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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební
úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 1603, 1617,
pozemkové parcely parcelní číslo 556/4, 593/4, 1229/2, 1266/1, 1266/4, 1269/1, 1270/1, 1273/4 v katastrálním území
Bakov nad Jizerou, stavební parcely parcelní číslo 348, pozemkové parcely parcelní číslo 762/1 (ostatní plocha) v
katastrálním území Březina u Mnichova Hradiště, stavební parcely parcelní číslo 50/5 (zastavěná plocha a nádvoří),
pozemkové parcely parcelní číslo 871/7 (ostatní plocha), 887/1 (ostatní plocha), 887/15 (ostatní plocha), 887/18 (ostatní
plocha) v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště, pozemkové parcely parcelní číslo 2456 (ovocný sad), 2481
(zahrada), 2697 (zastavěná plocha a nádvoří), 2700/11 (ostatní plocha), 2700/1 (ostatní plocha), 2702 (vodní plocha) v
katastrálním území Mnichovo Hradiště, pozemkové parcely parcelní číslo 335/1, 335/4 v katastrálním území Přepeře u
Turnova, stavební parcely parcelní číslo 281, pozemkové parcely parcelní číslo 217/7, 217/25, 217/9, 217/8, 217/24,
217/3, 217/15, 217/6, 217/23, 926/3, 984/1, 984/5 v katastrálním území Příšovice, pozemkové parcely parcelní číslo
297/1 v katastrálním území Svijany, pozemkové parcely parcelní číslo 3888/1, 3888/69, 3888/126, 3888/67, 3888/133,
3889 v katastrálním území Turnov, stavební parcely parcelní číslo 81 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely
parcelní číslo 9/4 (orná půda), 850/2 (ostatní plocha), 925 (ostatní plocha), 926 (ostatní plocha), 928/1 (ostatní plocha),
929/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště, stavební parcely parcelní číslo 62, pozemkové
parcely parcelní číslo 509/1, 510/2 a 510/1 v katastrálním území Zvířetice, kterou podal subjekt Správa železniční
dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov na pozemcích stavební parcely parcelní
číslo 1603, 1617, pozemkové parcely parcelní číslo 556/4, 593/4, 1229/2, 1266/1, 1266/4, 1269/1, 1270/1, 1273/4 v
katastrálním území Bakov nad Jizerou, stavební parcely parcelní číslo 348, pozemkové parcely parcelní číslo 762/1
(ostatní plocha) v katastrálním území Březina u Mnichova Hradiště, stavební parcely parcelní číslo 50/5 (zastavěná
plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 871/7 (ostatní plocha), 887/1 (ostatní plocha), 887/15 (ostatní
plocha), 887/18 (ostatní plocha) v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště, pozemkové parcely parcelní číslo
2456 (ovocný sad), 2481 (zahrada), 2697 (zastavěná plocha a nádvoří), 2700/11 (ostatní plocha), 2700/1 (ostatní plocha),
2702 (vodní plocha) v katastrálním území Mnichovo Hradiště, pozemkové parcely parcelní číslo 335/1, 335/4 v
katastrálním území Přepeře u Turnova, stavební parcely parcelní číslo 281, pozemkové parcely parcelní číslo 217/7,
217/25, 217/9, 217/8, 217/24, 217/3, 217/15, 217/6, 217/23, 926/3, 984/1, 984/5 v katastrálním území Příšovice,
pozemkové parcely parcelní číslo 297/1 v katastrálním území Svijany, pozemkové parcely parcelní číslo 3888/1, 3888/69,
3888/126, 3888/67, 3888/133, 3889 v katastrálním území Turnov, stavební parcely parcelní číslo 81 (zastavěná plocha a
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nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 9/4 (orná půda), 850/2 (ostatní plocha), 925 (ostatní plocha), 926 (ostatní
plocha), 928/1 (ostatní plocha), 929/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště, stavební parcely
parcelní číslo 62, pozemkové parcely parcelní číslo 509/1, 510/2 a 510/1 v katastrálním území Zvířetice.
Předmětná stavba obsahuje:
Výstavbu nové optické a metalické kabelizace podél železniční trati č. 070 Praha, hl.n.-Turnov, konkrétně v úseku Bakov
nad Jizerou - Turnov. Nová kabelizace bude využívána pro komunikaci a přenosy dat spojených s dopravou a jejím
samotným zabezpečením na železnici.
Celková délka zemní kabelové trasy DOK je cca 19,3km. Šířka kabelové kynety je cca 250-500mm.
Celková délka traťových kabelů FLEY 10XN0,8 je cca 21,3 km.
Celková délka DOK 72vl. je cca 28,7 km.
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na výše uvedených
pozemcích dle situačního výkresu, který je součástí projektové
dokumentace k územnímu řízení, zpracované společností IXPROJEKTA s.r.o., Bidláky 837/20, Brno – Štýřice z 12/2017,
hlavní inženýr Ing. Roman Skoták , autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ( ČKAIT – 1005293).
2. Stavebník je povinen před zahájením výkopových prací nechat vytýčit trasy všech podzemních vedení.
3. Stavbou budou dotčena ochranná pásma nebo vedení technické infrastruktury. Stavba v ochranných pásmech bude
prováděna v souladu s podmínkami jednotlivých vlastníků uvedených ve vyjádřeních:
- Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., vyjádření z 16.11.2017 pod zn. 3510/17/Dv
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vyjádření z 14.6.2017 pod zn. O17610144921/UTPCTU/Val,
vyjádření z 18.9.2017 pod zn. O17610217955/UTPCTU/Val
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, vyjádření z 12.4.2017 pod č.j. 585363/17, vyjádření
z 12.4.2017 pod č.j. 585368
- České dráhy, a.s. Hradec Králová, vyjádření z 26.6.2017 pod č.j. 1150/2017-RSM/HK
- ČD-Telematika a.s. Praha, vyjádření ze 7.6.2017 pod zn. 7707/2017-O, vyjádření z 9.6.2017 pod zn.
1201709112, vyjádření z 27.10.2017 pod č.j. 12250/2017-O
- Telco Pro Services, a.s. Praha, sdělení z 11.4.2017 pod zn. 0200583536, souhlas z 26.9.2017 pod zn.
017-22-PR9
- ČEZ Distribuce, s.s. Děčín, sdělení z 10.4.2017 pod zn. 0100727578, souhlas z 4.9.2017 pod zn.
001094464903, souhlas z 25.9.2017 pod zn. 1094523877
- Pavel Badalec ELEKTRO Ptýrov, vyjádření z 10.7.2017
- ELRTO Šťastný, s.r.o. Mnichovo Hradiště, vyjádření z 24.7.2017
- GidServices, s.r.o., Brno, vyjádření z 28.6.2017 pod zn. 5001527781
- PAMICO CZECH, s.r.o., Turnov, vyjádření z 8.8.2017 pod zn. PAMTU0441
- SŽDC, s.o. Praha, vyjádření z 9.11.2017 pod zn. 16046/2017-SŽDC-TUDC-ÚATT
- Státní pozemkový úřad Praha, vyjádření z 11.10.2017 pod zn. SPU 411275/2017
4. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoveny v koordinovaném závazném stanovisku ze dne 1.8.2018 pod č.j.
MH-VŽP/7040/2017/Hz vydaného Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavba ŽP, odd.životní prostředí:
- z hlediska lesního zákona :
Nedojde k přímému ohrožení nebo poškození okolních lesních pozemků a porostů na nich v souladu
s ustanovením § 13 a § 21 lesního zákona. Žadatel bude dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených
k plnění funkcí lesa.
- hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech:
O odpadech vznikajících při výstavbě bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Doklady o nezávadném odstranění budou přiloženy k žádosti o
kolaudační souhlas.
5. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoveny v závazném stanovisku ze dne 25.10.2017 pod č.j.
45188/2017/VH/zuno vydaného Magistrátem Města Mladá Boleslav, odborem ŽP, odd.vodního hospodářství:
- Výstavba DOK bude prováděna podle schválené projektové dokumentace.
- Stavební práce v blízkosti koryta vodního toku budou prováděny tak, aby nedošlo k hrožení kvality povrchové
a podzemní vody.
- V případě napadání materiálu do koryta vodního toku, dojde k jeho okamžitému odstranění.
- Všechny použité stroje a mechanizmy budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu.
Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či PHM do terénu.
- Bude dodržena norma ČSN 752130“ Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a
vedeními“.
- Stavba bude vybavena dostatečným množstvím protihavarijního materiálu a pomůcek.
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- Veškeré odpady vzniklé výše uvedenou akcí a případné znečištěné sorbenty budou zneškodňovány v souladu
s předpisy platnými na úseku odpadového hospodářství.
- Budou dodržovány zásady obecné ochrany vod podle vodního zákona.
6. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoveny v závazném stanovisku ze dne 7.11.2017 pod č.j. MHVŽP/12455/20107-2/Vjp vydaném Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavby a ŽP, odd.speciálních
činností:
- Při výstavbě bude dodržena norma ČSN 75 2130 “Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, podzemními
komunikacemi a vedeními“.
- Při výstavbě musí být zabráněno napadání stavebního materiálu a výkopku do koryt dotčených vodních toků.
Případný napadaný materiál bude neprodleně odstraněn.
- Koryta dotčených vodních toků budou důkladně zajištěna proti znečištění.
- Použitá technika musí být v řádném stavu a nesmí být parkována v bezprostřední blízkosti koryt vodních toků.
- Realizací záměru nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové vody a zhoršení odtokových poměrů ( zmenšení
průtočného profilu) ve vodním toku.
- V další fázi projektové dokumentace budou předloženy správci Povodí Labe, státní podnik, k odsouhlasení
detaily průchodů vodoteče a případné podklady pro majetkoprávní vypořádání.
7. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska vydaného Městským
úřadem Turnov, odborem rozvoje města z 19.9.2017 pod č.ev. 55943/17-MUTU:
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
a) Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly,
minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
b) 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 5,0m.
c) V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
d) 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 od paty kmene
stromů je 2,5 m. V případě, že nelze tuto vzdálenost dodržet, bude výkop proveden protlakem pod kořenovým
systémem stromů. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším neš 2 cm. Kořeny je třeba ostře
přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením 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.
e) Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a
vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.
f) Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že kácení dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční
dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze, musí být oznámeno písemně nejméně 15
dnů předem orgánu ochrany přírody, přičemž ke kácení z těchto důvodů je třeba doložit závazné stanovisko
drážního správního úřadu.
- zákon č.201/20125 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Při stavebních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště
(zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch
staveniště apod.).
-zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
Odpady vzniklé 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 č. 285/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
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 provádějícím subjektem, bude řádně vedena
evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na požádání. Tyto obecné povinnosti vyplývají ze
zákona o odpadech, § 10 a 12. Tento zákon 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.
8. Stavebník je povinen dodržet podmínky obsaženy ve vyjádření KSÚS Praha vydaného 4.7.2017 pod zn.
4899/17/KSUS/MHT/BAR:
1. Křížení silnic III/27922, II/610 a III/2688 kabelovým vedením bude provedeno protlaky v hloubce krytí 1,2m
pod niveletou vozovky s uložením do chráničky. Startovací jámy budou umístěny min. 1m od asfaltového krytu
vozovky.
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2. Podélné uložení podél silnice II/610 bude vedeno v zel.pásu co nejdále od vozovky v min.hloubce krytí 1,2m
pod niveletou terénu a bez zásahu do asfaltového krytu silnice II/610.
3. V místě zeleného pásu požadujeme pozemek řádně zhutnit vhodným zásypovým materiálem a uvést do
původního stavu.
4. Stavbou nebude dotčeno stávající odvodnění silnice III/27922 – litinové rošty /odvodňující žlab.
5. Stavbou nebude dotčeno stávající SDZ.
6. Materiál ze stavby nebude ukládán na vozovku.
7. Případné znečištění vozovky bude okamžitě odstraněno.
8. Upozorňujeme, že stavbou nebudou dotčeny zařízení ve správě KSÚS ( mostky, propustky, opěrné zdi atd…).
9. Stavbou nebude změněna stávající niveleta vozovky v místě železničních přejezdů.
10. Případné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního stavu.
9. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoveny ve vyjádření KSSLK Liberec vydaného dne 3.7.2017 pod zn.
KSSLK/4914/2017:
1. Po celou dobu stavební činnosti nebude na silnicích skladován materiál, vozovka nebude znečišťována. Budou
dodržována dopravně bezpečností ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., neohrožovat a neomezovat silniční provoz.
2. KSSLK nebude ručit za případné škody na majetku investora způsobené silničním provozem a údržbou
komunikací.
10. Při provádění stavební činnosti nedojde k omezení provozu na přilehlých komunikacích D10. Investor požádá MD ČR
o povolení stavební činnosti v ochranném pásmu rychlostní komunikace D10.
11. Dodavatel stavby před zahájením prací požádá silniční správní úřad Březina o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání
místní komunikace a to nejméně 14 dnů předem.
12. Před zahájením prací bude přizván zástupce města Mnichovo Hradiště k protokolárnímu předání a převzetí ( p.Košek,
tel. 774 974 550). Hutnění a skladby zásypů a konstrukčních vrstev budou odsouhlaseny zástupcem města. Konečné
předání účelové komunikace, nebo její části bude protokolárně převzato a předáno zástupcem města.
13. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Termín zahájení stavby, název, sídlo a oprávnění
k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
14. Stavba bude dokončena do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Z hlediska zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je stavebník upozorněn na
dodržení § 22 odst.2, který se dotýká provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy (celá ČR) a
povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01
Praha 1, případně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění
archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost AÚAV ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu, v jehož
územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací ( nálezy zdiva, jímek, hrobů, atd.), stejně jako
nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného
archeologického výzkumu, (§23 památkového zákona).
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"):
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Odůvodnění
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad obdržel dne
4.12.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla předepsaným způsobem doložena.
K žádosti žadatel doložil:
2x projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou
- vyjádření vlastníků technické infrastruktury a dotčených orgánů
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků
- souhlasy příslušných obcí
- rozhodnutí o povolení k zvláštnímu užívání vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem dopravy a silničního
hospodářství ze dne 15.11.2017 pod č.j. ODSH 253-280/2017-23/200-1
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydané Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavby a ŽPodd.speciálních činností ze dne 25.9.2017 pod č.j. MH-VŽP/9969/2017-2/249/Sku
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- koordinované závazné stanovisko vydané Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odborem výstavby a ŽP ze dne
1.8.2017 pod č.j. MH-VŽP/7040/2017/Hz
- koordinované závazné stanovisko vydané Městským úřadem Turnov, odborem rozvoje města ze dne 19.9.2017 pod č.ev.
55943/17-MUTU
- závazné stanovisko vydané Ministerstvem obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů ze
dne 20.7.2017 pod sp.zn. 6523/63987/2017-8201-OÚZ-PCE
- závazné stanovisko vydané Ministerstvem vnitra, generální ředitelství HZS ČR ze dne 14.8.2017 pod č.j. MV-971253/PO-PRE-2017
- závazné stanovisko vydané Městským úřadem Turnov, odbor ŽP ze dne 3.10.2017 pod č.j. OZP/17/3160/HOJ
- závazné stanovisko vydané Městským úřadem Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, odd.spec.činností ze dne
7.11.2017 pod č.j. MH-VŽP/12455/2017-2/Vjp
- závazné stanovisko vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odd.vodního hospodářství ze
dne 25.10.2017 pod č.j. 45188/2017/VH/zuno
- závazné stanovisko vydané Magistrátem města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, odd.stavební úřad ze
dne 19.7.2017 pod č.j. 35120/2017/SÚ/STFO
- stanovisko vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 24.7.2017 pod
zn. KULK 50922/2017
- stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 26.7.2017 pod č.j.
083171/2017/KUSK.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad opatřením ze dne
17.1.2018 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a
vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru,
upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek
účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Dne 9.4.2018 pod č.j.MH–VŽP/953/2018-10-Št byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 15 kalendářních dnů ode dne,
který následuje po doručení. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledky nezaplacení poplatku.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního
prostředí, oddělení stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního
zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze
vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno: pozemkové parcely parcelní číslo 1262/1 v katastrálním území Bakov nad Jizerou,
pozemkové parcely parcelní číslo 584 (lesní pozemek), 586/2 (lesní pozemek), 884/3, 887/14 (lesní pozemek), 887/8
(lesní pozemek) v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště, pozemkové parcely parcelní číslo 290/4 v
katastrálním území Svijany, pozemkové parcely parcelní číslo 525/1 (lesní pozemek), 528 (lesní pozemek), 530/1 (lesní
pozemek), 530/2 (lesní pozemek), 531/1 (lesní pozemek), 534/1 (lesní pozemek), 912 (lesní pozemek) v katastrálním
území Veselá u Mnichova Hradiště, pozemkové parcely parcelní číslo 505 v katastrálním území Zvířetice a vlastníkům
anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví
ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad v průběhu
územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených
v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení stavební úřad v průběhu
územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem
uvedeným ve výroku.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné
rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací
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rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době
platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti
uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke
kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Seznam všech účastníků řízení:
Aero - taxi OKR, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., České dráhy, a.s., České dráhy, a.s., České
dráhy,a.s., Regionální správa majetku, ČEZ Distribuce, a. s., ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., GridServices, s.r.o.,
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Krajská správa silnic Libereckého
kraje, přísp.org., Lesy ČR, Lesy ČR s.p., Ing. Vojtěch Marek, Město Bakov nad Jizerou, Město Mnichovo
Hradiště, Město Turnov, Pavel Mráz, Obec Březina, Obec Loukov, Obec Přepeře, Obec Příšovice, Obec Svijany,
P3 Příšovice s.r.o., PAMICO CZECH, s.r.o., Pavel Badalec - ELEKTRO, Povodí Labe, státní podnik, Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa
železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ se sídlem v Praze, Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SDC
Liberec, Státní pozemkový úřad, Středočeský kraj, Telco Pro Services,a.s., Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s., PhDr. Jana Volfová, Vlasta Žďárská, Petr Ženíšek a Alena Ženíšková.
Účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem
stavebního záměru:
pozemková parcela parcelní číslo 1262/1 v katastrálním území Bakov nad Jizerou
pozemková parcela parcelní číslo 584 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 586/2 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 884/3 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 887/8 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 887/14 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 290/4 v katastrálním území Svijany
pozemková parcela parcelní číslo 525/1 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 528 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 530/2 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 530/1 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 531/1 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 534/1 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 912 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 505 v katastrálním území Zvířetice

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním
dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm
Krajský úřad Středočeského kraje, Praha.

Podepsáno elektronicky

otisk úředního razítka

Eva Štancíková
vedoucí odd.stavební úřad
oprávněná úřední osoba
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: …………………................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: …………………................

V elektronické podobě
zveřejněno do: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení Doručení jednotlivě:
Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, IdDS: 8ztb4jw
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1
Obec Březina, Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, IdDS: s32auvn
Obec Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, IdDS: igka8f4
Obec Přepeře, Přepeře 229, 512 61 Přepeře
Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice
Obec Svijany, Svijany 71, 463 46 Příšovice, IdDS: 256bj9m
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, prostřednictvím zástupce: Ing. Pavlína
Činčurová, Sportovní 364, 664 43 Želešice, IdDS: uccchjm
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):
Aero - taxi OKR, a.s., Tanvaldská 345, Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IdDS: qa7425t
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
České dráhy,a.s., Regionální správa majetku, Riegrovo náměstí 1660, 501 01 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
ELTRO ŠŤASTNÝ, s.r.o., Nákladní 326, 295 01 Mnichovo Hradiště, IdDS: uni3yrh
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, IdDS: jnnyjs6
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00
Praha 5, IdDS: a6ejgmx
Krajská správa silnic Libereckého kraje, přísp.org., České mládeže 632/32, Rochlice, 460 06 Liberec 6
Lesy ČR, Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, IdDS: e8jcfsn
Ing. Vojtěch Marek, Mokrý 7, Všeň, 511 01 Turnov 1
Pavel Mráz, Masarykovo náměstí 238, Mnichovo Hradiště, 295 01 Mnichovo Hradiště
P3 Příšovice s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
PAMICO CZECH, s.r.o., Sobotecká 565, 511 01 Turnov 1
Pavel Badalec - ELEKTRO, Ptýrov 2, Ptýrov, 295 01 Mnichovo Hradiště
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, IdDS: dbyt8g2
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ se sídlem v Praze, Sokolovská 1955/278, Libeň,
190 00 Praha 9, IdDS: uccchjm
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/8,
Plácky, 500 02 Hradec Králové 2, IdDS: uccchjm
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SDC Liberec, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha
1, IdDS: uccchjm
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IdDS: z49per3
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IdDS: keebyyf
Telco Pro Services,a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1,
IdDS: 5eigx2d
PhDr. Jana Volfová, Černá 172/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Vlasta Žďárská, Svijany 5, 463 46 Příšovice
Petr Ženíšek, Lidická 1005, 295 01 Mnichovo Hradiště
Alena Ženíšková, Lidická 1005, 295 01 Mnichovo Hradiště
Doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru):
pozemková parcela parcelní číslo 1262/1 v katastrálním území Bakov nad Jizerou
pozemková parcela parcelní číslo 584 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 586/2 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 884/3 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 887/8 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 887/14 v katastrálním území Loukov u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 290/4 v katastrálním území Svijany
pozemková parcela parcelní číslo 525/1 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 528 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 530/2 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 530/1 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 531/1 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 534/1 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 912 v katastrálním území Veselá u Mnichova Hradiště
pozemková parcela parcelní číslo 505 v katastrálním území Zvířetice

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Městský úřad Bakov nad Jizerou, Stavební úřad, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor vnitřních věcí, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1
Obecní úřad Březina, Březina , 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, IdDS: s32auvn
Obecní úřad Loukov, Loukov 81, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Obecní úřad Přepeře, Přepeře 229, 512 61 Přepeře
Obecní úřad Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice
Obecní úřad Svijany, Svijany 69, 463 46 Příšovice
Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha, Wilsonova 300/8, Vinohrady, 110 00 Praha 1, IdDS: 5mjaatd
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, 460 31 Liberec 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Bělská
151, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1, IdDS: hhcai8e
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav,, Dopravní inspektorát,
Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav, IdDS: 2dtai5u
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Semily, dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15
Semily
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2, 461 80 Liberec 2, IdDS: c5kbvkw
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00
Praha 5, IdDS: keebyyf
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského nám. 61, 293 49
Mladá Boleslav
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293
01 Mladá Boleslav 1
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Magistrát Města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav 1
Městský úřad Mnichovo Hradiště, odd. životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. speciálních činností, Silniční správní úřad, Masarykovo náměstí
1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Městský úřad Mnichovo Hradiště, OVŽP - odd. speciálních činností, Vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1,
295 21 Mnichovo Hradiště
Městský úřad Turnov, Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, Odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Ministerstvo vnitra- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 2295/26, 148 00 Praha
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IdDS: z49per3
Úřad pro civilní letectví, Letiště RUZYNĚ 12, 160 08 Praha, IdDS: v8gaaz5
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky
17, odst. 1 písm. f) sazebníku ve výši 20000,- Kč byl zaplacen.

Přílohy pro žadatele:
Ověřená projektová dokumentace stavby - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
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