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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
stavební sekce - územní odbor Praha
Sp. zn.: MP-SDP0108/17-12/Lh
V Praze dne 17. dubna 2018
Č. j.: DUCR-21741/18/Lh
Telefon: +420 602 686 781
Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing.
E-mail: linhart@ducr.cz

ROZHODNUTÍ
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební povolení
pro stavbu dráhy:
Trať Nymburk - Mladá Boleslav
“Zvýšení kapacity, 2.stavba“
v rozsahu:
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení
PS 09-01-01 Výhybna Straky, SZZ
PS 11-01-01 ŽST Čachovice, SZZ
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení
PS 08-01-01 Veleliby – Straky, TZZ
PS 10-01-01 Straky – Čachovice, TZZ
PS 12-01-01 Čachovice – Luštěnice, TZZ
D.1.5 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
PS 02-01-01 Veleliby – Mladá Boleslav, DOZ
D.2 Železniční sdělovací zařízení
D.2.1 Kabelizace včetně přenosových systémů
PS 09-02-01 Výhybna Straky, místní kabelizace
PS 11-02-01 ŽST Čachovice, místní kabelizace
PS 02-02-01 Nymburk – Luštěnice, DOK, TK
PS 02-02-02 Nymburk – Luštěnice, přenosový systém
PS 02-02-04 Nymburk – Luštěnice, úpravy stávajících DOK, TK, HDPE
PS 02-02-05 Nymburk – Luštěnice, úpravy stávajících DOK, HDPE ČD-T
D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení
PS 07-02-01 ŽST Veleliby, telefonní zapojovač
PS 09-02-02 Výhybna Straky, telefonní zapojovač
PS 09-02-05 Výhybna Straky, EZS
PS 09-02-06 Výhybna Straky, sdělovací zařízení
PS 11-02-02 ŽST Čachovice, telefonní zapojovač
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PS 11-02-06 ŽST Čachovice, EZS
PS 11-02-07 ŽST Čachovice, sdělovací zařízení
D.2.3 Informační zařízení
PS 10-02-01 Zastávka Všejany, rozhlasové zařízení
PS 11-02-03 ŽST Čachovice, rozhlasové zařízení
PS 11-02-03.1 ŽST Čachovice, informační systém
PS 11-02-04 ŽST Čachovice, kamerový systém
D.2.4 Traťové radiové spojení
PS 02-02-03 Nymburk – Luštěnice, úpravy TRS, MRS
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.3.1 Dispečerská řídící technika
PS 04-06-01 Nymburk – Čachovice (včetně), Dálková diagnostika DDTS ŽDC
PS 04-06-02 ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC
PS 04-06-03 ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění DŘT
PS 09-06-01 Výhybna Straky, DŘT
PS 11-06-01 ŽST Čachovice, DŘT
D.3.5 Technologie transpormačních stanic VN/NN
PS 09-03-01 Výhybna Straky, TS 22/0,4 kV, technologie
PS 09-03-02 Výhybna Straky, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba
PS 11-03-01 ŽST Čachovice, rozvodna 0,4 kV, technologie
PS 11-03-02 ŽST Čachovice, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba
E.1 Inženýrské objekty
E.1.1 Železniční svršek a spodek
SO 09-10-01 Výhybna Straky, železniční svršek
SO 09-11-01 Výhybna Straky, železniční spodek
SO 11-10-01 ŽST Čachovice, železniční svršek
SO 11-10-01.1 ŽST Čachovice, železniční svršek vlečky
SO 11-11-01 ŽST Čachovice, železniční spodek
SO 02-15-01 Výstroj trati, 2. stavba
E.1.2 Nástupiště
SO 11-14-01 ŽST Čachovice, nástupiště
E.1.3 Železniční přejezdy
SO 09-13-01 Železniční přejezd, ev. km 6,461
SO 11-13-01 Železniční přejezd, ev. km 11,404
SO 11-13-01.1 Železniční přejezd, ev. km 11,404, úprava vodovodu
SO 02-13-01 Drobné stav. úpravy zabezpečovaných žel. přejezdů, 2. stavba
E.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 09-21-01 Železniční propustek, ev. km 6,928
SO 11-20-01 Železniční most, ev. km 12,046
SO 11-21-01 Železniční propustek, ev. km 12,190
E.1.8 Pozemní komunikace
SO 09-30-01 Výhybna Straky, přístup k technologické budově
SO 02-30-01 Dopravní trasy, 2.stavba
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
E.2.1 Pozemní objekty budov
SO 09-40-01 Výhybna Straky, technologická budova
SO 11-40-01 ŽST Čachovice, technologická budova
SO 11-40-02 ŽST Čachovice, stavební úpravy ve VB
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
SO 11-41-01 ŽST Čachovice, přístřešky pro cestující

2 /22

E.2.4 Orientační systém
SO 11-43-01 ŽST Čachovice, orientační systém

E.3 Silnoproudá a energetická zařízení
E.3.4 Ohřev výměn
SO 09-64-01 Výhybna Straky, elektrický ohřev výhybek
SO 11-64-01 ŽST Čachovice, elektrický ohřev výhybek
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 09-62-01 Výhybna Straky, rozvod nn a osvětlení
SO 10-62-01 Zastávka Všejany, úprava rozvodu nn a osvětlení
SO 11-62-01 ŽST Čachovice, úprava rozvodu nn a osvětlení
E.3.8 Vnější uzemnění
SO 09-65-01 Výhybna Straky, technologická budova - vnější uzemnění
SO 11-65-01 ŽST Čachovice, technologická budova - vnější uzemnění

Stavebník:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234
zastoupenou na základě plné moci společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000
Praha, IČ 25793349.
Umístění stavby:
Stavba je umístěna následovně:
k.ú. Čachovice

573/23, 573/25, 591/4, 594/2, 624/2, 625/7, 633/6, 639/5, st. 94, 573/19 původní parcela KN 573/1 (PK
575), 573/2, 579/1 původní parcely: KN 579/1 (PK 576/2) a KN 579/1 (PK 580/8), 573/8 původní parcela
KN 573/2 (PK 576/1), 573/9 původní parcela KN 573/2 (PK 591), 591/1 původní parcela KN 591/1, 693/22
původní parcela KN 693/3 (PK 591), 633/10 původní parcela 633/2 při digitalizaci byla rozdělena na parcely
633/2, 693/4 (vodní pl.) a 633/10, 633/2, 693/4 původní parcela 633/2 při digitalizaci byla rozdělena na
parcely 633/2, 693/4 (vodní pl.) a 633/10, 784/1 původní parcela 785/1 při digitalizaci byla rozdělena na
parcely 785/1, 784/1 (vodní pl.) a 785/3, 785/1, 785/3 původní parcela 785/1 při digitalizaci byla rozdělena
na parcely 785/1, 784/1 (vodní pl.) a 785/3, st. 272, 624/1, 625/4, 642/2, 594/1, 792
k.ú. Dvory u Nymburka
360/2, 363/1, 364/1, 771, 829, 831, 360/3, 364/2, st. 74
k.ú. Krchleby u Nymburka
1151/2, 1220/18, 1223/19, 1241/129, 1302/42, 1302/51, 1302/52, 1320/1, 1320/4, 1151/72, 1241/131
k.ú. Nymburk
1748/1, st. 477, 1748/172, 1748/90, 1748/23
k.ú. Straky
1311/6 původní parcela 574/1 (PK 1311/6), 647, 683, 491/10, 491/29, 491/30, 491/31, 491/5, 491/9,
570/13, 570/14, 574/23, 574/3, 574/4, 574/6, 644/24, 644/4, 644/5, 645/3, 673/1, 684/2, 593/5 původní
parcela 593 (PK 2088/1), 588, 589, 590
k.ú. Struhy
836
k.ú. Újezd u Luštěnic
871, 872, 885
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k.ú. Vlkava
317/26, 535/1, 535/2, 536/1
k.ú. Všechlapy u Nymburka
234/1
k.ú. Všejany
1233, 713/4

Stručný popis stavby:
Stavba řeší zvýšení kapacity stávající jednokolejné trati Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n.,
zejména pro potřeby intenzivní nákladní dopravy. Dojde ke stavebním úpravám v dopravách, které
zahrnují prodloužení dopravních kolejí v železniční stanici Čachovice a zřízení nové výhybny
Straky. V obou dopravnách bude sanován železniční spodek a rekonstruován železniční svršek a
stávající mostní objekty.
Dále dojde k výměně staničních i traťových zabezpečovacích a sdělovacích zařízení za nové, které
bude umístěno v nových technologických budovách.

Podrobně viz.projektová dokumentace.
Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení.
Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a
ustanoveními stavebního zákona.
Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou
se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před
18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u
vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě
ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby
práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby,
které jsou držiteli takového oprávnění.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
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č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8.
Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení
a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem
a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9.
Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno
jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním
žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu,
stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti
určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových
cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně
odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným
hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v
uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a
Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě
informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.,
Letenská 123/4, 11801 Praha 1 č.j. ARUP-2642/2018 ze dne 12. 3. 2018: Zahájení
zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně (poštou či emailem)
Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. v předstihu nejméně 14 dnů.
20. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP,
Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav č.j.: 48928/2016/OPMR/masch ze dne
29. 11. 2016:
20.1.
Plánovaná stavba bude realizována dle předložené projektové dokumentace pro
vydání stavebního povolení; Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba",
kterou v srpnu 2016 vypracovala obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., Olšanská la, 130 80
Praha 3, IČO 25793349 jako zakázku číslo 15 507 201. Jakékoli změny vůči tomuto
projektu budou provedeny pouze s předchozím souhlasem zdejšího orgánu ochrany přírody.
20.2.
V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona bude zabezpečeno, aby v souvislosti s
realizací plánované stavby nedocházelo k nadbytečnému poškozování dřevin a ostatních
porostů, ke zraňování a úhynu živočichů či ničení jejich biotopů, kterému lze zabráni
technicky a ekonomicky dostupnými prostředky, tzn. veškeré zásahy do stávajících porostů
provádět v nezbytně nutné míře, v souladu s normou ČSN 83 9061 o ochraně stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a pokud možno v období
vegetačního klidu, zejména je však nutné zabráni ohrožování ptáků během hnízdění nebo
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zvláště chráněných živočichů - zvláště přípravné práce (případné zásahy do porostů,
skrývka zeminy, demolice stávajících objektů apod.) je nutné realizovat pokud možno v
období mimo hlavní hnízdní období ptactva, tj. mimo období duben - červenec včetně, v
každém případě po zjištění že se v dotčené lokalitě nevyskytují žádní hnízdící ptáci nebo
zvláště chránění živočichové (v takovém případě je nutné práce pozastavit, informovat
zdejší orgán ochrany přírody a vyčkat jeho dalších pokynů). V případě zjištění výskytu
hnízdícího ptactva, zvláště chráněných živočichů i možného ohrožení obecně chráněných
živočichů budou práce v dotčené lokalitě okamžitě pozastaveny a bude neprodleně
informován příslušný orgán ochrany přírody, který rozhodne o dalším postupu.
Upozorňujeme investora, že dle § 50 zákona jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve
všech vývojových stádiích, včetně jimi užívaných přirozených a umělých sídel. Rovněž v
souladu se zněním § 5a odst. 1 písm. b) zákona je zakázáno úmyslné poškozování, ničení
nebo odstraňování hnízd volně žijících ptáků a dle §5a odst. 1 písm. d) i úmyslné
vyrušování ptáků zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.
20.3.
Eventuální kácení dřevin mimo les o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí
větším než 80 cm nebo odstraňování souvislých náletových či keřových porostů na ploše
větší něž 40 m2 bude provedeno až na základě povolení od příslušného orgánu ochrany
přírody, tzn. obecního úřadu dle dotčeného katastrálního území.
20.4.
Koncové části rour propustu nebudou hladké, eventuálně budou alespoň na dně ve
vnitřním prostoru propustku v délce cca minimálně 50 cm od vtoku či výtoku „zdrsněny" z
důvodu usnadnění migrace drobných živočichů.
20.5.
Bezprostředně po ukončení vlastních stavebních prací bude dotčená lokala uvedena
do řádného stavu – tzn., budou realizovány odpovídající terénní a vegetační úpravy zejména urovnání povrchů, ohumusování a osetí svahů násypového tělesa a dotčených
nezpevněných svahů koryta vodního toku vhodnou travní směsí.
20.6.
Zdejšímu orgánu ochrany přírody bude minimálně s desetidenním předstihem
oznámen termín zahájení a ukončení stavby.
21.

Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP,
Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav č.j.: ŽP-336.2-44162/2016 ze dne 18.
10. 2016:
21.1.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů: dle ustanovení § 5 odstavec 3 požadujeme, aby případné odstranění nelesní
zeleně proběhlo mimo období hnízdění ptáků tj. mimo 1.4.-30.7. běžného roku.
21.2.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů:
21.2.1. O odpadech vznikajících při výstavbě bude vedena samostatná evidence v rozsahu
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
Doklady o nezávadném odstranění budou přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas.
21.2.2. Na magistrát města Mladá Boleslav budou předloženy doklady:
21.2.2.1. o množství a způsobu likvidace odpadů obsahující azbestová vlákna nebo
azbestový prach;
21.2.2.2. o množství a způsobu likvidace výkopové zeminy, která dle rozborů bude
použita buď jako technologický materiál na zajištění skládky nebo bude použita
k terénním úpravám případně na rekultivace (ustanovení § 12 vyhl. č. 294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
v platném znění).
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22. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP,
Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav č.j.: ŽP.245/7-34292/2014 ze dne 3. 12.
2014:
22.1.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace “Zvýšení kapacity trati
Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“ vypracované v září 2013 kolektivem autorů pod
vedením Ing. Pavola Bartoše, hlavního inženýra projektu.
22.2.
V průběhu výstavby bude přiměřeným způsobem sledován vývoj meteorologické a
hydrologické situace v povodí vodního toku Vlkava, aby v případě povodně mohly být
dočasně úložiště stavebního materiálu včas odklizeny.
22.3.
Uskladněný materiál bude zabezpečen tak, aby při zvýšených povodňových
průtocích nemohlo dojít k následnému odplavení.
22.4.
Při provádění prací bude věnována dostatečná pozornost technickému stavu
použitých stavebních strojů a mechanizmů, které je nutno zajistit proti úniku škodlivých
látek do terénu.
22.5.
Případné havarijní úniky pohonných hmot a provozních kapalin budou okamžitě
ohlášeny vodoprávnímu úřadu (prostřednictvím HZS).
22.6.
Odpady budou likvidovány v souladu s platnou právní legislativou na úseku
odpadového hospodářství.
22.7.
Pro stavbu bude v souladu s § 71 odst. 4 vodního zákona vypracován povodňový
plán a dále plán opatření pro případ havárie dle § 39 odst. 2 vodního zákona. Oba plány
budou předloženy zdejšímu vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení.
22.8.
Za stabilitu objektů včetně dlažeb u mostu a propustků bude trvale odpovídat jejich
vlastník.
22.9.
U železničního mostu a propustků budou respektovány výškové úrovně původního
pevného dna a plynulost náběhů koryt tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zanášení.
22.10.
Budou zachovány průtočné prolily konstrukce propustků.
23.

Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Městského úřadu Nymburk, OŽP,
Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 100/49739/2016 ze dne 14. 11. 2016:
23.1.
Vzhledem ktomu, že vodní tok je podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.
významným krajinným prvkem, zajistí investor akce provádění prací tak, aby během
stavebních prací nedošlo k poškozování perspektivních dřevin nebo ke zraňování
živočichů, či ničení jejich biotopů.
23.2.
Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací stavby „Zvýšení
kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“, vypracovanou společností SUDOP
PRAHA a.s., IČO: 25793349, se sídlem Olšanská la,130 80 Praha 3.
23.3.
Stavbu lze provádět celoročně s výjimkou rozmnožovacího období obojživelníků
(zpravidla od 15.03. do 15.05.).
23.4.
Zásah do VKP je možné provést až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (§ 74
správního řádu), provádění prací bude orgánu ochrany přírody oznámeno 10 dní předem.
23.5.
Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku
znečištění povrchových vod, do koryta toku nebude ukládán žádný materiál.

24.

Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Městského úřadu Nymburk, OŽP,
Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 100/52620/2014 ze dne 8. 12. 2014:
24.1.
Při výkopových pracích není přípustné poškození větších kořenů a odstraňování
kořenů o průměru větším než 30 mm.
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24.2.
V případě otevřené rýhy, která nebude zasypána do 48 hodin, je nutné přistoupit
k ochraně proti vysychání.
24.3.
U stromů ležících v těsné blízkosti výkopů požadujeme, aby po celou dobu
stavebních a výkopových prací byl kmen stromů vhodným způsobem zabezpečen proti
poškození.
24.4.
Kořenová zóna bude chráněna proti nežádoucímu zhutnění; povrchové poškození
kmene a kořenů je nutné ihned ošetřit fungicidním přípravkem.
24.5.
Stavební odpadový nebo výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa v k.ú. Straky.
24.6.
V průběhu provádění stavby nesmí být poškozeny vzrostlé lesní dřeviny.
25.

Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Městského úřadu Nymburk, OŽP,
Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 100/53690/2014 ze dne 19. 12. 2014:
25.1.
Před zahájením stavby bude na odnímané ploše provedena skrývka kulturních vrstev
půdy dle schválené Bilance skrývek. Skryté podorničí bude deponováno v místě stavby a
po jejím ukončení bude následně využito k terénním úpravám v okolí stavby. Vrstva ornice
bude deponována odděleně a bude následně poskytnuta zpětně k zemědělskému využití.
Toto bude orgánu ochrany ZPF MěÚ Nymburk dokladováno nejpozději do vydání povolení
o užívání stavby (kolaudace).
25.2.
O platbě odvodů rozhodne MěÚ Nymburk, jako příslušný orgán ochrany ZPF, na
základě výpočtu v návaznosti na pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů.
25.3.
Během stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku plynných, kapalných a
pevných látek poškozujících zemědělský půdní fond a k odstranění případných škod,
vzniklých stavební činností. Po ukončení stavby bude řádně provedena zpětná rekultivace
pozemků použitých pro „pracovní pruh“.

26. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Městského úřadu Nymburk, OŽP,
Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 100/44369/2016/Šan ze dne 17. 10.
2016: Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů:
26.1.
Odpady vzniklé během stavby budou v místě stavby tříděny a přednostně předány
oprávněné organizaci k dalšímu využití, teprve až prokazatelně nevyužitý odpad lze uložit
na povolenou skládku.
26.2.
Zemina, která nebude použita v místě stavby k terénním úpravám, bude likvidována
jejím předáním oprávněné osobě, nebo pokud by byla zemina použita k terénním úpravám
mimo místo stavby, budou před uložením na toto konkrétní místo předloženy na odbor
životního prostředí MěÚ Nymburk rozbory této zeminy dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a
10.2 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., (nevztahuje se na zeminu a hlušinu předanou k využití
nebo odstranění organizaci oprávněné dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a jejímu převzetí.
26.3.
Doklady o předání odpadů oprávněné osobě budou předloženy Městskému úřadu
Nymburk odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání
kolaudačního souhlasu nebo k souhlasu s užíváním stavby.
27.

Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Městského úřadu Nymburk, OŠK a PP,
Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: ŠKaPP/060/1980/2017/10/2017 ze
dne 1. 2. 2017:
27.1.
Stavbou nebudou dotčeny žádné kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 20/1987 Sb.“). Při výskytu drobné solitérní architektury místního významu, jakou jsou
např. Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, milník v místě prací, je žádoucí
zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.
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27.2.
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, upozorňuje, že
vzhledem k tomu, že stavební činnost bude prováděna na území s možnými
archeologickými nálezy, jsou podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.,
stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému
ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i.. Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá
Strana, tel. 257 014 310, fax 257 531 855. Tento záměr je možné současně oznámit Ústavu
archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, tel.
274 814 463, fax 274 817 993, popř. také Polabskému muzeu v Poděbradech, Palackého
68, 290 55 Poděbrady, tel. 325 612 640, fax 325 611 092 pro rychlé zajištění nálezové
situace, jakožto organizacím oprávněným k provádění archeologických výzkumů.
27.3.
Stavebníci jsou dále podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinni
umožnit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i. nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
27.4.
Záchranný archeologický výzkum probíhá na základě dohody o podmínkách
záchranného archeologického výzkumu, uzavřené mezi subjektem provádějícím záchranný
archeologický výzkum na straně jedné a vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na
které se má záchranný archeologický výzkum provádět, na straně druhé.
27.5.
Podle ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v
souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen
neprodleně oznámit nález příslušnému stavebnímu úřadu a Městskému úřadu Nymburk,
odboru školství, kultury a památkové péče, jako příslušnému orgánu státní památkové péče
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v
místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního
podnikatele (tj. osobu oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako
předmětu své činnosti podle živnostenského zákona) nebo na osobu zabezpečující přípravu
stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.
28.

Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Městského úřadu Nymburk, OSMM,
Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk zn.: 050/1449/2017/Jeř ze dne 18. 1.
2017:
28.1.
Před zahájením stavebních prací bude v předstihu předložena žádost MěÚ Nymburk,
odboru SMM (okres Nymburk) a Magistrátu Mladá Boleslav, odboru dopravy (okres Mladá
Boleslav) o Stanovení přechodné úpravy provozu v místě staveb ( Straky-Krchleby a
Čachovice) včetně objízdných tras po silnicích II., III. třídy, případně po místních
komunikacích ( § 77 zákona č. 361/2000 Sb.)., k výše uvedenému bude doložen projekt
dopravního značení odsouhlasený Policií ČR-DI Nymburk a Mladá Boleslav a KSÚS p.o.
Zborovská 11, Praha 5 (správce silnic II. a III. třídy). Zvláštní užívání podle §24 odst. (2)
zákona č. 13/1997 Sb. poté vydá Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy (správní
úřad pro silnici č. I/38).
28.2.
Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v předstihu MěÚ Nymburk,
odbor SMM o případné Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/332 ( § 77 zákona
č. 361/2000 Sb.)., k výše uvedenému bude doložen projekt dopravního značení
odsouhlasený Policií ČR-DI Nymburk.
28.3.
Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v předstihu OAD Kolín, s.r.o.
(Ing. Martin Pípal, tel. 602 140 940) o případné přemístění autobusových zastávek a
objízdných tras pro hromadnou autobusovou dopravu.
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29.

Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03
Hradec Králové č.j.: PVZ/16/32215/Mf/0 ze dne 2. 11. 2016:
29.1.
Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí
Labe a plánem dílčího povodí Horního a Středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je
předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizaci záměru nedojde ke zhoršení
stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení
dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
29.2.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy uvedených
vodních toků v tomto stanovisku:
29.2.1. V další fázi projektové dokumentace předložit k odsouhlasení povodňový a havarijní
plán stavby.
29.2.2. Detail řešení provizorního přemostění požadujeme předem předložit k odsouhlasení
na Povodí Labe, statní podnik – Provozní středisko Mladá Boleslav (Jaroslav Bechyně,
tel.: 326 324 294).
29.3.
Dále upozorňujeme, že z hlediska majetkoprávních vztahů může dojít k dotčení
pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, statní podnik.
Z tohoto důvodu požadujeme předložit záborový elaborát stavby s vyznačením případného
dotčení pozemků ve správě Povodí Labe, statní podnik.

30.

Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, Jana Palacha /1970, 27201 Kladno Ev.č. PCNP – 1335- 2/2016/PD
ze dne 26. 10. 2016: Respektovat požadavky požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ),
které tvoří nedílnou součást projektové dokumentace.

31.

Stavebník dodrží podmínky stanoviska: RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1,
602 00 Brno zn.: 5001244555 ze dne 4. 2. 2016 a zn.: 5001437463 ze dne 26. 1. 2017 a
zn.: 5001437491 ze dne 31. 1. 2017.

32.

Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje, ÚP Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 150/, 29334 Mladá
Boleslav č.j.: KHSSC 53497/2016 ze dne 3. 11. 2016:
32.1.
Vzhledem k tomu, že se v objektu stavědla v ŽST Čachovice nachází materiál
obsahující azbestová vlákna, je nutno oznámit tuto skutečnost Krajské hygienické stanici
Středočeského kraje se sídlem v Praze, územnímu pracovišti v Mladé Boleslavi. Pracovníci
při odstraňování střešní krytiny se budou při práci s tímto materiálem řídit ustanoveními
§ 21 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci.
32.2.
Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu dodavatel
stavby doloží místopřísežné prohlášení, že pro stavbu nové části veřejného vodovodu
použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
32.3.
Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude
předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku vody odebrané z nové části
vodovodu. Rozbor musí být proveden minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle
požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanová hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorku vody
musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 zákona.
32.4.
Pro kolaudační souhlas bude doložen protokol měření hluku v chráněném venkovním
prostoru stavby čp. 19 Čachovice. V případě překročení hygienického limitu budou
v protokolu o měření hluku zároveň navržena odpovídající protihluková opatření.
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33. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská
123/4, 11801 Praha 1 č.j.: ARUP – 353/2017 ze dne 18. 1. 2017: Předmětný stavební záměr
proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení záchranného
archeologického výzkumu - vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného
archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně
(poštou či emailem) Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v předstihu nejméně 14
dnů.
Podrobné vyjádření k této akci s přihlédnutím k místním podmínkám může podat Muzeum
Mladoboleslavska, archeologické oddělení. Hrad 1 - Staroměstské náměstí, 293 01 Mladá
Boleslav.
34. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechová 1151,
293 22 Mladá Boleslav zn.: 929/17/Ge ze dne 31. 3. 2017.
35. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Státního pozemkového úřadu, odbor
vodohospodářských staveb, Husitská 1024/11a, 130 00 Praha 3 zn.: SPU 037161/2017 ze
dne 7. 3. 2017:
35.1.
budou dodrženy skutečnosti uvedené v předložené dokumentaci,
35.2.
HOZ požadujeme respektovat a zachovat jeho funkčnost,
35.3.
při provádění stavebních prací zabránit zanášení HOZ zeminou a jiným materiálem,
35.4.
postupovat tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality vody
35.5.
přizvat zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb před kolaudací stavby k
odsouhlasení provedených prací.
36. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: Vak Nymburk, Bobnická 712, 288 21
Nymburk zn.: 0202/2017 ze dne 19. 1. 2017:
36.1.
V uvedeném území dojde k souběhu a křížení s vodovodní a kanalizační sítí.
36.2.
Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Nymburk
(tel. 325/513243, p. Bohuslav Časar, casar@vak-nymburk.cz).
36.3.
Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení (tel.
325/513243, 602/422449 p. Aleš Svoboda).
36.4.
Při realizací stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké
mechanizace přes podzemní zařízení ve správě naší a.s.
36.5.
Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001
Sb. a podmínek CSN 73 6005 (Prostorové upořádání sítí technického vybavení).
36.6.
Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety
upravovaných povrchů.
36.7.
Veškeré dešťové vody požadujeme vsakovat do okolní zelené.
36.8.
Po dokončení stavby zajisti realizační firma provedení kamerové prohlídky stávající
kanalizace v dotčeném území a výsledek předá na VaK Nymburk, a.s. k posouzení.
36.9.
Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a
kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto
všeobecných podmínek: Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k
poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů
stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí;
a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájeni prací
nejméně 10 dnů předem
b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)
c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
.
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upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a
nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně
vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedaní zabezpečit proti poškození
f) nad trasou vedení doržet zákaz pojíždění vozidly, dokud nebude provedena odhrana sítí
proti mechanickému poškození
g) při prováděni zemních prací zhutnit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a
kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně
poškozeno a zda byly dodrženy platné normy a stanovené podmínky. Tyto činnost u naší
organizace zjišťuje: pan Časar Bolnalav tel. +420325/513243, +420602/485770;
i) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s.
+420325/513804
.
i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 73 6005
j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti podané nejméně 10 dnů před
požadovaným termínem p. Svoboda Aleš M. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel
+420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádřem popř. jeho
kopii.
k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani
vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě
přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel.
+420325/513243 linka 16.
d)

37. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Obce Všechlapy, Ronovská 200, Všechlapy 288 02
Nymburk č.j.: 174/2016 ze dne 6. 4. 2016: V případě, že dojde ke křížení a styku
s inženýrskými sítěmi ve správě O.Ú. Všechlapy (veřejné osvětlení a rozhlas), v místě stavby
požadujeme v trase křížení provádět zemní práce ručně, kabely jsou uloženy mezi jednotlivými
sloupy veřejného osvětlení. Před zahájením stavebních prací žádáme o vytýčení těchto inž. sítí:
fi. Medios – MK s.r.o., Náměstí Republiky 60, 589 03 Městec Králové, p. Vytlačil tel.:
604 794 394.
38. Stavebník dodrží podmínky sdělení společnosti: ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19,
326 00 Plzeň zn.: 1091833771 ze dne 10. 3. 2017, zejména:
38.1.
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný
průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si
upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
38.2.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma
nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do
ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ
Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje
pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí
změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas
společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického
zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet
taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
38.3.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka
alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje
pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
38.4.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,
nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800
850 860.
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39. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: Mirnet s.r.o., Boleslavská 1692, 288 02
Nymburk ze dne 28. 1. 2016: Souhlasíme s vybudováním zamýšlené stavby. Podmínkou je
nepoškození vedení našeho klienta a před započetím prací v kolizních místech je nutné provést
místní šetření za účelem dohodnutí postupu vlastních prací s našim zástupcem.
40. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Policie České republiky - Krajské ředitelství
Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, Štefánikova
1304/, 29305 Mladá Boleslav 5 č.j.: KRPS-363084/ČJ-2016-010706 ze den 25. 10. 2016:
40.1.
Před zahájením prací musí zhotovitel, nebo investor včas předložit zdejšímu
dopravnímu inspektorátu aktuální návrh dopravně inženýrských opatření k vydání
stanoviska, přičemž řešení může být odlišné od nyní předpokládaného pro potřeby
stavebního řízení. Zároveň je nutné požádat o souhlas se zvláštním užíváním komunikací.
40.2.
O stanovení přechodné úpravy provozu a povolení zvláštního užívání komunikací
následně požádáte Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a SH.
41. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Obce Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice
č.j.: 122/16 ze dne 18. 3. 2016: Obec Luštěnice má zájem realizaci stavby a vzájemné
koordinaci zajistit položení (připoložení) kabelů pro VO směr Rejšice. Žádáme o informaci
ohledně podmínek k zajištění požadavků Obce Luštěnice na položení kabelů VO. Kontaktní
osoba Ing. Pavel Pavlíček +420 777 320 097, pavlicek@lustenice.cz
42. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Policie České republiky - Krajské ředitelství
Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát, Boleslavská 1831/,
28829 Nymburk č.j.: KRPS-332196-1/ČJ-2016-010806-PD ze dne 3. 11. 2016:
42.1.
Předložený návrh přechodné úpravy provozu je pouze orientační. Před zahájením
stavby bude předložen návrh přechodné úpravy provozu, který bude případně upraven dle
aktuální dopravní situace včetně aktuálních omezení.
42.2.
V místě připojení technologické budovy na silnici č.II/332 bude umístěno DZ č.Z11c
a Z11d. Vzhledem ke vzdálenosti připojení od železničního přejezdu bude na silnici
č.II/332 umístěno DZ č.B24 ve směru od Krchleb.
42.3.
Při uzavírce železničního přejezdu P2789 na silnici č.II/332 bude před vlastní
uzavírkou omezena rychlost na 30 km/h (70-50-30). U DZ č.Z2 v místě uzavírky budou
výstražná světla. Na silnici č.I38 v obci Krchleby bude od Mladé Boleslavi před
křižovatkou se silnicí š.II/332 doplněno DZ č.IP22. DZ č.IP10a+E3a+Z2 půlová bude
doplněno na silnici č.II/332 při výjezdu z obce Straky.
42.4.
Tam, kde je navrženo omezení rychlosti vozidel na 30 km/h mimo obec, bude
omezení provedeno sestupně po 20 km/h (70-50-30).
42.5.
Výjezd vozidel stavby na silnice a místní komunikace na území okresu Nymburk,
bude v místech, kde jsou odpovídající rozhledové poměry (případně budou rozhledové
poměry zajištěny úpravou vegetace), a nebude tak omezena rychlost na silnicích a místních
komunikacích. Výjimkou je výjezd vozidel ze stavby na silnici č.II/332 u železničního
přejezdu P2789.
42.6.
Dopravní značky musí být obsazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 65
Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
42.7.
Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 – Zásad pro vodorovné
dopravní značení na pozemních komunikacích.
42.8.
Dopravné značka musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
42.9.
Dopravní inspektorát PČR Nymburk požaduje před zahájením stavby předložit
k odsouhlasení podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (DIO) dle
aktuální dopravní situace.
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43. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Obce Smilovice, 294 42 Luštěnice ze dne 1. 3. 2016:
43.1.
Vodovodní a kanalizační řady – informační zákres uveden v příloze a přesné
zaměření poskytne provozovatel VaK Nymburk.
43.2.
Kanálová vpusť kterou jsou odváděny dešťové vody z komunikace I/38, přesné
geometrické zaměření není k dispozici, proto uvádíme zákres v příloze a kanálová vpusť je
viditelná pouhým okem, nachází se cca 1 metr pod úrovní pražců.
44. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00
Praha 3 zn.: 3049/2016-O ze dne 9. 2. 2016 a to včetně všeobecných příloh.
45. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Obce Všejany, Hlavní 120, 294 43 Čachovice
č.j.: 0085/2016 ze dne 11. 3. 2016: Pro vyměření vodovodního a splaškového řadu se obraťte
na VaK Mladá Boleslav.
46. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3 č.j.: 509566/17 ze 12. 1. 2017, zejména:
46.1.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené,
změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v
žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se
žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném
zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby
ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom,
která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádřeni nastane nejdříve.
46.2.
Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných
podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou
nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen
řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti České telekomunikační
infrastruktura a.s.
46.3.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že:
46.3.1. existence a poloha jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy
SEK společnosti Česká telekomunikačním infrastruktura a.s. anebo
46.3.2. toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje
dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do
Ochranného pásma SEK vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím
zaměstnance společnosti Česká telekomunikační inkastruktura a.s. pověřeného
ochranou sítě - Roman Křivka, e-mail: roman.krivka@cetin.cz nebo Petr Vála, e-mail:
petr.vala@cetin.cz (dále jen POS).
46.4.
Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení.
46.5.
Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
46.6.
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro
jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené
žádosti, dostupné informace o SEK.
46.7.
Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data
užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté
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informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností
vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů
práva autorského.
47. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: THERMOSERVIS spol. s r.o., gen Sochora 2175,
288 03 Nymburk ze dne 2. 2. 2016: Před zahájením stavby žádejte písemně o vytýčení našich
sítí v předpokládaném místě stavby. Parovodní potrubí DN 200 a horkovodní potrubí DN 200 je
v provozu a během stavebních prací je nutno dodržet podmínky dané výrobcem systému
předizolovaného potrubí, hlavně dodržet minimální výšku zásypu a krytí (min 60 cm), strojně
neobnažovat potrubí a nepřejíždět těžkou technikou vedení horkovodu.
48. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: ČD, a.s., RSM Praha č.j.: 1730/2016 ze dne 11. 7.
2016, zejména:
48.1.
V případě zásahu do zeleně na pozemcích ve vl. ČD, a.s. musí být předem
kontaktová ekolog RSM Praha Ing. Šimůnková, tel.: 602 604 764. Bude vydán souhlas na
základě smlouvy o právu provést stavby.
48.2.
Musí být dodržena norma ČSN 83 9061.
48.3.
Činnost stavebníka nesmí dojít ke znečištění pozemků ve vl. ČD, a.s.
49. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné
samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí
stavebník Drážnímu úřadu.
50. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců.
51. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti
vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a
posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
52. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena
předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
53. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a
staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich
vlastníkům.
54. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2020, včetně zkušebního provozu.
Účastníci řízení:
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona
•
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, zastoupená
na základě plné moci společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha
•
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15021 Praha zastoupená Krajskou správou silnic
Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
•
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk
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Obec Straky, 215, 28925 Straky
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151/,
29301 Mladá Boleslav 1
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Obec Čachovice, Polní 48/, 29443 Čachovice u Mladé Boleslavě
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
Obec Krchleby, Družstevní 36/, 28802 Krchleby
INA MB a.s., Pod Loretou 885/, 29306 Kosmonosy
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Pan Laš Tomáš, Hradební 176/, 28802 Nymburk
Paní Lejsková Ludmila, Dobrovského 751/10, 28802 Nymburk
Družstvo vlastníků Krchleby, Vávrova 4/, 28802 Nymburk 2
Paní Krninská Pýchová Blanka, Družstevní 5/, 29443 Čachovice
Pan Knespl Josef, 6.května /98, 29443 Čachovice
Pan Krninský Kamil, Družstevní 5/, 29443 Čachovice
Pan Vidner Ladislav, Lukavecká 2670/29, 19300 Praha 9 - Horní Počernice
Paní Vašáková Maria, Ing., CSc, Kloboukova 2261/79, 14800 Praha
Paní Suchomelová Markéta, Ing., Pod Děkankou 921/25, 14700 Praha
Paní Koutská Alena, Ing., Ostružinová 2181/24, 10600 Praha
Pan Němeček Jiří, Ing, Pod Děkankou 921/25, 14700 Praha
Pan Laš Luděk, Sadová 1344/, 28002 Kolín 5
o ostatní účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona - doručení veřejnou
vyhláškou

Odůvodnění
Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9,
IČ 70994234 zastoupenou na základě plné moci společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská
2643/1a, 13000 Praha, IČ 25793349 podal dne 14. března 2017 žádost o stavební povolení.
Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost
o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo
stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR17243/17/Lh ze dne 22. března 2017 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti
č.j.: DUCR-17241/17/Lh ze dne 22. března 2017. Dne 21. února 2018 byly odstraněny všechny
nedostatky žádosti.
Drážní úřad dne 6. března 2018 oznámil zahájení stavebního řízení a současně nařídil ústní
jednání spojené s ohledáním na místě na den 5. dubna 2018, kdy mohli uplatnit závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.
Souhlasy s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byly vydány :
• Magistrátem Města Mladá Boleslav, odborem stavebního a rozvoje města, oddělení
stavebního úřadu, Komenského 61, 293 01 Mladá Boleslav č.j. 48041/2016/SÚ/OLRO
ze dne 18. 10. 2016 a č.j.:7273/2017/SÚ/KlVa ze dne 13. 2. 2017.
•
•

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:
Plná moc pro zastupování stavebníka ze dne 14. 4. 2016
Vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3
(majetkoprávní vypořádání) ze dne 27. 3. 2017
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Smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, 14000 Praha 4
Stanovisko Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, pobočka Mladá Boleslav,
Bělská 151/, 29301 Mladá Boleslav 1 (majetkoprávní vypořádání) zn.: SPU 037327/2017/n
ze dne 25. 1. 2017
Nájemní smlouva mezi stavebníkem a společností České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka
Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a Družstvem vlastníků Krchleby,
Vávrova 4/, 28802 Nymburk 2
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a společností INA MB a.s., Pod
Loretou 885/, 29306 Kosmonosy
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi stavebníkem a společností INA
MB a.s., Pod Loretou 885/, 29306 Kosmonosy
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a panem Knesplem Josefem,
6.května /98, 29443 Čachovice
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a paní inženýrkou Koutskou
Alenou, Ostružinová 2181/24, 10600 Praha
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a paní Krninskou Pýchovou
Blankou, Družstevní 5/, 29443 Čachovice
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a panem Krninským Kamilem,
Družstevní 5/, 29443 Čachovice
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a panem Lašem Luďkem, Sadová
1344/, 28002 Kolín 5
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a panem Lašem Tomášem,
Hradební 176/, 28802 Nymburk
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a paní Lejskovou Ludmilou,
Dobrovského 751/10, 28802 Nymburk
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a Městem Nymburk, Náměstí
Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a Obcí Krchleby, Družstevní 36/,
28802 Krchleby
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a Obcí Čachovice, Polní 48/,
29443 Čachovice u Mladé Boleslavě
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a Obcí Straky,
215/, 28925
Straky
Smlouva o umožnění realizovat stavbu mezi stavebníkem a Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, Zborovská 11/, 15021 Praha 5
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a paní inženýrkou Suchomelovou
Markétou, Pod Děkankou 921/25, 14700 Praha
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a paní inženýrkou: Vašáková
Maria, Ing., CSc, Kloboukova 2261/79, 14800 Praha
Smlouva o zřízené věcného břemene mezi stavebníkem a panem Vidnerem Ladislavem,
Lukavecká 2670/29, 19300 Praha 9 - Horní Počernice
Vyjádření Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/, 50003 Hradec Králové 3
(majetkoprávní vypořádání) ze dne 27. 3. 2017
Smlouva o umístění a provedení stavby mezi stavebníkem a panem inženýrem Němečkem
Jiřím, Pod Děkankou 921/25, 14700 Praha
Stanovisko České geologické služby,
Klárov 131/1,
11821 Praha 1 zn.: ČGS441/18/138*SOG-441/139/2018 ze dne 3. 4. 2018, č.j.: ČGS-441/16/1451*SOG441/659/2016 ze dne 30. 9. 2016
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Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1
č.j.: ARUP-2642/2018 ze dne 12. 3. 2018
Vyjádření: Magistrátu Města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, oddělení
stavebního úřadu, Komenského 61, 293 01 Mladá Boleslav č.j. 48041/2016/SÚ/OLRO ze
dne 18. 10. 2016
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, OŽP a Z, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
č.j.: 143701/2016/KUSK ze dne 31. 10. 2016
Souhlas Magistrátu Města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, oddělení
stavebního úřadu, Komenského 61, 293 01 Mladá Boleslav č.j.:7273/2017/SÚ/KlVa ze dne
13. 2. 2017
Vršovická 65/,
10010 Praha 10
Vyjádření Ministerstva životního prostředí,
zn.: 2076/ENV/13 ze dne 20. 2. 2013 a 2154/ENV/13 ze dne 20. 2. 2013
Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého
náměstí 375/4, 12801 Praha MZDR 57588/2016-2/OZD-ČIL-Pr ze dne 12. 10. 2016
Závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP, Komenského náměstí 61/,
29349 Mladá Boleslav č.j.: 48928/2016/OPMR/masch ze dne 29. 11. 2016
Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP, Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá
Boleslav č.j.: ŽP-336.2-44162/2016 ze dne 18. 10. 2016
Závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, OŽP, Komenského náměstí 61/,
29349 Mladá Boleslav č.j.: ŽP.245/7-34292/2014 ze dne 3. 12. 2014
Sdělení Magistrátu města Mladá Boleslav, OS a RM, Komenského náměstí 61/, 29349
Mladá Boleslav č.j.: OStRM – 2532/2017 ze dne 16. 1. 2017
Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, OD a SH, Komenského náměstí 61/, 29349
Mladá Boleslav č.j.: ODSH 253-280/2017-24/006 ze dne 12. 1. 2017
Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828
Nymburk zn.: 100/49739/2016 ze dne 14. 11. 2016
Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828
Nymburk zn.: 100/52620/2014 ze dne 8. 12. 2014
Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828
Nymburk zn.: 100/53690/2014 ze dne 19. 12. 2014
Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, OŽP, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828
Nymburk zn.: 100/44369/2016/Šan ze dne 17. 10. 2016
Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, OŠK a PP, Náměstí Přemyslovců 163/20,
28828 Nymburk zn.: ŠKaPP/060/1980/2017/10/2017 ze dne 1. 2. 2017
Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, OSMM, Náměstí Přemyslovců 163/20,
28828 Nymburk zn.: 050/1449/2017/Jeř ze dne 18. 1. 2017
Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského, Kozí 4/, 11001 Praha 1 zn.: SBS 31587/2016/OBÚ-02/1 ze dne 13. 10. 2016
Vyjádření Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
č.j.: PVZ/16/32215/Mf/0 ze dne 2. 11. 2016
Závazné stanovisko: Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Jana Palacha
/1970, 27201 Kladno Ev.č. PCNP – 1335- 2/2016/PD ze dne 26. 10. 2016
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ÚP Nymburk,
Palackého 1484/52, 28802 Nymburk zn.: KHSSC 56886/2016 ze dne 31. 10. 2016
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ÚP Mladá Boleslav,
Staroměstské náměstí 150/, 29334 Mladá Boleslav č.j.: KHSSC 53497/2016 ze dne 3. 11.
2016
Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1
č.j.: ARUP – 353/2017 ze dne 18. 1. 2017
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Stanovisko Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, územní odbor
Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, Štefánikova 1304/, 29305 Mladá Boleslav 5
č.j.: KRPS-363084/ČJ-2016-010706 ze den 25. 10. 2016
Stanovisko Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor
Nymburk, dopravní inspektorát, Boleslavská 1831/, 28829 Nymburk č.j.: KRPS-3321961/ČJ-2016-010806-PD ze dne 3. 11. 2016
Vyjádření ČD, a.s., RSM Praha č.j.: 1730/2016 ze dne 11. 7. 2016
ES Dílčí stanovisko o ověření č. 1714/8/SG/16/INF/CS/2221
ES Dílčí stanovisko o ověření č. 1714/8/SG/16/CCT/CS/2292
Vyjádření společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechová 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zn.: 929/17/Ge ze dne 31. 3. 2017
Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
č.j.: 509566/17 ze 12. 1. 2017
Vyjádření ČD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 zn.: 3049/2016-O ze dne
9. 2. 2016
Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 zn.: 0200551518
ze dne 1. 2. 2017
Vyjádření Fiber Net, Českobratrské náměstí 1321, 293 01 Mladá Boleslav zn.: 2126/2017 ze
dne 23. 1. 2017
Vyjádření společnosti Mirnet s.r.o., Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk ze dne 28. 1. 2016
Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň zn.:
1091833771 ze dne 10. 3. 2017
Vyjádření Obce Čachovice, Polní 48, 294 43 Čachovice č.j.: 65/2016 ze dne 8. 2. 2016
Vyjádření Obce Dvory, Dvory 3, 288 02 Nymburk ze dne 6. 4. 2016
Vyjádření Obce Jizbice, Jizbice 72, 288 02 Nymburk č.j.: 92/2016 ze dne 23. 2. 2016
Vyjádření Obce Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice č.j.: 122/16 ze dne 18. 3. 2016
Vyjádření Obce Smilovice, 294 42 Luštěnice ze dne 1. 3. 2016
Vyjádření Obce Vlkava, Boleslavská 147, 294 43 Čachovice č.j.: 91/2016 ze dne 16. 2. 2016
Vyjádření Obce Všechlapy, Ronovská 200, Všechlapy 288 02 Nymburk č.j.: 174/2016 ze dne
6. 4. 2016
Vyjádření Obce Všejany, Hlavní 120, 294 43 Čachovice č.j.: 0085/2016 ze dne 11. 3. 2016
Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno zn.: 5001244555
ze dne 4. 2. 2016 a zn.: 5001437463 ze dne 26. 1. 2017 a zn.: 5001437491 ze dne 31. 1. 2017
a zn.: 5001244508 ze dne 4. 2. 2016
Vyjádření THERMOSERVIS spol. s r.o., gen Sochora 2175, 288 03 Nymburk ze dne 2. 2.
2016
Vyjádření Vak Nymburk, Bobnická 712, 288 21 Nymburk zn.: 0202/2017 ze dne 19. 1. 2017
Vyjádření Státního pozemkového úřadu, odbor vodohospodářských staveb, Husitská
1024/11a, 130 00 Praha 3 zn.: SPU 037161/2017 ze dne 7. 3. 2017

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000
Praha.
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad
vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení
Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody,
které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona
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č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, stavební
sekce - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným
počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady
účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miroslav Hron v.r.
ředitel územního odboru Praha

Informace pro stavebníka:
•
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
•

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad
obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže
stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních
poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18
bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši 10 000,- Kč.
Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
•
Ověřená projektová dokumentace
•
Štítek „Stavba povolena“
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce
Drážního úřadu.
Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:
•
Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2
správního řádu
•
Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk
•
Obecní úřad Straky, 215/, 28925 Straky
•
Obecní úřad Luštěnice, Boleslavská 171/, 29442 Luštěnice
•
Obecní úřad Smilovice, Smilovice 11/, 29442 Smilovice
•
Obecní úřad Čachovice, Polní 48/, 29443 Čachovice u Mladé Boleslavi
•
Obecní úřad Krchleby, Družstevní 36/, 28802 Krchleby
•
Obecní úřad Všejany, Hlavní 120/, 29443 Všejany
•
Obecní úřad Dvory, Dvory 3/, 28802 Dvory
•
Obecní úřad Všechlapy, Všechlapy 200/, 28802 Všechlapy
•
Obecní úřad Vlkava, Boleslavská 147, 294 43 Vlkava
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Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:
razítko

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona
•
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, zastoupená na
základě plné moci společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 13000 Praha
•
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15021 Praha zastoupená Krajskou správou silnic
Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
•
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk
•
Obec Straky, 215/, 28925 Straky
•
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151/,
29301 Mladá Boleslav 1
•
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
•
Obec Čachovice, Polní 48/, 29443 Čachovice u Mladé Boleslavě
•
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
•
Obec Krchleby, Družstevní 36/, 28802 Krchleby
•
INA MB a.s., Pod Loretou 885/, 29306 Kosmonosy
•
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
•
Pan Laš Tomáš, Hradební 176/, 28802 Nymburk
•
Paní Lejsková Ludmila, Dobrovského 751/10, 28802 Nymburk
•
Družstvo vlastníků Krchleby, Vávrova 4/, 28802 Nymburk 2
•
Paní Krninská Pýchová Blanka, Družstevní 5/, 29443 Čachovice
•
Pan Knespl Josef, 6.května /98, 29443 Čachovice
•
Pan Krninský Kamil, Družstevní 5/, 29443 Čachovice
•
Pan Vidner Ladislav, Lukavecká 2670/29, 19300 Praha 9 - Horní Počernice
•
Paní Vašáková Maria, Ing., CSc, Kloboukova 2261/79, 14800 Praha
•
Paní Suchomelová Markéta, Ing., Pod Děkankou 921/25, 14700 Praha
•
Paní Koutská Alena, Ing., Ostružinová 2181/24, 10600 Praha
•
Pan Němeček Jiří, Ing, Pod Děkankou 921/25, 14700 Praha
•
Pan Laš Luděk, Sadová 1344/, 28002 Kolín 5
•

ostatní účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona
o doručení veřejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů – rozhodnutí bude vyvěšeno na výše uvedené
úřední desce po dobu nejméně 15 dnů
o zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – rozhodnutí bude umístěno
po dobu nejméně 15 dnů

21 /22

Dotčené orgány:
•
Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, územní odbor Mladá
Boleslav, Dopravní inspektorát, Štefánikova 1304/, 29305 Mladá Boleslav 5
•
Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk,
dopravní inspektorát, Boleslavská 1831/, 28829 Nymburk
•
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí
150/, 29334 Mladá Boleslav
•
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5
o OŽP a Z
•
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha /1970, 27201 Kladno
•
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65/, 10010 Praha 10
•
Obvodní báňský úřad v Kladně, Kozí 4/, 11001 Praha 1
•
Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 28828 Nymburk
o OŽP
o OŠ, K a PP
o OSMM
•
Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61/, 29349 Mladá Boleslav
o OS a RM
o OŽP
o OD a SH
•
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1
•
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Nymburk, Palackého 1484/52, 28802
Nymburk
•
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 375/4,
12801 Praha
•
Česká geologická služba, Klárov 131/1, 11821 Praha 1
Na vědomí:
•
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1
•
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská
24/, 17000 Praha
•
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha Regionální správa majetku Praha,
Prvního pluku 81/2a, 13011 Praha
Spis
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