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STAVEBNÍ POVOLENÍ

výroková část:
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních kQmljnikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povoleni, kterou dne 12.03.2019 podal
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro středočeský kraj, pobočka Nymburk, IČO
01312774, náměstí W. Churchila Č.p. 1800/2, 130 ClO Praha 3
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání

l.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18C vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
Projekty na realizaci plánu společných zařkení navržených v rámci KOPÚ Seletice, KOPÚ Sovenice,
KOPÚ Doubravany
Polní cesty Cl - Žitovlice
Polní cesty CIl - Seletice - Sovolusky
Polní cesty C2 - Doubravany
Polní cesty C1998 - Doubravany
(dále jen "stavba") na pozemku parč. č. 1979, 1997, 1998, 2000 v katastrálním území Doubravany, parc.
č. 759/4, 843, 856, 861, 867, 875, 876, 913, 914 v katastrálním území Seletice, parč. C. 1735 v
katastrálním území Sovolusky u Košíku, parč. Č. 13/1, 274/1, 885, 887, 911, 931 v katastrálním území
Žitovlice,

Datová schránka: 86abcbd
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Stavba obsahuje:
Realizace společných zařIzeni - výstavba polních cest v rámci zapsaných komplexních pozemkových
úprav v katastrálních územích Seletice, Doubravany, Sovenice.
Pro další popis je užívána terminologie: hlavní polní cesta - dále i hpc, vedlejší polní cesta - dále i VPC.
číslo s lomítkem, příklad 4/20, čitatel představuje šíři v koruně komunikace, jmenovatel je návrhovou
rychlosti.
-

Polní cesty Cl -Žitovlice: VPC 4/30 - jednopruhová obousměrná, se Čtyřmi výhybnami. Kry't z
živičných vrstev, celková délka 1,21.8 km. Profil asfaltového pásu q šířce 3,0 m, po jeho stranách
bude probíhat nezpevněná krajnice o šíři 0,5 m.

-

Polní cesty CIl- Seletice - Sovolusky: VPC 4/20 - jednopruhová obousměrná, se dvěma místy pro
vyhnutí. Kryt z živičných vrstev, celková délka 0,886 km. Profil asfaltového pásu o šířce 3,0 m, po
jeho stranách bude probíhat nezpevněná krajnice o šíři 0,5 m.

-

Polní cesty C2 - Doubravany: VPC 4/30 - jednopruhová obousměrná, s jedním místem pro vyhnuti.
Kryt z živičných vrstev, celková délka 0,543 km, Profil bude z živičných vrstev o šířce 3,0 m, po jeho
stranách bude probíhat nezpevněná krajnice o šíři 0,5 m.

-

Polní cesta C1998 - Doubravany: VPC 4/30, jednopruhová obousměrná, se dvěma misty pro vyhnuti.
Kryt z živičných vrstev, celková délka 0,167 km. Profil bude z živičných vrstev o šířce 3,0 m, po jeho
stranách bude probíhat nezpevněná krajnice o šíři 0,5 m.

íl.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1.

Stavba bude provědena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řIzenI, kterou
vypracoval CR PROJEKT, s.r.o,, Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 270 86 135, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povoleni speciálniho stavebního úřadu.

2.

Žadatel oznámi speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.

Žadatel oznámi speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrdní prohlídky stavby:
a) Po vYtýčení stavby,
b) Po provedení podkladních vrstev.
c) Před dokončením.

4.

Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právni moci tohoto rozhodnutí.

5.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k
provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.

6,

Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských síti
o jejich vytyčeni a stanovení dalších podmínek postupu prací, Tato zařIzenI nesmí být Z titulu

7.

8.

9.

prováděné stavby nijak poškozena.
Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy ria pozemcích, ke kterým má
stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo
právo odpovjdajÍcÍ věcnému břemeni k pozemku.
Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručuji, 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 užíváni stavby
vC. bezbariérového užÍvání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady
o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukci budou stavebnímu úřadu
předloženy k závěrečné kontrolni prohlídce stavby včetně prohlášeni zhotovitele stavby o jejich
použití na stavbě.
Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska pro polní cestu Cl, které vydal
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, ÚP dne 23.02.2018 č.j. MUNYM-110/13630/2018/Šal:
a)

Ochrana přírody a krajiny: z hlediska ochrany přírody a krajiny povoleni ke káceni dřevin
ros'toucích mimo les vydá na základě žádosti Obecní úřad Žitovlice,
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b)
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Odpadové hospodářstvŕ Z hlediska 5 nakládáni s odpady vzniklými ze stavby bude nakládáno
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, případně vzniklé odpady
budou v místě vzniku tříděny, zajištěny před nežádoucím únikem, zcizením a znehodnocením,
zemina která nebude použita k terénním úpravám, bude likvidována jejím předáním oprávněné
osobě, nebo pokud by byla použita kterénnim úpravám mimo místo stavby, budou přeci
dožením na toto konkrétní místo předloženy na odbor Životrúho prostředí rozbory této zeminy
dle příloh',' č. 10, tab. 10.1 a 10.2 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., doklady o využití, příp.
odstraněni jednotlivých druhů odpadů budou předloženy na odbor životního prostředí MěÚ
Nymburk současně se žádostí o závazné stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu.

C)

d)

Ochrana lesa: Z hlediska ochrany pozemků určených k plněni funkci lesa dle zákona č. 289/1995
Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,zákon"), Městský úřad Nymburk, odbor
životního prostředí, jako věcně pŕislušný podle § 11 správního řádu orgán státní správy lesů
souhlasí dle § 14 odst, 2 zákona se stavbou polní cesty v k Ú. Ž'tovlice ve vzdálenosti do so m od
okraje pozemků určených l plněni funkci lesa. při provádění stavebních prací nesmí dojit k
poškozeni porostu na pozemcích určení k plněni funkci lesa a dále nesmí dojít k umísťováni
stavebního, odpadového a jiného materiálu na tyto pOzemkyq
Doprava na pozemních komunikacích: Před zahájeni stavby zažádá prováděcí firma MěÚ
Nymburk, odbor správy městského majetku o Stanoveni místní úpravy provoz, k výše
uvedenému bude doloženo vyjádřeni Policii ČR-DI Nymburk. Před zahájeni stavby zažádá
prováděcí firrna MěÚ Nymburk, odbor správy městského majetku o Stanoveni přechodné úpravy
provozu k výše uvedenému bude doloženo vyjádření Policii ČR-DI Nymburk.

10. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska pro polní cestu C2, které vydal
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, úp dne 21.02.2018 č.j. MUNYM-110/13028/20l8/Šal a pro
polní cestu C 1998, které vydal Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, úp dne 21.02.2018 č.j.
MUNYM-110/12982/2018/Šal:
a)

Ochrana přírody a krajiny: z hlediska ochrany přírody a krajiny povoleni ke káceni dřevin
rostoucích mimo les vydá na základě Zádosti Obecní úřad Košik.

b)

Odpadové hospodářství: Z hlediska s nakládáni s odpady vzniklými ze stavby bude nakládáno
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, případně vzniklé odpady
budou v místě vzniku tříděny, zajištěny před nežádoucím únikem, zcizením a znehodnocením,
zemina která nebude použita k terénním úpravám, bude likvidována jejím předáním oprávněné
osobě, nebo pokud by byla použita k terér]nim úpravám mimo místo stavby, budou před
uložením na toto konkrétní místo předloženy na odbor životního prostředí rozbory této zeminy
dle přílohy č. 10, tab. 10.1 a 10.2 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., doklady o využití, příp.
odstraněni jednotlivých druhů odpadů budou předloženy na odbor životního prostředí ľ'v1ěÚ
Nymburk současně se žádosti o závazné stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu.

C)

Doprava na pozemních komůnikacich: Před zahájením stavby bude požádáno o rekonstrukci
připojeni Polní cesty C 1998 na silnici č. |||/27952. Před zahájení stavby žadatel zažádá MěÚ
Nymburk, odbor správy městského majetku o Stanoveni mlstnl úpravy provoz, k výše
uvedenému bude doloženo vyjádření Policií ČR-DI Nymburk. Před zahájení stavby žadatel zažádá
MěÚ Nymburk, odbor správy městského majetku o Stanoveni přechodné úpravy provozu k výše
uvedenému bude doloženo vyjádření PoliciI ČR-DI Nymburk.

l!. Budou dodrženy podmínky vyjádření KSÚS Středočeského kraje, přisp,org., ze dne 7.2.2018 zn.
1044/18/KSÚS/KHT/RYG, ze dne 07.02.2018 zn. 1045/18/KSÚS/KHT/RYG, ze dne 21.02.2018 zri.
523/18/KSÚS/KHT/RYG:
a) U zpevněné krajnice bude napojeni polní cesty provedeno na nařízlou hranu sil. Ill/27952 a
b)

c)
d)

ll!/27953, spára mezi povrchy bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou,
U nezpevněné krajnice bude provedeno odfrézování v šíři cca 0,5 m a ti. 50 mm v celé délce
napojení, doplněna konstrukce vozovky a položena nová vrstva ACO 11, ti. SO mm, spára mezi
povrchem bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou.
Bude zachován jízdnI profil silnice 111/27952, lll/27953, lll,/27951.
Vlivem stavby nesmí dojit k narušeni odtokových poměrů sil. 1!1/27952,
polní cesty bude řešeno do pŕilehlé zeleně.

|||/27951,odvodnění
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e)

f)

g)

s:i'. -l

V místě napojení polní cesty na sil. lll/27953 bude provedena úprava dna a svahů příkopového
tělesa pro odtok srážkových vod a zřízen propustek ON 508/10 z ocelové trouby, která bude na
vtoku a výtoku seříznut a okdí bude vydlážděno lomovým kamenem s uložením do betonového
lože.
U polní cesty C2 bude provedena úprava dna a svahů příkopového tělesa pro odtok srážkových
vod a zřízen propustek ON 508/10 z ocelové trouby, která bude na vtoku a výtoku seříznut a
okolí bude vydlážděno lomovým kamenem s dožením do betonového lože.
U polní cesty C1998 bude provedena úprava dna a svahů příkopového tělesa pro odtok
srážkových vod a zřízen polymerbetonový žlab vnitřní šířky 300 mm, který bude na vtoku a
výtoku seříznut a okolí bude vydlážděno lomovým kamenem s uloženim do betonového lože.

h)

Na stávajícím propustku na polní cestě CIl bude osazeno silniční svodidlo.

i)
j)

VlastnIk poInIcesty bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojeni včetně propustku,
Po dobu stavebních prací zodpovídá investor a zhotovitel za čistotu vozovky sil. |||/27952,
lll/27953 a ňl/27951 případné znečištěni bude neprodleně odstraněno.
Stavba polní cesty bude projednána a odsouhlasena DI Policie ČR Nymburk a MěÚ Nymburk,

k)

odb. SMM.
Po dokončeni stavebních prací vyzve zhotovitel zástupce KSÚS SK, CMS poděbrady k provedení
závěrečné kontrdni prohlídky a k protoko|árnimlj předáni dočasného úseku silnice lil/27952,
|||/27953 a |||/27951.
m) Záruční doba na provedené stavební práce bude 60 měsíců a po tuto dobu budou odstraňovány

l)

n)

závady a Škody vzniklé zásahem do pozemní komunikace.
Nebude porušeno ustanoveni zákona č. 13/1997 Sb., a vyhl. Č. 104/1997 Sb.

12. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p, ze drie 18.7.2018 č.j. PVZ/18/25581/Hm/O,
ze dne 23.07.2018 č.j. PVZ/18/25748/Hm/O
a)

Ke káceni porostů navržených v projektové dokumentaci je třeba povolení orgánu ochrany
přírody.

b)

Na práce v korytě vodního toku bude zpracován havarijnia povodňový plán.

c)

Zahájení stavebních prací a kolaudace stavby bude v předstihu oznámena pracovníkovi Povodí
Labe, státní podnik - závod Z1 Jablonec nad Nisou, provozní středisko Jičín

d)

Stavbou nesmív žádném případě dojít k zúžení průtočného profilu propustku.

e)

Sjezdy na polní cestě C22 na straně koryta Seletického potoka v ř.km 4,508 a ř.km 6,005 budou
řešit nové propustky nebo lávky minimálního průměru 800 mm.

f)

Souběh komunikace Cl se seletickým potokem bude řešen tak, aby nedocházelo k sesuvům a
deformacím upraveného koryta vodního toku (nosnost, odstupová vzdálenost). Břehy potoka
nejsou zpevněné a při zatiženi zemědělskými stroji může dojit k jejich sesuti.

g)

Souběh komunikace se Seletickým potokem bude řešen tak, aby nedocházelo k sesuvům a
deformaci upraveného koryta vodního toku (nosnost, odstupová vzdálenost atd.). Břehy potoka
nejsou zpevněné a při zatÍženÍ zemědělskými stroji může dojít k jejich sesuti. případné přesunuti
cesty na pozemek p.p.č. 1028 v k.ú. Doubrava se jeví jako nejschůdnější. Vápněni zemin
v blízkosti potoka může vést k vyplavováni vápníku z podloži a následné deformaci koryta
vodního potoka.

h)

Dočasné převedení vodního toku v době prováděni prací požadujeme předložit ke schválení.
Technicky tato dokumentace převod vody z potoka neřeší (vzdouváni, čerpáni, odkop). Všechny
tyto varianty podkShaji souhlasu vodoprávnIho úřadu.

15. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
Územní odbor Nymburk, DI inspektorát ze dne 29.03.2018 č.j. KRPS-89228-1/ČJ-2018-010806-PD,
ze dne 12.03.2018 č.j. KRPS-41673-1/ČJ-2018-010806-PD, ze dne 29.01.2018 č.j. KRPS-10854··1/ČJ'·
2018-010806-PPK, ze dne 29.01.2018 č.j. KRPS-10853-1/Čj-2018-010806-PPK,
a)

V místě připojení na silnici budou stromy (zeleň) prořezány nebo vykáceny, aby se v
rozhledových poměrech nenacházeli žádné překážky. Rozhledové poměry nesmí být zhoršeny
novou výsadbou zeleně.
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b)

sIr. 5

připojeni na silnici |||/27953 u polní cesty Cl bude provedeno mostem o šíři cca 5,5 m se
zatrubněnim. Čela mostku budou zkosená pod úhlem 45° z důvodu bezpečnosti. povrch bude
proveden tak, aby srážkové vody nestékaly na shora uvedenou komunikaci a tím nenarušovaly
jejíodtokové pcměry.

c)

Připojeni na silnici lil/27952 u polní cesty Cl bude provedeno vjezdem o šíři cca 5,5 m, Povrch
bude proveden tak, aby srážkové vody nestékaly na shora uvedenou komunikaci a tím
nenarušovaly její odtokové poměry.

d)

Připojeni na silnici lH/27951 u polní cesty Cli bude provedeno mostem o šíři cca 6,0 m se
zatrubněním. Čela mostku budou zkosená pod úhlem 45" z důvodu bezpečnosti, Povrch bude
proveden tak, aby srážkové vody nestékaly na shora uvedenou komunikaci a tím nenarušovaly
její odtokové poměry.

e)

připojeni na silnici |||/27952 u polní cesty C 1998 bude provedeno mostem o šíři cca 19 m se
zatrubněním. Čela mostku budou zkosená pod úhlem 45' z důvodu bezpečnosti. Povrch bude
proveden tak, aby srážkové vody nestékaly na shora uvedenou komunikaci a tím nenarušovaly
její odtokové poměry. připojení bude doplněno o dopravní zařkení č. Z lid.

f)

připojení na silnici lll/27952 u polní cesty C2 bude provedeno mostem o šíři cca 14,0 m se
zatrubněnlm. Čela mostku budou zkosená pod úhlem 45" z důvodu bezpečnosti. Povrch bude
proveden tak, aby sráŽkové vody nestékaly na shora uvedenou komunikaci a tím nenarušovaly
její odtokové poměry. připojeni bude doplněno o dopravnÍzařízeni č. Z lid,

g)

Dopravní inspektorát PČR Nymburk před samotným zahájením stavby, požaduje předložit

h)

Dopravní značky musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 65 Zásad pro

podrobné zpracováni návrhu dopravně inženýrského opatřeni.
dopravní značeni na pozemních komunikacích.
i)

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl, č, 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Účastníci řízeni, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánů:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro středočeský kraj, pobočka Nymburk, náměstí
W. Churchila č.p. 1800/2, 130 00 Praha 3

Odůvodněni:
Dne 12.03.2019 podal stavebník žádost o vy'dání stavebního povolenl na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahá jeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umIstění
stavby spis.zn. MUNYM-110/15471/2019 dne 20,05.2019.
Speciální stavební úřad oznámil zahájeni stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanoveni § 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 15 dnů od doručení tohoto oznámeni mohou
účastníci řizení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízeni přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízeni 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
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnuti o UmjstěnÍ stavby, Speciální stavební úřad v
průběhu řízeni neshledal důvody, které by bránily povoleni stavby,
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Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjádřeni a jiné doklady sdělili:
-

Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, úp ze dne 23.02.2018 č.j. MUNYM-110/13630/2018/Šal +
doplněni ze dne 28,2.2018 č.j, MUNYM-050/14259/A/2018/Ko1

-

Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, úp ze dne 21.02.2018 č.j. MUNYM-110/13028/2018/Šal +
dQp|něni ze dne 28.2.2018 č.j. MUNYM-050/14259/2018/Kol

-

Městský ljřad Nymburk, odbor výstavby, úp ze dne 21.02.2018 č.j. MUNYM-110/12982/2018/Šal +
doplněni ze dne 28.02.2018 č.j. MUNYM-050142S9/2018/KOI

-

Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, ÚP ze dne 03.04.2018 č.j. MUNYM-110/22980/2018/Šal +
doplněni ze dne 12.04.2018 č.j. MUNYM-050/'22978/2018/KoI

-

Městský úřad Nymburk,
100/22981/2018/Šan

odbor

životního

prostředí

dne

20.04,2018

č.j.

MUNYM-

-

Městský úřad Nymburk,
100/9147a/2018/Šan

odbor

životního

prostředí

dne

05.03.2018

č.j-

MUNYM-

-

Městský úřad Nymburk,
100/4316a/2018/Šan

odbor

životního

prostředí

ze

dne

12.03.2018

MUNYM-

-

Městský úřad Nymburk,
100/4308a/2018/Šan

odbor

Životního

prostředí

ze

dne

12.03.2018

MUNYM-

-

Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, rozhodnutí Č. 330 ze dne 26,10.2018 č.j.
M UNYM-050/77488/2018/jeř

-

Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, rozhodnutÍ č. 316 ze dne 02.03.2018 č.j.
M UNYM-050/77477/2018/KO|

-

Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, rozhodnuti č. 52 ze dne 02.03.2018 č.j.
M UNYM-050/14971/2018/KOI + opravné rozhodnuti

-

Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, rozhodnuti Č. 55 ze dne 06.03.2018 č.jM UNYM-050/15291/2018/KoI

-

Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, ze dne 05.03.2018 č.j. MUNYM050/15291/2018/Kol

-

Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, ze dne 05.03.2018 č.j. MUNYM050/14973/2018/Kol

-

KSÚS Středočeského kraje, přísp.org., ze dne 7.2.2018 zn. 1044/18/KSÚS/KHT/RYG, ze dne 7.2.2018
zn. 1045/18/KSÚS/KHT/RYG, ze dne 22.1.2018 zn. S23/18/KSÚS/KHT/RYG

-

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní
inspektorát ze dne 29.03.2018 č.j. KRPS-89228-1/ČJ-2018-010806-PD, ze dne 12.03.2018 č.j. KRPS41673-1/ČJ-2018-010806-PD, ze dne 29.01.2018 č.j. KRPS-10854-1/ČJ-2018-010806-PPK, ze drie
29.01.2018 č.j, KRPS-10853-1/ČJ-2018-010806-PPK

-

Povodí Labe, s,p. ze dne 18.07.2018 č.j. PVZ/18/25581/Hm/O, 23.07.2018 č,j. PVZ/18/25748/Hm/O

-

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, ze dne 15.03.2018 sp.zn. 10219/2018-8201OÚZ-PHA, ze dne 16.2.2018 zn- 100266/2018-1150-OÚZ-LJT, ze dne 31.01.2018 zn. 99744/20181150-OÚZ-LIT, ze dne 31.01.2018 zn. 99745/2018-1150-OÚZ-LIT

-

MěÚ Nymburk, odb,SMM ze dne 29,10,2018 č.j. MUNYM-050/77493/2018/Ko1

-

Obecní úřad Seletice, ze dne 15.11.2018

-

Obecní úřad Košik, ze dne 30.11.2018 č.j. 5/2018, ze dne 20.3.2018 č.j. 2/2018, ze dne 20.3.2018 č.j.
1/2018

-

Obecní úřad Žitovlice, ze dne 3.10.2018 č.j. 36/2018

-

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 12.2.2018 sp.zri. KHSSC
05384/2018, ze dne 12.2.2018 č.j. KHSSC 06751/2018, ze dne 15.1.2018 sp.zn. KHSSC 01459/2018,
ze dne 15.1.2018 sp.zn. KHSSC 01457/2018
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-

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk ze dne 22.2,2018 ev,Č, NY72-2/2018/PD, ze dne 22,02.2018 ev.č.
NY-85-2/2018/PD, ze dne 31.1.2018 ev.č.
NY-272/2018/PD, ze dne 31.1.2018 ev.č, NY-28-2/2018/PD

-

ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 22.2,2018 zn. 1097139230, ze dne 29.01.2019 zn. 0101050861, ze dne
29.01.2018 zn. 0101050865, ze dne
14.02.2018 zn. 1096929268, ze dne 29.01.2019 zn.
0101050874, ze dne 29,01.2019 zn. 0101050877, ze dne 29.01.2019 zri. 1096519127, ze dne
08.03.2019 zn. 0101073334, 08.03.2019 zn. 0101073324, ze dne 22.01.2018 zn. 1096519240

-

Telco Pro Services, a.s. ze dne 29.1.2019 zn. 0200861082, ze dne 29.1.2019 zn. 0200861086, ze dne
29.1.2019 zn. 0200861096, ze dne 29.1.2019 zn. 0200861099, ze dne 08.03,2018 zn. 0200879719,
ze dne 08.03.2018 zn. 0200879710

-

ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 29.1.2019 zn. 0700001316, ze dne 29.1.2019 zn. 0700001320, ze drie
29.1.2019 zri. 0700001327, ze dne 29.1.2019 zn. 0700001331, ze dne 08.03.2018 zn. 0700020081,
ze dne 08.03.2018 zn. 0700020072

-

GridServices, s.r.o, ze dne 10,8.2017 zn, 5001552847

-

Vodovody a kanalizace a.s., ze dne 1,2.2019 zn. 0460/2019, ze dne 16.1.2018 zri. 0103/2018, ze dne
16.1.2018 zn. 0104/2018

-

Česká telekomunikační infrastruktura ä.5., ze dne 29.1.2018 č-j. 523125/18, ze dne 6.2.2018 č.j.
530387/18, ze dne 05.01.2018 č.j. 503315/18, ze dne 05.01.2018 č.j. 503446/18

-

T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 30.1.2019 zn. £04176/19, ze dne 30.1.2019 zn. E04180/19, ze
dne 30.1.2019 zn. E10516/19, ze dne 11.03,2019 zn. E10262/19

-

Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 30.1.2019 zn. 190130-0846108060, ze dne 30.1.2019 zn.
190130-0918108075, ze dne 12.03.2019 zn. 190312-1230113220, ze dne 11.03..2019 zn. 1903111030113003

-

ČRA České radiokomunikace ze dne 12.03.2019 zn. UPTS/OS/214727/2019, ze dne 12.03.2019 zn.
UPTS/OS/214729/2019

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnuti.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti, za použití ustanoveni právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízeni - další dotčené osoby:
Obec Košik, Košik č.p. 25, 289 35 Košik
Obec Seletice, Seletice č.p, 139, 289 34 Rožďalovice
Obec Ž'tovlice, Žitovl'ce č.p 54, 289 34 Rožd'alovice
Povodí Labe, státní podnik, Vita Nejedlého č.p. 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
LOUDY s.r.o., Seletice č.p. 160, 289 34 Rožd'alovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 282, 286, parč. Č. 1897, 1906, 1907, 1908, 1909, 1929, 1965, 1966, 1970, 1975, 1976,
1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,
1999, 2002, 2004 v katastrálním území Doubrava řlY, parč. Č. 836, 844, 847, 858, 859, 860, 866,
869, 877, 879, 890, 892, 915, 917 v katastrálním území Seletice, parč. C. 1211, 1603/5, 1723,
1724, 1732, 1734, 1736 v katastrálním územÍSovo|usky u Košiku, parč. Č. 214/14, 214/25, 217,
218, 219/2, 264/1, 264/3, 266, 272, 792/1, 797/9, 873, 883, 884, 886, 909, 910, 920, 921, 922,
923, 924, 925, 928, 929, 930, 932, 933, 935, 937, 938, 939, 940, 943, 947, 948, 949, 950 V
katastráln'm územ' Žitovlice
Vypořádáni s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastnici neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádáni s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnuti:
-

Účastnici se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučeni účastníků'
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláni 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, Odvolánkn lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvo|ání jen proti odůvodněni rozhodnuti je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povoleni zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícim identifikační údaje o
povolené stavbě. Další vyhotoveni ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud
není stave b nlkem.
Při prováděnÍ stavby je stavebník povinen
-

oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájeni stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmenI
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat 5tavebni dozor; změny v těchto skutečnostech
oznámi neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,

-

před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokonČeni stavby, případně do vydáni kdaudačniho souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením Uda ju ze štítku.

-

zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

-

ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
umožnit provedeni kontrolnI prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se
zúčastnit,

-

ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištěni závady na stavbě, které ohrožujI Životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájeni zkušebního provozu.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povokni nenabude právni moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne'

Sejmuto dne'

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěŠeni a sejmuti oznámeni.
vývěsnilhůta začíná den následujíci po dni vyvěšeni. Sejmuti vyhláŠky je možné r|ás|edujÍcÍ pracovní den
po podednim (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
Písemnost (nebo oznámeni) se zveřejňuje též způsobem umožňujľckn dálkový přistup.
Právni úČinky má výhradně doručeni veřejnou vyhláŠkou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu
Nymburk.
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poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastnici ř/zen/ podle § 109 odst, 1 písm. a) stavebního zákonci (dodejky)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro středočeský kra j, pobočka Nymburk, IDDS: z49per3
účastnici řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) až d) stavebního zákona (dodejky)
Obec Košik, idds: rxiaqcn
Obec Seletice, IDDS: 73mapvt
Obec žitovlice, IDDS: wbsakj8
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
loudy s.r.o., idds: 5mmi4ji
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kra je, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a,s,, IDDS: qa7425t
JOSJIR, s.r.o., IDDS: jr9ebrv

účastn/ci ř/zeni podle § 109 odst. 1 písm. e) až g) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parč. C. 214/14, 214/25, 886, 925, 935, 943, 217, 884, 910, 920, 921, 933, 218, 923, 219/2, 264/1,
932, 264/3, 940, 266, 924, 949, 272, 938, 792/1, 797/9, 873, 950, 883, 909, 922, 928, 929, 930, 937,
939, 947, 948 v katastrálním území Žitovlice, parč. č. 836, 892, 915, 844, 847, 860, 866, 858, 859,
869, 877, 879, 890, 917 v katastrálním území Seletice, parč, č. 1603/5, 1211, 1736, 1723, 1724,
1732, 1734 v katastrálním území Sovolusky u Košiku, st. p. 282, 286, parč. č. 1906, 1992, 1907,
1908, 1909, 1984, 1965, 1966, 1970, 1975, 1976, 1977, 1978, 1986, 1988, 1980, 1897, 1929, 1981,
1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991, 2004, 2002, 1999 v katastrálním území Doubravany
dotčené správni úřady
Městský úřad NVmburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02
Nymburk 2
Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí přemµlovců č.p. 163/20, 288 02
Nymburk 2
Městský úřad Rožd'alovice, stavební úřad, IDDS: xq9b2wp
Ministerstvo obrany, VUSS Praha, Odbor správy nemovitého majetku, IDDS: hjyaavk
policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní
inspektorát,
Obecní úřad
Obecní úřad
Obecní úřad

IDDS: 2dtai5u
Košík, IDDS: rxiaqcn
Seletice, IDDS: 73mapvt
Žitovlice, idds: wbsakj8

