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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 20.12.2017
podal
Ing. Peter Smandra, nar. 16.2.1983, Na Okruhu 1401, 252 42 Jesenice u Prahy, kterého
zastupuje Ing. arch. Lukáš Hudák, Studnice 15, 549 48 Studnice u Náchoda
(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
novostavba sedmi rodinných řadových domů, prodloužení vodovodního řadu,
vodovodní přípojky, včetně připojení, kanalizační přípojky, včetně připojení, připojení
elektro, přeložka veřejného osvětlení, dešťová kanalizace, samostatné nádrže na
dešťovou vodu s přepadem do vsakovací šachty, zpevněné plochy a oplocení

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5029/55 (ostatní plocha), parc. č. 5029/62 (ostatní
plocha), parc. č. 5029/63 (ostatní plocha), parc. č. 5029/65 (ostatní plocha), parc. č. 5029/66
(ostatní plocha), parc. č. 5029/81 (ostatní plocha), parc. č. 5029/82 (ostatní plocha), parc. č. 5047
(ostatní plocha) v katastrálním území Luštěnice.
Druh a účel umísťované stavby:
- stavba pro bydlení – sedm řadových rodinných domů.
- stavby veřejné technické infrastruktury – prodloužení vodovodního řadu, přeložka veřejného
osvětlení
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Umístění stavby na pozemku:
- sedm řadových rodinných domů bude umístěno na pozemcích parc. č. 5029/81, parc. č.
5029/82 (na základě souhlasu s dělením pozemků pod spis. zn. OStRM/6587/2017/KlVa ze
dne 13.2.2017 bude každý řadový rodinný dům umístěn na samostatném dílu označených
„a“ až „g“ oddělených z pozemků parc. č. 5029/81, 5029/82, v k. ú. Luštěnice o min. šíři
5,5 m) ve vzdálenosti 7 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 5047; 3,249 m od
společné hranice s pozemkem parc. č. 529/62, vše v katastrálním území Luštěnice.
Určení prostorového řešení stavby:
Sedm řadových rodinných domu, každý rodinný dům bude řešen jako jednolodní trakt s nosnými
obvodovými zdmi, každý bude obdélníkového půdorysu, o rozměrech 5,5 m x 14,65 m bude
nepodsklepený, jednopatrový s obytným podkrovím, zastřešen sedlovou střechou o sklonu 46o,
výška v hřebeni střechy 9,223 m.
+-0,00 = 213,7 m n.m. BPV.
Každý řadový rodinný dům obsahuje:
1.NP: zádveří, WC, tech. místnost, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice,
2.NP: chodba se schodištěm, 2x pokoj, 2x koupelna
Zdrojem tepla bude elektrokotel.
Objekt bude opatřen bleskosvodem.
Oplocení pozemku parc. č. 5029/81, 5029/82, v k. ú. Luštěnice bude provedeno plné z KB bloku,
výšky 1,8 m.
Každý objekt bude mít svedené dešťové vody kanalizačním potrubím do akumulačních jímek o
objemu 3 m3 s přepadem do vsakovací šachty, umístěné na pozemku prac. č. 5029/81, 5029/82, v
k. ú. Luštěnice v odstupové vzdálenosti min. 1 m od sousedních hranic pozemků parc. č.
5029/62, 5029/67 a nově vzniklých hranic mezi řadovými rodinnými domy, vše v k.ú. Luštěnice.
Kanalizační přípojky – pro každý řadový rodinný dům bude provedena nová kanalizační
přípojka z potrubí PVC KT 150, kanalizační přípojky budou umístěny na pozemcích parc. č.
5029/81, 5029/82, 5047, v k. ú. Luštěnice, včetně revizních šachet, umístěných na pozemcích
parc. č. 5029/81, 5029/82, v k. ú. Luštěnice ve vzdálenosti 11 m od hranice se sousedním
pozemkem parc. č. 5047; kanalizační přípojky budou napojeny na stávající kanalizační řad KA
400 v pozemku parc. č. 5047, k. ú. Luštěnice; připojení kanalizací, které bude provedeno z
potrubí KT 150 délky 0,5 m bude umístěno na pozemcích parc. č. 5029/81, 5029/82, v k. ú.
Luštěnice.
Vodovodní přípojky - pro každý řadový rodinný dům bude provedena nová vodovodní přípojka
z potrubí HDPE 100 SDR 11 D 32. Vodovodní přípojky budou umístěny na pozemcích parc. č.
5029/81, 5029/82, 5047, v k. ú. Luštěnice a budou napojeny na plánované prodloužení
vodovodního řadu. Přípojky budou ukončeny kompletní vodoměrnou sestavou vodoměry budou
osazeny ve vodoměrných šachtách, umístěných max. 1 m od pozemku parc. č. 5047, k. ú.
Luštěnice. Dále povede přívod vody pro každý řadový rodinný dům, připojení vody v provedení
HDPE 100 SDR 11 D 32, umístěné na pozemcích parc. č. 5029/81, 5029/82, v k. ú. Luštěnice.
Prodloužení vodovodního řadu bude napojeno na stávající vodovodní řad PE 160 umístěný v
pozemku parc. č. 5047, kat. území Luštěnice a veden bude v pozemcích parc. č. 5047, 5029/63,
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v kat. území Luštěnice. Nově navržené prodloužení vodovodního řadu, o délce 200 m, bude
proveden z trub HDPE 100 SDR 11 RC D 90.
Napojení řadových rodinných domů vodovodními přípojkami v počtu 7 ks je podmíněno
realizací prodloužení vodovodního řadu.
Dále budou provedeny vodovodní přípojky v počtu 3 ks, budou umístěny na pozemku parc. č.
5047, 5029/62, 5029/65, 5029/55 a 5029/66, vše v kat. území Luštěnice a budou provedeny
z potrubí HDPE 100 SDR 11 D 32, napojeny na nový vodovodní řad. Přípojky budou ukončeny
vodoměrnou šachtou s vodoměrem, na pozemcích parc. č. 5029/62, 5029/55 a 5029/66, v k. ú.
Luštěnice. Vodoměrná šachta bude umístěna max. 1,0 m za hranicí pozemku, minimální vnitřní
rozměr šachty musí být o průměru 1200 mm.
Pro každý řadový rodinný dům bude proveden přívod elektro, který bude veden z nových kab.
skříní SS100, které budou umístěny v hranici obecního pozemku při hranici s pozemky parc. č.
5029/81 a 5029/82, vše v kat. území Luštěnice, pro umístěné kabelových skříní byl vydán
územní souhlas pod spis. zn. OStRM/8955/2018/KlVa ze dne 16.4.2018.
Přeložka veřejného osvětlení - stávající kabel veřejného osvětlení, vč. svítidel na stožáru budou
přemístěny z pozemku parc. č. 5029/81 a 5029/82, k. ú. Luštěnice na pozemek parc. č. 5047, k.
ú. Luštěnice. Počátek přeložky veřejného osvětlení bude na pozemku parc. č. 5029/67 a konec
přeložky veřejného osvětlení bude na pozemku parc. č. 5029/62, vše v k. ú. Luštěnice.
Řadové rodinné domy budou napojeny na místní komunikaci umístěnou na pozemku
parc. č. 5047, k. ú. Luštěnice;
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Území dotčené vlivy stavby se vymezuje ochrannými pásmy, která vyplývají z normových
hodnot pro jednotlivá podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí a pro jednotlivá zařízení
technického vybavení v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.
Požárně nebezpečný prostor ze stavby nezasahuje na sousední pozemky a zároveň se stavba
nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.
Zdroj požární vody - byla zpracována analýza zdolávání požáru, kterou zpracoval Ing. Michal
Kotník, odborně způsobilá osoba v požární ochraně, Z-OZO-140/2015, pro kterou bylo vydáno
souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor
Mladá Boleslav pod ev. č. MB-1401-2/2017/PD ze dne 6.12.2017.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 5029/55, 5029/62, 5029/63, 5029/65, 5029/66,
5029/81, 5029/82, 5047, v k. ú. Luštěnice v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí (po
právní moci pro žadatele), která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:200
se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb (Ing.
Vladimír Říha, ČKAIT 0600898).
2. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným, doklad
o vytyčení stavby stavebník předloží spolu s oznámením o užívání stavby.
3. Vzájemné vzdálenosti sítí technického vybavení od ostatních podzemních zařízení musí
být v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
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4. Před zahájením stavby žadatel zajistí vytyčení veškerých podzemních staveb, technické
infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých
vlastníků staveb technické infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto staveb.
5. Před prováděním veškerých zemních prací je nutno podle ust. § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, předem uvědomit Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v.v.i., Letenská 4, Praha 1, nebo jím pověřenou organizaci, kterou je i Muzeum
Mladoboleslavska, Staroměstské náměstí 1, Mladá Boleslav.
6. Budou splněny podmínky Obecního úřadu Luštěnice, č. j. 627/2017 ze dne 16.1.2018:
Nejméně 30 dní před plánovaným zásahem (zahájením stavby) v tělese dotčené obecní
komunikace bude informovat zhotovitel stavby, případně investor stavby o termínu
zahájení prováděných prací. Po dokončení stavebních prací bude pozemek parc. č. 5047,
k. ú. Luštěnice, uveden do stavu, který odpovídá stavu před realizací.
7. Stavba prodloužení vodovodního řadu je vodním dílem. K vydání stavebního povolení je
příslušný speciální stavební úřad Magistrát města Mladá Boleslav odbor životního
prostředí.
8. Stavba veřejného osvětlení je stavba uvedené v § 103 odst. 1 písm. e), které nevyžadují
stavební povolení ani ohlášení. Po dokončení staveb stavebník požádá o kolaudační
souhlas v souladu s ust. § 122 stavebního zákona.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ing. Peter Smandra, nar. 16.2.1983, Na Okruhu 1401, 252 42 Jesenice u Prahy
Odůvodnění:
Dne 20.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
20.4.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení, veřejností 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:
- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. ŽP-336.2-40541/2017 ze
dne 31.8.2017;
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní
inspektorát, č.j. KRPS-339286/ČJ-2017-010706-KOM ze dne 30.10.2017;
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, ev. č. MB1100-2/2017/PD ze dne 24.10.2017 a ev. č. MB-1401-2/2017/PD ze dne 6.12.2017;
- Obecní úřad Luštěnice č.j. 627/2017 ze dne 16.1.2018.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení:
Ing. Peter Smandra, Lenka Novotná, Ing. Jiří Fejfar, Van La Dong, Van Mí Dong, Minh Dong
Van, Van Pha Dong, Obec Luštěnice, Darina Černá, Milena Fejfarová, GasNet, s.r.o.,
FIBERNET, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ministerstvo obrany, Sekce
ekonomická a majetková Oddělení ochrany územních zájmů, Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s., ČEZ Distribuce, a. s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Nikdo z přítomných neuplatnil připomínky.
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
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
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 1000
Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 5000 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
Obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci:
Ing. arch. Lukáš Hudák, Víta Nejedlého č.p. 1006/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Lenka Novotná, Skalsko č.p. 137, 294 26 Skalsko
Ing. Jiří Fejfar, Sluneční č.p. 555, Zelená, 294 42 Luštěnice
Van La Dong, Revoluční č.p. 153, 471 27 Stráž pod Ralskem
Van Mí Dong, Revoluční č.p. 153, 471 27 Stráž pod Ralskem
Minh Dong Van, Staroměstská č.p. 63, 471 25 Jablonné v Podještědí
Van Pha Dong, Staroměstská č.p. 63, 471 25 Jablonné v Podještědí
Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Darina Černá, Zelená č.p. 567, 294 42 Luštěnice
Milena Fejfarová, Sluneční č.p. 555, Zelená, 294 42 Luštěnice
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
FIBERNET, a.s., IDDS: wwbd4f2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Oddělení ochrany územních zájmů, IDDS:
hjyaavk
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Dotčené orgány:
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá
Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav
Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
Ostatní:
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor správní a obecní živnostenský úřad -podatelna,
Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Obecní úřad Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4

