Městský úřad Mnichovo Hradiště
odbor výstavby a životního prostředí - oddělení speciálních činností
Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, tel: 326776611, fax: 326772209
Číslo jednací:
JID:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

VŽP/3137/2012-5/39/Mar
13255/2012/mumh
Bc. Jana Marková
326 776 743
jana.markova@mnhradiste.cz

Vaše zn./Č.j.:
Ze dne :

Mnichovo Hradiště

10.5.2012

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ: 708 91 095

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební
úřad ve smyslu § 40 odst. 4, písm. a), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění (dále jen stavební zákon), žadateli, kterým je Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150
21 Praha 5,

vydává stavební povolení
podle ustanovení § 16 odst. 2 silničního zákona a § 115 stavebního zákona ke stavbě: II/610 Svijany,
rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 610-034, která se skládá ze SO 101 – Výměna krytu vozovky silnice
II/610, SO 102 – Definitivní dopravní značení, SO 110 – Dopravně inženýrská opatření, SO 201 –
Rekonstrukce mostu ev.č. 610-034. Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 868 v k.ú. Loukov u Mnichova
Hradiště, 1326/1, 1383 a st. parcele č. 307 v k.ú. Žďár u Mn. Hradiště, obce Loukov a Žďár u Mnichova
Hradiště.
Popis stavby:
Předmětem stavebního řízení je oprava silnice II/610 mezi úrovňovou křižovatkou se silnicí III/27922 ve
směru na Žďár a Loukov až na hranici Středočeského a Libereckého kraje, včetně mostu e. č. 610-034.
Oprava silnice je rozdělena na 3 úseky:
V úseku č. 1 – dle staničení km 0,000-0425 dojde k odfrézování stávajícího asfaltového krytu v tloušťce 50
mm a položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton, nedojde tedy ke zvýšení nivelety
vozovky.
V úseku č. 2 – dle staničení km 0,425-1,288 dojde k opravám lokálních poruch vozovky a položení nové
obrusné vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton, dojde ke zvýšení nivelety vozovky o 50 mm. Veškerá
napojení na ostatní komunikace a sjezdy budou upraveny. Ve staničení km 0,465-0,690 dojde ke zpevnění
nezpevněné krajnice kamennou dlažbou, šířka zpevnění bude 1 m. Dále dojde k opravě 2 stávajících
autobusových zastávek.
V úseku č. 3 – dle staničení km 1,288-2,257 dojde k odfrézování stávajícího asfaltového krytu v tloušťce 40
mm, opravě lokálních poruch a položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton, dojde
ke zvýšení nivelety vozovky o 10 mm.
Systém odvodnění komunikace bude v celém rozsahu zachován. V úseku dle staničení km 0,465-0690
budou 2 stávající uliční vpusti upraveny, jejich okolí bude vydlážděno.
V celé délce opravy bude zachováno šířkové uspořádání komunikace, zároveň bude provedeno nové
vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení bude upraveno (podrobnosti viz projektová
dokumentace).
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SO 201 – most:
Stávající most zůstane zachován, bude opraven, položen nový kryt vozovky, nosná konstrukce bude
zachována, šířkové parametry zůstanou stejné. Stávající římsy mostu se svodidly budou odbourány, dojde
k odstranění torketu a k sanaci zdiva pilířů. Průčelní zídky budou nově vybetonovány. Bude položena nová
mostovka a boční římsy se zábradelními svodidly (podrobnosti viz projektová dokumentace).
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají
hlavní technické detaily provedení a umístění stavby. Projektovou dokumentaci vypracovala
společnost Sudop Praha, se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, SO 101 Ing. Daniel Karfík,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0009277), SO 102 Ing. Vladislav Zavadil,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0004784), SO 110 Ing. Petr Hradil, autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0004785), SO 201 Ing. Tomáš Martínek, autorizovaný inženýr
pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT 0009674), v dubnu 2012.
2. Případné změny ve stavbě nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.
3. Pro provedení stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky:
a) Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP – odd. ŽP, uvedené
v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 15.2.2012 pod č.j. VŽP/806/2012/Ši,
b) Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP – odd. stavební úřad, uvedené
v souhlasu ze dne 30.1.2012 pod č.j.: VŽP/1057/2012-2-Pol,
c) Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP – odd. spec. činnosti –
vodoprávní úřad, uvedené v závazném stanovisku ze dne 12.3.2012 pod č.j.:
VŽP/2654/2012-2/Smo,
d) Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP – odd. ŽP, uvedené
v závazném stanovisku ze dne 25.1.2012 pod č.j.: VŽP/962/2012/Ši,
e) Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP – odd. ŽP, uvedené
v závazném stanovisku ze dne 23.1.2012 pod č.j.: VŽP/750/2012/Bu-2,
f) Městského úřadu Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP – odd. ŽP, uvedené
v závazném stanovisku ze dne 23.1.2012 pod č.j.: VŽP/808/2012/Bu-2,
g) Obecního úřadu Žďár, uvedené v rozhodnutí ze dne 22.2.2012 pod č.j.: 93/2012,
h) Ministerstva obrany – Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice, uvedené
v závazném stanovisku ze dne 8.7.2011 pod č.j.: 4972/15135-ÚP/2011-1420,
i) Drážního úřadu, stavební sekce Praha, uvedené v souhlasu ze dne 19.1.2012 pod zn.: MPSOP0131/12-2/Ja,
j) SŽDC, s.o., uvedené v souhrnném stanovisku ze dne 14.2.2012 pod zn.: 1133/12-SDC
SVČ-150,
k) SŽDC, s.o., uvedené ve vyjádření ze dne 1.6.2011 pod zn.: 310_CL/11-SDC LBCTech/CL,
l) společnosti České dráhy, a.s., uvedené v souhlasu ze dne 30.1.2012 pod č.j.: 901/2012,
m) Policie ČR, uvedené ve stanovisku ze dne 24.1.2012 pod č.j.: KRPS-24477/ČJ-2012010706,
n) Povodí Labe, s.p., uvedené ve stanovisku ze dne 15.2.2012 pod zn.: PVZ/12/1782/Řa/0,
o) obce Svijany, uvedené ve vyjádření ze dne 20.9.2011 pod č.j.: 153/2011,
p) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 24.6.2011 pod zn.:
001035125659,
q) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., uvedené v souhlasu ze dne 10.2.2012 pod zn.: 8/11/12,
r) společnosti RWE Distribuční služby, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 16.2.2012 pod zn.:
5000574995,
s) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 10.6.2011
pod č.j.: 90089/11,
t) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 20.9.2011
pod zn.: POS 344/11.
4. Havarijní a povodňový plán stavby bude předložen před zahájením stavebních prací spolu
s kladným stanoviskem Povodí Labe, s.p., MěÚ Mn. Hradiště, odbor VŽP, odd. spec. činností –
vodoprávní úřadu ke schválení.
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5. Nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu bude předložena zdejšímu spec. stavebnímu úřadu
smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi vlastníkem silnice II/610 a vlastníkem st. pozemku parc. č.
307 v k.ú. Žďár u Mn. Hradiště o odkoupení části pozemku, na kterém se nachází těleso
komunikace.
6. Těleso komunikace na st. pozemku parc. č. 307 bude upraveno tak, aby nedocházelo ke stékání
dešťové vody z komunikace na ostatní pozemek.
7. Stanovení přechodné úpravy provozu před zahájením prací bude projednáno s Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, Silničním správním úřadem MěÚ Mn. Hradiště a Dopravním odborem MěÚ Turnov.
8. Stavební práce bude provádět právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k provádění
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Dodavatel
bude speciálnímu stavebnímu úřadu sdělen před zahájením stavebních prací.
9. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
10. Před započetím stavebních prací bude provedeno zaměření a vytyčení všech podzemních
rozvodů a vedení.
11. Stavebník musí nahlásit příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název
a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Pokud během stavby dojde ke změně
stavebního podnikatele, musí změnu opět ohlásit.
12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA
POVOLENA“ , který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě
do kolaudace stavby.
13. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje
týkající se provádění stavby, který je povinen vést zhotovitel stavby.
14. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu min. 7 pracovních dnů předem kontrolní
prohlídky stavby.
15. Při stavbě bude se vzniklými odpady nakládáno v souladu s platnou legislativou, tzn. že o všech
vzniklých odpadech bude vedena evidence a budou předány pouze oprávněné osobě k odstraňování
odpadů.
16. Před realizací stavby budou složky integrovaného záchranného systému seznámeny
s výkopovými pracemi a uzavírkami komunikací, které by mohly omezit průjezd v případě
zásahu.
17. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy a normami.
18. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do řádného nebo původního stavu.
19. Stavba bude dokončena do 30. 11.2013.
20. Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP v souladu s ustanovením § 115 odst. 1
stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
21. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři (§ 122 odst. 6
stavebního zákona a § 12 odst. 1 Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu), který je přílohou č.5 vyhlášky.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Dne 10.4.2012 podal námitku účastník řízení pan Jiří Polák. Námitka byla podána včas a bylo jí vyhověno
podmínkami č. 5 a 6 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Účastníky řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jsou:
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 708 91 095
Odůvodnění:
Dne 29.2.2012 podal žadatel Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, zastoupený na
základě plné moci společností Sudop Praha, a.s., se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, u Městského úřadu
Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, žádost o vydání stavební povolení na stavbu: II/610 Svijany,
rekonstrukce silnice a mostu ev. č. 610-034, která se skládá ze SO 101 – Výměna krytu vozovky silnice
II/610, SO 102 – Definitivní dopravní značení, SO 110 – Dopravně inženýrská opatření, SO 201 –
Rekonstrukce mostu ev.č. 610-034, obce Loukov a Žďár u Mnichova Hradiště, kraj Středočeský. Dnem
doručení žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
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Podle ustanovení § 112 stavebního zákona a dle § 47 správního řádu, oznámil příslušný speciální stavební
úřad zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům
oznámením č.j.: VŽP/3137/2012-2/Mar ze dne 27.3.2012. Jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby a speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště,
upustil tento ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Zároveň byli
účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námitky, které nebudou uplatněny nejpozději do 15 dnů
ode dne doručení oznámení, nebude možno brát zřetel.
Vypořádání se s námitkami:
Dne 11.1.2012 podal námitku účastník řízení pan Jiří Polák. Námitka byla podána včas. Jelikož silnice II/610
zasahuje z části na st. pozemek parc. č. 307 v k.ú. Žďár u Mn. Hradiště, který je v jeho vlastnictví, požaduje
majetkové vypořádání. Zároveň požaduje zabezpečení stavby silnice II/610 tak, aby dešťová voda nestékala
na jeho pozemek (též st. parc. č. 307 v témže k.ú). Námitkám bylo vyhověno podmínkami č. 5 a 6 ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.
V průběhu řízení byly nashromážděny následující doklady:
1. 2x projektová dokumentace, vypracovaná společností Sudop Praha, se sídlem Olšanská 1a, 130 80
Praha 3, SO 101 Ing. Daniel Karfík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0009277),
SO 102 Ing. Vladislav Zavadil, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0004784), SO
110 Ing. Petr Hradil, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0004785), SO 201 Ing.
Tomáš Martínek, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT 0009674),
v dubnu 2012.
2. seznam dotčených pozemků na LV,
3. koordinované závazné stanovisko vydané Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavby
a ŽP – odd. ŽP ze dne 15.2.2012 pod č.j. VŽP/806/2012/Ši,
4. závazné stanovisko vydané Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavby a ŽP – odd.
ŽP ze dne 23.1.2012 pod č.j.: VŽP/750/2012/Bu-2,
5. závazné stanovisko vydané Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavby a ŽP – odd.
ŽP ze dne 23.1.2012 pod č.j.: 808/2012/Bu-2,
6. závazné stanovisko vydané Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavby a ŽP – odd.
ŽP ze dne 20.2.2012 pod č.j.: VŽP/962/2012/Ši,
7. závazné stanovisko vydané Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavby a ŽP –
odd.spec. činností – vodoprávní úřad, ze dne 12.2.2012 pod č.j.: VŽP/2654/2012-2/Smo,
8. souhlas vydaný Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavby a ŽP – odd. stavební úřad,
ze dne 30.1.2012 pod č.j.: VŽP/1057/2012-2-Pol,
9. závazné stanovisko vydané Ministerstvem obrany ČR, Vojenskou ubytovací a stavební správou
Pardubice, ze dne 1.6.2011 pod č.j.: 4972/15135-ÚP/2011-1420,
10. rozhodnutí vydané Obecním úřadem Žďár, ze dne 22.2.2012 pod č.j.: 93/2012,
11. vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor ŽP a zemědělství, ze dne 1.2.2012 pod č.j.:
008579/202/KUSK,
12. vyjádření vydané Ministerstvem dopravy, ze dne 24.10.2011 pod zn.: 292/2011-120-RD/2,
13. souhlas vydaný Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ze dne 1.2.2012 pod zn.: 965/21/12-2100-Dv,
14. souhlas Drážního úřadu, sekce stavební ze dne 19.1.2012 pod zn.: MP-SOP0131/12-2/Ja,
15. souhrnné stanovisko SŽDC, s.o., ze dne 14.2.2012 pod zn.: 1133/12-SDC SVČ-150,
16. vyjádření SŽDC, s.o., ze dne 16.8.2011 pod č.j.: 310_CL/11-SDC LBC-Tech/CL,
17. vyjádřené společnosti České dráhy, a.s., ze dne 30.1.2012 pod č.j.: 901/2012,
18. vyjádření společnosti České dráhy, a.s., ze dne 21.7.2011 pod č.j.: 6990/2011,
19. vyjádření společnosti ČD – Telematika, a.s., ze dne 20.1.2012,
20. vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj ze dne 10.2.2012 pod zn.:
789/4.42/12/15.7,
21. Policie ČR, KRPS, DI Ml. Boleslav ze dne 24.2.2012 pod zn.: KRPS-24477/ČJ-2012-010706,
22. souhlasné stanovisko HZS Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, ze dne 14.2.2012,
č.j.: HSKL-795-2/2012-MB,
23. stanovisko Povodí Labe, s.p., ze dne 15.2.2012 pod zn.: PVZ/12/1782/Řa/0,
24. vyjádření ZVHS, územní pracoviště Hradec Králové, ze dne 3.2.2012 pod č.j.:
ZVHS/223/2012/ÚPHK,
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25. souhlasné stanovisko HZS Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, ze dne 14.2.2012,
č.j.: HSKL-795-2/2012-MB,
26. postoupení Archeologického ústavu AV ČR, Praha, ze dne 3.2.2012 pod č.j.: 704/12,
27. vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 25.1.2012 pod zn.: KHSSC
02919/2012,
28. vyjádření vydané Městským úřadem Turnov, odbor dopravní, ze dne 1.2.2012 pod zn.:
OD/12/11066/KOM,
29. vyjádření vydané obcí Svijany ze dne 20.9.2011 pod č.j.: 153/2001,
30. vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p., ze dne 31.1.2012 pod č.j.: LCR099/17/000561/2012,
31. vyjádření vydané společností MKSV, s.r.o., ze dne 8. 2.2012,
32. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 24.6.2011 pod zn.: 001035125659,
33. souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10.2.2012 pod zn.: 9/12/12,
34. souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10.2.2012 pod zn.: 8/11/12,
35. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 22.6.2011 pod zn.: 011-149-PR06,
36. vyjádření společnosti RIO Media, a.s., ze dne 1.8.2011,
37. vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 22.6.2011 pod zn.: 2814/11/175,
38. vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 18.7.2011 pod zn.: 3187/11/175,
39. vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 16.2.2011 pod zn.: 5000574995,
40. vyjádření společnosti Telefonica Czech republic, a.s., ze dne 10.6.2011 pod č.j.: 90089/11,
41. vyjádření společnosti Telefonica Czech republic, a.s., ze dne 5.9.2011 pod č.j.: 135448/11,
42. vyjádření společnosti Telefonica Czech republic, a.s., ze dne 20.9.2011 pod č.j.: POS 344/11,
43. vyjádření Obecního úřadu Loukov ze dne 28.7.2011.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že povolením a
uskutečněním předmětné stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení. Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje
obecné technické požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby.
Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu, ke kolaudaci doloží protokol o
převzetí a předání stavby, doklady na základě kterých bude možné posoudit dokončení stavby (dokumentaci
skutečného provedení stavby, geometrické zaměření stavby, příslušné revizní zprávy, protokoly o
předepsaných zkouškách, atesty a prohlášení o shodě, atd.), doklady o nezávadném zneškodnění stavebních
odpadů a přebytečných výkopků, další náležité doklady a doklady o splnění výše uvedených podmínek.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle/předá stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím
uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta
pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy
bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Připadne -li konec lhůty na sobotu,
neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 19
až 24 správního řádu.

Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz

Strana 5 (celkem 7)

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje
podle § 89 odst. 1 správního řádu odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje (Zborovská 11, 150
21 Praha 5). Odvolání se podává u odboru výstavby a životního prostředí zdejšího městského úřadu.
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 zdejší
městský úřad na náklady účastníka.

Ing. arch. Radek Bádal v. z.
vedoucí odd. speciálních činností
odbor výstavby a ŽP
oprávněná úřední osoba

Bc. Jana Marková
odborný referent
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Správní poplatek ve výši 3.000,-Kč (položka 17 zákona o poplatcích vyhlášeného v úplném znění pod
č. 634/2004 Sb.) byl zaplacen bankovním převodem na účet Města Mn. Hradiště.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem
doručení.

Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště, Obce Loukov, Obce Žďár, obce Svijany a současně zveřejněno i
způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz dne…………
Vyvěšeno dne: .............................
.....................................................
osoba pověřená vývěsní službou
....................................................
podpis, razítko úřadu
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...................................................
podpis, razítko úřadu
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Doručí se:
Účastníci řízení:
Doručení jednotlivě:
1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím společnosti Sudop Praha, a.s.,
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
2. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
3. Jiří Polák, Havlíčkova 990, 293 01 Mladá Boleslav
Doručení veřejnou vyhláškou:
1. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha
2. Správa železniční dopravní cesty, s.o., SŽDC severovýchodní Čechy, U Fotochemy 259, 501 01
Hradec Králové
3. Správa železniční dopravní cesty, s.o., SŽDC Liberec, Nákladní 459, P.O. BOX 51, 460 02 Liberec
4. České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, 500 02 Hradec
Králové
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
6. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
7. Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
8. Obec Svijany, Svijany 69, 463 46 Příšovice
9. Obec Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště
10. Obec Žďár, Břehy 20, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště
11. ostatní účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm.e) stavebního zákona
1.
2.
3.
4.

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Obecní úřad Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště
Obecní úřad Žďár, Břehy 20, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště
Obecní úřad Svijany, Svijany 69, 463 46 Příšovice

Dotčené orgány:
(Doručení jednotlivě)
1. Policie ČR, dopravní inspektorát, Boleslavská 96, 293 05 Mladá Boleslav
2. Hasičský záchranný sbor, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá Boleslav
3. Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, odd. SČ, silniční správní úřad
4. Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, odd. SČ, vodoprávní úřad
5. Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, odd. ŽP – ochrana přírody a krajiny
6. Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, odd. ŽP – ochrana lesů
7. Obecní úřad Žďár
8. Povodí Labe, s.p., V. Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
9. Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží L. Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1
10. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brankovická 337, 280 00 Kolín V
11. Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
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