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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU
JEDNÁNÍ
Žadatel: Rollyx s.r.o., IČO 18623166, Boleslavská 212, 294 42 Luštěnice, kterého zastupuje
OMEGA project s.r.o., IČO 28377664, Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6-Hradčany
(dále jen "žadatel"), podal dne 16.7.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby: výrobní hala v Luštěnicích, část obce Zelená, včetně přípojky vodovodu, kanalizace,
plynu a elektro, manipulační a plochy pro odstavení vozidel na pozemku stp.č. 5009, parc.č.
5010/11, 5010/12, 5010/13, 5010/41, 5010/48, 5010/153, 5010/155 v k.ú. Luštěnice. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení.
Popis stavby:
SO 01 – výrobní hala
Stavba výrobní haly v Luštěnicích, část obce Zelená bude umístěna na pozemku: parc.č. 5010/12
a 5010/155 v k.ú. Luštěnice. Výrobní halu tvoří montovaný železobetonový skelet o celkovém
půdorysném rozměru 57,500 m x 88, 05 m (celková délka s přistavěným schodištěm bude
94,250 m). Stavba je jednopodlažní, v části s vestavěným patrem. Maximální výška stavby je
+10,430 m, měřeno od úrovně ± 0,000 = 220,000 Bpv. Maximální výška atiky je +9,850 m.
Součástí stavby je prefabrikované schodiště, umístěné vně základního (obdélníkového) půdorysu
na východní straně haly, o rozměrech 6,20 m x 7, 26 m. Nosný systém tvoří sloupy nesoucí
hlavní vazníky a na ně uložené vaznice vynášející trapézový plech střešního pláště. V modulech
1 - 2 a 3 - 4 jsou jeřábové dráhy, v modulu 7 - 8 je částečně vestavěné patro. Po obvodě jsou
sloupy v rastru 6,0 (7,0) m, které tvoří podpůrnou konstrukci fasádního pláště. Sloupy jeřábové
dráhy jsou v rastrech 12,0 m. sloupy v osách 5-6 jsou v rastru 24,0 m. V místě vestavěného patra
jsou vloženy mezilehlé sloupy do výsledné vzdálenosti 6,0m. Vestavěné patro je tvořeno
systémem průvlaků a ztužidel nesoucích předpjaté stropní panely. Vnitřní schodiště v prostoru
haly je ocelové. Schodišťový prostor je z prefabrikovaných prvků – sloupy stěnové segmenty,
podesty, schodišťová ramena a střešní prvky. Výrobní hala bude obsahovat výrobní část a
administrativní část. Vzdálenost stavby výrobní haly od hranice pozemku parc.č. 5010/51 v k.ú.
Luštěnice bude 7,05 m, vzdálenost stavby od hranice pozemku parc.č. 5010/13 (jižním směrem)
v k.ú. Luštěnice bude 2,49 m, vzdálenost stavby od hranice pozemku parc.č. 5010/13
(východním směrem) v k.ú. Luštěnice bude 30,89 m.
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SO 02 – přípojka plynu
Přípojka plynu pro výrobní halu v Luštěnicích, část obce Zelená bude umístěna na pozemku:
parc.č. 5010/155 a 5010/13 v k.ú. Luštěnice. Navržená přípojka bude napojena na stávající
veřejný STL plynovod PE 63 v místní komunikaci na pozemku parc.č. 5010/13 v k.ú. Luštěnice.
Přípojka bude z trub HDPE PE100 DN50 SDR11 a bude ukončena ve skříni HUP, regulace a
měření umístěné na hranici pozemku parc.č. 5010/155 v k.ú. Luštěnice. Ve skříni HUP bude
instalována souprava regulátoru a provedena příprava pro plynoměr. Skříň bude navržena
plastová, kotvená do základu. Délka přípojky bude cca 16,00 m. Přístup a manipulační prostor
kolem skříně měření tvoří zpevněný povrch.
SO 03 – přípojka vody
Přípojka vody pro výrobní halu v Luštěnicích, část obce Zelená bude umístěna na pozemku:
parc.č. 5010/155 a 5010/13 v k.ú. Luštěnice. Přípojka vody bude napojena na stávající veřejný
vodovod PVC 160 v místní komunikaci na pozemku parc.č. 5010/13 v k.ú. Luštěnice, litinovým
navrtávacím pasem s uzávěrem přípojky vyvedeným zemní soupravou na terén. Vodovodní
přípojka je navržena z potrubí HDPE 100 SDR 11 D 32, v jednotném spádu min. 1%
vzestupném do systému vnitřního vodovodu a bude ukončena ve vodoměrné šachtě umístěné cca
1,0 m od hranice pozemku parc. č. 5010/155 v k.ú. Luštěnice. Šachta bude obdélníková vnitřních
rozměrů 1,0 m x 1,3 m a hloubky 1,3 m (bez vstupního komínku), se vstupním otvorem min.
600/600 mm (krytým poklopem). Délka přípojky je 15,25 m.
SO 04 – přípojka splaškové kanalizace
Přípojka splaškové kanalizace pro výrobní halu v Luštěnicích, část obce Zelená bude umístěna
na pozemku: parc.č. 5010/155 a 5010/13 v k.ú. Luštěnice. Přípojka splaškové kanalizace bude
svedena do veřejné kanalizace ukončené cca 130 m od západní hranice pozemku parc.č.
5010/153 v k.ú. Luštěnice na pozemku parc.č. 5010/13 v k.ú. Luštěnice. Kanalizační přípojka
bude provedena jako tlaková. Gravitační část přípojky, mezi veřejnou kanalizací a revizní
uklidňovací šachtou bude provedena z potrubí KT 150. Na pozemku parc.č. 5010/13 v k.ú.
Luštěnice bude vybudována revizní uklidňovací šachta o průměru min. 800 mm. Za revizní
šachtou bude přípojka pokračovat jako tlaková z materiálu HDPE 100 SDR 11 D 63. Tlaková
část přípojky bude ukončena v čerpací jímce, umístěné na pozemku parc.č. 5010/155 v k.ú.
Luštěnice. Celková délka přípojky je cca 145 m. Čerpací jímka je navrhována jako kompletní
celek s příslušnými technickými standardy. Do čerpací jímky bude svedena gravitační areálová
kanalizace.
SO 05 – přípojka elektro
Přípojka elektro pro výrobní halu v Luštěnicích, část obce Zelená bude umístěna na pozemku:
parc.č. 5010/155 a 5010/13 v k.ú. Luštěnice. Přípojka bude napojena na stávající kabel vedení
VN 22 kV, který je uložen v pozemku: parc.č. 5010/13 v k.ú. Luštěnice. Přípojka vedení VN 22
kV bude provedena přerušením stávajícího kabelu VN 22 kV a zapojením do nového rozvaděče
VN, umístěného v odběratelské kabelové trafostanici ve výrobní hale. Rozvaděč VN a
trafostanice musí být přístupná provozovateli distribuční soustavy. Podrobné informace i
přípojce vedení VN 22 kV budou uvedeny v projektové dokumentaci firmy ČEZ Distribuce, a.s.,
která zajistí i její realizaci. Délka přípojky bude cca 6,0 m.
SO 06 – zpevněné plochy
Zpevněné plochy budou umístěny na pozemku: parc.č. 5010/12, 5010/11, 5010/41, 5010/155,
stp.č. 5009 v k.ú. Luštěnice. Zpevněná plocha s asfaltovým povrchem bude vybudována okolo
výrobní haly, která bude sloužit pro dopravu uvnitř areálu a pro parkování. Na zpevněnou plochu
bude umístěna i skladovací hala (SO 10). Zpevněná plocha bude odvodněna pomocí liniových
odvodňovacích žlabů a vpustí. Před napojením zpevněné plochy na vjezd do areálu, na hranici
parc.č. 5010/155 v k.ú. Luštěnice, bude osazen liniový odvodňovací žlab.
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SO 07 – terénní a sadové úpravy
Terénní a sadové úpravy budou umístěny na pozemku: parc.č. 5010/12, 5010/11, 5010/41,
5010/155, stp.ř. 5009 v k.ú. Luštěnice. Stávající terén na ploše budoucího areálu výrobní haly se
mírně svažuje od západní hranice areálu směrem k východní hranici. Výška podlahy 1.n.p.
výrobní haly je ± 0,000=220,000 B.p.v. Tato výška se nachází v polovině délky areálu. Z tohoto
důvodu bude nutné provést úpravu terénu (vyrovnání zemní pláně). Úpravy terénu budou
provedeny tak, aby na hranici areálu nevznikly terénní lomy (odskoky). Plochy určené pro
vegetaci budou zatravněny a osázeny dřevinami, příp. keři.
SO 08 – požární nádrž včetně přívodu vody
Požární nádrž včetně přívodu vody budou umístěny na pozemku: parc.č. 5010/12 v k.ú.
Luštěnice. Požární nádrž tvoří sestava 4 železobetonových jímek, o celkovém užitném objemu
45 m³. Jímky mají vnitřní rozměry 4000 mm x 2400 mm x 1650 mm. Jímky jsou mezi sebou
propojené. Součástí jímek je železobetonový poklop. Jímky budou uloženy do pískového lože,
utěsněny a následně zasypány. Z nádrže bude vyústěno potrubí DN 125 se šroubením pro sací
hadice s víčkem. Z výrobní haly bude k požární nádrži vybudován přívod vody. V případě
vyčerpání nádrže musí být zajištěno doplnění na předepsané množství vody v nádrži (45 m³) do
36 hod. Vzdálenost stavby požární nádrže od hranice pozemku parc.č. 5010/51 v k.ú. Luštěnice
bude 2,5 m, vzdálenost stavby od hranice pozemku parc.č. 5010/39 v k.ú. Luštěnice bude 5,0 m.
SO 09 – areálové sítě, osvětlení areálu
Venkovní osvětlení bude umístěno na pozemku: parc.č. 5010/12, 5010/11, 5010/41 v k.ú.
Luštěnice. Venkovní osvětlení bude k osvětlení skladovací haly a zpevněných ploch.
K jednotlivým svítidlům bude v zemi uložen kabel silnoproudu. Kabel silnoproudu bude uložen
v zemi i pro pohon vjezdových vrat.
Dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku: parc.č. 5010/12, 5010/11, 5010/41, 5010/155,
stp.č. 5009 v k.ú. Luštěnice. U severní hranice areálu bude vybudován vsakovací objekt, do
kterého bude zaústěno potrubí dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace odvede srážkovou vodu
ze zpevněné plochy v areálu. Před zaústěním dešťové kanalizace do vsakovacího objektu bude
na jeho potrubí osazen odlučovač ropných látek.
SO 10 – skladovací hala
Stavba skladovací haly v Luštěnicích, část obce Zelená bude umístěna na pozemku: parc.č.
5010/11, 5010/41 stp.č. 5009 v k.ú. Luštěnice. Skladovací hala bude obdélníkového půdorysu a
obloukového příčného řezu, o půdorysných rozměry 9,0 m x 30,0 m a výšce 6,00 m. Výška
podlahy 1.n.p. skladovací haly je ± 0,000=220,000 B.p.v. Konstrukce skladovací haly je lehká,
systémová, přemístitelná a bez vlastního základu. Plášť haly tvoří plachta. Čela haly jsou na
obou koncích uzavřena plachtou. Ve stěnách jsou osazena dvoukřídlová otvíravá vrata rozměru
4,0 m x 4,5 m. Skladovací hala bude uložena na zpevněnou plochu a opláštění haly (plachta)
bude kotveno pomocí přitížení. Nosnou konstrukci haly tvoří lehké obloukové nosníky
vazníkového typu, vyrobené z ocelových trubek. Stabilitu těchto nosníků v podélném směru
zajišťuje zavětrování. Nosnou konstrukci čel haly a dvoukřídlových vrat tvoří ocelové trubky.
SO 12 – oplocení
Stavba skladovací haly v Luštěnicích, část obce Zelená bude umístěna na pozemku: parc.č.
5010/11, 5010/12, 5010/48, 5010/41, 5010/153, 5010/155 v k.ú. Luštěnice. Oplocení areálu
směrem do ulice bude řešeno pomocí ocelových sloupků oplocení, systémových plotových dílců
a podhrabové desky. Oplocení areálu k sousedním pozemkům bude řešeno pomocí ocelových
sloupků oplocení, napínaného drátěného pletiva a podhrabové desky. V místě vjezdu do areálu
budou osazena posuvná vrata. Výška oplocení cca 2,0 m.
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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"),
oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně, protože jde
o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení, umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní
plán, nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

9. září 2014 (úterý) v 9:00 hodin.
Místo konání: Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení
stavebního úřadu - kancelář č. 21, 2. patro, vedlejší budova Magistrátu - věž.
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému
nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební
a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin,
v jiné dny po předchozí domluvě).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu
územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání
veřejného ústního jednání na místě stavby v Luštěnicích, část obce Zelená.
Účastníci řízení:
Rollyx s.r.o., Družstevní závody Dražice - strojírna s r.o., Obec Luštěnice, ČEZ Distribuce, a. s.,
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., O2 Czech Republic a.s., RWE GasNet, s.r.o.,
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
stp.č. 5013, parc.č. 5010/39, 5010/49, 5010/50, 5010/51, 5010/145, 5010/155 v k.ú. Luštěnice

Toto oznámení o zahájení řízení je současně sdělením informace o zahájení řízení ve smyslu ust.
§ 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
těmto občanským sdružením:
Občanské sdružení Maxima
ZO ČSOP Klenice Mladá Boleslav
Země česká, o.s.
VITA FLORA, o.s.

Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89
odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
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§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Tomáš Repta
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, Obecního
úřadu obce 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 Luštěnice
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Obdrží:
Jednotlivě účastníci řízení nebo jejich zástupci:
OMEGA project s.r.o., IDDS: kq2rdyw
Družstevní závody Dražice - strojírna s r.o., IDDS: 7tgtjgc
Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z

Účastníci řízení – vlastníci sousedních pozemků a staveb obdrží veřejnou vyhláškou.
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány:
ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS:
hhcai8e
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: rn6aas6
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství
Ostatní:
Občanské sdružení Maxima, Sportovní č.p. 3204, 276 01 Mělník
ZO ČSOP Klenice Mladá Boleslav, Zalužanská č.p. 1276, 293 01 Mladá Boleslav
Země česká, o.s., U hranic č.p. 1384/9, Strašnice, 100 00 Praha 10
VITA FLORA, o.s., IDDS: vjbug9s

