina č.p. 45, 294 41 Dobrovice
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
FIBERNET,a.s., IDDS: wwbd4f2
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
Účastníci řízení – vlastníci sousedních pozemků a staveb obdrží veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány:
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského, IDDS: rn6aas6
ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS:
hhcai8e
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
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