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/26127/2014/TORE
35456/2014/odst/TORE
Tomáš Repta
326 715 632
repta@mb-net.cz

DATUM:

4.12.2014

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
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"), na
podkladě žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne
9.9.2014 podala
Obec Luštěnice, IČO 00238252
(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 a § 115 odst. 4 stavebního zákona
prodlužuje
do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost rozhodnutí, které vydal
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu pod
č.j. 18736/2012/OStRM/TORE, spis.zn. OStRM/4620/2012/TORE, ze dne 3.9.2012, které
nabylo právní moci dne 12.10.2012, na stavbu
„rekonstrukce a dostavba hřbitova, Luštěnice“
(dále jen "stavba") na pozemku: parc.č. 43/5, 43/9, 43/16, 44, 216, 712/2, 812 v k.ú. Luštěnice.
Druh a účel stavby:
- Veřejné pohřebiště - pohřbívání ostatků zemřelých, které budou uloženy do země ve
vymezeném prostoru pro řadové hroby či rodinné hrobky, nebo ukládány v urnách
v kolumbáriu, či rozptýleny na rozptylové loučce.
Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby, popis:
SO 02 – Altán
Objekt poskytující ochranu před nepřízní počasí
přízemního otevřeného objektu, který bude
návštěvníkům hřbitova. Vzdálenost od hranice
9,1 m; vzdálenost od hranice oplocení směrem
2,82 m.

návštěvníkům hřbitova. Jedná se o novostavbu
poskytovat ochranu před nepřízní počasí
pozemku parc.č. 43/11 v k.ú. Luštěnice bude
k pozemku parc.č. 787 v k.ú. Luštěnice bude

SO 03 – Kolumbárium
Objekt s výklenky pro ukládání uren, tvořící též jižní stranu oplocení dostavované části hřbitova.
Jedná se o novostavbu stěnového objektu s výklenky pro ukládání uren. Objekt kolumbária
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zároveň tvoří jižní stranu oplocení dostavované části hřbitova. Kolumbárium bude na hranici
s pozemkem parc.č. 43/11 v k.ú. Luštěnice.
SO 04 – Oplocení
Oplocení hřbitova.
SO 05 – Dělící stěny
Objekty pro vyrovnání terénních změn.
SO 06 – Zpevněné plochy a vegetační úpravy
Pochozí plochy pro pěší a vozidla údržby do 3,5 t, zatravnění a ozelenění areálu.
IO 01 – Odvod dešťových vod
Dešťová kanalizace pro odvod dešťových vod z objektů márnice, altánu a zpevněných ploch.
Součástí objektu je vsakovací jímka. Součástí objektu je vsakovací jímka.
IO 02 – Vnitroareálový rozvod elektro
Napojení objektu márnice a venkovního osvětlení na stávající vnitroareálový rozvod elektro.
IO 03 – Vnitroareálový rozvod vody
Napojení objektu márnice a rozptylové loučky na stávající vnitroareálový rozvod vody.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Je dáno ochranným pásmem, které se vymezuje v šíři 100 m okolo hřbitova. Ochranným
pásmem budou dotčeny tyto pozemky: parc.č. 785/2 ostatní plocha, 785/5 ostatní plocha, 297/4
orná půda, 785/1 vodní plocha, 785/4 ostatní plocha, 787/3 vodní plocha, 298/1 trvalý travní
porost, 43/5 orná půda, 43/11 orná půda, 475 zastavěná plocha a nádvoří, 52/2 zastavěná plocha
a nádvoří, 43/1 ostatní plocha, 222 zastavěná plocha a nádvoří, 43/14 orná půda, 52/1 zastavěná
plocha a nádvoří, 52/4 zastavěná plocha a nádvoří, 713 ostatní plocha, 43/10 zahrada, 48
zastavěná plocha a nádvoří, 712/2 ostatní plocha, 710/1 ostatní plocha, 43/3 zahrada, 43/2
zahrada, 417 zastavěná plocha a nádvoří, 43/2 zastavěná plocha a nádvoří, 43/1 zastavěná plocha
a nádvoří, 712/1 ostatní plocha, 38 zastavěná plocha a nádvoří, 41/1 zastavěná plocha a nádvoří,
42/2 zastavěná plocha a nádvoří, 42/1 zastavěná plocha a nádvoří, 39 ostatní plocha, 706 ostatní
plocha, 38 ostatní plocha, 43/9 ostatní plocha, 44 ostatní plocha, 47/1 zastavěná plocha a
nádvoří, 216 zastavěná plocha a nádvoří, 812 ostatní plocha, 43/16 orná půda, 43/9 ostatní
plocha vše v k.ú. Luštěnice.
Plošné vymezení a určení nového využití území:
Rozšíření hřbitova Luštěnice na pozemku: parc.č. 43/5, 43/16, 812 v k.ú. Luštěnice bude o
rozloze celkem 1730 m2 kde budou nové pohřební plochy.
- z toho – rozptylová loučka 360 m2
- z toho - řadové hroby 1085 m2
- z toho – rodinné hrobky 115 m2
Popis povolené stavby:
SO 01 – Márnice
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu márnice – stavební úpravy nejsou součástí žádosti
k územnímu řízení. Stavebními úpravami dojde k přestavbě na sklad a sociální zázemí (WC,
úklid, sklad). Součástí objektu SO 01 - márnice je také splašková kanalizace a vybíratelná jímka
zajišťující odvod splaškových vod z objektu márnice.
SO 02 – Altán
Objekt poskytující ochranu před nepřízní počasí návštěvníkům hřbitova. Jedná se o novostavbu
přízemního otevřeného objektu, který bude poskytovat ochranu před nepřízní počasí
návštěvníkům hřbitova.
SO 03 – Kolumbárium
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Objekt s výklenky pro ukládání uren, tvořící též jižní stranu oplocení dostavované části hřbitova.
Jedná se o novostavbu stěnového objektu s výklenky pro ukládání uren. Objekt kolumbária
zároveň tvoří jižní stranu oplocení dostavované části hřbitova.
SO 06 – Zpevněné plochy a vegetační úpravy
Pochozí plochy pro pěší a vozidla údržby do 3,5 t, zatravnění a ozelenění areálu.
IO 01 – Odvod dešťových vod
Dešťová kanalizace pro odvod dešťových vod z objektů márnice, altánu a zpevněných ploch.
Součástí objektu je vsakovací jímka.
IO 02 – Vnitroareálový rozvod elektro
Napojení objektu márnice a venkovního osvětlení na stávající vnitroareálový rozvod elektro.
IO 03 – Vnitroareálový rozvod vody
Napojení objektu márnice a rozptylové loučky na stávající vnitroareálový rozvod vody.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Luštěnice, IČO 00238252
Odůvodnění:
Žadatel oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy
rozhodnutí o umístění a provedení stavby nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho
platnosti.
Žadatel odůvodnil svou žádost tím, že žádal o poskytnutí státní dotace. Protože podmínkou
dotace je, že stavba nesmí být zahájena a dotaci dosud neobdržel, požádal stavební úřad o
prodloužení platnosti rozhodnutí o pět let.
Stavební úřad podle § 93 odst. 3 a § 112 odst. 2 stavebního zákona oznámil zahájení řízení
dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3
stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za
kterých bylo rozhodnutí o umístění a provedení stavby vydáno, zůstaly nezměněny, zejména
zůstala v platnosti stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení:
Obec Luštěnice, Římskokatolická farnost Luštěnice, Mudrochova 405, 294 41 Dobrovice, Ing.
Pavel Pavlíček, Mojmír Doležal, Petr Macháč, Lenka Macháčová, Alena Macháčová, Věra
Doležalová, O2 Telefónica Czech Republic, a. s., Svatopluk Čech, Zdeněk Krouský, Helena
Ambrožová, Ing. Eva Janatová, Stanislava Pittnerová, IMMORENT SENIOR PARK a.s.,
LUPIS, s.r.o., Helena Procházková, Jan Říha, Stanislav Říha, Jan Petrásek, Česká republika - ČR
Pozemkový fond České republiky, Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, JUDr. Hanuš
Gaertner, ČEZ Distribuce, a.s., Marie Kličková, Ing. Jaroslav Klička, Oldřich Drahota, Lenka
Drahotová, Mgr. Jana Pocová, Jaroslav Křemenák, Miluška Křemenáková, GALON
Luštěnice,s.r.o., Mariya Drebota
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení na
Krajský úřad Středočeského kraje 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.

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. f) ve výši 10000 Kč, položky 18 odst. 2 ve výši
500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 11500 Kč.
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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 – podatelna
Obecní úřad Luštěnice
Obdrží:
Jednotlivě obdrží účastníci řízení:
Obec Luštěnice
Římskokatolická farnost Luštěnice, Mudrochova 405, 294 41 Dobrovice
Ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou:
Ing. Pavel Pavlíček, Mojmír Doležal, Petr Macháč, Lenka Macháčová, Alena Macháčová, Věra
Doležalová, O2 Telefónica Czech Republic, a. s., Svatopluk Čech, Zdeněk Krouský, Helena
Ambrožová, Ing. Eva Janatová, Stanislava Pittnerová, IMMORENT SENIOR PARK a.s.,
LUPIS, s.r.o., Helena Procházková, Jan Říha, Stanislav Říha, Jan Petrásek, Česká republika - ČR
Pozemkový fond České republiky, Česká republika - Povodí Labe, státní podnik, JUDr. Hanuš
Gaertner, ČEZ Distribuce, a.s., Marie Kličková, Ing. Jaroslav Klička, Oldřich Drahota, Lenka
Drahotová, Mgr. Jana Pocová, Jaroslav Křemenák, Miluška Křemenáková, GALON
Luštěnice,s.r.o., Mariya Drebota
Dotčené orgány:
ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS:
dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS:
hhcai8e
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení památkové péče

