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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Českém Brodě, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) 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 21. 2. 2017 podala 

Obec Rostoklaty, IČO 00235709, Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty, 
kterou zastupuje Ing. Jiří Sobol, IČO 87396521, 282 01  Hradešín 29 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona 

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 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 11/5 (zahrada), parc. č. 430/2 (ostatní plocha), parc. č. 430/11 
(ostatní plocha), parc. č. 433/1 (ostatní plocha), parc. č. 435 (ostatní plocha), parc. č. 441/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 445/6 (ostatní plocha), parc. č. 449/2 (ostatní plocha), parc. č. 587 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Nová Ves II, parc. č. 12/1 (ostatní plocha), parc. č. 12/11 (ostatní plocha), parc. č. 
366/3 (ostatní plocha), parc. č. 368/3 (ostatní plocha), parc. č. 369/4 (ostatní plocha), parc. č. 369/7 
(ostatní plocha), parc. č. 369/8 (ostatní plocha), parc. č. 369/9 (ostatní plocha), parc. č. 369/11 (ostatní 
plocha), parc. č. 428/3 (ostatní plocha), parc. č. 443/7 (ostatní plocha), parc. č. 457/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 458/1 (ostatní plocha), parc. č. 460/13 (ostatní plocha), parc. č. 474/7 (ostatní plocha), parc. č. 
644 (ostatní plocha) v katastrálním území Rostoklaty. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Dopravní infrastruktura  - stavební úpravy stávajících chodníků,  nové chodníky 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- parc. č. 11/5 (zahrada), parc. č. 430/2 (ostatní plocha), parc. č. 430/11 (ostatní plocha), parc. č. 
433/1 (ostatní plocha), parc. č. 435 (ostatní plocha), parc. č. 441/2 (ostatní plocha), parc. č. 445/6 
(ostatní plocha), parc. č. 449/2 (ostatní plocha), parc. č. 587 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Nová Ves II, parc. č. 12/1 (ostatní plocha), parc. č. 12/11 (ostatní plocha), parc. č. 366/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 368/3 (ostatní plocha), parc. č. 369/4 (ostatní plocha), parc. č. 369/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 369/8 (ostatní plocha), parc. č. 369/9 (ostatní plocha), parc. č. 369/11 (ostatní 
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plocha), parc. č. 428/3 (ostatní plocha), parc. č. 443/7 (ostatní plocha), parc. č. 457/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 458/1 (ostatní plocha), parc. č. 460/13 (ostatní plocha), parc. č. 474/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 644 (ostatní plocha) v katastrálním území Rostoklaty. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- pozemní stavba 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Pozemky  parc. č. 11/5 (zahrada), parc. č. 430/2 (ostatní plocha), parc. č. 430/11 (ostatní plocha), 
parc. č. 433/1 (ostatní plocha), parc. č. 435 (ostatní plocha), parc. č. 441/2 (ostatní plocha), parc. č. 
445/6 (ostatní plocha), parc. č. 449/2 (ostatní plocha), parc. č. 587 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Nová Ves II, parc. č. 12/1 (ostatní plocha), parc. č. 12/11 (ostatní plocha), parc. č. 366/3 
(ostatní plocha), parc. č. 368/3 (ostatní plocha), parc. č. 369/4 (ostatní plocha), parc. č. 369/7 
(ostatní plocha), parc. č. 369/8 (ostatní plocha), parc. č. 369/9 (ostatní plocha), parc. č. 369/11 
(ostatní plocha), parc. č. 428/3 (ostatní plocha), parc. č. 443/7 (ostatní plocha), parc. č. 457/1 
(ostatní plocha), parc. č. 458/1 (ostatní plocha), parc. č. 460/13 (ostatní plocha), parc. č. 474/7 
(ostatní plocha), parc. č. 644 (ostatní plocha) v katastrálním území Rostoklaty. 

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou 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. Stavba obsahuje: 

Stavba je členěna na objekty: 

Objekty komunikací:  

 k.ú. Rostoklaty: 

- SO 135 

- SO 147 

k.ú. Nová Ves II: 

-       SO 106 

-       SO 108 

-       SO 109 

Objekty chodníků: 

k.ú. Rostoklaty: 

-      SO 111 

-      SO 112 

-      SO 136 

k.ú. Nová Ves II: 

-      SO 114 

-      SO 115 

-      SO 116 

-      SO 117 

-      SO 118 

-      SO 119 

-      SO 151 



Č.j. MUCB 27008/2017 str. 3 

 
 

3. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČD-Telematika ze dne 04.05.2015. zn. 10966/2015: pro stupeň 
dokumentace ke stavebnímu povolení požadujeme předložit dokumentaci se zakreslenými průběhy 
tras komunikačních vedení a s řešením jejich ochrany  v průběhu realizace stavby. Pro trasy ŽDK a 
DOK a DOK SŽDC je k dispozici dokumentace zaměření v digitální podobě – na vyžádání poskytněme. 
Trasu DOK, TK a ŽDK je možné vytýčit pomocí kabelového hledače. Dále platí všeobecné podmínky 
pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s. r. o.. 

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření f.  ČEPRO, a.s. ze dne 05.06.2015, č.j.S1/605/2015/75/FR/2015: 

K uvedené akci požadujeme:  

-dodržení vládního nařízení č. 29/1959 Sb., § 5 odst. 3, písm. f), je zakázáno do vzdálenosti 3 m 
provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. 
výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů. 

- dodržení vzdálenosti od kabelu a přípojek NN ČEPRO, a.s. 1 m. 

- zakazujeme na místa přejezdu přes inženýrské sítě ČEPRO, a.s. těžkou technikou. 

- zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by 
mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní 
a vrtů). 

- vytyčení inženýrských sítí, na objednávku pan Květoslav Franc, mob. 602187203, ČEPRO , a.s., stř. 1 
Produktovody, Hněvice62, 411 08 Štětí. 

- před zahájením prací kontaktujte vedoucího technologa ČEPRO, a.s., pana Jindřicha Langweila ob. 
Mob. 602187202. 

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 31.01.2017 zn. 0100689899: 

- v  případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dní před 
započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na 
www.cezdistribuce.cz v části Kontakty. 

- dále platí „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení“ a 
„Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení“ a „Podmínky pro 
provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic“. 

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 01.12.2015, zn.: 107998657: 

- Vzhledem k tomu, že v se dotčeném území nachází  naše distribuční vedení a stavbou dojde ke 
střetu s elektrickým vedením, je nutné zažádat na předepsaném formuláři o souhlas k činnosti a 
umístění stavby v ochranném pásmu e. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě 
v ochranném pásmu el. vedení. 

7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a 
majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury ze dne 
05.05.2015, pis. zn.: 41384/2015-8201-OÚZ –PCE:  

- Realizace se povoluje při dodržení údajů předložení projektové dokumentace (situování, výška, 
rozsah apod.) 

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření NET4GAS, s.r.o., ze dne 07.12.2015, zn.: 8618/15/OVP/Z: 
- Ustanovením § 68 odst. 2, písm. b) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody 

stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 100 m pro DN 200 a 150 m pro DN 500 
kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ochranné pásmo elektropřípojky je 4 m 
kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany. 

- Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro 
každou plánovanou akci jednotlivě. 

- S realizací výše uvedené akce souhlasíme za dodržení podmínky, že zemní práce v ochranném pásmu 
elektropřípojky  musí být prováděny ručně bez použití strojové techniky pod dozorem zhotovitele 
(dodavatele) s možností kontroly provozovatelem (NET4GAS). 

- Místa případných přejezdů elektropřípojky těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna 
rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 1,5 m od kabelu na obě strany a je třeba zřídit 
taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru kabelu nejsou dovoleny. 

http://www.cezdistribuce.cz/
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Další závazné podmínky: 
- Před zahájením prací se musí vytyčit všechna podzemní zařízení NET4GAS. 
- O vytyčení stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 

dní před zahájením prací příslušný Region NET4GAS. 
- Bez vytyčení a přesného určení uložení zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O 

provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 
- Vytyčení podzemních zařízení a event. Dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základě 

objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a dozor provozovatele 1100,- 
Kč/1hod./1pracovník. 

- Další podmínkou je předání zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení, resp. souběhu 
v rozsahu ochranného a bezpečnostního pásma ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.,, § 4. Toto 
zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek pouze při křížení v odpovídajícím 
výškovém systému (Bpv, Jadran) v digitální formě ve formátu *. Dgn, v uvedení typu vedení 
(nadzemní, pozemní) a ve vytyčení výškového rozdílu mezi stavbou a naším zařízením v místě 
křížení. 

- V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku dle odst. 1, 
písm. k) § 90 energetického zákona. 

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Obce Rostoklaty ze dne 06.05.2015, č.j. 152/2015: 
- Pří výstavbě zařízení a opravě budou respektována pravidla stanovená právními předpisy pro 

ochranná pásma podzemního vedení. 
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN České telekomunikační infrastruktury, a.s. ze dne 

24.01.2017, č.j. 518858/17:  
- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. 
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Existence a poloha SEK je 
zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m 
po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu – výřezech z účelové mapy SEK 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen „Ochranné pásmo“). 

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN České telekomunikační infrastruktury a.s., ze dne 
25.01.2017, zn.: VE17000176 – podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.. 

12. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik,  ze dne 30.11.2015, č.j. 
PVZ/15/33978/Fa/0: 

- Rekonstrukcí nesmí dojít k dotčení majetku a vodních toků ve správě Povodí Labe, s.p. 
- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.  
- Upozorňujeme, že výstavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů ve zmíněné lokalitě. 
13. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace ze dne 20.07.2016, zn.: S 5745/S-20090/2016-SŽDC-OŘPHA-OPS-Vaň: 
1. Stavba musí být v souladu se všemi příslušnými normami a právními předpisy. 

2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce 

vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční 

dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel. 

3. 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. 

4. Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení. V důsledku stavby 

nesmí dojít ke ztížení nebo zamezení přístupu a údržby objektů a zařízení v majetku SŽDC. 

5. Stavební materiál, vytěžená zemina apod. nebudou ukládány na přivrácenou stranu na kolejišti. 
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6. Přebytečný materiál a zemina z výkopů nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních 

odvodňovacích zařízení, v případě vniknutí spodní nebo srážkové vody do výkopů stavby musí 

být její odčerpávání prováděno mimo drážní pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení. 

7. Pokud dojde v důsledku stavebních prací nebo dopravy stavebního materiálu k poškození 

drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa nebo narušení geometrické polohy koleje, 

budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.  

8. Na staveništi nesmí být umístěna světla či barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky nebo 

takové, které by mohly jinak ohrozit bezpečnost žel. dopravy (např. oslněním řidičů drážních 

vozidel). Tento požadavek je nutné respektovat mj. při osvětlení staveniště. 

9. Práce budou prováděny v blízkosti provozované trati, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosti při 

pohybu osob a manipulaci s materiálem. Během provádění prací nesmí být dotčen průjezdný 

průřez ani volný schůdný a manipulační prostor. Do tohoto prostoru (min. 3 m od osy krajní 

koleje) nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál apod.). 

10. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje (mimo žel. přejezd aj.) je prostorem veřejně 

nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách). V tomto prostoru se mohu pohybovat 

pouze osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru 

a které absolvovaly příslušná školení a zkoušky dle předpisů SŽDC. 

Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti SŽDC a to na základě žádosti výhradně 

elektronickou formou – e-mailem. Vydávání povolení se řídí předpisem SŽDC Ob 1 v aktuálním 

znění. Veškeré potřebné informace o postupu pro získání povolení vč. příslušných formulářů a 

kontaktů naleznete na serveru SŽDC: www. szdc.cz  - Další informace – Povolování vstupu na 

provozovanou ŽDC. 

11. Úrovňové překonávání železniční trati vozidly a mechanizací je možné pouze přes železniční 

přejezd. Zákaz přecházení trati mimo železniční přejezd platí rovněž pro osoby bez příslušného 

oprávnění. 

12. Po celou dobu stavby musí být cestujícím zajištěna přístupová cesta na nástupiště a nesmí být 

ohrožena jejich bezpečnost. 

13. V prostoru stavby se nachází kabelová trasa SŽDC, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky 

Praha Východ (dále jen „SSZT-Pv“) – dostupná dokumentace byla poskytnuta v rámci vyjádření 

k inženýrským sítím; 

- před zahájením stavby je nutné u SSZT-Pv objednat vytyčení kabelové trasy (s min. 

14denním předstihem), 

- správce zařízení, vytyčení: Jiří Kolář, tel.: 724 053 527. 

14. V prostoru stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením SŽDC, Technické ústředny 

dopravní cesty Praha (DOK Praha – Kolín, společná trasa DK a TKK Praha – Kolín, společná trasa 

ŽDK, SK a koax. kabelu), jehož servis a údržbu zajišťuje ČD-Telematika a. s. – viz vyjádření této 

organizace čj. 2606/2016 ze dne 3. 2. 2016. 

- Investor před započetím stavby objedná vytyčení tohoto vedení a zajistí jeho ochranu dle 

platných Všeobecných podmínek pro činnosti na kabelech v majetku SŽDC, které jsou 

přílohou vyjádření ČD-Telematika a. s. (ochranné pásmo kabelu činí 1,5 m), 

- dále budou respektovány podmínky vycházející z vyjádření ČD-Telematika a. s. (tj. mj. nad 

kabelovými trasami je nutné provést rozebíratelný povrch, přip. uložit rezervní chráničky), 

- správce zařízení: Jiří Sládek, tel.: 972 245 566, 725 122 904, 

- vytyčení zajišťuje na základě objednávky ČD-Telematika a.s. (vyjma tras DOK, kde je nutné 

zajistit geodetické vytyčení). 

15. Stavbou dojde dále ke střetu s páteřní kabelovou trasou 6 kV s příloží v majetku SŽDC, Správy 

elektrotechniky a energetiky (dále jen „SEE“); 
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- v místech křížení je nutné kabelovou trasu uložit do rozebíratelných chrániček a povrchy nad 

kabelovou trasou provést z rozebíratelného materiálu, 

- je nutné zachovat ochranné pásmo kabelů dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., energetické 

zákon, v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t,  

- vytyčení: Ing. Kušta, tel.: 972 224 047, 607 858 775, p. Kozlík, tel.: 972 224 049, 606 963 093, 

- před zahájením prací v blízkosti kabelů SEE je nutné kontaktovat místního správce zařízení a 

zjistit jeho dohled na místě (kontakt: Tomáš Benedikt, tel.: 728 341 079). 

16. Kabelová vedení v majetku SŽDC nesmí být bez předchozího projednání se SŽDC nijak dotčena 

a musí k nim být zachován přístup servisním pracovníků 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 

a 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. 

17. 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 č. 266/1994 Sb., 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, Technickou ústřednou dopravní 

cesty, Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, 

kontakty: Ing. Jan Matouš, tel.: 972 228 747, 602 766 220, e-mail. jan.matous@tudc.cz nebo Ing. 

Michal Svoboda, tel.: 972 228 749, 724 500 145, e-mail: michal.svoboda@tudc.cz. 

18. Při činnosti v blízkosti elektrifikované trati je nutné respektovat veškeré platné normy, předpisy 

a zakázané činnosti v blízkosti trakčního veden (TV) pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 – 1 

ed. 2 a TNŽ 34 3109. V důsledku stavebních prací nesmí být narušena statika trakčních podpěr a 

musí být respektováno jejich ochranné pásmo. Realizace stavebních prací musí respektovat 

„minimální hranici přibližné stavby“ k TV dle ČSN 34 1530 ed.2 obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti 

mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou 

stanoveny v ČSN ČN 50119 ed.2 tabulka 2. V případě, že stavební činnost bude realizována za 

hraničí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka stávající TV jako 

celek musí být chráněn před poškozením. 

19. Majetkoprávní vztahy budou řešeny zřízením věcného břemene – služebnosti za úplatu podle 

metodiky SŽDC a nájemní smlouvou na dočasný zábor částí pozemků po dobu stavby. Uvedené 

smlouvy je nutné se SŽDC uzavřít před vydáním stavebního povolení; 

- ve věci uzavření nájemní smlouvy na dočasný zábor se obraťte na OŘ Praha – Oddělení 

majetkové, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 (kontakt: Ing. Pavel Votava, tel.: 972 226 456, e-

mail:votava@szdc.cz) – k žádosti o uzavření nájemní smlouvy musí být předložen zákres 

dočasného záboru do katastrální mapy s uvedením plošné výměry záboru; 

- ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen – služebnosti se 

obraťte na OŘ Praha – Oddělení kontrolní a právní, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 (kontakt: 

Ing. Mgr. Zuzana Válová, tel.: 972 226 410). 

 za zřízení služebnosti (pozemky p. č. 622 a st. 113 k. ú. Rostoklaty, žkm 381, 563-

381, 575) bude požadována jednorázová platba ve výši 10 000 Kč bez DPH; výše 

finanční náhrady za omezení užívání nemovitosti byla stanovena dle aktuálně platné 

Směrnice SŽDC č. 85; jedná se o částku přibližnou, skutečná částka bude přesně 

stanovena až ve vlastní smlouvě o zřízení věcného břemene po předložení 

mailto:jan.matous@tudc.cz
mailto:svoboda@tudc.cz
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geometrického plánu zhotoveného na náklady investora dle zaměření skutečného 

provedení stavby; k platbě bude účtováno DPH dle platné právní úpravy; 

 jako podklad pro uzavření smlouvy je třeba doložit (zaslat v tištěné podobě na výše 

uvedenou adresu): 

a) situaci (příp. výřez za situace), která bude zřetelně zachycovat zátěž nemovitosti 

SŽDC s hranicemi a parcelními čísly pozemků, 

b) toto souhrnné stanovisko SŽDC, 

c) výpis z katastru nemovitostí, ohledně zatížení nemovitosti, 

d) rozhodnutí Drážního úřadu, kterým se vydává souhlas se stavbou, 

e) identifikační údaje budoucího oprávněného. 

20. Nové či opravené chodníky a komunikace budou v majetku obce a obec bude zajišťovat jejich 

úklid a údržbu. 

21. Zahájení prací v ochranném pásmu, resp. v obvodu dráhy ohlásí investor min. 14 dní předem 

písemně OŘ Praha na e-mailovou adresu orphatech@szdc.cz a telefonicky místnímu správci 

dráhy Petru Vicherovi, tel.: 724 509 2016 (Správa tratí Praha východ, TO Český Brod). V ohlášení 

uvádějte vždy č.j. tohoto souhrnného stanoviska. 

22. Investor a zhotovitel stavby musí během realizace stavby respektovat pokyny odpovědného 

zástupce OŘ Praha týkající se bezpečnosti železniční dopravy a pokyny správců inženýrských sítí 

a zařízení, vyplývající z tohoto souhrnného stanoviska, z projednání technologického postupu 

stavby či zjištění na místě. 

23. Před záhozem požadujeme pořídit foto dokumentaci provedených opatření na ochranu kabelů 

SŽDC. 

24. Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu a odvozem 

veškerého zbytkového materiálu. Terén musí být upraven tak, aby veškeré povrchové vody byly 

odváděny směrem od trati, mimo drážní pozemky a drážní odvodňovací zařízení. 

25. Investor požádá v přiměřeném předstihu před zahájením kolaudačního řízení / oznámením o 

užívání stavby OŘ Praha o účast na prohlídce dokončené stavby je kladné vyjádření SŽDC, OŘ 

Praha; 

Trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanovisky byly zapracovány do 

podmínek rozhodnutí / souhlasu příslušného stavebního úřadu jako nezbytně závazné, 

s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska. 

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 

nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Stavebník požádá o souhlas se stavbou 

v ochranném pásmu, resp. obvodu dráhy rovněž Drážní úřad, sekci stavební – oblast Praha, 

Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (bližší informace na www.ducr.cz – Činnosti – Speciální stavební 

úřad). 

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace 

stavby a platí 2 roky od data vydání. Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí / 

souhlas příslušného stavebního úřadu, je stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného 

stanoviska podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů. 

 

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření VHS Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. ze dne 
22.12.2015, č.j. 6287/15/2/TPČ: 

- Před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytýčit přímo na místě.  

mailto:orphatech@szdc.cz
http://www.ducr.cz/
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- Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 

3 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném 
znění. 

- Po zahájení stavby provedou odpovědní pracovníci  Vodohospodářské společnosti Vrchlice – 
Maleč, a.s. kontrolu a případné opravy vodovodu pro veřejnou potřebu včetně přípojek. 

- Požadujeme provádět zemní práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití 
mechanizace. 

- Požadujeme dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), 
křížení sítí bude provedeno kolmo a v chráničce. 

- Ve smyslu § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu, v platném znění, požadujeme přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá 
zařízení a příslušenství vodovodního řadu mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo 
jinou stavbu. 

- Požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních přípojek, že při realizaci 
výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození. 

- Před ukončením jednotlivých zemních prací a provedení zásypu výkopu v ochranném pásmu 
vodovodu vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole 
dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného 
pásma dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, v platném znění a kolmého křížení v chráničce. O provedené kontrole bude sepsán 
protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní potrubí zasypáno. Dále bude 
provedena kontrola dodržení nivelety povrchu a požadovaného krytí potrubí dle ČSN 73 
6005. 

- Požadujeme včasné oznámení zahájení stavebních prací, min 2 měsíce předem.  

 

Veškeré podmínky vyjádření VHS Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. ze dne 
22.12.2015, č.j. 6287/15/2/TPČ jsou v platnosti i po změně provozovatele skupinového vodovodu 
Břežany II, Dobročovice, Květnice, Nová Ves II, Rostoklaty, Škvorec, Tlustovousy, Třebohostice, 
Tuklaty, kterým je  VODOS s.r.o, Legerova 21, 280 02 Kolín, IČO: 475 38 457. Stavebník je povinen 
zjistit si kontakty u nového provozovatele na  osoby se kterými bude jednáno ve smyslu výše 
uvedeného vyjádření.  

 

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství ze 
dne 21.12.2015, č.j. MUCB 32731/2015: 

 Z hlediska ochrany přírody: bez připomínek. 

 Z hlediska nakládání s odpady: Ve smyslu zákona č. 185/01 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), nemáme námitek. 

 Z hlediska ochrany ovzduší: Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o 
ochraně ovzduší nemáme námitek. 

o Pro realizaci akce platí následující podmínka: 

 Investor – dodavatel proveden při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou 
prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením 
znečisťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění 
sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.)  

 pozn.: (více info na www.cesbrod.cz/Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a 
zemědělství/Dokumenty ke stažení/Formuláře ke stažení -Odpady a ovzduší 
/Ochrana ovzduší – požadavky na investora) 

 

http://www.cesbrod.cz/Úřad/Odbory/Odbor
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 Z hlediska vodního hospodářství: 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů nemáme připomínky. Nebudou dotčeny zájmy podle tohoto zákona. 

 Z hlediska ochrany ZPF: stavba chodníků je navrhována na zemědělské půdě. K odněntí ze 
zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu 
ochrany ZPF dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů(dále 
jen zákon), který je nezbytný k vydání územního rozhodnutí dle § 5 odst. 3 zákona. Příslušným 
orgánem k vydání tohoto souhlasu je MěÚ Český Brod,  odbor životního prostředí a zemědělství, 
na základě předložené žádosti, včetně náležitostí, uvedených v § 9 odst. 6 zákona a § 6 vyhlášky 
MŽP ČR č. 13/1994 Sb., - příloha č. 5. 

 Z hlediska státní správy lesů: bez připomínek. 

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Český Brod ze dne 22.02.2016, č.j. MUCB 4460/2016: 

1. Speciálním stavebním úřadem a silničním správním úřadem v záležitostech 
týkajících se místních komunikací je Obec Rostoklaty. 

2. Z hlediska na ší příslušnosti silničního správního úřadu se stavba dotkne 
zájmů ochrany silnic č. III/1136, III/24513, v obci Rostoklaty a silnice III/1131 
v Nové Vsi II. Se stavbou z hlediska našich zájmů souhlasíme za předpokladu, 
že chodníky budou umístěny mimo zpevněné části silnic III. tříd a nedojde 
k zúžení jízdního profilu těchto silnic. 

3. Případný zásah do pozemku silnic III/1136, III/24513 a III/1131 vyvolaný 
stavbou, musí být předem projednán a odsouhlasen správcem komunikace 
KSÚS Středočeského kraje p.o., Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod bude 
poté požádán a to min 30 dní před zahájením stavebních prací a vydání 
povolení zvláštního užívání silnice. 

4. V případě jakékoliv úpravy stávajícího dopravního značení bude toto 
projednáno předem a Policií ČR KŘP Střed. Kraje DI Kolín a odbor dopravy a 
OŽÚ MěÚ Český Brod bude následně požádán o stanovení nové místní 
úpravy dopravního značení. 

5. Stavební práce si vyžádají přechodnou úpravu dopravního značení. O její 
stanovení si požádá zhotovitel stavby odbor dopravy a OŹÚ MěÚ Český 
Brod. K žádosti bude přiložen návrh d.z. a vyjádření Policie ČR KŘP Sřed. 
Kraje DI Kolín k tomuto návrhu. 

17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska oboru stavebního a územního plánování ze dne 
09.02.2016, č.j. MUCB 3560/2016: 

- V prostoru návsi v Rostoklatech a na její spojnici a areálem kostela sv. Martina bude 
zádlažba chodníků a vjezdů provedena z betonových kostek či kvádříků šedé nebo 
šedohnědé barvy, kladených na vazbu. 

- Plocha před severním průčelím hasičské zbrojnice v Rostoklatech bude mít povrch z živice 
nebo z pojížditelného mlatu a tvarem bude respektovat návaznost na okolní povrchy. 

- Nově zřizovaný chodníček podél severního okraje vodní nádrže na návsi v Rostoklatech bude 
mít povrch z pochozího mlatu. 

- V Nové Vsi II u brány usedlosti čp. 6 bude chodník a vjezd vydlážděn z betonových kostek či 
kvádříků šedé nebo šedohnědé barvy. 

- Kontrastní slepecká dlažba bude mít bílou nebo černou barvu. 

18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska ČR – Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje , územního odboru Kolín (dále jen HZS) ze dne 04. 12. 2015, ev. č. KO – 1440 – 
2/2015/PD: 

- Zástupce HZS bude přizván k řízení a povolení užívání stavby. 
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- V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné 

můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem 
objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním 
hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. 

- Investor zašle kopii rozhodnutí a uzavření místních komunikací případně omezení provozu 
na komunikacích, včetně situačního plánku a stanovením objízdných tras na HZS, 15 dní 
předem. 

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové 
organizace:, ze dne 08.12.2015, ev. č. 50443/2015, spis. zn.: 6792/15/KSÚS/KHT/KUK: 

- Realizací stavby nesmí dojít k zúžení průjezdného profilu a zhoršení odvodnění silnic 
III/1136, III/24513, III/1131. 

- V úseku, kde bude provedeno zatrubnění stávajícího příkopu požadujeme osadit uliční 
vpustě.  

- V místech doasfaltování vozovky k silničním obrubníkům bude konstrukce vozovky dle PD. 
Spáry budou zalité modifikovanou zálivkou. 

- V místě styku se silnicí III. třídy bude spára proříznuta a vyplněna pružnou zálivkou. 

- Na začátku obce Nová Ves II (silnice III/1131) bude stávající čelo včetně bezpečnostních 
prvků (zábradlí(. Bude provedeno pročistění propustku. 

- Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovku. 

- Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu. 

- Před zahájením stavebních prací v silničním pozemku bude dotčená část pozemku 
protokolárně předána zpět KSÚS SK.  

- Do jednoho roku po dokončení stavby požádá investor stavby o majetkoprávní vypořádání 
se Středočeským krajem. 

- Podmínkou vstupu do silničního pozemku bude souhlasné stanovisko Policie ČR, DI Kolín a 
povolení zvláštního užívání silnice, vydaného odborem dopravy MÚ Český Brod. 

20. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik ze dne 30.11.2015, č.j. 
PVZ/15/33978/Fa/0: 

- Z hlediska plánování v oblasti je navrhovaný záměr možný. 

- Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodních toků Týnického 
potoka (IDVT: 10185581) a Štolmířského potoka (IDVT: 10179467) souhlasíme 
s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek: 

- Rekonstrukcí nesmí dojít k dotčení majetku a vodních toků ve správě Povodí Labe, státní 
podnik. 

- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové vody ani podzemní vody. 

-  Výstavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů ve zmiňované Lokalitě.  

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 28.06.2016, zn.: 
11801/21/16-21200-Ny: 

- Spára u obrub chodníků bude po celé délce proříznuta do hloubky 4 cm a  zalita asfaltovou 
zálivkou. 

- Na pozemky ŘSD ČR nebude  ukládán žádný stavební materiál. 

- Investor požádá Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, o vydání rozhodnutí o 
zvláštním užívání silnice I. třídy a práce s tím spojené. 

- Dopravní omezení a dopravní značení bude schváleno DI ČR a stanoveno Krajským úřadem 
Stř. kraje. 

- Investor oznámí zahájení rekonstrukčních prací a následně jejich dokončení a vyzvě ŘSD 
k převzetí dokončených prací. 

- Před zahájením stavebních prací uzavře investor s ŘSD ČR smlouvu nájemní na použité 
plochy při stavbě chodníků. 
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Rostoklaty, Rostoklaty 32, 281 71  Rostoklaty 
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00  Praha 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 
00  Praha 
Sylva Dlouhá, nar. 22.9.1971, Rostoklaty 84, 281 71  Rostoklaty 
Jitka Vavříková, nar. 13.3.1944, Zárybská 664/22, 190 00  Praha 
Dagmar Soukupová, nar. 3.3.1945, Zárybská 669/12, 190 00  Praha 
Miroslav Procházka, nar. 8.6.1955, Nákupní 185, 460 01  Liberec 
Michal Procházka, nar. 14.9.1950, Pod vrstevnicí 1530/20, 140 00  Praha 
Jaromír Mokošín, nar. 8.3.1977, Rostoklaty 162, 281 71  Rostoklaty 
Květoslava Mokošínová, nar. 16.1.1953, Rostoklaty 82, 281 71  Rostoklaty 
Mgr. Lenka Malčevová, nar. 10.2.1972, Barákova 315, 250 83  Škvorec 
RNDr. Jiří Hladík, CSc., nar. 5.11.1952, Nad doly 1010/6, 143 00  Praha 
Drahoslava Burianová, nar. 6.1.1932, Rostoklaty 7, 281 71  Rostoklaty 
Čížková Zdeňka, 250 82  Tuklaty 164 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 21.2.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení  a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení 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: 

- MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ,  sídlo: nám. Husovo č.p. 70, 282 01  Český Brod 

- MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Husovo č.p. 70, 282 24  Český 
Brod 

- MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památková péče, sídlo: nám. Husovo č.p. 
70, , 282 24  Český Brod 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín,  sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 
01  Kladno 1 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát,  sídlo: Na Baních č.p. 
1535, Zbraslav, 156 00  Praha 516 

- Obec Rostoklaty, sídlo: Rostoklaty č.p. 32, 281 71  Rostoklaty 

- Povodí Labe, státní podnik, p. Martin Fail, sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 
03  Hradec Králové 3 

- Ministerstvo Obrany ČR,  Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6 

       ostatní 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR,  sídlo: Čerčanská č.p. 12, 140 00  Praha 4 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  sídlo: Zborovská 
č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
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- ČD - Telematika a.s., Pod Táborem č.p. 2/3146, 191 00  Praha 9 

- ČEPRO, a.s.,  sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 

- ČEPS, a.s.,  sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101 

- České Radiokomunikace a.s., Útvar inv. politiky,  sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Břevnov, 169 00  
Praha 69 

- ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

- NET4GAS, s.r.o.,  sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00  Praha 4-Nusle 

- CETIN  Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,  sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 
3 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Praha,  sídlo: Dlážděná 
č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

- T-MOBILE Czech Republic a.s.,  sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, 149 00  Praha 415 

- UPC Česká republika, s.r.o.,  sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00  Praha 4-Nusle 

- Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx 

-  sídlo: Ku ptáku č.p. 387, Žižkov, 284 01  Kutná Hora 1 

- 1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve 

-  sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Hostivař, 102 00  Praha 102 

 

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

Stavební úřad prověřil pozemky dle vyjádření MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství 
ze dne 24.11.2015, č.j. MUCB 32731/2015 s došel k závěru, že všechny pozemky dotčené stavbou, až na 
pozemek parc. č.  11/5 (zahrada) v k.ú. Nová Ves II o celkové výměře 133 m2, jsou dle výpisu z KN ostatní 
plochou -  ostatní komunikací nebo ostatní plochou - sinicí, nebo ostatní plochou - jinou plochou, nebo 
ostatní plochou – manipulační plochou, nebo ostatní plochou – neplodnou půdou. Z plochy pozemku 
parc. č. , 11/5 (zahrada) v k.ú. Nová Ves II připadne na výstavbu chodníku cca 50 % z plochy 133 m 2 a 
proto stavební  úřad  v tomto konkrétním případu vydal rozhodnutí o umístění stavby za použití § 80, 
odst. 3, písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a 
zemědělství se k oznámení o zahájení územního řízení písemně nevyjádřil. 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 2, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 8/1, 8/2, 11/1, 11/3, 11/4, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 22, 24/1, 24/4, 
24/5, 27/2, 31, 32, 35, 36, 45, 65, parc. č. 2/14, 3/2, 3/3, 4/5, 6, 9, 10/1, 10/3, 11/1, 11/3, 11/4, 
13, 16, 18/2, 19/20, 20/3, 29/3, 29/4, 30/1, 31, 33/1, 33/2, 35/2, 37, 40, 46/1, 46/2, 46/3, 
46/4, 58/1, 61/2, 86/8, 430/1, 430/3, 430/4, 430/5, 430/7, 430/10, 430/12, 445/3, 456/3, 462, 
463/1, 464, 473, 584, 588, 594, 607, 608, 609, 615, 684, 685 v katastrálním území Nová Ves II, 
st. p. 4/1, 9/2, 12/2, 18/1, 18/2, 20/1, 21/1, 41, 68, 82, 88, 145, parc. č. 11, 12/3, 12/4, 12/5, 
12/6, 12/7, 13/1, 13/2, 23, 25, 26/3, 28, 32/1, 326/2, 366/2, 369/2, 369/3, 369/5, 369/6, 
406/2, 406/3, 406/4, 406/5, 406/7, 406/8, 406/57, 406/86, 406/98, 406/99, 428/2, 433/2, 
433/4, 433/27, 433/30, 443/1, 457/3, 457/6, 457/11, 457/12, 457/17, 458/3, 458/5, 458/7, 
458/8, 458/9, 472, 478, 507, 642, 643, 645, 664, 666, 692, 732, 733, 737, 740, 741, 745, 750 v 
katastrálním území Rostoklaty 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Rostoklaty, Nová Ves II č.p. 7, č.p. 21, č.p. 17, č.p. 22, č.p. 20, č.p. 6, č.p. 23, č.p. 4, č.p. 14, č.p. 
1, č.p. 15, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 27, č.p. 26, č.p. 28 a č.p. 31,  Rostoklaty č.p. 21, č.p. 47, 
č.p. 82, č.p. 11, č.p. 12, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 32, č.p. 62, č.p. 75 a č.p. 80 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastník řízení paní Dagmar Soukupová, Zárybská 12, 190 00 Praha 9,   podala dne 29.03.2017 pod 
č.j.  MUCB 23562/2017 námitku, která se týkala  hlavně samostatného vjezdu v chodníku pro 
pozemek parc. č. 369/6, k.ú. Rostoklaty. V průběhu  územního řízení  došlo k vyhovění námitce a  
proto dne 05.04.2017, pod č.j. MUCB 24595 byla námitky vzata zpět. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
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. 
 
 
Otisk úředního razítka 
Ing. Marešová Radana v. r.  
oprávněná úřední osoba 
vedoucí  odboru - odbor stavební a územního plánování 
Za správnost vyhotovení Adam Turecký 
 
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 
20000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Ing. Jiří Sobol, IDDS: nnkf8h6 
 místo podnikání: Hradešín č.p. 29, 282 01  Český Brod 
zastoupení pro:  Obec Rostoklaty, IDDS: zysbihw 
 sídlo: Rostoklaty č.p. 32, 281 71  Rostoklaty 
 
Středočeský kraj, IDDS: keebyyf 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Sylva Dlouhá, Rostoklaty č.p. 84, 281 71  Rostoklaty 
Jitka Vavříková, Zárybská č.p. 664/22, 190 00  Praha 9-Prosek 
Dagmar Soukupová, Zárybská č.p. 669/12, 190 00  Praha 9-Prosek 
Miroslav Procházka, Nákupní č.p. 185, Liberec XXXI-Krásná Studánka, 460 01  Liberec 1 
Michal Procházka, Pod vrstevnicí č.p. 1530/20, 140 00  Praha 4-Krč 
Jaromír Mokošín, Rostoklaty č.p. 162, 281 71  Rostoklaty 
Květoslava Mokošínová, Rostoklaty č.p. 82, 281 71  Rostoklaty 
Mgr. Lenka Malčevová, Barákova č.p. 315, 250 83  Škvorec 
RNDr. Jiří Hladík, CSc., Nad doly č.p. 1010/6, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 
Drahoslava Burianová, Rostoklaty č.p. 7, 281 71  Rostoklaty 
Čížková Zdeňka, Tuklaty č.p. 164, 250 82  Úvaly 
 
 
účastníci – veřejnou vyhláškou 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Čerčanská č.p. 12, 140 00  Praha 4 
Milan Kubelka, Rostoklaty č.p. 106, 281 71  Rostoklaty 
Martin Hušner, Nová Ves II č.p. 4, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Adriana Žembová, Nová Ves II č.p. 16, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Ing. Jiřina Kapounová, K Trativodům č.p. 974, Kostelec nad Černými lesy, 281 63  Kostelec nad Černými 
Lesy 
Kamil Platz, Bratří Čapků č.p. 1170, 250 82  Úvaly 
Marek Platz, Bratří Čapků č.p. 1170, 250 82  Úvaly 
ZZN Polabí, a.s., IDDS: 6h6g7cp 
 sídlo: K Vinici č.p. 1304, Kolín V, 280 02  Kolín 2 
Jaroslav Štěpán, Nová Ves II č.p. 17, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odloučené pracoviště Kolín, IDDS: 96vaa2e 
 sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové 
Město, Praha 2 
úsekový techniki, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Růžena Hrdličková, Štíhlice č.p. 4, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 
Zdeněk Javůrek, Kollárova č.p. 1569, 250 82  Úvaly 
Roman Buss, Radkovská č.p. 1548/17a, Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 
Radek Buss, Radkovská č.p. 1548/17a, Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 
Jaroslav Štěpán, Nová Ves II č.p. 17, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Jana Štěpánová, Nová Ves II č.p. 17, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Vlasta Šmídová, Nová Ves II č.p. 28, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
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Jaroslav Šmíd, Nová Ves II č.p. 28, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
František Ivanšík, Dobročovická č.p. 1236, 250 82  Úvaly 
Dagmar Šmejkalová, Nekrasín č.p. 8, Jarošov nad Nežárkou, 378 42  Nová Včelnice 
Ladislav Albrecht, Nová Ves II č.p. 40, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Eva Albrechtová, Nová Ves II č.p. 40, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Eva Pilátová, Komenského č.p. 225, 282 01  Český Brod 
Petr Schreiter, Nová Ves II č.p. 22, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Jana Kvasničková, Ohradní č.p. 1342/19, 140 00  Praha 4-Michle 
Miroslav Strnad, Na Sídlišti č.p. 479/4, 252 19  Rudná u Prahy 
Miroslav Strnad, Na Sídlišti č.p. 479/4, 252 19  Rudná u Prahy 
Milan Vostruha, Lázeňská č.p. 444, 282 01  Český Brod 
Karel Procházka, Zahradní č.p. 1006, Kostelec nad Černými lesy, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 
Ivana Večeřová, Nová Ves II č.p. 32, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Jana Kvasničková, Ohradní č.p. 1342/19, 140 00  Praha 4-Michle 
Milan Strnad, Nová Ves II č.p. 27, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Ing. Ludvík Fiala, Chalupnická č.p. 66/10, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 
Zuzana Fialová, Chalupnická č.p. 66/10, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 
František Dlouhý, Nová Ves II č.p. 14, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Ivana Dlouhá, Nová Ves II č.p. 14, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Josef Greguš, Nová Ves II č.p. 1, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Jana Gregušová, Nová Ves II č.p. 1, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Josef Barkóci, IDDS: phytbh7 
 trvalý pobyt: Nová Ves II č.p. 15, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Angelika Barkóciová, Nová Ves II č.p. 15, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Ing. Petr Kovář, Na Vyhlídce č.p. 1049, 282 01  Český Brod 
David Picek, Valtínovská č.p. 1680/8, 140 00  Praha 4-Krč 
Dagmar Houdková, Nová Ves II č.p. 31, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Zdeňka Lavuová, Na Cihelně č.p. 1334, 282 01  Český Brod 
Jaroslav Prokůpek, Štíhlice č.e. 52, 281 63  Kostelec nad Černými Lesy 
Ing. Michael Bambásek, Tylova č.p. 1435, 413 01  Roudnice nad Labem 
Jaroslav Prokůpek, Nová Ves II č.p. 42, Rostoklaty, 282 01  Český Brod 
Petr Touš, Rostoklaty č.p. 75, 281 71  Rostoklaty 
Lenka Toušová, Rostoklaty č.p. 75, 281 71  Rostoklaty 
Csaba Lévai, Rostoklaty č.p. 80, 281 71  Rostoklaty 
Judit Fülöp, Rostoklaty č.p. 80, 281 71  Rostoklaty 
ROBO INVEST s r.o., IDDS: 8eixw56 
 sídlo: Ptice č.p. 179, 252 18  Ptice 
Martin Čermák, V chaloupkách č.p. 469/85, Praha 9-Hloubětín, 198 00  Praha 98 
Petr Marx, Za sídlištěm č.p. 2145/11, Praha 4-Komořany, 143 00  Praha 412 
Dana Marxová, Za sídlištěm č.p. 2145/11, Praha 4-Komořany, 143 00  Praha 412 
Jan Vavrek, Rostoklaty č.p. 159, 281 71  Rostoklaty 
Martin Vavrek, Rostoklaty č.p. 74, 281 71  Rostoklaty 
Zuzana Křivková, Rostoklaty č.p. 21, 281 71  Rostoklaty 
Michaela Houdková, Rostoklaty č.p. 21, 281 71  Rostoklaty 
Petra Slušná, Rostoklaty č.p. 21, 281 71  Rostoklaty 
Zuzana Slušná, Kšely č.p. 23, 282 01  Český Brod 
Ing. Radek Vavřík, Vysočanská č.p. 235/97, 190 00  Praha 9-Střížkov 
Květoslav Šermauer, Rostoklaty č.p. 62, 281 71  Rostoklaty 
Jaroslava Šermauerová, Rostoklaty č.p. 62, 281 71  Rostoklaty 
Renáta Rosenbaumová, Rostoklaty č.p. 25, 281 71  Rostoklaty 
Ing. Jan Žížala, Budkovice č.p. 141, 664 91  Ivančice 
Karel Žížala, U staré školy č.p. 113/6, 110 00  Praha 1-Staré Město 
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Jaroslava Grocholová, Rostoklaty č.p. 5, 281 71  Rostoklaty 
Renata Samková, Břežany II č.p. 98, 282 01  Český Brod 
Martin Suk, Krnsko č.p. 145, 294 31  Krnsko 
Alena Soukupová, Rostoklaty č.p. 99, 281 71  Rostoklaty 
Iveta Krytinářová, Úvozová č.p. 98, Tuklaty, 250 82  Úvaly 
Marcela Menšíková, Rostoklaty č.p. 108, 281 71  Rostoklaty 
Jiří Svozil, Štychova č.p. 98/46, Praha 10-Křeslice, 104 00  Praha 114 
Miroslav Procházka, Nákupní č.p. 185, Liberec XXXI-Krásná Studánka, 460 01  Liberec 1 
Michal Procházka, Pod vrstevnicí č.p. 1530/20, 140 00  Praha 4-Krč 
Jaromír Mokošín, Rostoklaty č.p. 162, 281 71  Rostoklaty 
Květoslava Mokošínová, Rostoklaty č.p. 82, 281 71  Rostoklaty 
Radek Havlíček, IDDS: 3acqfiw 
 trvalý pobyt: Rostoklaty č.p. 154, 281 71  Rostoklaty 
Tomáš Jougl, Rostoklaty č.p. 145, 281 71  Rostoklaty 
Gabriela Jouglová, Rostoklaty č.p. 145, 281 71  Rostoklaty 
Miloslav Mašek, Na Vyhlídce č.p. 2302, Podlusky, 413 01  Roudnice nad Labem 
Ing. Vlastimil Hlavatý, Lesní č.p. 23, Pňov, 289 41  Pňov-Předhradí 
Jiří Mokošín, Rostoklaty č.p. 140, 281 71  Rostoklaty 
  
dotčené správní úřady –( dodejky) 
MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ, IDDS: jgqbsve 
 sídlo: nám. Husovo č.p. 70, 282 01  Český Brod 
MěÚ Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Husovo č.p. 70, 282 24  Český Brod 
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – p. Ing. Vondrová, IDDS: guwapwm 
 sídlo: nám. Husovo č.p. 70, , 282 01  Český Brod 
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování - památková péče, IDDS: jgqbsve 
 sídlo: nám. Husovo č.p. 70, 282 01  Český Brod 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Obec Rostoklaty, IDDS: zysbihw 
 sídlo: Rostoklaty č.p. 32, 281 71  Rostoklaty 
Povodí Labe, státní podnik, p. Martin Fail, IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 
Ministerstvo Obrany, Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6 
  
ostatní 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Čerčanská č.p. 12, 140 00  Praha 4 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
ČD - Telematika a.s., Pod Táborem č.p. 2/3146, 191 00  Praha 9 
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 
 sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
 sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00  Praha 101 
České Radiokomunikace a.s., Útvar inv. politiky, IDDS: g74ug4f 
 sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Břevnov, 169 00  Praha 69 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
 sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00  Praha 4-Nusle 
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CETIN  Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00  Praha 3 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
T-MOBILE Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, 149 00  Praha 415 
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00  Praha 4-Nusle 
VODOS s.r.o., IDDS: 7tdtvte 
 sídlo: Legerova č.p. 21, Kolín III, 280 02  Kolín 2 
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx 
 sídlo: Ku ptáku č.p. 387, Žižkov, 284 01  Kutná Hora 1 
1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve 
 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Hostivař, 102 00  Praha 102 
 


		2017-04-27T07:57:02+0200
	sekretariát SÚ




