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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Úřad městyse Všetaty, Odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 
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 91 stavebního zákona 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 
kterou dne 13.12.2017 podala a ve dnech 23.04.2018, 10.05.2018 a 15.05.2018 doplnila  

Obec Nedomice, IČO 00662259, Nedomice 78, 277 14  Dřísy, 
zástupce :  

(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 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 
Nedomice - oprava místních komunikací 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 11/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 52/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 128 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 158 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 209/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 209/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 239/1 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 249 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4/1 (zahrada), parc. č. 5 (zahrada), parc. č. 9 
(zahrada), parc. č. 43/4 (zahrada), parc. č. 813/4 (zahrada), parc. č. 814/1 (ostatní plocha), parc. č. 814/4 
(ostatní plocha), parc. č. 816/2 (orná půda), parc. č. 817/1 (orná půda), parc. č. 908/18 (orná půda), parc. 
č. 908/82 (orná půda), parc. č. 937/3 (ostatní plocha), parc. č. 937/16 (ostatní plocha), parc. č. 945/7 
(ostatní plocha), parc. č. 1050/10 (ostatní plocha), parc. č. 1050/13 (ostatní plocha), parc. č. 1050/17 
(ostatní plocha), parc. č. 1090/1 (ostatní plocha), parc. č. 1109/1 (ostatní plocha), parc. č. 1111 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Nedomice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Jedná se o opravu místních komunikací a vybudování nových vjezdů a chodníků, zpevněného stání a 
plochy pro kontejnery (ul. „Na Ohradu“). Lokalita „ul. Na Ohradu“ a „ul. Kozí“ je napojena na 
stávající komunikaci č. III/24420. Do komunikací nebudou ukládány nové inženýrské sítě. 
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Lokalita "ul. Na Ohradu"  – celková délka komunikace a chodníku činí cca 155 m, celková 
zastavěná plocha je 1224 m2. Plocha pro kontejnery je rozměrů 1,50 x 3,50 m. 

 

Lokalita "ul. Kozí"  – celková délka komunikace činí cca 210 m, celková délka chodníku cca      
120 m. Celková zastavěná plocha je 1413 m2. 

 
Lokalita "ul. Osko řínek" a "ul. Ke Stránským"  – celková délka komunikací činí cca 220 m, 
celková zastavěná plocha 1267 m2. 

 
SKLADBY :  
Komunikace : asfaltový beton ACO 11 ABS II tl. 40 mm 
 obalované kamenivo OKS I tl. 60 mm 
 mechanicky zpevněné kamenivo tl. 150 mm 
 štěrkodrť  tl. 200 mm 
                         -------------------------------------------------------------------- 
 Celkem  tl. 450 mm 

 

 
Vjezdy a parkovací plochy :  
 dlažba betonová zámková (červená) tl. 80 mm 
 ložní vrstva dlažby tl. 40 mm 
 štěrkodrť tl. 200 mm 
 ------------------------------------------------------------------ 
 Celkem  tl. 320 mm 

 
Chodníky : dlažba zámková betonová (šedá) tl. 60 mm 
 ložní vrstva dlažby tl. 30 mm 
 štěrkodrť tl. 150 mm 
 ------------------------------------------------------------------ 
 Celkem  tl. 240 mm 

 

Plocha pro kontejnery : 
 cementový beton tl. 100 mm 
 štěrkodrť tl. 150 mm 
 ------------------------------------------------------------------ 
 Celkem  tl. 250 mm 

 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba je umístěna na pozemcích st. p. 11/1, 12, 17, 20, 21, 23, 24, 51/2, 52/2, 128, 158, 159, 209/1, 
209/2, 239/1, 249; parc. č. 4/1, 5, 9, 43/4, 813/4, 814/1, 814/4, 816/2, 817/1, 908/18, 908/82, 937/3, 
937/16, 945/7, 1050/10, 1050/13, 1050/17, 1090/1, 1109/1, 1111 v katastrálním území Nedomice. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Celková zastavěná plocha činí 3904 m2. Těleso komunikace má tloušťku 450 mm, vjezdy 320 mm, 
chodníky 240 mm a plocha pro kontejnery 250 mm. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Vlivem stavby budou dotčeny pozemky v k.ú. Nedomice ve vlastnictví fyzických osob a obce. 
Smlouvy o právu provést stavbu byly předloženy. V průběhu prací bude na dotčených komunikacích 
omezen provoz a zvýšena prašnost. 
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II.  Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou projektovou kanceláří 
PROZIS, Šafaříkova 277, Mladá Boleslav a ověřenou Ing. Jiřím Nývltem – AI ČKAIT č. 0601964 
v souladu s grafickou přílohu rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavbu komunikace lze realizovat na základě pravomocného stavebního povolení, o jehož vydání je 
třeba zažádat na Městském úřadu Neratovice – stavební úřad. 

3. Odvodnění komunikace a zpevněných ploch bude řešeno v dokumentaci pro stavební povolení! 
 

Dodrženy budou podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí : 

4. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – 
vyjádření zn.4547/17/KUSK/MHT/Rec ze dne 24.07.2017 – nemá námitek za splnění podmínek : 

• Napojení na silnici bude splňovat podmínky dané § 11, odst.1) vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zvláště 
podmínky dané závaznou ČSN 736102 a doporučeními ČSN 736101 a ČSN 736110. 

• Ostatní podmínky – viz vyjádření 

5. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mělník, dopravní inspektorát, 
Bezručova 2796, 276 01 Mělník  – nemá námitek za dodržení následujících podmínek : 

• Doporučuje řešit osvětlení stávajícího rekonstruovaného přechodu pro chodce a míst pro 
přecházení v souladu s platnými ČSN.  

• Ostatní podmínky – viz vyjádření. 

6. Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice – 
souhrnné vyjádření s.z. MěÚN/51119/2017/04 č.j. MěÚN/59122/2017 ze dne 18.07.2017 

• Vyjádření z hlediska zákona o vodách – záměr investora není v rozporu se zájmy 
chráněnými vodním zákonem, vodoprávní úřad sděluje žadateli, že technická zpráva, která 
byla předložena k žádosti, nezahrnuje řešení odvodu dešťových vod, jejich odvod ze 
zpevněných ploch a komunikací, popř. zasakovací pásy apod. technická řešení tak, aby 
v dané lokalitě nedošlo ke zhoršení současného stavu (upozorňujeme na dodržení 
zákonných norem). Toto je nutno zahrnout do projektu, za těchto předpokladů a 
doplnění uvedených nedostatků, nemá vodoprávní úřad proti předloženému záměru 
námitek. 

• Vyjádření ostatních orgánů OŽP – viz vyjádření 

7. Městský úřad Neratovice, odbor správních činností a dopravy, Kojetická 1028, 277 11 
Neratovice – vyjádření s.z. MěÚN/51145/2017 č.j. MěÚN/67767/2017 ze dne 18.08.2017 

 

8. Podmínky z ostatních vyjádření správců sítí a dotčených orgánů se týkají realizace stavby. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Nedomice, Nedomice 78, 277 14  Dřísy 
 
Juraj Zubko, Nedomice 73, 277 14  Dřísy 
Anna Zubková, Nedomice 73, 277 14  Dřísy 
Jaroslava Parthová, Bojanovická 2718/17, 141 00  Praha 
Andrej Číž, Nedomice 68, 277 14  Dřísy 
Leona Michková, Nedomice 68, 277 14  Dřísy 
Milan Jakubec, Nedomice 47, 277 14  Dřísy 
Milan Horský, Nedomice 39, 277 14  Dřísy 
Miluše Musilová, Nedomice 6, 277 14  Dřísy 
Vladimír Nezbeda, T. G. Masaryka 273, 277 13  Kostelec nad Labem 
Jiří Jakubec, Nedomice 47, 277 14  Dřísy 
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David Vrba, Nedomice 3, 277 14  Dřísy 
Pavel Švesták, Nedomice 5, 277 14  Dřísy 
Iveta Švestáková, Nedomice 5, 277 14  Dřísy 
Vratislav Fabián, Nedomice 50, 277 14  Dřísy 
Miroslav Macháček, Nedomice 102, 277 14  Dřísy 
Marie Macháčková, Nedomice 102, 277 14  Dřísy 
Jaroslava Horská, Nedomice 4, 277 14  Dřísy 
Jiří Batela, Nedomice 97, 277 14  Dřísy 
Alena Batelová, Nedomice 97, 277 14  Dřísy 
Miluše Oberreiterová, Nedomice 79, 277 14  Dřísy 
Milan Putna, Nedomice 79, 277 14  Dřísy 
Petra Putnová, Nedomice 79, 277 14  Dřísy 
Martina Stránská, Nedomice 107, 277 14  Dřísy 
Václav Stránský, Nedomice 107, 277 14  Dřísy 
Renata Cvrková, Nedomice 8, 277 14  Dřísy 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 13.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Ve dnech 23.04.2018, 
10.05.2018 a 15.05.2018 byla žádost doplněna o další podklady. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům prostřednictvím veřejné vyhlášky, která byla zveřejněna na úřední desce stavebního úřadu a 
zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů. Vyvěšeno bylo do 04.06.2018. V této 
lhůtě mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Zároveň v této 
lhůtě mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí v úředních dnech v úředních hodinách Úřadu městyse 
Všetaty, odboru výstavby a ÚP. V souladu s § 87 stavebního zákona stavební úřad upustil od ústního 
jednání spojeného s ohledáním na místě, neboť mu jsou poměry v území dobře známy a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru.  

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: 

- Obec Nedomice 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Mělník, DI 

- Ministerstvo obrany, SEM Praha 

- Městský úřad Neratovice, OŽP, odbor správních činností a dopravy 

- ČR-Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, ÚO Mělník 

- Středočeské vodárny, a.s. 

- STAVOKOMPLET spol. s r.o. 

- ČEZ Distribuce, a.s. 

- Telco Pro Services, a.s. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

- Regionální muzeum Mělník, p.o. 

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

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Ivana Šípová, Vít Cocher, Blanka Cocherová, Ing. Martina Pappová, Jiří Müller, Danuše Müllerová, 
Jindra Nezbedová, Anna Pokorná, Jana Pokorná, Petr Kroupa, Kateřina Kroupová, Helena Seymour, 
Jaroslav Zalabák, Libor Javanský, Milan Javanský, Pavel Špaček, Klára Zalabáková, Dana Horská, 
Jana Horská, Jaroslav Jeřábek, Olga Jeřábková, Tomáš Vondrášek, Ivana Vondrášková, Renata 
Cvrková, Vladimír Fabián, Tomáš Halbich, Jakub Kynych, Milan Hašek, Martin Stránský, Pavel 
Lobl, Iveta Loblová, Anna Švarcová, Jiří Dvořák, Zdeněk Dvořák, Stanislav Levý, Miroslava Levá, 
Povodí Labe, státní podnik, Středočeské vodárny, a.s., Stavokomplet spol. s r.o., ČEZ Distribuce, 
a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila připomínky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Ke změně projektové dokumentace ani podkladů rozhodnutí nedošlo. Účastníci se k podkladům 
rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Žadatel je povinen zajistit splnění veškerých požadavků plynoucích ze stanovisek dotčených orgánů 
a vyjádření správců sítí. 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u 
zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu 
úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání  bude postoupeno Krajskému úřadu 
Středočeského kraje k rozhodnutí 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. 
 
 
 

Hana Dědičová 
referentka odboru výstavby a ÚP  

oprávněná úřední osoba 
                                                                                                      v.r. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
pol. 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000,- Kč byl zaplacen dne 22.06.2018 – výpis ze dne 27.06.2018. 
 
 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce městyse Všetaty a obce Nedomice. 
Oznámení musí být dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zveřejněno též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup po dobu, jak je výše uvedeno. 

 

Úřední deska : 

vyvěšeno dne :                                                                     sejmuto dne : 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup : 

vyvěšeno dne :       sejmuto dne :     
 
 

 
 
Obdrží: 
účastníci dle § 85 odst. 1 písm. a) SZ a § 27 odst. 1 písm. a) SŘ 
Obec Nedomice, IDDS: ja3asm2     …………………………………… PROSÍME VYVĚSIT ! 
 sídlo: Nedomice č.p. 78, 277 14  Dřísy 
             zástupce :  
 
účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) SZ a § 27 odst. 1 písm. a) SŘ 
doručením do vlastních rukou 
 
vlastníci technické infrastruktury 
Středočeské vodárny, a.s., IDDS : qztgg8d 
 sídlo : U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 
STAVOKOMPLET spol. s r.o., IDDS : n834kd3 
 sídlo : Královická 251, 250 01 Zápy 
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS : v95uqfy 
 sídlo : Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly   
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS : qa7425t 
 sídlo : Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
 
 
účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) SZ a § 27 odst. 2 SŘ 
vlastníci pozemků parc.č. 6, 10, 43/6, 54, 56, 507/2, 507/31, 507/101, 507/102, 507/103, 534/1, 534/11, 
813/7, 937/9, 937/10, 937/11, 1037/8, 1050/1, 1132/10. 
vlastníci staveb na pozemcích parc.č. st. 7 (č.pop. 64), st. 13 (č.pop. 30), st. 19 (č.pop. 4), st. 21 (č.pop. 6), 
st. 22 (čpop. 7), st. 43/1 (č.pop. 48), st. 44 (č.pop. 22), st. 45 (č.pop. 23), st. 47 (č.pop. 9), st. 48 (č.pop. 
49), st. 49 (č.pop. 46), st. 50 (č.pop. 24), st. 51/1 (č.pop. 25), st. 53 (č.pop. 40), st. 131 (č.pop. 54),          
st. 246/1 (č.pop. 90), st. 246/2, st. 247 (č.pop. 89), st. 322, st. 265 (č.pop. 94).  
 
 
dotčené správní úřady 
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, IDDS : hjyaavk 
 Sídlo : Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – Dejvice  
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mělník, DI, IDDS : 2dtai5u 
 sídlo : Bezručova 2796, 276 01 Mělník 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IDDS : a6ejgmx 
 sídlo : Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 
Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí, odbor správních činností a dopravy, IDDS : 45qb68g 
 sídlo : Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 
ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS : prqhp9p 
 sídlo : Bezručova 3341, 276 01 Mělník 
 
 
ostatní 
Regionální muzeum Mělník, p.o., IDDS : nxzk7gx 
 sídlo : náměstí Míru 54, 276 01 Mělník 
 
 
spis SÚ 
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