Ministerstvo dopravy – Odbor infrastruktury a
územního plánu

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 788/2019-910-IPK/17

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení
§ 15 a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil
podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.08.2019 podalo
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390,
zastoupené na základě plné moci společností ALMAPRO, s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00
Praha 10 - Strašnice, IČ: 24150134 (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení podle
§ 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
schvaluje stavební záměr
na stavbu
„Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu“,
(dále jen „stavba“), která se nachází na území:
•

hl. m. Prahy


obec Praha
−

k. ú. Horní Počernice na pozemcích parc. č. 3968/44, 3968/72, 3974/2, 3976/79,
4036/277, 4033/10, 4033/19, 4036/449, 4037/11, 4497/2, 4534/1, 4534/2, 4534/3,
4534/13, 4534/14, 4534/15, 4534/16 a 4535/5

− k. ú. Satalice na pozemku parc. č. 998
•

Středočeského kraje


obec Jenštejn
− k. ú. Dehtáry na pozemcích parc. č. 110/3 a 126/3



obec Radonice
− k. ú. Radonice u Prahy na pozemcích parc. č. 112/30 a 116/3
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obec Svémyslice
− k. ú. Svémyslice na pozemcích parc. č. 116/5, 245/1, 331, 333 a 577



obec Zápy
− k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem na pozemcích parc. č. 231 a 286
− k. ú. Zápy na pozemcích parc. č. 428, 436, 468, 469, 475, 496/2, 512, 658, 748 a 756/2



obec Nový Vestec
− k. ú. Nový Vestec na pozemcích parc. č. 690/26, 692/1, 699/1, 699/3, 700/1, 700/5,
701/1, 702/1 a 710/1



obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
− k. ú. Stará Boleslav na pozemcích parc. č. 2972/1, 2972/3, 3000/1 a 3001/1



obec Skorkov
− k. ú. Otradovice na pozemcích parc. č. 263/9, 265/1, 265/6, 279/4 a 279/8
− k. ú. Skorkov na pozemcích parc. č. 399/1, 400/1, 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/9,
400/11 a 400/13



obec Hlavenec
− k. ú. Hlavenec na pozemcích parc. č. 375/1 a 405/19



obec Tuřice
− k. ú. Tuřice na pozemcích parc. č. 98/4, 130/3, 130/7, 130/8, 130/9, 373/4, 373/5, 437/2,
661/3, 671/3 a 671/7



obec Předměřice nad Jizerou
−



k. ú. Předměřice nad Jizerou na pozemcích parc. č. 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 322/17,
322/33, 402/3, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/17, 402/18, 402/19,
402/20, 402/21, 402/22, 402/23, 402/43, 402/44, 402/45, 402/46, 402/47, 402/48, 857,
887/3 a 887/13

obec Benátky nad Jizerou
− k. ú. Staré Benátky na pozemcích parc. č. 449/1, 470/6, 470/28, 470/74, 470/76, 470/83,
470/84, 470/87, 470/88, 470/89, 470/90, 470/91, 470/94, 470/95, 1201, 1222 a 1339
− k. ú. Kbel na pozemcích parc. č. 420/3, 420/26, 420/27, 420/71, 420/72, 839/4, 839/10,
839/12, 839/13, 839/14, 839/15, 839/17, 839/18, 839/19, 839/21, 839/22, 959, 960, 985,
987, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1011,
1062/1, 1063, 1194, 1196, 1197, 1201, 1202 a st. 74/2



obec Brodce
− k. ú. Brodce nad Jizerou na pozemcích parc. č. 609/5, 662/34, 925/3, 925/7, 925/8, 925/9,
925/10, 925/11, 925/12, 925/14, 925/15, 925/17, 925/18, 925/19, 925/20, 925/38, 925/40,
925/42, 925/43, 925/44, 925/45, 925/46, 925/47, 925/48, 925/49, 925/51, 925/52, 925/54,
925/55, 925/56, 925/57, 925/58, 925/59, 925/62, 925/63, 5005/1, 5005/4 a 5005/5



obec Strašnov
−

k. ú. Strašnov na pozemcích parc. č. 450/4, 450/9, 450/12, 450/13, 450/14, 531/3 a 531/9
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obec Písková Lhota
− k. ú. Písková Lhota na pozemcích parc. č. 209/2, 209/6, 209/8, 209/9, 209/11, 209/12,
209/13, 209/15, 353/17, 353/18, 353/19, 353/20, 353/21, 353/23, 353/24, 353/25, 353/26,
353/27, 353/28, 353/29, 353/30, 353/31 a 416/3



obec Nepřevázka
− k. ú. Nepřevázka na pozemcích parc. č. 315/2, 398/5, 398/116, 791/1, 791/17, 791/23
a 811/1



obec Mladá Boleslav
− k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi na pozemcích parc. č. 160/6, 180, 264/4, 289/14, 292/1,
292/2, 292/3, 292/4, 292/5 a 292/7
− k. ú. Mladá Boleslav na pozemcích parc. č. 865/31, 881/4, 881/7, 881/8, 881/11, 881/12,
881/14, 881/15, 881/16, 881/17, 881/18, 881/19, 881/20, 912/1, 913/2, 913/3, 919/2,
919/7, 919/16, 919/17, 919/20, 919/21, 919/22, 919/23, 919/24, 994/14, 994/18, 994/23,
1011/2, 1011/5, 1011/11, 1011/12, 1107/21, 1200/2, 1200/4, 1200/5, 1316/29, 1316/34,
1316/36, 1404/1, 1456, 1674/1, 1674/2 a 1674/3



obec Kosmonosy
− k. ú. Kosmonosy na pozemcích parc. č. 1649/1, 1649/3, 1649/6, 1649/7, 1649/11, 1650/1,
1650/2, 1651/5, 1651/10, 1651/11, 1651/12, 1698/25, 1848/1, 1848/2, 1848/4, 1848/6,
1848/8, 1848/9, 1849/1, 1849/2, 1849/3, 1849/4, 1849/5, 1849/6, 1849/7 a 1891/1



obec Bakov nad Jizerou
− k. ú. Chudoplesy na pozemcích parc. č. 311/10, 311/11 a 311/12
− k. ú. Bakov nad Jizerou na pozemcích parc. č. 1048/15, 1155/2, 1155/5, 1155/6, 1155/7,
1155/8, 1155/9, 1155/10, 1155/11, 1155/12, 1155/14, 1155/15, 1155/16, 1155/17,
1155/18, 1155/19, 1155/20, 1155/21, 1155/23, 1155/24, 1155/25, 1155/26, 1155/27,
1155/28, 1205/2, 1205/6, 1205/8 a 1205/9
− k. ú. Horka u Bakova nad Jizerou na pozemcích parc. č. 94/3, 94/12, 94/15, 94/20, 94/21,
94/22, 94/23, 161/2, 166/2, 198/6, 355/8, 355/10, 355/12 a 385



obec Mnichovo Hradiště
− k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště na pozemcích parc. č. 756/3, 756/7, 756/11, 756/12,
756/13, 756/16, 756/17, 756/18, 756/19, 756/26, 756/27, 756/30 a 904/3
− k. ú. Mnichovo Hradiště na pozemcích parc. č. 2430/3, 2490/3, 2490/8, 2490/9, 2490/11,
2490/12, 2490/17, 2490/18, 2490/19, 2490/20, 2490/21, 2490/22, 2490/23, 2490/233,
2490/239, 2490/240, 2490/242, 2529/8, 2529/14, 2529/15, 2529/21, 2529/25, 2529/26,
2529/29, 2529/30, 2529/43 a 2529/50
− k. ú. Hoškovice na pozemcích parc. č. 538/2 a 538/4
− k. ú. Dneboh na pozemcích parc. č. 617/3, 617/4, 617/6 a 737/4



obec Březina
− k. ú. Březina u Mnichova Hradiště na pozemcích parc. č. 386/7, 386/9, 719/2, 748/2,
762/1, 764/1, 764/5, 764/7, 764/10, 764/11, 764/13 a 764/15
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obec Loukov
− k. ú. Loukov u Mnichova Hradiště na pozemcích parc. č. 578/5, 642/6, 642/9, 642/10,
642/11, 642/12, 737/7, 739/6, 740/27, 740/30, 740/31, 772/21, 869/5, 884/3, 887/18,
898/2, 898/3, 898/4, 898/5, 898/6 a 898/8

•

Libereckého kraje


obec Svijany
− k. ú. Svijany na pozemcích parc. č. 62/2, 62/3, 62/5, 79/1, 79/4, 79/7, 79/8, 80/1, 80/2,
80/5, 80/6, 245/5, 269, 288/1 a 290/4



obec Příšovice
− k. ú. Příšovice na pozemcích parc. č. 180/9, 202/4, 202/10, 202/11, 202/14, 202/15,
202/16, 202/17, 202/18, 245/8, 245/9, 245/10, 245/11, 245/12, 261/78 a 283/2



obec Přepeře
− k. ú. Přepeře u Turnova na pozemcích parc. č. 86, 1130/1, 1130/2, 1130/3, 1130/4
a 1130/5



obec Čtveřín
− k. ú. Čtveřín na pozemcích parc. č. 101/2 a 268/2



obec Lažany
− k. ú. Lažany u Sychrova na pozemcích parc. č. 100/3, 100/14, 439/3, 439/9 a 494/2



obec Ohrazenice
− k. ú. Ohrazenice u Turnova na pozemku parc. č. 1041/1.

Druh stavby: nová stavba a změna dokončené stavby – stavební úpravy a umístění přípojek nízkého
napětí
Účel stavby: dopravní infrastruktura – součást dálnice
Předpokládané období výstavby: 2020 - 2022
Předpokládané náklady: 880 mil. Kč bez DPH
Technický popis návrhu:
Předmětem stavebních úprav je výměna středových svodidel a dodávka telematických
systémů na celém úseku dálnice D10, km 0 - 71. Telematické systémy (portály pro dopravní
značení, proměnné dopravní značení, hlásky, meteostanice, automatické sčítače dopravy atd.)
přispějí ke zvýšení bezpečnosti a kvality cestování pro všechny účastníky provozu. Stavební úpravy
také zahrnují umístění přípojek elektrické energie pro napájení předmětných telematických
systémů. Stavba zahrnuje následující stavební objekty:
• SO 101 – Hlavní trasa dálnice
o Stavební objekt zahrnuje návrh stavebních částí pro umístění hlásek
pro tísňové volání podél trasy dálnice D10 (úprava tělesa komunikace,
zpevnění plochy a odsunutí odvodňovacích žlabů). Jedná se celkem o 34 párů
nových hlásek.
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• SO 102 – Silniční svodidla
o Předmětem SO 102 je návrh osazení ocelových silničních svodidel s vyšší
úrovní zadržení H3 do středního dělícího pásu dálnice D10
v km 2,114 - 70,696.
• SO 190.2 – Portály pro dopravní značení
o Předmětem stavebního objektu je návrh portálů pro umístění proměnného
dopravního značení (PDZ) a zařízení pro provozní informace (ZPI)
na rámových nosných konstrukcích.
• SO 190.3 – Proměnné dopravní značení
o Stavební objekt zahrnující PDZ a ZPI umístěné na samostatných portálech
poskytující účastníkům silničního provozu aktuální údaje o dopravní
a povětrnostní situaci a upozorňující na možná rizika na pozemní
komunikaci.
• SO 450.1 – Ochrana stávajících kabelů CETIN
o Obsahuje veškeré práce spojené s přemístěním i nahrazením stávající dálkové
optické trasy v majetku společnosti CETIN v řešeném úseku.
• SO 490 – Přípojky vedení NN pro systém DIS-SOS
o Tímto objektem je navrženo vybudovat kabelové přípojky NN 0,4 kV
pro napájecí rozvaděče RM3 dálničního systému DIS-SOS.
• SO 491 – Systém DIS-SOS – kabelové vedení
o Obsahuje pokládku nového silového kabelu sítě systému SOS ve středním
dělícím pásu dálnice, a to v celém uvedeném úseku vč. příčných propojení
obou párových hlásek a potřebných odbočení pro doprovodná zařízení
v krajnici i po stranách dálnice D10.
• SO 492 – Systém DIS-SOS – hlásky
o Předmětem objektu je instalace SOS hlásek tísňového volání, rovnoměrně
rozmístěných po cca 2 km na dálnici D10.
• SO 493 – Systém DIS-SOS – šachty a prostupy
o Zahrnuje práce spojené s pokládkou kabelových vedení systému DIS-SOS.
Konkrétně jde o výstavbu příčných kabelových prostupů (protlaků) přes celý
pás dálnice s betonovou kabelovou šachtou ve středním dělícím pásu
a s plastovými kabelovými komorami u hlásek SOS.
• SO 494 – Systém DIS-SOS – trubky pro optické kabely
o Tento stavební objekt řeší pokládku trubek pro optické kabely uložené
ve středním dělícím pásu, v dálničních mostech a v přejezdech středního
dělícího pásu.
• SO 495 – Systém DIS-SOS – meteostanice
o Zde je řešena výstavba meteorologického systému na dálnici D10
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pro získávání údajů o stavu vozovky a počasí v místech, kde existuje zvýšené
riziko zhoršené sjízdnosti komunikace.
• SO 496 – Systém DIS-SOS – automatické sčítače dopravy
o Stavební objekt obsahuje výstavbu systému automatického sčítání dopravy
poskytující informace o počtu a typu projíždějících vozidel.
• SO 497 – Systém DIS-SOS – kamerový dohled
o V rámci tohoto stavebního objektu bude instalováno několik otočných kamer
na společném stožáru s meteorologickou stanicí, a to v oblasti významných
MÚK a u vybraných SOS hlásek.
• SO 498 – Systém DIS-SOS – optické kabely ŘSD
o Zahrnuje instalaci páteřního optického kabelu dálničního informačního
systému, optického kabelu dispečerského komunikačního systému
a optického kabelu pro místní připojení do kabelovodu.
• SO 499.1 – Dálniční informační systém DIS
o Předmětem objektu je systém SOS hlásek tísňového volání, rovnoměrně
rozmístěných po cca 2 km na dálnici D10.
• SO 499.4 – EZS u mostů
o V tomto stavebním objektu je zahrnuta instalace nové elektronické
zabezpečovací signalizace pro zabezpečení kabelizace systému DIS-SOS
přecházející mostní objekty.
• SO 499.6 – Systém DIS-SOS – vážení za jízdy WIM
o Obsahuje návrh portálů pro umístění kamer v rámci výstavby stanic
dynamického vážení vozidel za jízdy.
• SO 801 – Vegetační úpravy v SDP
o Součástí tohoto stavebního objektu je provedení vegetačních úprav
po pokládce kabelových tras a zásypu kabelových rýh.
Společné řízení je vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů.
Podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou dokumentací, která obsahuje výkres současného
stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve společném řízení, kterou
vypracovala společnost CR PROJECT s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav,
IČ: 27086135 a ALMAPRO, s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice,
IČ: 24150134 (odpovědný projektant: Ing. Jindřich Jirák, ČKAIT 0009708, 10/2018). Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
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3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu následující fázi výstavby pro kontrolní
prohlídku stavby:
I.

Dokončení stavby.

4. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo
nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku.
6. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický
dozor stavebníka nad prováděním stavby.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo
organizací k tomu oprávněnou.
8. Stavebník má povinnost podle § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů, zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu,
a to před zahájením prací i v jejich průběhu.
9. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby.
Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
10. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich
odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí
či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Před započetím stavebních
prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
11. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí
být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců
těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
12. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dbát na ochranu
zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru
staveniště. Je nutno zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů pro ŘSD ČR, provádějících
za provozu práce na dálnicích, silnicích a v jejich těsné blízkosti podle příslušných závazných
směrnic generálního ředitele ŘSD ČR (např. č. 4/2007 "Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích
a silnicích", aj.).
13. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením výstavby
povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení výstavby, a dále
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 stavebního
zákona).
14. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních
objektů předmětné stavby a souvisejících investic.
15. Stavebník zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací, používaných pro účely stavby,
zejména v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdů na pozemní komunikace stavebník rovněž
zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány
(ve smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
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16. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem
pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení
příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto nemovitostí; příjezd
pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup
správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
17. Stavebník před zahájením stavby zajistí výchozí pasport a případně úpravy pozemních
komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně
technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní
dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
18. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené
odstavné plochy.
19. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených
prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu,
a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně
stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
20. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Stavebník zajistí,
aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo
úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
21. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy
či ke znečistění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi
nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce
odplavitelný materiál.
22. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti
z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti
související s přesunem sypkých materiálů.
23. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických
kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány
pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
24. Stavebník zajistí minimalizaci hlučnosti vhodnými opatřeními, např. vhodným rozmístěním
mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou jejich
technického stavu.
25. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění
staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané
lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. Přebytečná
zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
26. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz ust. § 18d vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele,
označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací společného povolení a datum
nabytí právní moci, termín dokončení stavby, atd.
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27. Stavebník zajistí splnění požadavku závazného stanoviska Ministerstva vnitra, odboru
bezpečnostní politiky č. j. MV-64314-2/OBP-2019 ze dne 03.05.2019 (citace kurzívou):
•

Dopravní značení bude umístěno v souladu se stanovením místní, resp. přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích.

28. Stavebník zajistí splnění požadavků koordinovaného závazného stanoviska ve správním obvodu
a v rozsahu působnosti Městského úřadu Turnov, Odboru rozvoje města
č. j. ORM/19/794 - 47152/19-MUTU ze dne 15.07.2019 (citace kurzívou):
•

Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu,
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými
pojivy.

•

Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou
odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu stromu se považuje plocha půdy pod korunou
stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m.

•

V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

•

V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu
v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací
techniky. Nejmenší vzdálenost otevřeného výkopu od paty kmene stromů je 2,5 m. Pokud
bude vzdálenost výkopu menší, je třeba provést protlak pod kořenovým systémem stromu.
Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Slabší kořeny je třeba
ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním
a působení mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé
provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být
proveden řez v koruně.

•

Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním,
odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

•

Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí
prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře
okolí, skrápění ploch staveniště apod.).

•

Odpady, které vzniknou při realizaci akce, musí být řádně vytříděny a jednotlivé druhy
následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě.
Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění
v souladu se zákonem o odpadech.

•

Nebezpečné odpady a odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních
k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu
odpadu.

•

Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence
odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na požádání.

•

Zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným
přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál
bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech.
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29. Stavebník zajistí splnění požadavků společnosti Povodí
č. j. PLa/2019/017923 ze dne 30.04.2019 (citace kurzívou):

Labe,

státní

podnik

•

V rámci akce nesmí dojít k dotčení pozemků koryt vodních toků.

•

V případě realizace stavby na mostních objektech nesmí dojít k napadání žádného
stavebního materiálu do koryt vodních toků, v opačném případě dojde k jeho
bezodkladnému odstranění.

30. Stavebník zajistí splnění požadavků koordinovaného závazného stanoviska ve správním obvodu
a v rozsahu působnosti Úřadu městské částí Praha 20, odboru životního prostředí a dopravy
č. j. MCP20 007999/2019/OZPD/Varg ze dne 04.06.2019 (citace kurzívou):
•

Veškeré pojezdové trasy budou zpevněné.

•

Na staveništi musí být zařízení umožňující skrápění možných zdrojů prašnosti.

•

Mezideponie prašného materiálu musejí být zajištěny před úniky tuhých látek hrazením nebo
jiným účinným způsobem (překrytím fólií, sítí, plachtou), příp. budou průběžně zvlhčovány
tak, aby jejich povrch zůstal vlhký.

•

Nákladní prostor automobilů musí být zajištěn proti jakémukoliv úniku převáženého
materiálu, např. plachtou.

•

Pojezdová rychlost techniky a vozidel na staveništi bude omezena na 20 km/h.

•

U manipulační techniky a technologických zařízení budou použita zařízení, která splňují
emisní normu EURO 4 a vyšší, resp. Normu STAGE III B a lepší.

•

Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě
potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů tak, aby splňovaly podmínky
§ 52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Pokud dojde
ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace.

•

Při stavební činnosti, bouracích pracích a manipulaci s jakýmkoliv materiálem je nezbytné
dodržet ustanovení §1 zákona o ochraně ovzduší a všemi prostředky předcházet a snižovat
znečišťování ovzduší.

31. Stavebník zajistí splnění požadavků koordinovaného závazného stanoviska ve správním obvodu
a v rozsahu působnosti Úřadu městské části Praha 19, odboru životního prostředí, dopravy
a místního hospodářství č. j. P19 2875/2019/OŽPD/We ze dne 19.07.2019 (citace kurzívou):
•

Pokud bude při provádění zemních nebo stavebních prací docházet k víření prachových
částic, bude zamezeno prašnosti kropením vodou.

•

Mezideponie prašného materiálu musejí být zajištěny před úniky tuhých látek hrazením nebo
jiným účinným způsobem (překrytím fólií, sítí, plachtou), příp. budou průběžně zvlhčovány
tak, aby jejich povrch zůstal vlhký.

•

Před výjezdem vozidel ze staveniště bude zřízena plocha pro odstraňování nečistot
z pneumatik a podběhů.

•

Nákladní prostor automobilů musí být zajištěn proti jakémukoliv úniku převáženého
materiálu, např. plachtou.

•

Pokud dojde při stavební činnosti ke znečištění veřejných komunikací, budou tyto
neprodleně očištěny.
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•

Zhotovitel stavby musí zabezpečit prokazatelné seznámení všech pracovníků provádějících
stavbu s výše uvedenými opatřeními k omezení prašnosti.

•

Stavebník zajistí koordinaci se studií „Cyklotrasa A50: Horní Počernice – Třeboradice“
a studií rekonstrukce mostu na komunikaci Bystré, tzn. budou respektovány místní vazby
pro motorovou i bezmotorovou dopravu.

•

Staveništní doprava bude vedena po trase stanovené příslušným silničním správním úřadem.

•

Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce, bude zachován
přístup k přilehlým objektům, nebude omezen vjezd pohotovostním vozidlům a vozidlům
svozu domovního odpadu, budou minimalizovány zábory komunikací pro účely stavby, bude
umožněn přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí, budou vozovky a chodníky
přiléhající ke stavbě udržovány v čistotě.

32. Stavebník zajistí splnění požadavků vyjádření ve správním obvodu a v rozsahu působnosti obce
Radonice č. j. 472/19 ze dne 29.04.2019 (citace kurzívou):
•

Při stavbě bude dodržena předložená projektová dokumentace z 10/2018 vypracovaná
Ing. Jindřichem Jirákem, ČKAIT 0009708.

•

Stavebník zajistí, aby vlivem stavby nebyly poškozeny a znečišťovány místní komunikace.

•

Dešťové vody budou likvidovány na pozemcích stavebníka a nesmí být napojeny
na splaškovou kanalizaci.

•

Obec Radonice požaduje, aby byly práce na D10 koordinovány s pracemi na ostatních
komunikacích.

•

V případě jakékoliv změny o ní bude včas a písemně informován OÚ Radonice.

33. Stavebník zajistí splnění požadavků koordinovaného závazného stanoviska ve správním obvodu
a v rozsahu působnosti Magistrátu města Mladá Boleslav č. j. 36697/2019/SÚ/STFO
ze dne 21.05.2019 (citace kurzívou):
•

Při potřebě zavážení výkopů v ochranném pásmu vodního zdroje bude použit výhradně
nezávadný materiál vhodný pro použití v ochranném pásmu vodního zdroje.

•

Použitá strojní zařízení budou vybavena sanačním materiálem. Jakékoliv znečištění
v ochranném pásmu vodního zdroje bude okamžitě sanováno.

•

Při provádění stavebních prací bude postupováno se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo
ke znečištění zdrojů podzemních a povrchových vod.

•

Skladování materiálů a používané mechanismy budou technickými a provozními opatřeními
zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní vody ropnými a jinými závadnými
látkami.

•

Pracovníci dodavatelské organizace musí být poučeni o skutečnosti, že ve staničení dálnice
D10 v km 21,826 - 26,248 a km 28,918 - 29,622 pracují v ochranném pásmu vodního zdroje,
kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních a povrchových vod.

•

Případné drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným způsobem sanovány.
Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu
úřadu prostřednictvím HZS Středočeského kraje.

•

Před zahájením stavebních prací bude mít investor k dispozici příslušným vodoprávním
úřadem schválený plán opatření pro případ havárie.
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•

V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona bude zabezpečeno, aby během realizace plánované
stavby nedocházelo k nadbytečnému poškozování rostlin, zvláště dřevin, nebo ke zraňování
a úhynu živočichů, či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky
dostupnými prostředky - zejména zabránit ohrožování ptáků během hnízdění a zvláště
chráněných živočichů.

•

Eventuální odstraňování porostů bude prováděno pokud možno v období vegetačního klidu
(tzn. v období od 1. 11. do 31. 3.), v každém případě však mimo hlavní hnízdní sezónu
ptactva (tzn. mimo období od 1. 4. do 31. 7.), a po zjištění, že se v dotčené lokalitě
nevyskytuje žádné hnízdící ptactvo nebo zvláště chránění živočichové. V případě zjištění
zvláště chráněných živočichů nebo hnízdícího ptactva je nutné veškeré práce pozastavit,
informovat příslušný orgán ochrany přírody a postupovat následně dle jeho pokynů.
Dle § 50 zákona jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech vývojových stádiích,
včetně jimi užívaných přirozených a umělých sídel a biotopů. Upozorňujeme dále,
že je v souladu se zněním § 5a odst. 1 písm. b) zákona zakázáno odstraňování ptačích hnízd
i obecně chráněných živočichů - ptáků (§5a zákona - ochrana volně žijících ptáků). Jejich
případné odstranění je možné jen za předpokladu získání souhlasu zdejšího orgánu ochrany
přírody. Stejně tak je v souladu se zněním § 5a odst. 1 písm. d) zákona zakázáno úmyslné
vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.

•

Stavební práce budou realizovány v souladu s normou ČSN 83 9061 o ochraně stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

•

Po ukončení stavebních prací budou povrchy všech dotčených pozemků uvedeny
do náležitého stavu.

34. Stavebník zajistí splnění požadavku koordinovaného závazného stanoviska ve správním obvodu
a v rozsahu působnosti Městského úřadu Mnichov Hradiště, Odboru životního prostředí
č. j. MH-ŽP/5899/2019/jvaj ze dne 19.06.2019 (citace kurzívou):
•

Kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů budou předloženy
k žádosti o kolaudační souhlas výše uvedené stavby.

35. Stavebník zajistí splnění požadavků závazného stanoviska (dle § 94j stavebního zákona)
ve správním obvodu a v rozsahu působnosti Městské části Praha 20, Odboru výstavby
a územního rozvoje č. j. MCP20 019711/2019/OVUR/Kr ze dne 08.11.2019 (citace kurzívou):
•

Stavba přípojky NN pro RM3 bude umístěna a provedena na pozemcích parc. č. 4036/449
a 4534/1 v kat. území Horní Počernice.

•

Kabelové vedení bude pod komunikacemi uloženo do chráničky. Kabel bude uložen podle
ČSN 332000-5-52 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba
elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení.

•

Souběh a křížení se stávajícími sítěmi technického vybavení budou provedeny v souladu
s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a podle vyjádření
vlastníků, resp. správců, těchto sítí.

•

Projektová dokumentace připojená k žádosti o společné povolení bude řešit ochranu
stávajících podzemních zařízení podle vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců těchto
podzemních zařízení.

•

Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních staveb, technické
infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků
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podzemních staveb technické infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto staveb
a zařízení.
•

Po položení kabelu bude provedeno digitální zaměření a geodetické zaměření skutečného
provedení stavby, které bude předáno na IPR hl. m. Prahy, sekce prostorových informací,
Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2.

36. Stavebník zajistí splnění požadavků závazného stanoviska (dle § 94j stavebního zákona)
ve správním obvodu a v rozsahu působnosti Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče č. j. MÚBNLSBOSÚÚPPP-117567/2019-TENLE ze dne 13.11.2019 (citace kurzívou):
•

Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací, kterou vypracoval
CR Project s.r.o., IČ: 27086135, Pod Borkem č. p. 319, 293 01 Mladá
Boleslav - Ing. M. Kučera, a která je blíže specifikována v odůvodnění tohoto závazného
stanoviska; k případným změnám týkajících se vedlejších staveb záměru musí být požádáno
o nové závazné stanovisko.

•

Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě a zařízení v místě
stavby. Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření příslušných vlastníků
a správců sítí.

•

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení.

37. Stavebník zajistí splnění požadavků závazného stanoviska (dle § 94j stavebního zákona)
ve správním obvodu a v rozsahu působnosti Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru
stavebního a rozvoje města č. j. 80068/2019/SÚ/LEST ze dne 15.10.2019 (citace kurzívou):
•

Stavba bude umístěna v katastrálním území Mladá Boleslav, Bezděčín, Nepřevázka, Brodce
nad Jizerou a provedena podle podkladu připojeného k žádosti o vydání závazného
stanoviska, jehož části (situační výkresy) byly orgánem stavebního úřadu jako dotčeným
orgánem ověřeny.

•

Vzájemné vzdálenosti sítí technického vybavení od ostatních podzemních zařízení musí být
v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

•

Projektová dokumentace připojená k žádosti o společné povolení bude řešit ochranu
stávajících podzemních zařízení podle vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců těchto
podzemních zařízení.

•

Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních staveb, technické
infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků
podzemních staveb technické infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto staveb
a zařízení.

•

Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno subjektem k tomu oprávněným.

•

Před prováděním veškerých zemních prací je nutno podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, předem uvědomit Archeologický ústav AV ČR,
Praha, v.v.i., Letenská 4, Praha 1, nebo jím pověřenou organizaci, kterou je i Muzeum
Mladoboleslavska, Staroměstské náměstí 1, Mladá Boleslav.
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38. Stavebník zajistí splnění požadavků závazného stanoviska (dle § 94j stavebního zákona)
ve správním obvodu a v rozsahu působnosti Městského úřadu Mnichovo Hradiště, Odboru
výstavby a územního plánování č. j. MH-VÚP/14597/2019-2-PÍ ze dne 06.11.2019 (citace
kurzívou):
•

Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací,
zpracovanou společností CR PROJECT s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav.

•

Stavebník je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické
předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností vyplývajících ze zvláštních
předpisů.

•

Stavbou budou dotčena ochranná pásma nebo vedení technické infrastruktury. Stavba
v ochranných pásmech, nebo napojení na vedení bude prováděno v souladu s podmínkami
jednotlivých vlastníků a správců sítí.

39. Stavebník zajistí splnění požadavku závazného stanoviska (dle § 94j stavebního zákona)
ve správním obvodu a v rozsahu působnosti Městského úřadu Čelákovice, odboru stavebního
úřadu č. j. MUC/12900/2019 ze dne 21.11.2019 (citace kurzívou):
•

Projektová dokumentace k žádosti o společné povolení bude řešit ochranu stávající
technické infrastruktury a zařízení podle vyjádření jejích vlastníků nebo správců.

40. Stavebník zajistí splnění požadavků závazného stanoviska (dle § 94j stavebního zákona)
ve správním obvodu a v rozsahu působnosti Městského úřadu Kosmonosy, stavebního odboru
č. j. st.4277/2019 – 2-330 ze dne 11.11.2019 (citace kurzívou):
•

Stavba bude umístěna v katastrálním území Kosmonosy a provedena podle podkladu
připojeného k žádosti o vydání závazného stanoviska, jehož části (situační výkresy) byly
orgánem stavebního úřadu jako dotčeným orgánem ověřeny.

•

Vzájemné vzdálenosti sítí technického vybavení od ostatních podzemních zařízení musí být
v souladu s ČSN 73 6005 — Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

•

Projektová dokumentace připojená k žádosti o společné povolení bude řešit ochranu
stávajících podzemních zařízení podle vyjádření jednotlivých vlastníků nebo správců těchto
podzemních zařízení.

•

Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých podzemních staveb, technické
infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků
podzemních staveb technické infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto staveb
a zařízení.

•

Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno subjektem k tomu oprávněným.

•

Před prováděním veškerých zemních prací je nutno podle zákona o státní památkové péči
20/1987 Sb., v platném znění dle §22 odst. 2 předem uvědomit Archeologický ústav
Akademie věd ČR, 118 00 Praha 1, Letenská 4. Oprávněnou organizací k provádění
archeologických výzkumů ve správním obvodu Mladá Boleslav je i Ústav archeologické
památkové péče středních Čech Praha, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10.
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41. Stavebník zajistí splnění požadavků závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební,
územní odbor Praha č. j. DUCR-61457/19/Rj ze dne 06.11.2019 (citace kurzívou):
•

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem.

•

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

•

Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

•

Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná
ochranná opatření, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem
a provozovatelem dráhy.

•

Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před
účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou
trakční proudovou soustavou.

•

Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.

•

Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který
Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

42. Stavebník zajistí splnění požadavků vyjádření ve správním obvodu a v rozsahu působnosti
města Benátky nad Jizerou, Správy majetku a rozvoje města značky MěÚ BnJ/02385/2019/SM
ze dne 14.10.2019 (citace kurzívou):
•

V případě nutnosti zásahu do městských pozemků, bude zažádáno o zvláštní užívání
a zhotovitel předá předložené písemného stanoviska Správě majetku a rozvoje města.

•

Zahájení i ukončení zvláštního užívání místní komunikace je žadatel povinen projednat
v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací se správcem místních komunikací,
kterým jsou Technické služby Benátky nad Jizerou.

•

Majitelé sousedních nemovitostí budou o zahájení prací včas informováni.

•

Žadatel převezme dotčenou část místní komunikace ke zvláštnímu užívání od správce
komunikací a po skončení zvláštního užívání ji správci předá.

•

Při omezení provozu na místní komunikaci je žadatel povinen dodržovat podmínky
stanovené po dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR, zejména způsob značení podle
vyhlášky č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

•

V případě poškození místní komunikace je žadatel povinen v souladu s ustanovením
§ 28 zákona o pozemních komunikacích uhradit správci komunikace náklady spojené
s odstraněním poškození a s uvedením komunikace do původního stavu.

•

Při nesplnění podmínek rozhodnutí bude postupováno podle § 42 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

•

Termín případných výkopových prací a jejich zahájení konzultujte v dostatečném předstihu
s městem Benátky nad Jizerou se Správou majetku a rozvoje města města.
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Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390

Odůvodnění:
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390,
zastoupený na základě plné moci společností ALMAPRO, s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00
Praha 10 - Strašnice, IČ: 24150134, podal dne 19.08.2019 žádost o vydání společného povolení pro
stavbu „Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu“.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena
všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel
usnesením č. j. 788/2019-910-IPK/3 ze dne 27.09.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 28.11.2019.
Dne 10.02.2020 byl usnesením č. j. 788/2019-910-IPK/5 ustanoven opatrovník pro majitele
pozemku (osobu neznámou) nutného pro stavbu (k. ú. Loukov u Mnichova Hradiště, pozemek
parc. č. 578/5).
Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů oznámilo písemností č. j. 788/2019-910-IPK/6 ze dne 25.02.2020
zahájení společného řízení a současně nařídilo ústní jednání na den 31. března 2020 (úterý)
v 10.00 hodin se srazem pozvaných v zasedací místnosti v budově Městského úřadu Mnichovo
Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště.
Vzhledem k mimořádným okolnostem, které nastaly po přijetí Usnesení vlády ČR č. 194
ze dne 12. března 2020 o vyhlášení nouzového stavu a následujících opatření (především Usnesení
vlády č. 215 ze dne 15. března 2020), speciální stavební úřad zrušil nařízené ústní jednání
a přistoupil k jinému způsobu projednání žádosti.
Speciální stavební úřad upustil ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona
od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho
provádění. Dotčené orgány byly informovány, že mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízení uplatnit své námitky popřípadě důkazy ke stavbě nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení
č. j. 788/2019-910-IPK/9 ze dne 26.03.2020, jinak k nim dle ust. § 94n odst. 1 stavebního zákona
nebude přihlédnuto.
Lhůta pro uplatnění námitek proběhla dne 27.4.2020. Speciální stavební úřad vyčkal
s vydáním rozhodnutí s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a s přihlédnutím ke Stanovisku
Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
dalších 15 dnů od ukončení nouzového stavu. Speciální stavební úřad neobdržel ani v prodloužené
lhůtě žádné připomínky ani námitky účastníků řízení.
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Účastníkem společného územního a stavebního řízení jsou podle § 94k stavebního zákona:
a) Stavebník:
• Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390,
zastoupený společností ALMAPRO, s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00
Praha 10 - Strašnice, IČ: 24150134
b) obce, na jejichž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
• Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1
• Městská část Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9
• Městská část Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9
• Obec Jenštejn, 9. května 60, 250 73 Jenštejn
• Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice
• Obec Svémyslice, Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách
• Městys Zápy, Zápy 71, 250 01 Zápy
• Obec Nový Vestec, Ke Spořilovu 5, 250 75 Nový Vestec
• Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav
• Obec Skorkov, Skorkov 32, 294 74 Skorkov
• Obec Hlavenec, Hlavenec 82, 294 74 Předměřice nad Jizerou
• Obec Tuřice, Tuřice 10, 294 74 Tuřice
• Obec Předměřice nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice
nad Jizerou
• Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
• Městys Brodce, Dobrovická 34, 294 73 Brodce
• Obec Strašnov, Strašnov 85, 294 31 Krnsko
• Obec Písková Lhota, Písková Lhota 40, 294 31 Krnsko
• Obec Nepřevázka, Nepřevázka 49, 293 01 Mladá Boleslav
• Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
• Město Kosmonosy, Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
• Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
• Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
• Obec Březina, Březina 82, 294 11 Loukov
• Obec Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov
• Obec Svijany, Svijany 71, 463 46 Příšovice
• Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice
• Obec Přepeře, Přepeře 229, 512 61 Přepeře
• Obec Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Pěnčín
• Obec Lažany, Lažany 67, 463 45 Pěnčín
• Obec Ohrazenice, Ohrazenice 81, 511 01 Turnov
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
• Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
• Obec Svémyslice, Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách
• Městys Zápy, Zápy 7, 250 61 Zápy
• Obec Předměřice nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice
nad Jizerou
• Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
• Město Kosmonosy, Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
• Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49/1, 294 71 Benátky nad Jizerou
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Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
Monkstone Capital a.s., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1
McDonald’s ČR spol. s r.o., Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5
MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1
Shell Czech Republic a.s., Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 81/11, 150 00
Praha 5
• Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
• UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov 1, 436 01 Litvínov - Záluží
• ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav
• Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
• Autoservis R10, s.r.o., Bezděčín 90, 293 01 Mladá Boleslav
• Věra Kubátová, nar. 1978, Loukov č. p. 84, 294 11 p. Loukov, doručovací adresa:
Loukov 81, 294 11 Loukov
o zastoupení pro: Anna Kobosilová, Podolí 56
• Klára Banková, nar. 1978, Čsl. Armády 107/5, 250 91 Zeleneč
• Tereza Banková, nar. 1972, Podlišovská 1222, 198 00 Praha 9
• Jiří Bergmann, nar. 1966, Dlouhá 4, 463 12 Liberec
• Světluše Bosíková, nar. 1965, Bezděčín 75, 293 01 Mladá Boleslav
• Jiří Čuban, nar. 1954, Stakorská 89/1, 293 06 Kosmonosy
• František Čuban, nar. 1941, Budovcova 239, 294 01 Bakov nad Jizerou
• Karel Hradecký, nar. 1936, Předměřice nad Jizerou 198, 294 74 Předměřice nad Jizerou
• Miloslav Hradecký, nar. 1942, Na Sádkách 1672, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav
• doc. MUDr. Alena Chlumská, CSc., nar. 1935, Nad Bertramkou 2361/13, 150 00 Praha 5
• Ing. Jaroslav Ježek, nar. 1972, Svémyslice 3, 250 91 Svémyslice
• Sáša Králiková, nar. 1951, Příšovice 193, 463 46 Příšovice
• MUDr. Jiří Mareček, nar. 1932, Klausova 2551/13, 155 00 Praha 5
• MUDr. Pavel Mareček, nar. 1935, Karlova 178/22, 110 00 Praha 1
• Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., nar. 1944, Mezivrší 713/20, 147 00 Praha 4
• Libuše Nováková, nar. 1946, Příšovice 57, 463 46 Příšovice
• Alena Nováková, nar. 1955, Zápy 34, 250 61 Zápy
• Rudolf Pilát, nar. 1948, Olbramovice 170, 259 01 Olbramovice
• Karel Schauer, nar. 1957, Leoše Janáčka 1892, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
• RNDr. Aranka Šimečková, CSc., nar. 1937, U dubu 817/46, 147 00 Praha 4
• Vlastimil Šimon, nar. 1963, Příšovice 34, 463 46 Příšovice
• Vladimír Šulc, nar. 1960, Koněvova 9, 293 01 Mladá Boleslav
• Vojtěch Valkoun, nar. 1960, Příšovice 26, 463 46 Příšovice
• Jaroslava Venclová, nar. 1973, Horka u Bakova nad Jizerou 27, 294 01 Bakov
nad Jizerou
• Jindra Volfová, nar. 1965, Pěnčín 2, 463 44 Pěnčín
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
• tito účastníci řízení jsou ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona
identifikováni níže uvedenými čísly pozemkových parcel: Středočeský kraj, obec
Jenštejn, k. ú. Dehtáry na pozemcích parc. č. 116 a 196; obec Svémyslice,
k. ú. Svémyslice na pozemcích parc. č. 111/2, 111/8, 111/9 a 182/6; obec Zápy,
k. ú. Zápy na pozemcích parc. č. 487 a 489; obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
k. ú. Stará Boleslav na pozemcích parc. č. 1045/1, 1045/2, 1045/3, 1045/11 a 1085/2;
•
•
•
•
•
•
•
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obec Skorkov, k. ú. Otradovice na pozemcích parc. č. 263/4 a 263/5; obec Skorkov,
k. ú. Skorkov na pozemku parc. č. 179/2; obec Předměřice nad Jizerou, k. ú. Předměřice
nad Jizerou na pozemcích parc. č. 322/34, 402/38, 430/1 a 881/1; obec Benátky
nad Jizerou, k. ú. Staré Benátky na pozemcích parc. č. 1202, 1212, 1221, k. ú. Kbel
na pozemku parc. č. 955, 958, 1068, 1199 a 1216; obec Brodce, k. ú. Brodce nad Jizerou
na pozemcích parc. č. 662/69, 662/84, 925/27 a 925/32; obec Strašnov, k. ú. Strašnov
na pozemcích parc. č. 531/6 a 531/20; obec Nepřevázka, k. ú. Nepřevázka na pozemcích
parc. č. 374, 421/1, 769/3, 791/2 a 797/2; obec Mladá Boleslav, k. ú. Mladá Boleslav
na pozemcích parc. č., 865/31, 877/1, 1107/23 a 6588; obec Dobrovice, k. ú. Chloumek
u Mladé Boleslavi na pozemcích parc. č. 176/6 a 176/7; obec Kosmonosy,
k. ú. Kosmonosy na pozemcích parc. č. 922/1, 1648/3, 1648/6, 1649/8, 1649/9, 1649/10,
1650/5, 1651/8, 1651/9, 1690/13, 1690/15 a 1690/16; obec Bakov nad Jizerou,
k. ú. Bakov nad Jizerou na pozemcích parc. č. 1155/4, 1155/8, 1063/7 a 1063/9,
k. ú. Horka u Bakova nad Jizerou na pozemcích parc. č. 181/9 a 181/14; obec Mnichovo
Hradiště, k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště na pozemcích parc. č. 724/2, 756/6 a 756/25,
k. ú. Mnichovo Hradiště na pozemcích parc. č. 1362, 1363, 2430/2, /2529/2, 2529/11
a 2529/18, k. ú. Hoškovice na pozemcích parc. č. 528 a 538/1; obec Březina,
k. ú. Březina u Mnichova Hradiště na pozemcích parc. č. 146, 399/2, 399/6, 772/3,
772/28, 772/29, 772/42 a 772/43; obec Loukov, k. ú. Loukov u Mnichova Hradiště
na pozemcích parc. č. 542/4 a 578/9;
Liberecký kraj, obec Příšovice, k. ú. Příšovice na pozemcích parc. č. 202/2, 202/13,
206/1, 245/25, 245/26, 246, 247, 248, 251, 283/42, 921/1 a 922/2; obec Čtveřín,
k. ú. Čtveřín na pozemcích parc. č. 82/1, 82/2, 84/6, 84/7, 84/8 a 84/9.

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet účastníků,
jejichž práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena, není vyčerpávající. V tomto případě
stavební úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, dle kterého se za účastníka řízení
v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak.
V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.
Dle ustanovení § 94o stavebního zákona stavební úřad posoudil stavební záměr a zjistil,
že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy, s požadavky
na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních
právních předpisů a se závaznými stanovisky, s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů a stavebního zákona. Stavební úřad dále ověřil, že dokumentace je úplná,
přehledná, a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd
ke stavbě, včasné vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby
vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání
stavby.
Společná dokumentace je vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znění. Rozsah a obsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby, podmínkám
v území, stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí. Ze žádosti,
jejích příloh a projektové dokumentace je zřejmý rozsah projednávaného záměru. Dokumentace
stavby v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.
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Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření sdělily:
Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, závazné stanovisko
dle § 96b stavebního zákona č. j. MHMP 1535256/2019 ze dne 05.08.2019
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, závazné
stanovisko dle § 96b stavebního zákona č. j. 060610/2019/KUSK ze dne 09.05.2019
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, vyjádření
dle § 96b stavebního zákona č. j. KULK 30255/2019 ze dne 18.04.2019
Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města, vyjádření dle § 96b stavebního zákona - součást
koordinovaného závazného stanoviska č. j. ORM/19/794 – 47152/19-MUTU ze dne
15.07.2019
Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, závazné
stanovisko (dle § 94j stavebního zákona) č. j. MěÚ BnJ/07098/2019/VÚP ze dne 26.11.2019
Městský úřad Bakov nad Jizerou, odbor stavební a ŽP, závazné stanovisko
(dle § 94j stavebního zákona) č. j. BnJ-OSŽP-2019/2151-2 ze dne 04.11.2019
Obecní úřad Příšovice, stavební úřad, závazné stanovisko (dle § 94j stavebního zákona)
č. j. 1723/2019/SU10 ze dne 27.11.2019
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, závazné stanovisko
č. j. 385/2019-910-IPK/5 ze dne 22.05.2019
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, vyjádření č. j. 116/2018-120-OST/37
ze dne 01.11.2019
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, souhlasné závazné
stanovisko č. j. KHSSC 19290/2019 ze dne 16.05.2019
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, souhlasné závazné
stanovisko č. j. KHSLB 07844/2019 ze dne 09.05.2019
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
sdělení správního orgánu na úseku požární ochrany č. j. MV-61738-2/PO-PRE-2019 ze dne
30.04.2019
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, souhlasné závazné stanovisko značky
110827/2019 – 1150 – OÚZ – PHA ze dne 09.09.2019.
Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, koordinované závazné stanovisko
č. j. MHMP 945268/2019 ze dne 23.05.2019
Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, vyjádření
č. j. MHMP-855532/2019/O4/Šv ze dne 15.05.2019
Krajský
úřad
Středočeského
kraje,
odbor
dopravy,
vyjádření
č. j. 052319/2019/KUSK-DOP/HOL ze dne 03.05.2019
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření
č. j. 052515/2019/KUSK ze dne 17.05.2019
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, komplexní
vyjádření č. j. MÚBNLSB-OŽP-84451/2019-HUZIV ze dne 03.10.2019
Hygienická stanice hlavního města Prahy, vyjádření č. j. HSHMP 22293/2019 ze dne
09.05.2019
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor informačních a komunikačních
technologií, vyjádření č. j. KRPL-47086-1/ČJ-2019-1800IT ze dne 15.05.2019
Úřad pro civilní letectví, vyjádření č. j. 004088-19-701 ze dne 07.05.2019
Úřad městské části Praha – Satalice, vyjádření značky 265/2019 ze dne 24.07.2019
Obec Jenštejn, 9. května 60, 250 73 Jenštejn, vyjádření č. j. OJ/0505/2019 ze dne 25.04.2019
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Obec Svémyslice, Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách, vyjádření ze dne 19.07.2019
Městys Zápy, Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, vyjádření značky 0000395/2019 ze dne
22.05.2019
Obec Nový Vestec, Ke Spořilovu 5, 250 75 Nový Vestec, vyjádření ze dne 18.07.2019
Obec Hlavenec, Hlavenec 82, 294 74 Předměřice nad Jizerou, vyjádření ze dne 22.05.2019
Obec Tuřice, Tuřice 10, 294 74 Předměřice nad Jizerou, vyjádření č. j. T 177/19
ze dne 12.07.2019
Obec Předměřice nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou,
vyjádření č. j. PnJ-533/2019 ze dne 03.06.2019
Městys Brodce, Dobrovická 34, 294 73 Brodce, vyjádření č. j. 00219/2019/ÚmB ze dne
09.05.2019
Obec Strašnov, Strašnov 85, 294 31 Krnsko, vyjádření značky OÚ/14/2019 ze dne 16.07.2019
Obec Písková Lhota, Písková Lhota 40, 294 31 Krnsko, vyjádření č. j. 126/2019 ze dne
04.06.2019
Město Kosmonosy, Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy, vyjádření značky
MeUK/1932/2019/MŠ ze dne 13.05.2019
Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, vyjádření
č. j. BnJ-OSMM-2019/68-39 ze dne 30.04.2019
Obec Březina, Březina 82, 294 11 Loukov, vyjádření č. j. 22/2019/Sv ze dne 13.05.2019
Obec Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov, vyjádření značky 30/04/2019/RB ze dne
29.04.2019
Obec Svijany, Svijany 71, 463 46 Příšovice, vyjádření č. j. 35/2019 ze dne 26.04.2019
Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice, vyjádření č. j. 635/2019/OU/60.1 ze dne
21.05.2019
Obec Přepeře, Přepeře 229, 512 61 Přepeře, vyjádření značky 224/2019 ze dne 22.05.2019
Obec Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Pěnčín, vyjádření č. j. OÚČt/2019/280 ze dne 05.06.2019
Obec Lažany, Lažany 67, 463 45 Pěnčín, vyjádření ze dne 24.04.2019
Obec Ohrazenice, Ohrazenice 81, 511 01 Turnov, vyjádření ze dne 25.07.2019
Obec Nepřevázka, Nepřevázka 49, 293 00 Mladá Boleslav, vyjádření č. j. 41/2019/VL. ze dne
07.08.2019
Obec Skorkov, Skorkov 32, 294 74 Předměřice nad Jizerou č. j. P/441-15/10/2019/1 ze dne
15.10.2019
Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor investiční přípravy staveb, vyjádření
značky 8774/11120-RN/2019 ze dne 10.05.2019 a značky 12393/11120-RN/2019
ze dne 21.05.2019
ČEPRO, a. s., vyjádření č. j. S/59/FR/2019 ze dne 26.05.2019.
MERO ČR, a.s., vyjádření č. j. 2019/000156/2 ze dne 26.04.2019
ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření značky 1103781391 ze dne 20.05.2019
Pražská teplárenská a.s., vyjádření značky VAC/1093/2019 ze dne 20.05.2019
PREdistribuce, a.s., vyjádření značky S21130/300065259 ze dne 30.04.2019
NET4GAS, s.r.o., vyjádření značky 4893/19/OVP/Z ze dne 02.07.2019
Správa železniční dopravní cesty, s.o., vyjádření značky 18408/2019-SŽDC-OŘ-HKR-NT
ze dne 23.05.2019
Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření značky 190430-1022118950 ze dne 10.05.2019,
značky 190430-0949118943 ze dne 13.05.2019 a značky 190430-0837118922 ze dne
21.05.2019
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UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření značky 1005/2019 ze dne 27.05.2019
FiberNet, a.s., vyjádření značky 3389/2019 ze dne 26.04.2019
Ing. Bohuslav Ottomanský – OSVIT SERVIS, vyjádření ze dne 24.04.2019
CENTROTHERM, a.s., vyjádření značky o68/2018/He/e ze dne 29.04.2019
Technologie hlavního města Prahy, a.s., vyjádření č. 3952/19 ze dne 29.04.2019
SITEL, spol. s r.o., vyjádření značky 1111902113 ze dne 06.05.2019
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., vyjádření značky 1203/19/Ge ze dne 10.07.2019
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., vyjádření značky 2019/OSDS/04075 ze dne 09.07.2019
STAVOKOMPLET spol. s r.o., vyjádření značky 016V/2019/Br ze dne 23.05.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vyjádření značky O19690050810/ÚTPČLi/šo ze dne
28.05.2019
Středočeské vodárny, a.s., vyjádření značky P19710009438 ze dne 06.05.2019
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., vyjádření značky 1958/19/2/02 ze dne 17.05.2019
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., vyjádření značky PVK 25023/ÚTPČ-108/19 ze dne
23.05.2019
GridServices, s.r.o., vyjádření značky 5001926147 ze dne 07.06.2019
Telia Carier Czech Republic a.s., vyjádření značky 1311901497 ze dne 04.06.2019
ŠKO-ENERGO, s.r.o., vyjádření značky 90/2019/Ka ze dne 26.04.2019
České Radiokomunikace, a. s., vyjádření značky UPTS/OS/218159/2019 ze dne 29.04.2019.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných
zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek
minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce
a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění
stavebních úprav z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.
Společné řízení bylo vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
ve znění pozdějších předpisů.
Jelikož v průběhu společného řízení nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání
společného povolení, speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,
za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Předmětné stavební úpravy lze po provedení užívat pouze na základě předchozího povolení
speciálním stavebním úřadem.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat rozklad k ministru dopravy
prostřednictvím odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka
Svobody 12, 110 15 Praha 1, ve lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení.
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Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Společné řízení bylo vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
ve znění pozdějších předpisů.

V Praze

8. června 2020

Ing. Josef Kubovský
ředitel
Odbor infrastruktury a územního plánu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Toto oznámení se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena
nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:
− Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 (na úřední desce a elektronicky
s možností dálkového přístupu)
− Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
− Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9
− Úřad městské části Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9
− Obecní úřad Jenštejn, 9. května 60, 250 73 Jenštejn
− Obecní úřad Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice
− Obecní úřad Svémyslice, Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách
− Úřad městyse Zápy, Zápy 71, 250 01 Zápy
− Obecní úřad Nový Vestec, Ke Spořilovu 5, 250 75 Nový Vestec
− Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav
− Obecní úřad Skorkov, Skorkov 32, 294 74 Skorkov
− Obecní úřad Hlavenec, Hlavenec 82, 294 74 Předměřice nad Jizerou
− Obecní úřad Tuřice, Tuřice 10, 294 74 Tuřice
− Obecní úřad Předměřice nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice
nad Jizerou
− Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Úřad městyse Brodce, Dobrovická 34, 294 73 Brodce
Obecní úřad Strašnov, Strašnov 85, 294 31 Krnsko
Obecní úřad Písková Lhota, Písková Lhota 40, 294 31 Krnsko
Obecní úřad Nepřevázka, Nepřevázka 49, 293 01 Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
Městský úřad Kosmonosy, Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Obecní úřad Březina, Březina 82, 294 11 Loukov
Obecní úřad Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov
Obecní úřad Svijany, Svijany 71, 463 46 Příšovice
Obecní úřad Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice
Obecní úřad Přepeře, Přepeře 229, 512 61 Přepeře
Obecní úřad Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Pěnčín
Obecní úřad Lažany, Lažany 67, 463 45 Pěnčín
Obecní úřad Ohrazenice, Ohrazenice 81, 511 01 Turnov

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Ministerstva dopravy.
Vyvěšeno: …………………

Sejmuto: …………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Rozdělovník:
Toto oznámení se doručuje v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
ve znění pozdějších předpisů, následovně:
Jednotlivě:
Žadatel:
1. ALMAPRO, s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 24150134
• zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČ: 65993390
Obce, na jejichž území má být záměr uskutečněn:
2. Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1
3. Městská část Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9
4. Městská část Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9
5. Obec Jenštejn, 9. května 60, 250 73 Jenštejn
6. Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice
7. Obec Svémyslice, Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách
8. Městys Zápy, Zápy 71, 250 01 Zápy
9. Obec Nový Vestec, Ke Spořilovu 5, 250 75 Nový Vestec
10. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav
11. Obec Skorkov, Skorkov 32, 294 74 Skorkov
12. Obec Hlavenec, Hlavenec 82, 294 74 Předměřice nad Jizerou
13. Obec Tuřice, Tuřice 10, 294 74 Tuřice
14. Obec Předměřice nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou
15. Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
16. Městys Brodce, Dobrovická 34, 294 73 Brodce
17. Obec Strašnov, Strašnov 85, 294 31 Krnsko
18. Obec Písková Lhota, Písková Lhota 40, 294 31 Krnsko
19. Obec Nepřevázka, Nepřevázka 49, 293 01 Mladá Boleslav
20. Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
21. Město Kosmonosy, Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
22. Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
23. Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
24. Obec Březina, Březina 82, 294 11 Loukov
25. Obec Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov
26. Obec Svijany, Svijany 71, 463 46 Příšovice
27. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice
28. Obec Přepeře, Přepeře 229, 512 61 Přepeře
29. Obec Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Pěnčín
30. Obec Lažany, Lažany 67, 463 45 Pěnčín
31. Obec Ohrazenice, Ohrazenice 81, 511 01 Turnov
Dotčené orgány:
32. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
33. Úřad městské části Praha 20, odbor výstavby a územního rozvoje, Jívanská 647, 193 21 Praha 9
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34. Úřad městské části Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 635, 193 00
Praha - Horní Počernice
35. Úřad městské části Praha 19, odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství,
Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9
36. Městský úřad Čelákovice, odbor stavebního úřadu, náměstí 5. května, 250 88 Čelákovice
37. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, Masarykovo nám.
1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
38. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, Ivana Olbrachta
59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
39. Městský úřad Benátky nad Jizerou, Odbor výstavby a územního plánování, Zámek 49, 294 71
Benátky nad Jizerou
40. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu,
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
41. Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor, Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
42. Městský úřad Bakov nad Jizerou, odbor stavební a ŽP, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov
nad Jizerou
43. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení stavební
úřad, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
44. Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 295 21
Mnichovo Hradiště
45. Obecní úřad Příšovice, stavební úřad, Příšovice 60, 463 46 Příšovice
46. Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 336, 511 01 Turnov
47. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská
11, 150 21 Praha 5
48. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5
49. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01
Praha 2
50. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, 460 31 Liberec 1
51. Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
Kloknerova 2295/26, poš. přihr. 69, 140 01 Praha 414
52. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Nad štolou 3, 170 34
Praha 7
53. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, - zde 54. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova
1, 160 01 Praha 6
55. Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
Veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce níže uvedených úřadů ostatním účastníkům řízení
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Ministerstvo dopravy, - z d e Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9
Úřad městské části Praha - Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha 9
Obecní úřad Jenštejn, 9. května 60, 250 73 Jenštejn
Obecní úřad Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice
Obecní úřad Svémyslice, Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách
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63. Úřad městyse Zápy, Zápy 71, 250 01 Zápy
64. Obecní úřad Nový Vestec, Ke Spořilovu 5, 250 75 Nový Vestec
65. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav
66. Obecní úřad Skorkov, Skorkov 32, 294 74 Skorkov
67. Obecní úřad Hlavenec, Hlavenec 82, 294 74 Předměřice nad Jizerou
68. Obecní úřad Tuřice, Tuřice 10, 294 74 Tuřice
69. Obecní úřad Předměřice nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou 132, 294 74 Předměřice
nad Jizerou
70. Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
71. Úřad městyse Brodce, Dobrovická 34, 294 73 Brodce
72. Obecní úřad Strašnov, Strašnov 85, 294 31 Krnsko
73. Obecní úřad Písková Lhota, Písková Lhota 40, 294 31 Krnsko
74. Obecní úřad Nepřevázka, Nepřevázka 49, 293 01 Mladá Boleslav
75. Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
76. Městský úřad Kosmonosy, Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
77. Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
78. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
79. Obecní úřad Březina, Březina 82, 294 11 Loukov
80. Obecní úřad Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov
81. Obecní úřad Svijany, Svijany 71, 463 46 Příšovice
82. Obecní úřad Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice
83. Obecní úřad Přepeře, Přepeře 229, 512 61 Přepeře
84. Obecní úřad Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Pěnčín
85. Obecní úřad Lažany, Lažany 67, 463 45 Pěnčín
86. Obecní úřad Ohrazenice, Ohrazenice 81, 511 01 Turnov
Na vědomí:
87. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Ing. Josef Kubovský
Ministerstvo dopravy ČR

Elektronicky podepsáno: 08.06.2020 10:39:42
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