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R O Z H O D N U T Í 
 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve zjednodušeném územním řízení posoudil podle 
§ 84 až 91 a  95 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.10.2015 podala společnost 

České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, Čakovice, 190 00 Praha 9, IČ: 275 84 534 

v zastoupení společností   REGIONPROJEKT, s.r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 482 93 806 (dále 
jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 
 

„Pískovna Vojkovice,  
sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a dopravního připojení, přípojka VN, 

trafostanice (TS)“, 
na pozemku k.ú. Křivousy 
parc.č. 829/4, 895/34, 895/18, 895/96, 895/7, 895/102, 895/115, 895/1, 895/114, 895/113, 954, 829/1, 
945/1, 859/2, 944, 943,  
na pozemku k.ú. Všestudy u Veltrus 
parc.č. 226/193, 226/194, 226/232, 226/4, 226/228, 226/229, 226/192, 226/230, 367/2, 363, 360/1, 361 
na pozemku k.ú. Dušníky nad Vltavou 
parc.č. 275 
na pozemku k.ú. Vojkovice u Kralup n.Vlt. 
parc.č. 358/6, 261/1, 261/11, 361/2 
 
Druh a účel umisťované stavby: 
- Stavba sociálně technického zázemí, která bude užívána pro těžbu štěrkopísku dobývacího prostoru 

Vojkovice I. etapa „Těžby štěrkopísku na nevýhradním ložisku štěrkopísku Dušníky nad Vltavou (D 
5278200). 
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Umístění stavby na pozemku: 
- Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích. V katastrálním území Křivousy a Vojkovice u Kralup 

n.Vlt. bude stavba umístěna v nezastavěném území v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního 
zákona. Oba katastry spadají pod Obec Vojkovice, která nemá zpracovanou územně plánovací 
dokumentaci. 
V katastrálním území Všestudy u Veltrus a Dušníky nad Vltavou, které spadají po Obec Všestudy bude 
stavba umístěna na ploše s funkčním využitím NT – krajinná zóna těžby, J – těžba štěrkopísku a NZ – 
plocha zemědělská a to v souladu s platným územním plánem obce Všestudy schváleným  dne 
27.12.2010 opatřením obecné povahy č. 1/2010 s nabytím účinnosti dne 13.1.2011 a změnou č. 1 
územního plánu Všestudy schválenou opatřením obecné povahy č. 1/2015 s nabytím účinnosti dne 
30.6.2015.  

 

Umisťovaná stavba obsahuje: 

• sociálně technické zázemí pro pískovnu (STZ) na pozemku parc.č. 829/4 k.ú. Křivousy, 
STZ bude oplocené a bude obsahovat tyto objekty:  
1 buňka expedice 
2 mostová váha 
3 žumpa  
4 buňka s WC a umývárnou 
5 buňka pro šatnu 
6 buňka pro kancelář 
7 buňka pro denní místnost 
8 buňka pro sklad 
9 parkovací stání 
10 trafostanice 
11 vrtaná studna 
12 jímka na úkapy 
13 stáčení pohonných hmot (typ Bencalor) 
14 montovaná hala 
15 kontejner odpadu  

 
Stavba STZ bude napojena novou kabelovou přípojkou NN z nové stožárové TS. Přípojka bude ukončena 
v pojistkové skříni RIS v prostoru STZ. 
Zásobování STZ vodou bude z nové vrtané studny hloubky cca 10 m vystrojené dle ČSN 73 5115 – jímání 
podzemní vody. Požadované množství vody odebírané ze studny: 65 l/os, den x 4 os. x 2 směny = 520 
l/den = 11,4 m3/měsíc = 125 m3/rok. Voda z vrtu bude používána pouze jako užitková pro hygienické 
zázemí. Pitná voda pro zaměstnance bude dovážena balená a bude uskladněna v ledničce v provozním 
zázemí. 
Kanalizace z hygienického zařízení bude svedena do nové žumpy o objemu 5 m3. 
 

• přípojka VN, trafostanice (TS) na pozemku parc.č. 829/4 k.ú. Křivousy 
Na stávajícím venkovním vedení VRAŇANY VN3540 (82-11) bude vyměněn stávající podpěrný bod č. 12 
(10,5/3kN) za nový odbočný sloup s odpovídajícím vrcholovým tahem. Na tomto místě bude osazen 
nový odbočný úsekový odpojovač Flc včetně kruhového uzemnění. Přípojkou VN 22 kV z nového 
odpínače Flc bez mezipodpory bude připojena nová stožárová trafostanice (TS), která bude umístěna 
v STZ. 

 

• stavební úpravy veřejné účelové komunikace 
Úsek ZU1-KU1  - v tomto úseku bude realizována nová zpevněná účelová komunikace š. 6,00 m na 
pozemku parc.č. 895/34, 895/18, 895/96, 895/7, 895/102, 895/115, 895/1, 895/114, 895/113, 954, 
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829/1, 945/1, 859/2, 944, 943, 829/4 v k.ú. Křivousy,  na pozemku parc.č. 226/193, 226/194, 226/232, 
226/4, 226/228, 226/229, 226/192, 226/230, 367/2, 363 v k.ú. Všestudy u Veltrus  a na pozemku parc.č. 
275 k.ú. Dušníky nad Vltavou. 
Úsek KU1-ZU2 - v tomto úseku bude upravena stávající komunikace, spočívající ve zpevnění povrchu na 
šířku  6,00 m 
Úsek ZU2-KC – v tomto úseku bude upravena stávající komunikace a její rozšíření na sousední parcely se 
zpevněním povrchu na šířku 6,00 m. 
V části trasy mezi pozemky parc.č. 829/4 a 945/1 k.ú. Křivousy bude pro komunikaci využit pouze 
pozemek stávající solnice parc.č. 944 k.ú. Křivousy šířky cca 3,50m. V tomto úseku dlouhém cca 72,0 m 
bude komunikace obousměrná, ale pouze s jedním jízdním pruhem. V tomto úseku budou mít přednost 
naložená vozidla vyjíždějící z prostoru těžebny nebo STZ. Přednost v jízdě bude upravena svislým 
dopravním značením. 
 

• úprava stávajícího dopravního připojení  (ZC) na pozemku parc.č. 358/6, 261/1, 261/11, 361/2 k.ú. 
Vojkovice u Kralup n.Vlt. a parc.č. 360/1 a 361 k.ú. Všestudy u Veltrus. 
Bude provedena úprava dopravního připojení stávající komunikace na silnici č. III/24212 spočívající 
v úpravě výjezdových oblouků, zpevnění 20 m účelové komunikace před výjezdem. 
 

 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:  

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno ve výkresech č. C.3, C.4, C.5, 
C.6 - koordinační situace, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace v tomto územním 
řízení, kterou zpracovala firma REGIONPROJEKT, s.r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 
48293806. Hlavní projektant Ing. Pavel Jiroudek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 
0400094. 
Jednotlivé objekty stavby STZ budou umístěny v oploceném areálu na pozemku parc.č. 829/4 k.ú. 
Křivousy takto: 
Oplocení – délky stran oplocení lichoběžníkového půdorysu areálu STZ budou 94,00 x 61,40 x 77,30 x 
30,40 m. Severozápadní stranou bude oplocení (délka 77,30 m) umístěno až na hranici s pozemkem 
parc.č. 943 k.ú. Křivousy a severovýchodní stranou (délky 61,40 m) bude umístěno 12,85 m od hranice 
s pozemkem parc.č. 829/11 k.ú. Křivousy 
buňka expedice – stavba o půdorysných rozměrech 6,55 x 2,50 m a výšky 2,82 m, která bude osazena 
na ocelovém rámu o stejných půdorysných rozměrech a jeho výška bude 1,20 m, bude umístěna podél 
mostové váhy, která bude umístěna u oplocení severozápadní strany areálu STZ 
žumpa – typová jímka o objemu cca 5m3 bude umístěna v jižním rohu oploceného areálu STZ 
buňka s WC a umývárnou, buňka pro šatnu, buňka pro kancelář, buňka pro denní místnost, buňka pro 
sklad – stavba celkem 5 kontejnerů (každý o půdorysných rozměrech 12,27 x 6,05 x 2,82 m) o 
celkovém půdorysu 12,50 x 6,05 m bude umístěna v jižním rohu oploceného areálu ve vzdálenosti 2,0 
m od oplocení na severovýchodní straně areálu STZ a ve vzdálenosti 8,04 m od rohu jižního rohu 
oplocení areálu STZ 
trafostanice - nová stožárová trafostanice bude umístěna v severním rohu areálu. 
vrtaná studna - hloubky cca 10 m bude umístěna v západním rohu areálu ve vzdálenosti cca 4,39 od 
jihozápadního oplocení a 3,24 od severozápadního oplocení areálu 
stáčení pohonných hmot – součástí stavby je nadzemní čerpací stanice pro výdej motorové nafty (typ 
Bencalor, objem nádrže 16 m3) a zastřešená nepropustně upravena manipulační plocha o půdorysných 
rozměrech 5,50 x 3,5 m. Stavba bude umístěna v severní části areálu ve vzdálenosti 1,5 m od oplocení 
na severní hranici a ve vzdálenosti cca 20,53 m od oplocení na severozápadní hranici areálu. Součástí 
bude jímka na úkapy.  
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montovaná hala – stavba ocelové haly o půdorysných rozměrech 13,82 x 10,87 m a výšky hřebene 
sedlové střechy + 6,2 m nad úrovní podlahy stavby bude umístěna ve 2,0 m od oplocení na 
severovýchodní straně areálu a ve vzdálenosti 18,87 m od oplocení na severní straně areálu 

Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

 
2. Budou splněny podmínky závazného stanoviska – souhlas k dočasnému odnětí zemědělské půdy ze 

ZPF, které vydal MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor životního prostředí pod č.j. MUKV 63022/2015 OŽP dne 
2.11.2015 
Souhlas s dočasným  odnětím zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za předpokladu, že žadatel nebo jeho 
právní nástupce zajistí splnění následujících  podmínek: 
1)   Zemědělská půda nebude zemědělské prvovýrobě odňata dříve, dokud na základě tohoto 

souhlasu nebude vydáno rozhodnutí podle zvláštních předpisů. 
2)   Hranice odnímaných pozemků nebo jejich částí budou v terénu zřetelně vyznačeny a s jejich 

průběhem budou seznámeni vlastníci (uživatelé) sousedních pozemků.  
3)   Termín zahájení prací stanoví po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, aby nedocházelo ke 

škodám na porostech zemědělských kultur a nebyla narušována organizace ZPF. 
4)   V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona  a dle § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 

provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF je stanovena povinnost skrývky ornice na celé 
ploše pozemku, který bude vyjmut ze ZPF. Dle předloženého podkladu pro odnětí a předběžné 
bilance skrývky kulturních vrstev půdy bude provedena skrývka v profilu 0,25 m, v celkovém 
objemu skrývky cca 2 166 m3.  V souladu s plánem rekultivace bude skrývka ornice postupně 
zpětně používána pro rekultivaci území vytěženého prostoru po těžbě  štěrkopísku. Vzhledem k 
tomu, že sociálně technické zázemí vč. příjezdové komunikace bude využíváno pro všechny etapy 
těžby, bude pro její rekultivaci použita skrývka z poslední etapy těžby. Tato plocha bude 
rekultivována zpět na ornou půdu. 
Před zahájením prací budou v terénu vytyčeny hranice budoucího záboru zemědělské půdy tak, aby 
nedocházelo k poškozováním okolních pozemků v průběhu stavby. 

5)   Dojde-li vlivem stavby k poškození vodních poměrů, nebo k porušení zemědělských účelových 
komunikací, zajistí investor nápravu na svůj náklad.  
Budou splněny požadavky vyjádření Závlahy Vltava III, spol. s r.o., se sídlem 250 63 Mratín 131 k 
dotčení závlahového systému v místě stavby. 

6)   V souladu s ustanovením § 11b odst. 1 zákona bude z odnímané plochy placen odvod za dočasné 
odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Odvod za dočasné odnětí bude v souladu s ustanovením § 11b 
odst. 1 zákona placen každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu (§ 9 
odst. 8 písm. c ) a protokolárního předání vlastníkům pozemků. Odvody zaplatí žadatel. Výše 
odvodů bude stanovena na základě upřesněného výpočtu odvodů, který žadatel předloží orgánu 
ochrany ZPF Městského úřadu v Kralupech nad Vlt. v rámci řízení o předepsání odvodu.   Jeho 
přesná výše bude stanovena na základě skutečného stavu. Orientační výpočet odvodů byl 
předložen v rámci řízení o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF. 

7)   Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a 
orgánu, který vydal souhlas s odnětím: 
a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem a to do 1 

roku ode dne jeho platnosti 
b) písemně oznámit zahájení realizace záměru,, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením 
c) do 60 dnů po vydání stavebního povolení  na uvedenou stavbu  předložit upřesněný výpočet 

odvodů za dočasné odnětí zem. půdy ze ZPF zpracovaný podle platných právních předpisů a 
další podklady pro předepsání odvodů za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Výpočet 
odvodů bude vypracován v souladu s upřesněním vyplývajícím z dokumentace pro vydání 
souhlasu se stavbou podle stavebního zákona. Bude obsahovat veškeré podklady nutné pro 
kontrolu správností jejich výpočtu. 

8)   Na celé ploše dočasně odnímané zajistí na svůj náklad postupné provádění technické a biologické  
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rekultivace ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky ministerstva č. 13/1994 Sb., podle schváleného 
plánu rekultivace. Povede stavební deník o provádění rekultivace a protokol o jejím ukončení. 
Následně zajistí na svůj náklad geometrické zaměření nově vzniklých pozemků 
 

3. Budou splněny podmínky závazného stanoviska – souhlas k umístění stavby v ochranném pásmu lesa 
dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, které vydal MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor životního prostředí pod č.j. MUKV 
62131/2015 OŽP dne 6.11.2015 
Souhlas se uděluje za těchto podmínek: 
1)   Nedojde k přímému  dotčení lesa, výkopový a stavební materiál nebude ukládán na  pozemky 

určené k plnění funkcí lesa. 
2)   Práce budou prováděny bez nutnosti kácení dřevin. 

Souhlas se uděluje na dobu platnosti územního a staveního povolení. 
 

4. Budou splněny podmínky souhrnného vyjádření MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru životního prostředí, 
č.j.MUKV 38641/2015 OŽP ze dne 23.7.2015 
1) Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů  
Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění stávajících odtokových poměrů dotčeného území. Při 
provádění stavebních prací je potřeba zajistit ochranu povrchových a podzemních vod před možným 
znečištěním. 
Studna je stavbou vodního díla dle § 55 vodního zákona,  kterou povoluje příslušný vodoprávní úřad, 
tím je MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor ŽP.  
Ohledně jímky na odpadní vody požadujeme ve smyslu ust. § 38 odst. 6 vodního zákona, aby investor 
k povolení užívání stavby předložil stavebnímu úřadu doklad o tom, jak budou odpadní vody 
likvidovány (např. smlouva o vyvážení jímky s oprávněnou osobou).  Jímka na odpadní vody musí být 
nepropustná a nesmí mít přepad.  
Zasakováním srážkových vod nesmí docházet k zamokřování vlastní stavby ani sousedních pozemků a 
staveb jiných vlastníků.  
Vzhledem k tomu, že v areálu stavby se má zacházet se závadnými látkami ve větším rozsahu (viz § 39 
odst.1, 2 vodního zákona a vyhl. 450/2005 Sb. odst. 2) je nutno vypracovat a nechat schválit havarijní 
plán areálu. Obsah a náležitosti havarijního plánu viz § 5 vyhl. 450/2005 Sb. Havarijní musí být 
schválen před povolením užívání stavby. 

2)Vyjádření z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a 
doplňků (dále jen “zákon“): 
Při stavbě a s ní spojených pracích nesmí dojít k poškození dřevin rostoucích mimo les (dle § 7 odst. 1 
zákona). Pokud jsou dřeviny pracemi ohroženy, je nutno učinit opatření k jejich ochraně. Výkopový a 
stavební materiál ukládat mimo plochy s dřevinami (nesmí dojít k nahrnutí zeminy ke kmenům dřevin 
a ke snížení ani zvýšení výšky stávajícího terénu v prostoru povrchového kořenového systému dřevin). 
Pokud by bylo nutné kácení dřevin, je povinností dodržovat § 8 zákona a vyhlášku č. 189/2013 Sb., o 
ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění 222/2014 Sb.. Případné povolení ke kácení vydává 
místně příslušný obecní úřad a to zpravidla pro období vegetačního klidu, tj. od 1.11. do 31.3. 

 
5. Budou splněny podmínky stanoviska MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy, č.j. MUKV 

38595/2015 OD ze dne 23.12.2015 
- V rámci povolovacího řízení pro dopravní obsluhu pískovny Vojkovice/STZ budou určeny  přepravní 

trasy pro dopravní obsluhu pískovny, které budou využívat silniční síť v daném území (silnice č. 
II/101, II/608 a č. III/0081 na dálnici D8 – EXIT 9 – Úžice s případným využitím silnice č. I/16 ve 
směrech Mělník nebo Slaný – Kladno). V žádném případě nebude přeprava suroviny  vedena 
zastavěným územím okolních obcí, zejména obcemi Všestudy, Zlosyň, Veltrusy a Kralupy nad 
Vltavou. 
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- Projektová dokumentace pro stavební povolení veřejně přístupné účelové komunikace bude 
zpracována oprávněnou osobou (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby) dle ČSN 73 6110 – 
Projektování místních komunikacích, ČSN 73 6109 – Projektování cest, zejména délky rozhledu pro 
zastavení vozidla, rozhledy ve směrovém oblouku, příčné a podélné sklony vozovky, výhybny, svahy 
násypů, připojování polních cest na silnice a místní komunikace (rozhledy), propustky, souběhy a 
křížení polních cest s inženýrskými sítěmi. 

- Obsahové náležitosti o stavení povolení, rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví 
prováděcí předpis – Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb. 

- Součástí žádosti o stavební povolení veřejně přístupné účelové komunikace bude souhlas se 
stavbou (právo založené smlouvou) u pozemků v majetku jiných vlastníků. 

 
6. Budou splněny podmínky stanoviska Policie ČR, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, č.j. 

KRPS-916-122/ČJ-2015-010606 ze dne 23.7.2015 
- Pevné překážky musí být umístěny v min. bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní 

komunikace. 
- V rámci stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní 

komunikace. 
- Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních 

komunikacích. 
- V případě zásahu do pozemní komunikace a omezení obecného užívání pozemní komunikace bude 

stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný silniční 
správní úřad po předchozím vyjádření PČR DI Mělník. 

 
7. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Stř. kraje, územní 

odbor Mělník, ev.č. ME-556-2/2015/PD ze dne27.7.2015 

V PBŘ dokumentace pro stavební řízení bude splněno následující: 
1) Bude posouzena přístupová komunikace podle vyhl. 268/2008 Sb., kterou se mění vyhl. č. 23/2008 

Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
2) Navržené víceúčelové zdroje požární vody (jímky) budou vyznačeny ve stavebních výkresech. 
3) Čerpací stanice PH bude posouzena podle ČSN 65 0202 (jedná se neveřejnou ČS) mj. bude stáčecí 

(manipulační) plocha vyspádovaná do sběrných kanálků, které budou svedeny do jímky s obsahem 
min. 5 m3 (čl.7.2.3 ČSN 65 0201); bude řešeno větrací potrubí nádrže (čl. 7.3.6 ČSN 65 0202). 

4) Z haly bude zřízena další úniková cesta dveřmi otočnými v postranních závěsech podle čl. 10.16.4 
ČSN 73 0804 (nyní jsou navrženy jedny východové dveře vodorovně posuvné). 

 
8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a 

majetková  (SEM Praha) č.j. 78782/2014-ÚP-6440-OÚZ-LIT ze dne 7.4.2015 
- Stanovisko je platné dva roky. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde ke změnám 

v umístění, výšce nebo rozsahu stavby musí být stavba se SEM Praha znovu projednána. Na jeho 
základě lze vydat stavební povolení. 

 
9. Budou splněny podmínky  stanoviska  Povodí Vltavy, s.p., č.j. 39938/2015-242/Ma ze dne 31.7.2015 

- Splaškové a úkapové odpadní vody budou likvidovány nezávadným způsobem. 
- Zařízení a prostory, kde bude docházet k nakládání se závadnými látkami, budou 

z vodohospodářského hlediska náležitě zabezpečena. 
- Vrtaná studna podléhá vodoprávnímu řízení a povolení. Žádost podaná na te tento úřad bude 

obsahovat projekt studny, účel a množství odebírané vody v těchto údajích : max. 1.s-1 (výkon 
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čerpadla), průměr 1.s-1 , max.  m3 za měsíc,  m3 za rok (v případě sezónního odběru také období 
odběru – měsíce v roce). 

 
10. Budou splněny podmínky  vyjádření  Závlahy Vltava III, spol. s r.o., ze dne 26.4.2016 

- Před zahájením stavby budou přesně vytýčeny dotčené trasy závlahových zařízení. 
- Křížení nových inženýrských sítí bude provedeno podchodem 40 cm pod závlahovým potrubím a 

potrubí bude označeno výstražnou folií. 
- Na místě křížení IS bude osazena na povrchu signální tyč. 
- Přesné technické řešení případných přejezdů závlahového potrubí těžkou mechanizací bude 

navrženo a odsouhlaseno v rámci zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení. Při návrhu 
technického řešení bude postupováno tak, aby v ždném případě nedošlo k poškození  nebo 
jakémukoliv narušení dotčeného zařízení. 

- Stavbou dotčená přeložka řadu A8 bude navržena tak, aby přeložené potrubí nemuselo být znovu 
překládáno při případném dalším rozšíření pískovny. 

- Tento souhlas se nevztahuje na navazující stavební řízení.  
- Žadatel  je před zahájením stavebního řízení povinen požádat společnost Závlahy Vltava III, spol. 

s r.o. o souhlas s provedením stavby ve smyslu ustanovení § 105 odst. 1 písm. a) nebo § 110 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona. 

- Konkrétní podmínky pro provedení stavby ve fázi stavebního řízení budou stanoveny samostatnou 
dohodou mezi stavebníkem a společností Závlahy Vltava III, spol. s r.o. včetně finančního vyrovnání. 

 
11. Budou splněny podmínky vyjádření UNIPETROL SERVICES, s.r.o. uvedené do protokolu dne 21.6.2016 

- Požadujeme doložit k vyjádření dokumentaci pro stavební povolení. 

 
12. Budou splněny podmínky  vyjádření   ČEZ Distribuce, a.s., zn.č. TM03082015 ze dne 3.8.2015 

- Bude respektováno naše stávající elektrovodní zařízení včetně ochranného pásma spolu s rozvody 
sdělovacích kabelů ČEZ ICT Services, a.s. 

- Upozorňujeme, že jak podzemní, tak venkovní (nadzemní) energetická zařízení v majetku 
provozovatele distribuční soustavy (nn, vn, vvn, TS) jsou chráněna ochrannými pásmy dle 
energetického zákona č. 458/2000 Sb. Příslušné právní předpisy stanoví omezení vztahující se na 
některé konkrétní činnosti v ochranných pásmech daných zařízení. V případě zamýšlených pracích 
v těchto ochranných pásmech je nutné požádat o souhlas v ochranném pásmu s přiloženým 
vyjádřením o existenci sítí z oddělení Dokumentace – ČEZ Distribuce a.s. spolu s žádostí. 

 
13. Budou splněny podmínky  vyjádření   RWE Distribuční služby, s.r.o., zn.č. 5001178214 ze dne 

29.9.2015 a zn.č. 5001178523 ze dne 29.9.2015 
- V oblasti plánované přístupové účelové komunikace prochází vysokotlaký (VTL) plynovod DN 500, PN 

40 

Při realizaci přístupové účelové komunikace požadujeme dodržet následující podmínky: 
- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu; 
- uvedený VTL plynovod byl uveden do provozu v roce 2012 a je opatřen třívrstvou PE izolací; 
- v místě křížení přístupové účelové komunikace s VTL plynovodem požadujeme položit nad plynovod 

silniční panely; 
- panely se ukládají kolmo k ose plynovodu do pískového lože min. 0,5 m (a více) nad plynovod v celé 

šíři účelové komunikace; 
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu přístupové účelové komunikace plynovodu provádět 

zásadně ručně; 
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.) 
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu; 
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- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební materiál; 
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 20 m od VTL 

plynovodu; 
- před zahájením prací zařízení vytýčíme. 

 
14. Budou splněny podmínky  vyjádření   UPC Česká republika, s.r.o , zn.č. 1148/2015 ze dne 1.7.2015 

- Sítě VVKS je nutné v projektové dokumentaci/výkresu označit jako UPC. 
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC 

ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k přeložení VVKS poté, kdy zjistil, že 
jeho záměr, pro který podal označenou žádost, je v kolizi s VVKS a nebo zasahuje do  ochranného 
pásma VVKS a v rámci záměru bude nutná manipulace, úprava, přeložení VVKS případně dojde ke 
změně povrchu terénu musí být podána na UPC nejpozději však před počátkem zpracování 
projektové dokumentace stavby a to prostřednictvím pověřené osoby – Jaroslav Syřiště, tel. 
261107329, e-mail:jaroslav.syriste@upc.cz  

- Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení podzemního vedení naší komunikační sítě VVKS 
přímo na místě stavby. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 
VVKS společnosti UPC. 

Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
- Pokud by činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního 

orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo 
jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné 
dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).  

- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jim pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního 
orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, povinen 
předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální 
mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.  

- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly 
do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy 
VVKS, a to j za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.  

 
15. Budou respektovány podmínky vyjádření  Středočeských vodáren, a.s., č.j. P15710014831 ze dne 

31.8.2015  

Vodohospodářské zařízení v dané lokalitě je v působnosti provozovatele vodovodů kanalizací pro 
veřejnou potřebu – společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV, a.s.) provoz: 

� Provoz vodovod – středisko Kralupy nad Vltavou, ul. Ke Koupališti (u areálu ČOV) vedoucí 
střediska p. Novotný, tel. 312812337, 312812330,  602 244 661, e-mail: 
bronislav.novotny@svas.cz 

- Vytýčení skutečné polohy sítí je možné objednat u příslušného provozu. Termín je třeba dohodnout 
alespoň 7 dní předem. 

- Při realizaci požadujeme respektovat z hlediska provozovatele „Všeobecné podmínky“ platné pro 
kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami. 

- Případné odchylky povolí příslušný provoz SV a.s. s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby. 
- Změny nivelety a použití hutníci techniky v ochr. pásmu vodovodu je nutné dohodnou s příslušným 

provozem SV  a.s. podle konkrétní situace. 
- Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. 
- V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 

m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel 
elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. 
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Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s příslušným  
provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby. 

- Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. na místo před záhozem pokud dojde k 
odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude provedeno zápisem 
do stavebního deníku. 

- Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace - pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 
1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m - na všechny strany od pláště potrubí. Činnost v 
ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. V 
tomto prostoru platí následující podmínky: 

- Požadujeme neumísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů 
stavby a potrubí musí být min.. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí. 

- Požadujeme prokazatelně dohodnout změny nivelety a použití hutnící techniky prokazatelně 
dohodnou s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místně. 

- Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku  
založení je nutno zároveň posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí 
(výkopové práce). 

- Požadujeme nepokládat betonové panely ani nezpevňovat povrch nad vodními díly monolitickým 
betonem. 

- Požadujeme nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti OP je 
zároveň účelné zvažovat tak, aby rozsah již vzrostlé dřeviny pokud možno do pásma nezasahoval a 
nemohla být poškozena při opravách potrubí. 

- Požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by 
mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování. 

 
16. Stavebník bude respektovat podmínky vyjádření O2 Czech Republic, a.s. č.j.  742823/14 ze dne 

15.12.2014 – platné do 15.12.2016 (nyní Česká telekomunikační infrastruktura) 
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti O2  Czech Republic a.s. 
Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách 
krajního vedení SEK. 
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK 
společnosti O2 Czech Republic a.s.  

 
17. Umisťovaná stavba bude realizovaná na základě stavebního povolení. Stavbu nelze posoudit 

autorizovaným inspektorem. Stavební povolení na stavbu veřejně přístupné účelové komunikace vydá 
speciální stavební úřad MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy. Stavební povolení na stavbu studny 
vydá speciální stavební úřad MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad. 
Ostatní stavby budou stavebně povoleny obecným stavebním úřadem MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
odborem výstavby a územního plánování. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, Čakovice, 190 00 Praha 9, IČ: 275 84 534 

 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í 

Dne 2.11.2015 zdejší stavební úřad obdržel postoupenou žádost o vydání rozhodnutí o umístění 
stavby „Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a 
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dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)“, kterou podala společnost České štěrkopísky, spol. 
s r.o., Cukrovarská 34, Čakovice, 190 00 Praha 9, IČ: 27584534 v zastoupení společností REGIONPROJEKT, 
s.r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 48293806 (dále jen „žadatel“). Uvedeným dnem bylo zahájeno 
územní řízení.  

Žádost byla prvotně podána dne 29.10.2015 na Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního 
plánování, do jehož působnosti stavbou dotčená katastrální území spadají. Tento stavební úřad usnesením ze 
dne 30.10.2015 postoupil žádost příslušnému stavebnímu úřadu – Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou, 
odboru výstavby a územního plánování a to z důvodu, že k uvedenému záměru stavby, která je součástí 
„Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D 5278200)“ vydal Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí dne 21.1.2014 č.j. 115889/2013/KUSK pos spis. zn.  SZ_115889/2013/KUSK. 
Podle § 12 správního řádu dojde-li podání správnímu orgánu, který není věcně a místně příslušný, 
bezodkladně je usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu. 
Územní řízení je navazujícím řízením podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
(dále jen zákon č. 100/2001 Sb.), proto v souladu s ustanovením § 13 odst. 8 stavebního zákona je v prvním 
stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. V tomto případě Městský úřad Kralupy nad 
Vltavou, odbor výstavby a územního plánování. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává rovněž 
pravomoc podle § 120, 122, 123 a 124 stavebního zákona. 

Stavební úřad po přezkoumání žádosti zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti 
podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby 
v území.  

V projektové dokumentaci je uvedeno, že stavba sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy 
účelové komunikace a dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)“ bude umístěna v  území pro 
těžbu štěrkopísku dobývacího prostoru Vojkovice, I. etapa „Těžby štěrkopísku na nevýhradním ložisku 
štěrkopísku Dušníky nad Vltavou (D 5278200). V současné době je pozemek pro stavbu STZ využíván jako 
zemědělská půda a je umístěn nezastavěném území. 

Žadatel k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nedoložil rozhodnutí o změně využití území 
pro záměr nové pískovny, které je potřebné pro umístění předmětných staveb, neboť podle ustanovení § 18 
odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, 
zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které 
zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 
zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně 
plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 

V tomto případě povolovaná stavba bude součástí záměru těžby štěrkopísku, pro který je třeba 
vydání územního rozhodnutí o změně využití území v souladu s ustanovení § 80 odst. 2 písm. a) stavebního 
zákona, které vyžadují terénní úpravy dle § 3 odst. 1 stavebního zákona.  ( Dle § 3 odst. 1 SZ se Terénní 
úpravou se pro účely tohoto zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled 
prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou 
činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, 
zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu). 

Žadatel byl proto opatřením č.j. MUKV 68208/2015 VYST ze dne 1.12.205 vyzván k doplnění žádosti o 
rozhodnutí o změně využití území a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení. Proti vydanému 
usnesení podal žadatel odvolání. 
 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje  vydal dne 21.1.2016 po provedeném 
odvolacím řízení rozhodnutí pod  SZ 165066/2015/KUSK REG/Bu,  č.j. 009133/2016 KUSK, kterým usnesení 
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stavebního úřadu zrušil a věc vrátil k novému projednání. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu nabylo 
právní moci dne 26.1.2016. Oznámení o nabytí právní moci  rozhodnutí obdržel stavební úřad dne 3.2.2016. 
V odůvodnění rozhodnutí odvolacího správního orgán je uvedeno: 
„V nezastavěném území tedy lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro 
těžbu nerostů, což předmětná stavba je. Souhlasíme s odvolatelem, že v žádném ustanovení stavebního 
zákona ani žádného jiného zákonného předpisu se žadateli o územní rozhodnutí o umístění uvedených 
staveb neukládá povinnost, aby jako součást žádosti předložil pravomocné územní rozhodnutí pro těžbu. K 
tomu odvolací správní orgán dodává, že doklady k žádosti o vydání územního rozhodnutí jsou uvedeny v § 86 
stavebního zákona. Podle § 90 stavební úřad v územním řízení stavební úřad zkoumá, zda je záměr v souladu 
s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a 
jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou 
práva právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stručně řečeno, stavební úřad zkoumá, zda lze stavbu v 
území umístit. Nejedná se ještě o povolení stavby. Až ve stavebním řízení stavební úřad zkoumá, zda bude 
možné stavbu řádně užívat k účelu, který byl stanoven v územním rozhodnutí (viz § 111 stavebního zákona).  
Podle § 2 odst. 2 správního řádu správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž  
mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Nemůže 
požadovat předložení dokladů nad rámec zákona.“ 
 

Stavební úřad po novém přezkoumání žádosti zjistil, že předložená žádost nemá předepsané 
náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění 
navrhované stavby v území. Žadatel byl proto znovu opatřením č.j. MUKV 9197/2016 VYST ze dne 17.2.2016 
vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnutí o přerušení řízení. Vyžádané doklady 
žadatel doplnil dne 26.4.2016. 

  
K uvedenému záměru stavby, která je součástí „Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky 

nad Vltavou (D 5278200)“ bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
dne 21.1.2014 č.j. 115889/2013/KUSK pos spis. zn.  SZ_115889/2013/KUSK, které vydal Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

Stavební úřad proto opatřením č.j. MUKV 9679/2016 VYST ze dne 17.2.2016 požádal ve smyslu čl. II 
(přechodná ustanovení) odst. 2 zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., v souladu s 
ustanovením § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o ověření změn záměru „Těžba štěrkopísku na 
nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D 5278200) v rozsahu části záměru týkající se výše uvedené 
stavby „Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a 
dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)“, která bude součástí dobývacího prostoru Vojkovice I. 
etapa. 

Dne 1.3.2016 obdržel stavební úřad od  Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství,  Sdělení č.j. 033540/2016/KUSK ze dne 29.2.2016, ve kterém je uvedeno: 
Krajský úřad Středočekého kraje, v souladu s § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., závazné stanovisko 
k ověření změn záměru nevydá. 
 

Stavební úřad opatřením č.j. MUKV 27892/2016 VYST ze dne 17.05.2016 oznámil v souladu 
s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění výše uvedené stavby 
vyvěšením na úředních deskách příslušných obecních úřadů Města Kralupy nad Vltavou, Obce Vojkovice a 
Obce Všestudy, účastníkům řízení podle § 85 odst. 1, 2 a dotčeným orgánům a k projednání žádosti nařídil 
veřejné ústní jednání se schůzkou dne 21.6.2016 ve velké zasedací síni MěÚ Kralupy nad Vltavou.  O průběhu 
veřejného ústního jednání byl sepsán protokol. 
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Dne 01.06.2016 podal ing. Karel Schuster, Vojkovice 17, 277 44 Vojkovice žádost o zařazení mezi 
účastníky územního řízení.  
Ing. Karel Schuster je vlastníkem pozemku parc.č. 273/1 k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou, který je lesním 
pozemkem a do jeho ochranného pásma (50 m od hranice lesního pozemku) zasahuje část výše uvedené 
stavby a to konkrétně  úprava stávajícího dopravního připojení  (ZC) na pozemku parc.č. 358/6, 261/1, 
261/11, 361/2 k.ú. Vojkovice u Kralup n.Vlt. a parc.č. 360/1 a 361 k.ú. Všestudy u Veltrus.  Úprava 
dopravního připojení stávající veřejně přístupné účelové komunikace na silnici č. III/24212 spočívá v úpravě 
výjezdových oblouků a zpevnění 20 m veřejně přístupné účelové komunikace před výjezdem.  
Stavební úřad žádost posoudil a Ing. Karla Schustera zařadil mezi účastníky územního řízení uvedenými v § 85 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona, což jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno.  
 
Dne 20.6.2016 stavební úřad obdržel od účastníka řízení ing. Karla Schustera námitky týkající se nesouhlasu 
se stavbou v ochranném pásmu lesa a požadavku, aby plánovaná stavba byla v územním řízení zamítnuta. 
 
Dne 20.6.2016 obdržel stavební úřad e-mailem vyjádření UNIPETROL SERVICES s.r.o., č.j. FM/639/2016 ze 
dne 3.6.2016, ve kterém požadují, aby křížení etylenovodu s novou účelovou komunikací bylo provedeno 
s chráničkou. Tento požadavek musí být zapracován do dodatku DÚR. 
Originál vyjádření obdržel stavební úřad dne 23.6.2016 poštou. 

 
V průběhu veřejného ústního jednání dne 21.6.2016, ze kterého byl sepsán protokol, byli přítomní účastníci 
seznámeni s podaným návrhem na vydání územního rozhodnutí, jeho přílohami, dokumentací a podanými 
připomínkami ing. Schustera a firmy UNIPETROL SERVICES s.r.o. Byla jim dána možnost nahlédnout do spisu 
stavebního úřadu vedeném v této věci a vyjádřit se k projednávané věci. 
Při ústním jednání zástupce žadatele doplnil projektovou dokumentaci pro územní řízení o Dodatek DÚR, 
nedílná součást PD  -  křížení etylenovodu s příjezdovou komunikací. 
Zástupci UNIPETROL SERVICES s.r.o. po seznámení s doloženou dokumentaci vyjádřili svůj souhlas 
s podmínkou, že bude doložena k vyjádření dokumentace pro stavební povolení.  
MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy doplnil stanovisko č.j. MUKV 38595/2015 OD ze dne 23.12.2015 a 
to: Na základě novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
připojení veřejně přístupné účelové komunikace k silnici II. a III. třídy podléhá povolení příslušného silničního 
úřadu. V tomto případě silničního správního úřadu MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru dopravy. 
Rozhodnutí o povolení úpravy připojení účelové komunikace k silnici II. třídy bylo vydáno dne 1.7.2016 pod 
č.j. MUKV 36697/2016 OD. 
 

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy. Podmínky v nich uvedené, týkající se rozhodnutí o umístění stavby výše uvedené stavby, 
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Do podmínek tohoto rozhodnutí zahrnul i podmínky vyjádření 
správců inženýrských sítí, které se týkají pouze umístění stavby a přípravy projektové dokumentace pro 
stavební povolení. Podmínky týkající se provádění a kolaudace stavby nebyly do tohoto rozhodnutí zahrnuty 
a to z důvodu, že pro stavební řízení jednotlivých stavebních objektů budou doložena nová, popřípadě 
aktualizovaná, stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí, jichž se stavba dotýká. Do 
podmínek tohoto rozhodnutí nebyly zahrnuty ani podmínky, které se týkají povolení umístění budoucí 
těžebny štěrkopísku, pro kterou bude vydáno územní rozhodnutí o změně využití území (zatím nebylo 
požádáno). 
 
Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito doklady: 
1) Plná moc České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, Čakovice, 190 00 Praha 9, IČ: 275 84 534 pro 

REGIONPROJEKT, s.r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 482 93 806 
2) Souhlas vlastníků pozemků, na kterých bude stavba realizována  

- Obec Vojkovice č.p. 137, 27744 Vojkovice 
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- Jaromír Pavliš, Komenského 154, 277 46 Veltrusy 
- Ing. Petr Hurdík, Kmochova 462, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- UNIM spol. s r.o., Všestudy 18, 27746 Všestudy 
- AGEKO spol. s r.o, Dušníky nad Vltavou 10, 27746 Všestudy 
- Beton Brož s.r.o., Dědina 484, 683 54 Otnice 

3) Obce Vojkovice  
-    Stanovisko ze dne 30.12.2014 
-    Vyjádření ze dne 21.10.2015 (úprava připojení komunikace) 
-     Potvrzení o pozemní komunikaci ze dne 18.3.2014 

4) Obec Všestudy 
- vyjádření ze dne 8.7.2015 
- Potvrzení o pozemní komunikaci ze dne 16.3.2015 

5) Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství sdělení  
- EIA stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j. 115889/2013/KUSK ze 

dne 21.1.2014 
- Sdělení k žádosi o zavazné stanovisko k ověření změn záměru č.j. 033540/2016/KUSK ze dne 

29.2.2016 
- Rozhodnutí – udělení výjimky podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

č.j. 089996/2015/KUSK ze dne 29.7.2015 (pro živočichy uvedené v rozhodnutí) 
- Usnesení o zastavení řízení udělení výjimky podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny č.j. 093802/2015/KUSK ze dne 8.7.2015 (pro živočichy uvedené v usnesení) 
6) MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí 

- Souhrnné vyjádření č.j. MUKV 38641/2015 OŽP ze dne 23.7.2015 
- Závazné stanovisko – souhlas dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o chraně ovzduší  

č.j. MUKV 54207/2015 OŽP ze dne 5.10.2015 (stacoinární zdroj znečištění ovzduší – dvouplášťová 
nadzemní nádrž na motorovou naftu o objemu 16 m3) 

- Rozhodnutí č.j. MUKV 24576/2016 OŽP ze dne 28.4.2016 (schválený havarijní plán) 
- Závazné stanovisko – souhlas dočasným vynětím zeměd. půdy ze ZPF a schválení následné 

rekultivace č.j. MUKV 63022/2015 OŽP ze dne 2.11.2015 
- Závazné stanovisko – souhlas s umístěním stavby v 50 m ochranném pásmu lesa č.j. MUKV 

63022/2015 OŽP ze dne 2.11.2015. 
7) MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor RIaSM – vyjádření z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči č.j. MUKV 42275/2015/RIaSM ze dne 15.7.2015 
8) MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy –  

- stanovisko č.j. MUKV 38595/2015 ze dne 23.12.2015 
- Rozhodnutí o povolení úpravy připojení účelové komunikace k silnici II. třídy č.j. MUKV 36697/2016 OD 

ze dne 1.7.2016 pod  
9) Policie ČR DI Mělník 

- stanovisko č.j. KRPS-916-122/ČJ-2015-010606 ze dne 23.7.2015 
- stanovisko č.j. KRPS-916-181/ČJ-2015-010606 ze dne 27.10.2015 

10) Závlahy Vltava III, spol. s r.o.   
- Vyjádření  zn. 21/V/14 ze dne 23.12.2014 
- Vyjádření bez zn. ze dne 26.4.2016 (souhlas se stavbou - vyjádření k přeložce řadu) 

11) UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 
- Vyjádření zn. FM/621/2016 ze dne 26.5.2016 
-  Vyjádření zn. FM/639/2016 ze dne 20.6.2016 
 + vyjádření do protokolu z veřejného ústního jednání konaném dne 21.6.2016 

12) Obvodní báňský úřad v Kladně 
- Stanovisko zn. SBS/30189/2014/OBÚ-02/1 ze dne 6.10.2014  
- Stanovisko zn. SBS/31135/2014/OBÚ-02/1 ze dne 15.10.2014  
- Vyjádření zn. SBS/16438/2016/OBÚ-02/1 ze dne 24.5.2016 

13) ČEZ Distribuce,a.s. 
- vyjádření zn.č. TM03082015 ze dne 3.8.2015 
- Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě č. 

14_SOBS01_4121055248 včetně přílohy č. 1 a č-2 
14) ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření zn. 0200443641 ze dne 2.5.2016 



Č.j. MUKV 46425/2017 VYST 

 
14 

15) Středočeské vodárny, a.s.  
- vyjádření č.j. P15710014831 ze dne 31.8.2015 

16) Telefónica O2 Czech Republic,a.s. – vyjádření č.j. 742823/14 ze dne 15.12.2014 
17) CETIN Česká telekomunikační infrastruktura – vyjádření č.j. 65345/15 ze dne 28.7.2015 
18) Povodí Vltavy, státní podnik – stanovisko č.j. 39938/2015-242/Ma ze dne 31.7.2015 
19) RWE Distribuční služby, s.r.o. 

- vyjádření č.j. 5001156550 ze dne 28.7.2015 
- vyjádření č.j. 5001178214 ze dne 29.9.2015 
- vyjádření č.j. 5001178523 ze dne 29.9.2015 
- vyjádření  č.j.  5001044272 ze dne 15.12.2014 

20) UPC Česká republika, s.r.o. 
- vyjádření č.j. 1148/2015 ze dne 1.7.2015 
- vyjádření č.j. 73/2015 ze dne 13.1.2015 
- vyjádření e-mail ze dne 29.12.2014 

21) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník  - stanovisko č.j. ME-556-2/2015/PD 
ze dne 27.7.2015 

22) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze – závazné stanovisko č.j. KHSSC 
29724/2015 ze dne 21.7.2015 

23) Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem č.j. 78782/2014-ÚP-6440-OÚZ-LIT 
ze dne 7.4.2015  

24) Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.,  
- č.j. ARUP-6240/2015 ze dne 9.7.2015 
- č.j. ARUP-5150/2016 ze dne 19.5.2015 

25) Správa železniční dopravní cesty, s.o., stanovisko zn. S 5618/MU-27841/2015-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Voj ze 
dne 5.8.2015 

26) OPTILINE a.s. – vyjádření zn. 1411500812 ze dne10.6.2015 
27) GTS Czech s.r.o. – vyjádření zn. 1211403768 ze dne 15.12.2014 
28) SITEL, spol. s r.o. – vyjádření zn. 1111403346 ze dne 15.12.2014 
29) TeliaSonera International Carrier – vyjádření zn. 1311401950 ze dne 15.12.2014 
30) T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn. E6225/14 ze dne 15.12.2014 
31) NET4GAS, s.r.o. – vyjádření  zn. 8662/14/OVP/N ze dne 15.12.2014 
32) ČEPRO a.s. – vyjádření – orazítkovaný výkres situace dne 17.1.2015 a vyjádření ze dne 13.1.2015 č.j. 

7935/14 
33) MERO ČR , a.s. – vyjádření č.j. 2014/000917/1 ze dne 15.12.2014  
34) Maxicom Technologies s.r.o. – e- mail ze dne 15.12.2014 
35) Vodafone Czech Republic, a.s. – vyjádření - orazítkovaný výkres situace dne 15.12.2014 
36) Připojen s.r.o. – vyjádření ze dne 17.12.2014 
37) České radiokomunikace, a.s. – vyjádření zn. UPTS/OS/111090/2014 ze dne 28.12.2014 
38) ČEPS, a.s. – vyjádření zn. 520/16520/17.12.2014/Le ze dne 17.12.2014 
 

Stavba bude umístěna na pozemcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. V katastrálním území 
Křivousy a Vojkovice u Kralup n.Vlt. bude stavba umístěna v nezastavěném území v souladu s ustanovením § 
18 odst. 5 stavebního zákona. Oba katastry spadají pod Obec Vojkovice, která nemá zpracovanou územně 
plánovací dokumentaci. 
V katastrálním území Všestudy u Veltrus a Dušníky nad Vltavou, které spadají po Obec Všestudy bude stavba 
umístěna na ploše s funkčním využitím NT – krajinná zóna těžby, J – těžba štěrkopísku a NZ – plocha 
zemědělská a to v souladu s platným územním plánem obce Všestudy schváleným  dne 27.12.2010 
opatřením obecné povahy č. 1/2010 s nabytím účinnosti dne 13.1.2011 a změnou č. 1 územního plánu 
Všestudy schválenou opatřením obecné povahy č. 1/2015 s nabytím účinnosti dne 30.6.2015.  
 

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být umístěním stavby přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva 
vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Stavební úřad vymezil 
okruh účastníků řízení takto:  
účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:  
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Žadatel, Obec Vojkovice, Obec Všestudy; 
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a)stavebního zákona: 
Beton Brož s.r.o., Jaromír Pavliš, Ing. Petr Hurdík, UNIM spol. s r.o., AGEKO spol. s r.o,  Závlahy Vltava III, spol. 
s r.o., ČEZ Distribuce, a.s.;  
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
Tomáš Herman, Kamila Hermanová, Štěpánka Hermanová Veselá, Mgr.Dagmar Medáčková, Renata Pešková, 
Stanislav Nedbal, Alena Nedbalová, Jiří Pavlíček, Martin Pavlíček, MUDr. Václav Pavlíček, Anna Kleibergová, 
Božana Martinovská, Jaroslava Kulhavá, Jitka Součková, CEMEX Sand, k.s., Ing. arch. Jiří Hánl, Ing. Karel 
Schuster; 
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: 
osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis se do tohoto řízení nepřihlásili. 
 
Na základě výše uvedeného stavební úřad vydal rozhodnutí č.j. MUKV 39104/2016 VYST dne 21.7.2016. 

 Proti rozhodnutí podal dne 05.08.2016 účastník řízení,  Ing. Karel Schuster, bytem Vojkovice č.p. 17, 
277 44 Vojkovice, odvolání. 
Stavební úřad opatřením č.j. MUKV 44532/2016 VYST ze dne 30.8.2016 o obsahu podaného odvolání 
vyrozuměl ostatní účastníky řízení s výzvou, že do 7 dnů po doručení tohoto vyrozumění se mohou 
k odvolání vyjádřit  a nahlédnout do spisu. Vyrozumění bylo doručeno veřejnou vyhláškou (vyvěšeno dne 
30.8.2016 – 15.9.2016). K odvolání se účastníci řízení nevyjádřili. 
 
Stavební úřad předal dne 26.9.2016 spis odvolacímu správnímu orgánu. 
 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje  vydal dne 6.2.2017 po provedeném odvolacím 
řízení rozhodnutí pod  SZ 147193/2016/KUSK REG/Bu,  č.j. 018976/2017 KUSK, kterým rozhodnutí 
stavebního úřadu zrušil a věc vrátil k novému projednání. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu nabylo 
právní moci dne 10.3.2017. Oznámení o nabytí právní moci  rozhodnutí obdržel stavební úřad dne 22.3.2017. 
 

Důvod pro zrušení rozhodnutí byl tento: Stavební úřad neseznámil účastníky řízení s doloženým 
dokladem, rozhodnutím – povolení úprava připojení účelové komunikace k silnici III. třídy, které vydal MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy dne 01.07.2016 pod č.j. MUKV 36697/2016 OD. Rozhodnutí odboru 
dopravy stavební úřad obdržel dne 08.07.2016 tedy až po termínu konaného veřejného ústního jednání dne 
21.6.2016.  

Po vrácení spisového materiálu stavební úřad znovu posoudil žádost. Opatřením ze dne 12.4.2017 oznámil 
účastníkům řízení, že pokračuje projednání územní řízení. Účastníky znovu seznámil se všemi podklady 
rozhodnutí, zejména s vydaným rozhodnutím MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy č.j. MUKV 
36697/2016 OD ze dne 01.07.2016. Zároveň stanovil, že ve lhůtě do 31.5.2017 mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. (Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce dne 
12.4.201 – 12.5.2017). Námitky nebyly uplatněny 
 

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

 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Dne 20.6.2016 stavební úřad obdržel od účastníka řízení ing. Karla Schustera nesouhlas se stavbou 
v ochranném pásmu lesa. Předpokládané zvýšení dopravy na plánované komunikaci jednoznačně negativně 
ovlivní tento lesní pozemek z hlediska lesnického, tak mysliveckého. O plánované stavbě se mnou nikdo 
nejednal. Z výše uvedeného důrazně žádám, aby plánovaná stavba byla v územním řízení zamítnuta. 
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Stavební úřad námitky ing. Karla Schustera posoudil takto: 
Ing. Karel Schuster je vlastníkem pozemku parc.č. 273/1 k.ú. Vojkovice u Kralup nad Vltavou, který je lesním 
pozemkem a do jeho ochranného pásma (50 m od hranice lesního pozemku) zasahuje část výše uvedené 
stavby a to konkrétně  úprava stávajícího dopravního připojení  (ZC) na pozemku parc.č. 358/6, 261/1, 
261/11, 361/2 k.ú. Vojkovice u Kralup n.Vlt. a parc.č. 360/1 a 361 k.ú. Všestudy u Veltrus.  Úprava 
dopravního připojení stávající veřejné účelové komunikace na silnici č. III/24212 spočívá v úpravě 
výjezdových oblouků a zpevnění 20 m stávající veřejné účelové komunikace před výjezdem.  
Žadatel doložil k žádosti o územní rozhodnutí závazné stanovisko – souhlas s umístěním stavby v 50 m 
ochranném pásmu lesa č.j. MUKV 63022/2015 OŽP ze dne 2.11.2015, které vydal MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
odbor životního prostředí, jako dotčený orgán z hlediska zákona  č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně  a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon),  
Stanovisko obsahuje tyto podmínky: 
1) Nedojde k přímému  dotčení lesa, výkopový a stavební materiál nebude ukládán na  pozemky určené 

k plnění funkcí lesa. 
2) Práce budou prováděny bez nutnosti kácení dřevin. 
Souhlas se uděluje na dobu platnosti územního a staveního povolení. 
V odůvodnění tohoto stanoviska je uvedeno: „Dle účelu a charakteru stavby je patrné, že nebude mít 
negativní vliv  na lesní pozemky, proto byl vydán souhlas se stavbou za podmínek výše uvedených“. 
Podmínky závazného stanoviska stavební úřad zapracoval do podmínky č. 3 výroku tohoto rozhodnutí. 
Ovlivnění pozemku z hlediska myslivosti stavební úřad konzultoval s MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor 
životního prostředí, který je dotčeným orgánem také z hlediska zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. O 
konzultaci byl proveden zápis ze dne 20.6.2016, ve kterém odbor ŽP uvádí: „Výše uvedená stavba není 
v rozporu se žádným ustanovením zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění. 
 K námitce:  O plánované stavbě se mnou nikdo nejednal.  
K této námitce stavební úřad uvádí, že stavební zákon neukládá žadateli, aby účastníky řízení předem, tj. 
před podáním žádosti, seznámil s podklady územního řízení. Stavebnímu úřadu spolu s žádostí žadatel 
předkládá doklady uvedené v  § 86 odst. 2 a 3 stavebního zákona.  
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena 30 dnů na úředních 
deskách Města Kralupy nd Vltavou, Obce Vojkovice a Obce Všestudy. Účastníci řízení a veřejnost měli 
možnost se v této lhůtě seznámit s předloženou dokumentací a doloženými doklady. Následně pak při 
konaném veřejném ústním jednání. Této možnosti ing. Schuster nevyužil.  
Stavební úřad po posouzení vznesených námitek těmto nevyhověl a z tohoto důvodu také nevyhověl 
námitce, o zamítnutí stavby v územním řízení. 
 
Dne 20.6.2016 obdržel stavební úřad e-mailem vyjádření UNIPETROL SERVICES s.r.o., č.j. FM/639/2016 ze 
dne 3.6.2016, ve kterém požadují, aby křížení etylenovodu s novou účelovou komunikací bylo provedeno 
s chráničkou. Tento požadavek musí být zapracován do dodatku DÚR. 
Originál vyjádření obdržel stavební úřad dne 23.6.2016 poštou. 
 
Při ústním jednání dne 21.6.2016 zástupce žadatele doplnil projektovou dokumentaci pro územní řízení o 
Dodatek DÚR, nedílná součást PD  -  křížení etylenovodu s příjezdovou komunikací. 
Zástupci UNIPETROL SERVICES s.r.o. po seznámení s doloženou dokumentaci vyjádřili svůj souhlas 
s umístěním stavby s podmínkou, že bude doložena k vyjádření dokumentace pro stavební povolení.  
Stavební úřad požadavkům vyjádření vyhověl podmínkou č. 11 tohoto rozhodnutí. 

 
 

P o u č e n í 
 

Proti tomuto rozhodnutí se účastníci řízení mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. 
Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné.  



Č.j. MUKV 46425/2017 VYST 

 
17 

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, 
jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Ověřená projektová dokumentace stavby bude žadateli předána po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

 
 

    Jiří P o l á k 
                                                                                    vedoucí stavebního úřadu 

v době nepřítomnosti zastupuje  
                        Ladislava Sobotová          
 

 
 
 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou 

 

 
 
Vyvěšeno dne……………………                                 Sejmuto dne ……………......... 

 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky) 

- České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, Čakovice, 190 00 Praha 9,  
             v zastoupení REGIONPROJEKT, s.r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem 
- Obec Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 
- Obec Všestudy, Všestudy 7, 277 46 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky) 
- Beton Brož s.r.o., Dědina 484, 68 354 Otnice 
- Jaromír Pavliš, Komenského 154, 277 46 Veltrusy 
- Ing. Petr Hurdík, Kmochova 462, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- UNIM spol. s r.o., Všestudy 18, 27746 Všestudy 
- AGEKO spol. s r.o, Dušníky nad Vltavou 10, 27746 Všestudy 
-   Závlahy Vltava III, spol. s r.o., Mratín 131, 250 63 Mratín  
-   ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. (veřejnou vyhláškou) 
- Vlastníci pozemků v katastrálním území Křivousy 

parc.č. 895/33, 895/38, 895/97, 829/2, 829/3, 829/3, 859/1, 860 
- Vlastníci pozemků v katastrálním území Všestudy u Veltrus 

parc.č. 157/1, 226/179, 226/180, 226/181, 226/182, 226/24, 226/183, 226/184, 226/186, 226/187, 
226/188, 226/189, 226/177, 226/3, 226/178, 226/190, 226/191 
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- Vlastníci pozemků v katastrálním území Dušníky 
parc.č. 223/4, 224 

 
Dotčené orgány 
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 

5 
- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí4, P.O.BOX 31, 110 01 

Praha 1 
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy n.Vlt. 
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor ŽP, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy n.Vlt. 
-    MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor RIaSM - památky, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy n.Vlt. 
- Hasičský záchranný sbor územní odbor Mělník, Bezručova č.p. 3341, 276 01  Mělník  
- Krajská hygienická stanice územní pracoviště v Mělníku, Pražská č.p. 391, 276 01  Mělník 
- MŽP, odbor EIA, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 
- MŽP, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 
 
Ostatní  
- Správa železniční dopravní cesty, stát. org., Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
- UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 00 Litvínov  
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 

150 21 Praha 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 

2796, 276 01 Mělník 
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
- Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 27201 Kladno 
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, 

Hradební 772/12, 111 21 Praha 
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 
 
K vyvěšení na úřední desce: 
- Obec Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 
- Obec Všestudy, Všestudy 7, 277 46 
1x spis 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek vyměřený podle položky 17 písm. f) a g) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve celkové výši 20 300 Kč byl zaplacen dne 20.7.2016 převodem na 
účet MěÚ Kralupy nad Vltavou. 
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