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/59510/2017/KlVa
12379/2018/SÚ/KlVa
Klára Vartová
326 715 635
vartova@mb-net.cz

DATUM:

5.3.2018

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ 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"),
v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.12.2017
podala
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2, kterou zastupuje K. Uhlíř s.r.o.,, IČO 47539399, Zálužská 118, Záluží, 250 88
Čelákovice
(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 rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodnutí o umístění stavby
"Voděrady-VN, TS, VN obnova obce IE-12-6002030"
Obnova kabelového vedení NN v obci Voděrady

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
19/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 42 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 50 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 51 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 53 (zastavěná
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plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 68 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 69 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 70 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 77 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 28/1 (ostatní
plocha), parc. č. 49/1 (ostatní plocha), parc. č. 49/11 (ostatní plocha), parc. č. 49/12 (ostatní
plocha), parc. č. 70/1 (ostatní plocha), parc. č. 71/8 (ostatní plocha), parc. č. 71/14 (zahrada),
parc. č. 76/1 (vodní plocha), parc. č. 127/1 (ostatní plocha), parc. č. 154/2 (ostatní plocha), parc.
č. 154/3 (zahrada), parc. č. 154/4 (zahrada), parc. č. 154/6 (ostatní plocha), parc. č. 162/1 (ostatní
plocha), parc. č. 162/5 (ostatní plocha), parc. č. 162/6 (ostatní plocha), parc. č. 162/19 (ostatní
plocha), parc. č. 162/23 (ostatní plocha), parc. č. 164/1 (ostatní plocha), parc. č. 164/6 (ostatní
plocha), parc. č. 165/1 (ostatní plocha), parc. č. 172 (ostatní plocha), parc. č. 177 (ostatní
plocha), parc. č. 183/10 (vodní plocha), parc. č. 183/13 (vodní plocha), parc. č. 183/14 (vodní
plocha), parc. č. 183/20 (vodní plocha), parc. č. 266 (zahrada), parc. č. 278 (ostatní plocha) v
katastrálním území Voděrady u Luštěnic.
Druh a účel umisťované stavby:
- kabelové vedení VN, NN a TS, součást distribuční soustavy
Umístění stavby na pozemku:
-

st. p. 1, st. p. 3, st. p. 4, st. p. 7, st. p. 8, st. p. 13, st. p. 15, st. p. 18, st. p. 19/1, st. p. 19/2, st.
p. 20, st. p. 30, st. p. 31, st. p. 32, st. p. 33, st. p. 38, st. p. 39, st. p. 42, st. p. 43, st. p. 44, st.
p. 47 , st. p. 48, st. p. 49, st. p. 50, st. p. 51, st. p. 52, st. p. 53, st. p. 54, st. p. 55, st. p. 56, st.
p. 57, st. p. 59, st. p. 60, st. p. 62, st. p. 66, st. p. 67, st. p. 68, st. p. 69, st. p. 70, st. p. 71, st.
p. 77, parc. č. 28/1, parc. č. 49/1, parc. č. 49/11, parc. č. 49/12, parc. č. 70/1, parc. č. 71/8,
parc. č. 71/14, parc. č. 76/1, parc. č. 127/1, parc. č. 154/2, parc. č. 154/3, parc. č. 154/4, parc.
č. 154/6, parc. č. 162/1, parc. č. 162/5, parc. č. 162/6, parc. č. 162/19, parc. č. 162/23, parc. č.
164/1, parc. č. 164/6, parc. č. 165/1, parc. č. 172, parc. č. 177, parc. č. 183/10, parc. č.
183/13, parc. č. 183/14, parc. č. 183/20, parc. č. 266, parc. č. 278 v katastrálním území
Voděrady u Luštěnic.

Popis stavby:
- bude provedena nová kabelová zemní síť NN 0,4 kV, včetně posílení sítě vybudováním
nových kioskových trafostanic, umístěných na pozemcích parc. č. 76/1 a 162/1, k. ú.
Voděrady u Luštěnic. Bude provedeno nové vedení VN 22 kV. Délka trasy VN bude 450 m.
Bude provedena pokládka kabelové sítě NN 3x22000/400V včetně potřebných
rozpojovacích a pojistkových skříní. Součástí stavby je přepojení stávajících odběrů na nové
kabelové rozvody. Délka trasy kNN bude 1500 m. Po provedení kabeláže a přepojení
stávajících el. odběrů bude stávající venkovní vedení NN demontováno.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
-

Území dotčené vlivy je vymezeno ochrannými pásmy, která vyplývají z normových
hodnot pro jednotlivá podzemní vedení inženýrských sítí a pro jednotlivá zařízení
technického vybavení - ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemku na pozemku st. p. 1, st. p. 3, st. p. 4, st. p. 7, st. p. 8, st.
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p. 13, st. p. 15, st. p. 18, st. p. 19/1, st. p. 19/2, st. p. 20, st. p. 30, st. p. 31, st. p. 32, st. p.
33, st. p. 38, st. p. 39, st. p. 42, st. p. 43, st. p. 44, st. p. 47 , st. p. 48, st. p. 49, st. p. 50, st.
p. 51, st. p. 52, st. p. 53, st. p. 54, st. p. 55, st. p. 56, st. p. 57, st. p. 59, st. p. 60, st. p. 62, st.
p. 66, st. p. 67, st. p. 68, st. p. 69, st. p. 70, st. p. 71, st. p. 77, parc. č. 28/1, parc. č. 49/1,
parc. č. 49/11, parc. č. 49/12, parc. č. 70/1, parc. č. 71/8, parc. č. 71/14, parc. č. 76/1, parc.
č. 127/1, parc. č. 154/2, parc. č. 154/3, parc. č. 154/4, parc. č. 154/6, parc. č. 162/1, parc. č.
162/5, parc. č. 162/6, parc. č. 162/19, parc. č. 162/23, parc. č. 164/1, parc. č. 164/6, parc. č.
165/1, parc. č. 172, parc. č. 177, parc. č. 183/10, parc. č. 183/13, parc. č. 183/14, parc. č.
183/20, parc. č. 266, parc. č. 278 v katastrálním území Voděrady u Luštěnic, v souladu
s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku
1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb
(příloha pro žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).
Stavba bude provedena podle dokumentace, za kterou je odpovědný Jana Hoffmanová,
autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0003761, případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Vzájemné vzdálenosti sítí technického vybavení od ostatních podzemních zařízení musí
být v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Před zahájením stavby žadatel zajistí vytyčení veškerých podzemních staveb, technické
infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých
vlastníků podzemních staveb, technické infrastruktury a jiných zařízení.
Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku (součást dokladové části
dokumentace k územnímu řízení), které vydal Magistrát města Mladá Boleslav, odbor
životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, č.j. ŽP-246.4-30968/2009 ze dne
11.1.2010, a to:
Jakékoli zásadní změny vůči projektu v souvislosti s dotčením významného krajinného
prvku budou provedeny pouze s předchozím souhlasem zdejšího orgánu ochrany přírody.
Investor stavby v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona zabezpečí, aby v průběhu
realizace stavby nedocházelo k poškozování dřevin, ke zraňování, ohrožování a úhynu
živočichů, či poškozování jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky
dostupnými prostředky.
Po dokončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do náležitého stavu.
Budou dodrženy podmínky uvedené v souhrnném stanovisku (součást dokladové části
dokumentace k územnímu řízení), které vydala Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
oblastní ředitelství Praha pod zn. S 4447/S-11833/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Rie ze dne
6.5.2016, a to:
Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy.
Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce
vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu
železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
Realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku
SŽDC. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani
nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku
stavby nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení
v majetku SŽDC.
Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor písemně 14 dní předem OŘ
Praha na e-mailovou adresu orphatech@szdc.cz a místnímu správci STO Mladá Boleslav
– p. Bígl Jindřich. V ohlášení bude uvedeno č.j. tohoto souhrnného stanoviska.
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Správa tratí Nymburk (ST) OŘ Praha upozorňuje na přebytečný materiál a zemina, které
nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení. Veškeré
vody musí být odváděny mimo drážní pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení.
Nejméně 14 dní před zahájením stavby projedná investor s OŘ Praha technologický
postup prací v obvodu dráhy s uvedením termínů zahájení a ukončení stavby a požádá
písemně o dohled při provádění stavby.
Požadujeme důsledně dodržovat navrženou hloubku krytí chrániček 2,5 m od horní
úložné plochy pražce, dále dodržet navrženou vzdálenost protlaků 4 m a váce od hrany
přilehlého železničního přejezdu a dostatečný přesah chrániček protlaků 5 m od osy
koleje na obě strany od trati. Křížení trati protlakem je nutno provést kolmo na její osu.
Dále nesmí být narušeno těleso nástupiště železniční zastávky – protlaky je nutno provést
v celé šíři tělesa nástupiště.
Při provádění prací je nutno zachovat dostatečný rozhled na železničním přejezdu – do
jeho rozhledového pole nesmí být umístěno zařízení staveniště nebo skládka materiálu
ani odstavována mechanizace.
Výkopy a jámy v blízkosti železniční trati požadujeme zabezpečit celoplošným pažením
proti sesuvům. Záhozy výkopů je nutno řádně hutnit po předepsaných vrstvách tak, aby
povrchová voda nevnikala ke drážnímu tělesu.
Před zasypáním startovací a cílové jámy protlaků přiveze zhotovitel stavby zástupce STO
Nymburk ke kontrole a k zaměření skutečné hloubky (krytí) chrániček protlaků.
Zjištěnou skutečnost si nechá od zástupce STO zapsat do stavebního deníku a kopii
tohoto záznamu později přiloží k žádosti o prohlídku dokončené stavby.
V místě stavby jsou vedeny kabely ve správě Správy elektrotechniky a energetiky (SEE)
OŘ Praha. Kabely nesmí být narušeny, a proto je nutné provádět výkopy ručně a za
zvýšené opatrnosti a zachovat jejich ochranné pásmo dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon, v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností
nad 6 tun. Při činnosti v blízkosti našeho kabelového vedení požadujeme zajistit
technický dohled na místě.
Upozorňujeme, že v místě protlaků pod tratí se nachází trasa zabezpečovacích kabelů ve
správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) Nymburk OŘ Praha. Přesné
vytyčení a dozor při výkopech si objednejte min. 15 dní před zahájením prací. Kabely
nesmí být prací narušeny.
Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK Nymburk-Mladá
Boleslav-Nymburk) v majetku SŽDC ve správě Technické ústředny dopravní cesty Praha
(dále jen TÚDC), na kterém provádí servisní činnost spolčenost ČD-Telematika,
a.s., Servis kabelových sítí, Praha. Musí být respektovány detailní požadavky uvedené ve
vyjádření ČD-Telematiky čj. 22616/2014-O ze dne 12.12.2014 týkající se ochrany tohoto
vedení. TÚDC, SŽDC s akcí souhlasí a požaduje objednat u ČD Telematiky vytýčení
tohoto kabelu. V případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase nebo křížení, je
nutné provádět výkopové práce ručně a projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj.
SŽDC, TÚDC Praha dle platných všeobecných podmínek pro kabely SŽDC.
Práce je nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dráhy a drážní dopravy a
aby nebyla narušena plynulost žel. provozu. Pro zajištění bezpečnosti železničního
provozu požadujeme, aby veškeré práce (včetně přípravných prací) s možným vlivem na
bezpečnost žel. provozu byly prováděny v rámci vlakových přestávek či v rámci výluky
žel. dopravy. K tomuto je potřeba zpracovat technologický postup prací s časovými
nároky na dobu přerušení žel. provozu a na konání jednotlivých výluk uzavřít se SŽDC,
s.o., Praha. Žádost o vypracování výluk spolu s technologickým postupem prací s
časovými nároky na dobu přerušení žel. provozu je nutno předložit Odboru provoznímu
OŘ Praha na to min. 120 dnů před předpokládaným termínem zahájení výluky a to
z důvodu dlouhodobého plánování výluk.
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Vzhledem k blízkosti železniční tratě je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob a
manipulaci s materiálem. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní
koleje (mimo přejezd) je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona č. 23/2000 Sb.,
kterým se mění zákon o dráhách č. 266/1994 Sb.). V tomto prostoru se mohou pohybovat
pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto
prostoru a které absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou
v rámci přípravy a realizace stavby pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno
povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a do
provozované železniční dopravní cesty.
Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou – e-mailem. Vydávání
povolení se řídí předpisem SŽDC Ob 1 v aktuálním znění. Veškeré potřebné informace o
postupu pro získání povolení vč. příslušných formulářů a kontaktů naleznete na serveru
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
Investor a zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny odpovědného zástupce
OŘ Praha a ČD-Telematiky, týkající se bezpečnosti žel. dopravy a žel. zařízení a pokyny
správců kabelů a zařízení, vyplývající z tohoto souhrnného stanoviska, z projednání
technologického postupu stavby či ze zjištění při vytýčení polohy sítí a dalších
technických zařízení na místě.
Na trase kabelu nesmí být při stavbě ani při dalším užívání pozemku umístěny skládky
materiálu, zřizovány stavby (ani nouzové) a zpevněné plochy. Po trase kabelu nesmí při
stavbě ani při dalším užívání projíždět vozidla a stavební mechanismy a nesmí být nad
trasou odstavovány.
V rámci ukončení prací je třeba v plném rozsahu obnovit krytí kabelů, včetně uložení
výstražné fólie. Před zaházením obnažených kabelů je nutno přizvat příslušné zástupce
správce sítí, tj. ČD-Telematiky, ke kontrole celistvosti kabelů a způsobu jejich uložení.
Teprve po této kontrole lze provést definitivní úpravu terénu nad kabely. Doporučujeme
vyžádat si od správce provedení zápisu o provedené kontrole do stavebního deníku a
kopii zápisů následně předložit v rámci žádosti o vydání souhlasu s kolaudací stavby,
resp. S uvedením stavby do provozu.
Na stavbě/staveništi nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by
mohly vést ke záměně s drážními návěstními znaky nebo jinak ohrozit provoz dráhy.
Po ukončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu a odvoz
veškerého zbytkového materiálu.
Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení
stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na
opravu hrazeny zhotovitelem stavby.
Po dokončení prací požádá investor v přiměřeném předstihu OŘ Praha a ČD-Telematiku,
a.s. o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených
podmínek. V rámci žádosti o prohlídku dokončené stavby a vydání stanoviska ke
kolaudaci stavby či k uvedení stavby do provozu požadujeme skutečné provedení stavby
na pozemku SŽDC p. č. 70/1. Spolu se žádostí doporučujeme předložení kopií záznamů
ze stavebního deníku o provedení kontrol polohy stavby vůči stavbám a zařízení dráhy
před záhozem a o kontrole celistvosti kabelů a způsobu uložení. Dokladem o provedení
prohlídky dokončené stavby je kladné vyjádření OŘ Praha a ČD-Telematiky.
Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku (součást dokladové části
dokumentace k územnímu řízení), které vydal Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha
spis. zn. MP-SOP2100/14-2/SO, DUCR-70024/14/SO ze dne 3.12.2014, a to:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené
Drážním úřadem.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem.
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Stavba musí být realizována tak, aby při jejím užívání nebylo nutné dodatečně navrhovat
opatření k omezení vlivu z provozu dráhy.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění protlaku pod tratí u železničního přejezdu ev. č. P 2798 v žkm 19,090,
nesmí být realizací stavby zhoršeny rozhledové poměry dle ČSN 73 6380 Železniční
přejezdy a přechody na tomto železničním přejezdu, ani porušena jeho bezpečná funkce.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná
ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat
s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- Na těleso dráhy nesmí být ani dočasně ukládán výkopový materiál.
- Výkopy na nástupišti železniční zastávky, musí být zabezpečeny proti pádu cestujících.
- Po ukončení stavby požádá stavebník i vydání souhlasu k provozování stavby, který
Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření (součást dokladové části dokumentace
k územnímu řízení), které vydala Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, p.o. pod zn.
5552/14/KSUS/MHT/PEC ze dne 7.1.2015 a pod zn. 5774/17/KSUS/MHT/PEC ze dne
11.9.2017, a to:
- Podélné kabelové vedení bude umístěno v silničním pozemku, na vnější hraně příkopu a
zeleném pásu v hloubce krytí 1,2 m.
- Křížení silnice bude provedeno podvrty v hloubce krytí min. 1,2 m pod niveletou
vozovky s uložením do chráničky.
- Startovací jámy budou umístěny mimo vozovku.
- Křížení vodoteče a železniční tratě bude provedeno mimo silniční těleso (min. 1 m od
základu mostního objektu).
- Dotčené silniční pozemky budou uvedeny do původního stavu.
- Povolení k umístění kabelového vedení do silničního pozemku vydá Magistrát města
Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH.
- Právní režim zvláštního užívání silnice se bude realizovat na základě smluvního vztahu.
- Jeden měsíc před zahájením stavebních prací si požádá investor u KSÚS Stč. kraje o
Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice.
- Po vydání rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem dopravy a SH
Magistrátu města Mladá Boleslav požádá zhotovitel o protokolární předání silnice a po
skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.
10. Před prováděním veškerých zemních prací je nutno splnit podmínky vyplývající ze zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
11. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, název, IČ a sídlo tohoto stavebního
podnikatele budou písemně oznámeny stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací
a k oznámení bude připojen doklad o oprávnění k předmětné činnosti.
12. Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů.
13. Pro stavbu mohou být použity pouze materiály podle § 156 stavebního zákona. Žadatel
bude uchovávat doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a na
požádání je předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
14. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Bude proveden zkušební provoz, který bude trvat maximálně 3 měsíce před uvedením
stavby do užívání a to z důvodu nutnosti přepojení dožilého vedení na stávající distribuční
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síť tak, aby nedošlo k nepřiměřenému přerušení dodávky elektrické energie v předmětné
oblasti před vydáním kolaudačního souhlasu.
16. Žadatel zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
a měření předepsané zvláštními právními předpisy, včetně vyhodnocení zkušebního
provozu; doklady o výsledcích zkoušek a měření budou přiloženy stavebnímu úřadu
k žádosti o kolaudační souhlas. Rovněž bude přiložena projektová dokumentace pro
provedení stavby.
17. Dokončenou stavbu, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Odůvodnění:
Dne 8.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání,
protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, pod č.j. HSKL564/2010-MB ze dne 10.2.2010;
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny,
pod č.j. ŽP-246.4-30968/2009 ze dne 11.1.2010;
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, pod č.j. ŽP-336-24178/2009 ze dne
15.10.2009;
Drážní úřad, Praha, pod spis. zn. MP-SOP2100/14-2/SO, DUCR-70024/14/SO ze dne 3.12.2014.
Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem dopravy a silničního hospodářství bylo vydáno
rozhodnutí – zvláštní užívání silnice pod č.j. ODSH 253-280/2009-22/2010 ze dne 2.11.2009 a
odborem životního prostředí bylo vydáno rozhodnutí – souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. e)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
pod č.j. ŽP.231/2-30760/2009 ze dne 7.1.2010.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
ČEZ Distribuce, a.s., Miroslav Moc, Jiřina Hodíková, Hana Langová, Libuše Veselá, Karel
Veselý, Jarmila Veselá, Petr Kroupa, Lenka Hubková, Jaroslav Havlůj, Miloš Bucek, Anna
Bucková, Jaroslav Volf, Marie Volfová, Ing. Jaroslav Baroch, Jitka Václavíková, Iveta
Svárovská, Petr Humpola, Zdeněk Bradna, Helena Bradnová, Daniel Vrablec, Jiří Výda,
František Pánek, Jaroslava Pánková, Josef Hort, Pavel Hort, Jiří Sakař, Jiří Sakař, Petr Řezáč,
Jaroslava Řezáčová, Jindřich Mašek, Petr Fousek, Pavlína Fousková, Jiří Novotný, Hana
Novotná, Miroslav Tatek, Jan Novotný, Ing. Radka Novotná, Marie Khailová, Ladislava
Dolečková, Marie Šlégrová, Václav Kubín, Růžena Kubínová, Obec Luštěnice, Jana Carvová,
Karel Horáček, Miloslav Taneček, Miluše Tanečková, Jaromír Marek Pumr, Martin Kaudl,
Světlana Mészárosová, Jan Jonáš, Václav Bím, Luboš Humpola, Václav Šulc, Blanka Šulcová,
Česká republika, Klára Charvátová, Petr Koudelka, Stanislav Lang, František Prchlík, Marie
Prchlíková, Dagmar Hůlková, Středočeský kraj, Česká republika, Ivana Volfová, Ladislav Liška,
Milena Kroupová, Jan Páša, Ivana Vilímková, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
GasNet, s.r.o., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Zemědělská vodohospodářská
správa, Oblast povodí Labe - Pracoviště Poděbrady, ČD - Telematika a.s.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 6, 9, 10, 11, 12, 17, 23, 24, 25, 26/1, 26/3, 27/2, 27/3, 36, 37, 40, 41, 58, 61, 63, 65, 73,
74, 76, parc. č. 8/1, 9/1, 10, 25, 26, 28/4, 35/4, 44/3, 44/4, 46/1, 46/9, 46/10, 49/2, 49/16,
49/17, 70/16, 71/7, 71/15, 71/24, 76/2, 127/8, 154/1, 154/5, 156, 162/3, 162/4, 162/15,
162/17, 162/20, 162/24, 164/3, 165/2, 183/16, 183/17, 183/18, 183/21, 183/22, 185/4, 264,
273, 274, 275/1, 276, 277, 4/7 v katastrálním území Voděrady u Luštěnic
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Luštěnice, Voděrady č.p. 19, č.p. 24, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 9, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 1, č.p.
35, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 39, č.p. 41, č.p. 57, č.p. 67, č.p. 61, č.p. 68, č.p. 71
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci řízení Správa železniční dopravní cesty, s.o., oblastní ředitelství Praha a Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, p.o., Praha ve svých stanoviscích vyjádřili připomínky ke stavbě, které byly zahrnuty
do podmínek územního rozhodnutí.
- Další účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.
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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
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grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k
povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.

Klára Vartová
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

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:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci:
K. Uhlíř s.r.o.,, IDDS: qgiesbe
Účastnící řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
Miroslav Moc, Voděrady č.p. 25, 294 42 Luštěnice
Jiřina Hodíková, Voděrady č.p. 25, 294 42 Luštěnice
Hana Langová, Voděrady č.p. 22, 294 42 Luštěnice
Libuše Veselá, Jičínská č.p. 1139, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Karel Veselý, Voděrady č.p. 18, 294 42 Luštěnice
Jarmila Veselá, Voděrady č.p. 18, 294 42 Luštěnice
Petr Kroupa, Ve Skalici č.p. 250/10, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Lenka Hubková, tř. Václava Klementa č.p. 822, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Jaroslav Havlůj, Voděrady č.p. 11, 294 42 Luštěnice
Miloš Bucek, 17. listopadu č.p. 1180, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Anna Bucková, 17. listopadu č.p. 1180, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Jaroslav Volf, Východní č.p. 927/9, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Marie Volfová, Východní č.p. 927/9, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Ing. Jaroslav Baroch, V hůrkách č.p. 2094/17, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Jitka Václavíková, Havlíčkova č.p. 996, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Iveta Svárovská, U stadionu č.p. 959, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Petr Humpola, Voděrady č.p. 30, 294 42 Luštěnice
Zdeněk Bradna, Voděrady č.p. 31, 294 42 Luštěnice
Helena Bradnová, Voděrady č.p. 31, 294 42 Luštěnice
Daniel Vrablec, Voděrady č.p. 32, 294 42 Luštěnice
Jiří Výda, Voděrady č.p. 38, 294 42 Luštěnice
František Pánek, 17. listopadu č.p. 1157, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Jaroslava Pánková, Voděrady č.p. 40, 294 42 Luštěnice
Josef Hort, tř. Václava Klementa č.p. 821, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Pavel Hort, Laurinova č.p. 1019/29, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Jiří Sakař, Voděrady č.p. 43, 294 42 Luštěnice
Jiří Sakař, Voděrady č.p. 43, 294 42 Luštěnice
Petr Řezáč, Voděrady č.p. 44, 294 42 Luštěnice
Jaroslava Řezáčová, Voděrady č.p. 44, 294 42 Luštěnice
Jindřich Mašek, Valentova č.p. 1728/15, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Petr Fousek, Voděrady č.p. 48, 294 42 Luštěnice
Pavlína Fousková, Voděrady č.p. 48, 294 42 Luštěnice
Jiří Novotný, Voděrady č.p. 50, 294 42 Luštěnice
Hana Novotná, Voděrady č.p. 50, 294 42 Luštěnice
Miroslav Tatek, Irkutská č.p. 75, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Jan Novotný, Voděrady č.p. 56, 294 42 Luštěnice
Ing. Radka Novotná, Voděrady č.p. 56, 294 42 Luštěnice
Marie Khailová, Voděrady č.p. 55, 294 42 Luštěnice
Ladislava Dolečková, Nová č.p. 200, 294 42 Luštěnice
Marie Šlégrová, Voděrady č.p. 55, 294 42 Luštěnice
Václav Kubín, Bojetice č.p. 9, 294 41 Dobrovice
Růžena Kubínová, Bojetice č.p. 9, 294 41 Dobrovice
Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Jana Carvová, Dražice č.p. 6, 294 71 Benátky nad Jizerou 1
Karel Horáček, Voděrady č.p. 52, 294 42 Luštěnice
Miloslav Taneček, Voděrady č.p. 51, 294 42 Luštěnice
Miluše Tanečková, Voděrady č.p. 51, 294 42 Luštěnice
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Jaromír Marek Pumr, Plovdivská č.p. 3426/7, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
Martin Kaudl, Voděrady č.p. 58, 294 42 Luštěnice
Světlana Mészárosová, Ke Školce č.p. 353, Světice, 251 01 Říčany u Prahy
Jan Jonáš, Voděrady č.p. 23, 294 42 Luštěnice
Václav Bím, Voděrady č.p. 64, 294 42 Luštěnice
Luboš Humpola, Tyršova č.p. 513, 294 41 Dobrovice
Václav Šulc, Voděrady č.p. 39, 294 42 Luštěnice
Blanka Šulcová, Voděrady č.p. 39, 294 42 Luštěnice
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Klára Charvátová, Voděrady č.p. 57, 294 42 Luštěnice
Petr Koudelka, Nová č.p. 85, 294 42 Luštěnice
Stanislav Lang, Voděrady č.p. 65, 294 42 Luštěnice
František Prchlík, Voděrady č.p. 68, 294 42 Luštěnice
Marie Prchlíková, Voděrady č.p. 68, 294 42 Luštěnice
Dagmar Hůlková, Voděrady č.p. 15, 294 42 Luštěnice
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, příspěvková
organizace, IDDS: a6ejgmx
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Ivana Volfová, Východní č.p. 927/9, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Ladislav Liška, Voděrady č.p. 47, 294 42 Luštěnice
Milena Kroupová, Ve Skalici č.p. 250/10, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Jan Páša, Voděrady č.p. 62, 294 42 Luštěnice
Ivana Vilímková, Voděrady č.p. 62, 294 42 Luštěnice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe - Pracoviště Poděbrady, náměstí T. G.
Masaryka č.p. 1130, 290 01 Poděbrady
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Účastnící řízení nebo jejich zástupci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou
vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 6, 9, 10, 11, 12, 17, 23, 24, 25, 26/1, 26/3, 27/2, 27/3, 36, 37, 40, 41, 58, 61, 63, 65, 73,
74, 76, parc. č. 8/1, 9/1, 10, 25, 26, 28/4, 35/4, 44/3, 44/4, 46/1, 46/9, 46/10, 49/2, 49/16,
49/17, 70/16, 71/7, 71/15, 71/24, 76/2, 127/8, 154/1, 154/5, 156, 162/3, 162/4, 162/15,
162/17, 162/20, 162/24, 164/3, 165/2, 183/16, 183/17, 183/18, 183/21, 183/22, 185/4, 264,
273, 274, 275/1, 276, 277, 4/7 v katastrálním území Voděrady u Luštěnic
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Luštěnice, Voděrady č.p. 19, č.p. 24, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 9, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 1, č.p.
35, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 39, č.p. 41, č.p. 57, č.p. 67, č.p. 61, č.p. 68, č.p. 71
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá
Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí
č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
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Ostatní:
SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy
Obecní úřad Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor správní a obecní živnostenský úřad -podatelna,
Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1

