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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Neratovice, odbor správy majetku, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad 
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a jako speciální stavební úřad 
příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14.03.2016 podal 

Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 81/11, Praha 5 -Smíchov, 150 00  Praha 5,  

v zastoupení  

Ing. Hynek Seiner, IČ 74569104, Jana Zajíce 986, 530 12  Pardubice 12  

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

Rekonstrukce komunikace III/24420 Nedomice  

Nedomice, Ovčáry, Všetaty 

(dále jen „stavba“) na pozemcích: parc.č. 1109/1, 1050/8, 1050/11, 535/5, 1050/17 v katastrálním území 
Nedomice, parc.č. 1109/4, 1089/1, 110/3, 532/ v katastrálním území Ovčáry u Dřís a parc.č. 688/1, 660/1 
v katastrálním území Všetaty. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Stavba obsahuje: 

Rekonstrukci stávající silnice III/24420 Nedomice v  délce 3 719 metrů - v úseku navazující na již 

rekonstruovaný úsek v k.ú. Všetaty až po křižovatku s  II/331 v k.ú. Ovčáry: 

 Intravilánové úseky – frézování asfaltového povrchu, lokální opravy a položení nového živičného 
krytu ve stávající niveletě 

 Extravilánové úseky – zesílení konstrukce silnice a v podélných pásech při okrajích vozovky doplnění 
konstrukčních vrstev 

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracoval Ing. Hynek Seiner, Pardubice, ČKAIT - 0601928; případné změny nesmí být provedeny 
bez předchozího povolení silničního správního úřadu. 

2. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. 
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3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
a) dokončení stavby 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název a adresa tohoto podnikatele budou sděleny 

stavebnímu úřadu min. 7 dní před zahájením prací. 
6. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních sítí, aby 

nedošlo k jejich případnému poškození. Při křížení a souběhu podzemních vedení dodržovat ČSN 73 
6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dále bude respektovat  podmínky 
z vyjádření jednotlivých správců sítí  (ČD – Telematika a.s., Praha ze dne 10.5.2016 pod zn.: 
7293/2016-O, ze dne 17.2.2016 pod zn.: 3526/2016-O a ze dne 9.7.2014 pod zn.: 12797-O, ČEZ 

Distribuce a.s., Děčín ve vyjádření  ze dne 12.2.2015 pod zn.: 1072652610/77  a ze dne 11.10.2015 
pod zn.: 0100478164, 0100478166, 0100478167, 0100478168 a 0100478169, O2 Czech Republic 

a.s., Praha ze dne 4.2.2015 pod č.j.: 523755/15, První Labská, spol. s r.o., Ovčáry ze dne 6.2.2015, 
Středočeské vodárny, a.s., Kladno ve vyjádření ze dne 5.3.2015 pod zn.: P15710002633 a ze dne 
29.5.2014 pod zn.: P14710009539, STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy ze dne 11.2.2015). 

7. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství  Policie Středočeského 
kraje, Územní odbor Mělník,  Dopravní inspektorát Mělník  ze dne 27.1.2016 pod č.j.: KRPS-
916-7/ČJ-2016-010606: 
a) Budou dodrženy požadavky vyhlášky č.398/09 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
b) Podélné i příčné sklony budou řešeny v souladu s ČSN 73 6110 Z1. 
c) Pevné překážky mohou být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje 

pozemní komunikace. 
d) V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování 

pozemních komunikací. Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení 
provozu na pozemních komunikacích.  

e) Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví podle § 77 odst. 1 písm. a) a c) 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad 
(MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy). 

f) Pro stavbu bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou 
stanoví příslušný silniční správní úřad (MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy) po 
předchozím písemném vyjádření PČR DI Mělník po předloženém návrhu „DIO“.  

8. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Neratovice, odboru životního 

prostředí ze dne 10.5.2016 pod č.j.: MěÚN/25555/2016: 
a) Musí být dodrženy podmínky Povodí Labe, s.p., Hradec Králové uvedené ve vyjádření ze dne 

22.4.2016 pod č.j.: PVZ/16/12622/Mf/0: 
o Koryta vodotečí nebudou stavbou dotčena 
o Případný napadaný stavební materiál do koryt vodotečí požadujeme neprodleně odstranit 
o Stavbou nesmí dojít k ohrožení kvality podzemní a povrchové vody 

9. Budou splněny podmínky uvedené v souhrnném vyjádření MěÚ Neratovice, odboru životního 

prostředí ze dne 10.5.2016 pod č.j.: MěÚN/25555/2016: 
a) Při provádění všech prací souvisejících se stavbou musí být dodržena česká norma ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech a to ve všech místech, kde se nachází vzrostlá zeleň. Během prací nesmí 
být poškozena stávající zeleň (dřeviny). 

b) Nedojde ke kácení dřevin a vzrostlé zeleně v blízkosti komunikace.  
c) Poškozené travnaté plochy musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu, tj. zkypřeny, 

urovnán terén a osety travním osivem. 
d) S tímto vyjádřením budou seznámeni všichni dodavatelé popř. subdodavatelé stavby. 

10. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření MěÚ Neratovice, odboru životního prostředí ze 
dne 5.5.2016 pod č.j.: MěÚN/24439/2016: 
a) Požadujeme, aby nedošlo k ohrožení vodních toků a rybníka v dotčené lokalitě. Vodní tok  

a vodní plochy jsou významnými krajinnými prvky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Drážního úřadu, Praha ze dne 20.1.2016 
pod zn.: MP-SOP0136/16-2/Lj DUCR-3819/16/Lj 
a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem; případné 

změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení Drážního úřadu. 
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b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
c) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
d) Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky 

bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy. 
e) Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
12. Budou splněny podmínky uvedené v souhrnném stanovisku Správy železniční dopravní cesty, s.o., 

Oblastní ředitelství Praha ze dne 25.2.2016 pod zn.: S3419/S-6166/2015-SŽDC-OŘ PHA-OPS-
Vaň: 
a) Stavba bude navržena a provedena podle projektové dokumentace odsouhlasené SŽDC, s.o., za 

dodržení příslušných státních norem. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu 
nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.  

b) 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. 

c) Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby 
nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu k objektům a zařízením v majetku SŽDC. 

d) Veškeré povrchové vody z upravených terénů, příp. spodní nebo srážkové vody z výkopů, musí 
být odváděny směrem od trati, mimo drážní pozemky a drážní odvodňovací zařízení  
a likvidovány tak, aby nedošlo k podmáčení drážního tělesa nebo drážního zařízení. 

e) Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje (mimo žel. přejezd aj.) je prostorem veřejně 
nepřístupným (§4a zákona č 266/1994 Sb., o dráhách, dále jen „zákon o dráhách“). V tomto 
prostoru se mohou pohybovat pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria 
pro činnost v tomto prostoru a které absolvovaly příslušná školení a zkoušky dle předpisu SZDC. 
Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti SŽDC a to na základě žádosti výhradně 
elektronickou formou. 

f) Zájmová oblast se nachází v prostoru elektrifikované trati, kde je nutno při činnosti v blízkosti 
trakčního vedení (TV) pod napětím respektovat veškeré platné normy a předpisy, zejména ČSN 
EN 50 110-1 ed.2 a TNŽ 34 3109. Musí být respektováno ochranné pásmo TV dle § 46 zákona  
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, vč. zakázaných činností v něm, a ostatní ustanovení tohoto 
předpisu. Realizace stavebních prací musí respektovat „minimální hranici přiblížení stavby“ k TV 
dle ČSN 34 1530 ed.2. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami 
nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50 119 ed.2 tab. 2. V případě, 
že stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV 
zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením.  

g) Přilehlá železniční trať je elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3000 
V s možností vzniku bludných proudů, upozorňujeme tak na související povinnosti vyplývající 
z ustanovení zákona o dráhách, veškeré inženýrské sítě a zařízení uložená v zemi musí být 
opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících 
korozi – doporučujeme konzultaci se SŽDC. 

h) Pro zachování bezpečnosti silničního a železničního provozu je nutné na přilehlém železničním, 
přejezdu (P2783 ev. Km 355,839) zachovat rozhledové poměry – do rozhledového pole přejezdu 
nesmí být umístěno zařízení staveniště, skládka materiálu, odstavená mechanizace aj. nesmí být 
snížena viditelnost výstražníků přejezdového zabezpečovacího zařízení. 

i) Požadujeme, aby veškeré práce (včetně přípravných prací) s možným vlivem na bezpečnost 
železničního provozu byly prováděny v rámci vlakových přestávek či během výluky železniční 
dopravy. Technologický postup prací musí být v dostatečném předstihu projednán s místním 
správcem dráhy (kontakt: Aleš Poliak, tel.: 601 367 930). 

j) Během realizace musí být zajištěn bezpečný přístup pro cestující a dodavatelskou firmu zajištující 
úklidové práce na vlakovou zastávku Ovčáry a přilehlé čekárně v majetku SŽDC, Správy budov a 
bytového hospodářství (IC 500091314). Správce objektu: Lukáš Fetter, tel.: 725 785 044. 

k) V prostoru stavby (a to i mimo ochranné pásmo dráhy) se nachází telekomunikační vedení SZDC, 
Technické ústředny dopravní cesty. Stavebník nebo zhotovitel stavby před započetím stavby 
objedná tohoto vedení, v místech křížení nebo přiblížení stavby k trase kabelu je nutno projednat 
způsob jeho ochrany s majitelem, tj. SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty dle platných 
Všeobecných podmínek pro činnost na kabelech v majetku SŽDC.  

l) V prostoru stavby je vedena páteřní kabelová trasa 6 kV s příloží Správy elektrotechniky  
a energetiky (dále jen „SEE“). Před zahájením zemních prací objedná investor min. 14 dní 



č.j.: MěÚN/26428/2016 Stránka 4 z 9 

 

předem u SEE vytýčení. Veškeré práce v blízkosti zařízení ve správě SEE musí být prováděny 
pod technickým dohledem správce zařízení. 

m) Kabelová vedení v majetku SŽDC nesmí být bez předchozího projednání se SŽDC nijak dotčena 
a musí být zachován přístup servisním pracovníkům během výstavby i po jejím dokončení. 
Kabelová vedení je nutné s předstihem vytrasovat, veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutné 
provádět ručně za zvýšené opatrnosti. Podmínky případných přeložek musí být předem 
projednány se správci zařízení. Zhotovitel zodpovídá za provozuschopnost kabelových vedení po 
celou dobu stavby. Kabely musí být chráněny proti poškození při pojíždění těžkou technikou  
a v případě odkrytí rovněž proti případnému odcizení nebo neoprávněné manipulaci. 

n) Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy bude ohlášeno min. 14 dní předem písemně OŘ Praha  
a telefonicky místnímu správci, se kterým bude zároveň projednán harmonogram a technologický 
postup prací s ohledem na zachování bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy a případně 
dojednán odborný dozor. V ohlášení bude uvedeno číslo jednací souhrnného stanoviska SŽDC. 

o) Investor a zhotovitel stavby musí během realizace stavby respektovat pokyny odpovědných 
zástupců OŘ Praha a správců inženýrských sítí týkající se bezpečnosti železniční dopravy  
a železničních zařízení. 

p) Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy požadujeme kompletní úklid staveniště, s úpravou 
terénu a odvozem veškerého zbytkového materiálu. Přebytečný materiál a zemina z výkopů 
nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení – nutno 
likvidovat v souladu s platnou legislativou. 

q) V přiměřeném předstihu před zahájením kolaudačního řízení stavebník nebo zhotovitel stavby 
požádá OŘ Praha o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených 
podmínek. Dokladem o provedení dokončené stavby je kladné vyjádření SŽDC, OŘ Praha.  

13. Stavebník před započetím prací zajistí vyhotovení prováděcí projektové dokumentace (dále jen 
„PPD“), ve které budou mimo jiné doplněny vsakovací objekty na hranici katastrů obcí Ovčáry  
a Nedomice. V PPD bude dále řešeno místo pro přecházení či případný přechod pro chodce v místě 
autobusové zastávky v koordinaci s obcí Nedomice. V PPD bude doplněn nový chodníkový obrubník 
v místech km 3,130 až 3,187 v obci Nedomice. 

14. O povolení uzavírky, objížďky či zvláštního užívání předmětné komunikace z důvodu výstavby bude 
požádáno min. 30 dnů před její realizací a bude projednána v rámci samostatného řízení, které povede 
místně příslušný silniční správní úřad  - Odbor správních činností a dopravy Městského úřadu 
Neratovice. Podkladem pro žádost bude mimo jiné stanovení přechodné úpravy provozu příslušného 
silničního správního úřadu. 

15. Současně s žádostí o povolení uzavírky, objížďky či zvláštního užívání pozemní komunikace požádá 
stavebník nebo prováděcí stavební  firma Odbor správních činností a dopravy Městského úřadu 
Neratovice o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon  
o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti musí být uvedena doba, po kterou bude 
nutné dopravní značení a dopravní zařízení použít. Bez stanovení přechodné úpravy provozu nesmí 
být stavba zahájena. 

16. Stavebník požádá min. 60 dnů před dokončením stavby o stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad - MěÚ Neratovice, odbor správních činností 
a dopravy.   

17. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti  z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a  běžné údržbě po 
dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržovaní a užívání stavby 
vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady 
o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu 
předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich 
použití na stavbě. 

18. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob  
a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou 
míru. 

19. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi. 
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20. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č.  133/1985 Sb.,  
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

21. Odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud 
toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) na úseku nakládání s odpady, např. na 
povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby. 

22. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou 
neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu. 

23. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě 
kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas vydá na 
základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
se podává na předepsaném formuláři (§ 122 odst. 6 stavebního zákona a § 12 odst. 1 vyhl.  
č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního 
řádu) který je přílohou č. 5 vyhlášky. 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "správní řád") je Středočeský kraj, IČO: 70891095, Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, 150 00  
Praha 5. 

 

Odůvodnění: 

Dne 18.11.2015 podal stavebník žádost ohlášení stavby na výše uvedenou stavbu.  

Speciální stavební úřad na základě posouzení podaného ohlášení a v souladu s § 107 odst. 1 dospěl 
k závěru, že podané ohlášení stavebního záměru nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu a rozhodl se 
usnesením o provedení stavebního řízení. Uvedeným dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. 

Územní rozhodnutí o umístění stavby nebylo vyžadováno, stavba je v souladu se záměry územního 
plánování v dotčeném území.  

Speciální stavební úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že předložené podání neobsahuje 

předepsané náležitosti a je nutno jej doplnit. Proto vyzval žadatele k jeho doplnění a zároveň řízení 
přerušil. Předložené podání bylo doplněno dne 15.3.2016. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání 
na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 12 dnů od doručení tohoto oznámení 
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Speciální stavební úřad na základě podané námitky účastníka řízení nařídil dne 7.4.2016 ústní jednání 
s jeho konáním dne 5.5.2016 a to za účelem jejího projednání. O průběhu ústního jednání a jeho výsledku 
byl sepsán protokol.  

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad  
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Předložená stanoviska, rozhodnutí, vyjádření, sdělení: 

 Krajské ředitelství  Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník,  Dopravní inspektorát Mělník 
ve stanovisku ze dne 27.1.2016 pod č.j.: KRPS-916-7/ČJ-2016-010606 

 Drážní úřad, Praha v závazném stanovisku ze dne 20.1.2016 pod zn.: MP-SOP0136/16-2/Lj DUCR-
3819/16/Lj 

 Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha v závazném stanovisku ze dne 13.2.20105 
pod č.j.: ÚP-32-244-2015 a ze dne 2.5.2014 pod č.j.: ÚP-90-596-2014 

 MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí v závazném stanovisku ze dne 10.5.2016 pod č.j.: 
MěÚN/25555/2016  
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 MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí v souhrnném vyjádření ze dne 8.2.2016 pod č.j.: 
MěÚN/06340/2016 a ve vyjádření ze dne 5.5.2016 pod č.j.: MěÚN/24439/2016  

 MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy ve vyjádření ze dne 25.1.2016 pod č.j.: 
MěÚN/02444/2016 

 Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP v souhlasu podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního 
zákona ze dne 27.7.2015 pod č.j.: Výst./525/2015 

 Městys Všetaty ve sdělení ze dne 5.2.2015 pod č.j.: ÚVŠ 42/2015 a ze dne 7.5.2014 pod č.j.: 
246/2014 

 Obec Ovčáry ve vyjádření ze dne 5.2.2015 pod č.j.: 35/2015 a ze dne 6.5.2014 pod č.j.: 116/2014 

 Krajské ředitelství  Policie Středočeského kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií, 
Praha 5 – Zbraslav ve vyjádření ze dne 15.5.2014 pod č.j.: poř.č.-86/Čj-2014 

 KSÚS Stč. kraje, p.o., Praha ve vyjádření ze dne 22.2.2016 pod zn.: 870/16/KSÚS/MHT/MAR 

 ČD – Telematika a.s., Praha ve vyjádření ze dne 10.5.2016 pod zn.: 7293/2016-O, ze dne 17.2.2016 
pod zn.: 3526/2016-O a ze dne 9.7.2014 pod zn.: 12797-O 

 SŽDC, s.o., oblastní ředitelství Praha ve vyjádření ze dne 25.2.2016 pod zn.: S3419/S-6166/2015-
SŽDC-OŘ PHA-OPS-Vaň a ze dne 16.3.2015 pod zn.:9418/2015-OŘ PHA-OPS-3419-I-715/Va 

 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ve vyjádření ze dne 12.2.2015 pod zn.: 1072652610/77  a ze dne 
11.10.2015 pod zn.: 0100478164, 0100478166, 0100478167, 0100478168 a 0100478169 

 ČEZ ICT Servises, a.s., Praha ve vyjádření ze dne 11.10.2015 pod zn.: 0200369188, 0200369190, 
0200369191, 0200369192 a 0200369193 

 O2 Czech Republic, a.s., Praha ve vyjádření ze dne 4.2.2015 pod č.j.: 523755/15  

 OPTILINE a.s., Brno zastoupena spol. SITEL, spol. s.r.o., Praha ve vyjádření ze dne 5.2.2015 pod 
zn.: 1411500149 

 T-Mobile Czech Republic a.s., Praha ve vyjádření ze dne 4.2.2015 pod zn.: E02562/15 

 TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., Praha, zastoupena spol. SITEL, spol. s r.o., 
Praha ve vyjádření ze dne 5.2.2015 pod zn.: 1311500315 

 SITEL, spol. s r.o., Praha ve vyjádření ze dne 5.2.2015 pod zn.: 1111500572 

 UNI Promotion s.r.o, Praha ze dne 23.2.2016 pod zn.: 111401790 

 ABAK, spol. s r.o., Praha ve vyjádření ze dne 6.2.2015 pod zn.: 48/15SS 

 Vodafone Czech Republic, a.s., Praha  ze dne 29.4.2014 

 Pražská teplárenská a.s., Praha ve vyjádření ze dne 16.2.2015 pod zn.: DAM/0486/2015 
 RWE Distribuční služby s.r.o., Brno ze dne 20.5.2014 pod zn.: 5000946112 

 První Labská, spol. s.r.o., Ovčáry ve sdělení ze dne 6.2.2015 

 Závlahové družstvo Labe 5, Všetaty ve vyjádření ze dne 5.2.2015 

 Středočeské vodárny, a.s., Kladno ve vyjádření ze dne 5.3.2015 pod zn.: P15710002633 a ze dne 
29.5.2014 pod zn.: P14710009539 

 STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy ve vyjádření  ze dne 11.2.2015  

 Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 22.4.2016 pod č.j.: PVZ/16/12622/Mf/0 

 Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizích pozemcích (dohody s vlastníky pozemků - Obec 
Ovčáry ze dne 15.10.2015, Obec Nedomice ze dne 15.10.2015, Městys Všetaty ze dne15.10.2015) 

 Plná moc k zastupování stavebníka pro Ing. Hynka Seinera, IČ 74569104, ze dne 2.5.2014 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Byl stanoven okruh účastníků řízení a tito účastníci splňují podmínky dané § 109 stavebního zákona. 
Účastníci řízení jsou: 

KSÚS Středočeského kraje, p.o., oblast Mnichovo Hradiště, Obec Nedomice, Obec Ovčáry, Městys 
Všetaty, ČEZ Distribuce , a.s., Děčín, ČEZ ICT Services, a.s., Praha, O2 Czech Republic , a.s., Praha 
(nově Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha), Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha, ČD 
- Telematika a.s., Praha,  RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, Středočeské vodárny, a.s., Kladno, 
STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy, První Labská, s.r.o., Ovčáry, První Labská, spol. s r.o., Ovčáry,  

dále osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům dle § 109 písm. e) a f) 
stavebního zákona: 
o v katastrálním území Ovčáry u Dřís: 

st. p.: 57, 122/1, 123, 136, 143, 144, 145, 146, 170, 184/5, 187, 196, 197, 233, 235, 238, 241  
parc. č.: 110/13, 452/9, 452/39, 452/41, 452/44, 531/30,531/33, 531/34, 531/35, 1146  
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o v katastrálním území Nedomice:   
st. p.: 8/1, 9, 10, 13, 15, 16/1, 16/2, 17, 19, 25, 26, 28, 29/2, 30, 31, 34/3, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 
52/1, 52/2, 130/1, 148/1, 201, 210, 230, 231, 244, 245, 264, 265, 277, 816 
parc. č.: 5, 6, 9, 10, 15, 18/1, 24/1, 26/1, 26/2, 27/1, 31, 34, 56, 59/1, 61/1, 62/1, 62/25, 62/32, 62,33, 
64, 65/5, 67/1, 534/7, 535/2, 535/3, 694/3, 694/4, 694/7, 694/9, 714/33, 714/34, 714/35, 714/36, 
714/37, 714/38, 714/39, 714/42, 714/43, 714/44, 714/45, 714/52, 714/53, 714/54, 714/55, 714/53, 
718/1, 718/2, 718/3, 718/4, 726/1, 726/2, 726/3, 803/1, 803/2, 803/3, 805, 811/1, 811/8, 814/4, 
814/6, 816/1, 817/2, 826/2, 826/7, 826/10, 826/11, 826/24, 826/28, 826/29, 833/1, 833/3, 937/3, 
937/9, 937/10,937/11, 937/16, 1050/1, 1050/4 , 1050/7, 1050/9, 1050/10, 1050/13, 1050/15, 1050/18, 
1051, 1093/1, 1102, 1109/1, 1109/3, 1110, 1132/2, 1132/10, 1134, 1137, 1146, 1149, 1151, 1152/1, 
1152/2, 1153  

o v katastrálním území Všetaty:   
st. p.: 24, 25, 30, 31, 32/1, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 78/2, 114, 116, 442/1 
parc. č.: 48/1, 48/2, 64, 80, 84/1, 84/4, 84/7, 84/8, 84/28, 95/2, 100/1, 100/7, 112/3, 112/4, 440/19, 
440/20, 440/21, 441/2, 441/19, 441/26, 444/3, 448/3, 452/2, 463, 464/1, 464/2, 465, 472, 474, 476, 
491, 507, 508/1, 514, 515, 524, 525, 534, 535, 553, 554/2, 554/3, 556, 565/1, 568, 569/3, 570/5, 
570/6, 572/2, 573/1, 573/2, 573/3, 574/1, 574/3, 575/2, 576/2, 577/2, 581, 582, 586/2, 587/2, 615/1, 
615/2, 617, 618, 619, 686/1, 691, 695/3, 1100, 1116, 1118, 1120 

a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:  
o v katastrálním území Ovčáry u Dřís: 

č. p.: 25, 29, 39, 55, 69, 70, 71, 94, 104, 106, 115, 116, 152, 153, 145, 149  
o v katastrálním území Nedomice:   

č. p.: 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 48, 55, 61, 62, 66, 73, 78, 
80, 84, 85, 91, 93, 94,  

o v katastrálním území Všetaty:   
č. p.: 1, 2, 3, 4, 40, 46, 47, 52, 54, 77, 111, 116, 207, 413. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

 Účastník řízení ČD - Telematika a.s., Praha  uplatnil námitku, která byla v plném rozsahu vyřešena na 
nařízeném ústním jednání dne 5.5.2016. Na ústním jednání byly dále vyřešeny i návrhy dalších 
účastníků jednání, které při jednání byly vzneseny. Výsledky řešení byly zapracovány do výroku 
rozhodnutí. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště  
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

Stavebník má povinnost podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
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znění, oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (minimálně  
3 týdny před započetím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., 
Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení 
písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. 
V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle 
téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění 
záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury 
(http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html). 

 
 
 
 
 

Bohumil Koníček 
vedoucí odboru 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Alena Kalinová, oprávněná úřední osoba 
  
 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 
 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve 
výši 5.000,- Kč byl zaplacen dne 1.4.2016. 

 

Obdrží: 

Účastníci (datovou schránkou) 
Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, Pardubice III-Studánka, 530 12  Pardubice 12 

v zastoupení pro: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, 150 00  Praha 5, 
KSÚS Středočeského kraje, p.o., oblast Mnichovo Hradiště, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
Obec Nedomice, Nedomice 78, 277 14  Dřísy –  PROSÍME VYVĚSIT! 

Obec Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14  Dřísy -  PROSÍME VYVĚSIT! 
Městys Všetaty, T. G. Masaryka 69, 277 16  Všetaty -  PROSÍME VYVĚSIT!  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946
http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html
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ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 84 Praha 3 
SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3-Žižkov, 130 00  Praha 3 
UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno 
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno, 272 01  Kladno 1 
STAVOKOMPLET spol.s r.o., Královická 251, Zápy, 250 01  Brandýs n.Labem-St.Bol.1 
První Labská, s.r.o., Ovčáry 159, 277 14 Dřísy 
 

Ostatní účastníci dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
o v katastrálním území Ovčáry u Dřís: 

st. p.: 57, 122/1, 123, 136, 143, 144, 145, 146, 170, 184/5, 187, 196, 197, 233, 235, 238, 241  
parc. č.: 110/13, 452/9, 452/39, 452/41, 452/44, 531/30,531/33, 531/34, 531/35, 1146  

o v katastrálním území Nedomice:   
st. p.: 8/1, 9, 10, 13, 15, 16/1, 16/2, 17, 19, 25, 26, 28, 29/2, 30, 31, 34/3, 41, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 
52/1, 52/2, 130/1, 148/1, 201, 210, 230, 231, 244, 245, 264, 265, 277, 816 
parc. č.: 5, 6, 9, 10, 15, 18/1, 24/1, 26/1, 26/2, 27/1, 31, 34, 56, 59/1, 61/1, 62/1, 62/25, 62/32, 62,33, 
64, 65/5, 67/1, 534/7, 535/2, 535/3, 694/3, 694/4, 694/7, 694/9, 714/33, 714/34, 714/35, 714/36, 
714/37, 714/38, 714/39, 714/42, 714/43, 714/44, 714/45, 714/52, 714/53, 714/54, 714/55, 714/53, 
718/1, 718/2, 718/3, 718/4, 726/1, 726/2, 726/3, 803/1, 803/2, 803/3, 805, 811/1, 811/8, 814/4, 
814/6, 816/1, 817/2, 826/2, 826/7, 826/10, 826/11, 826/24, 826/28, 826/29, 833/1, 833/3, 937/3, 
937/9, 937/10,937/11, 937/16, 1050/1, 1050/4 , 1050/7, 1050/9, 1050/10, 1050/13, 1050/15, 1050/18, 
1051, 1093/1, 1102, 1109/1, 1109/3, 1110, 1132/2, 1132/10, 1134, 1137, 1146, 1149, 1151, 1152/1, 
1152/2, 1153  

o v katastrálním území Všetaty:   
st. p.: 24, 25, 30, 31, 32/1, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 78/2, 114, 116, 442/1 
parc. č.: 48/1, 48/2, 64, 80, 84/1, 84/4, 84/7, 84/8, 84/28, 95/2, 100/1, 100/7, 112/3, 112/4, 440/19, 
440/20, 440/21, 441/2, 441/19, 441/26, 444/3, 448/3, 452/2, 463, 464/1, 464/2, 465, 472, 474, 476, 
491, 507, 508/1, 514, 515, 524, 525, 534, 535, 553, 554/2, 554/3, 556, 565/1, 568, 569/3, 570/5, 
570/6, 572/2, 573/1, 573/2, 573/3, 574/1, 574/3, 575/2, 576/2, 577/2, 581, 582, 586/2, 587/2, 615/1, 
615/2, 617, 618, 619, 686/1, 691, 695/3, 1100, 1116, 1118, 1120 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
o v katastrálním území Ovčáry u Dřís: 

č. p.: 25, 29, 39, 55, 69, 70, 71, 94, 104, 106, 115, 116, 152, 153, 145, 149  
o v katastrálním území Nedomice:   

č. p.: 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 48, 55, 61, 62, 66, 73, 78, 
80, 84, 85, 91, 93, 94,  

o v katastrálním území Všetaty:   
č. p.: 1, 2, 3, 4, 40, 46, 47, 52, 54, 77, 111, 116, 207, 413 
 

Dotčené orgány (datová schránka): 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Mělník, DI, Bezručova 2796, 276 01  Mělník 1 
HZS Středočeského kraje, ÚO Mělník, Bezručova 3341, 276 01  Mělník 1 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Tychonova 221/1, 160 00  Praha 6 
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06  Praha 2 
Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP, T. G. Masaryka 69, 277 16  Všetaty 
ObÚ Ovčáry, Ovčáry 41, 277 14  Dřísy 
ObÚ Nedomice, Nedomice 78, 277 14  Dřísy 

 
Dotčené orgány (interní vypravení): 
MěÚ Neratovice, OSČaD, Kojetická 1028, 277 11  Neratovice 
MěÚ Neratovice, OSVaŠ, Kojetická 1028, 277 11  Neratovice 
MěÚ Neratovice, OŽP, Kojetická 1028, 277 11  Neratovice 
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