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OZNÁMENÍ ZAHÁENÍ ŘÍZENÍ
Českéštěřkopísky, spol. s r,o., cukrovarská 34, Čakovice, 19o oo Praha g, lé 275 a4 534 v zastoupení
společností REGloNPRoJEKT, s,1,o., Horova 12, 4o0 o1 Ú5tí nad Labem, lČ: 482 93 8o5 (dále jen ,,žadatel"),
podal dne 19,06,2019 žádost o změnu územníhoro2hodnutí č.j. MUKV 46425/2017 VYST ze d ne 29.06.zo77,
které nabylo práVní moci dne 04,08,2017. Následně dne 77,07.2079 podal žádost o prodloužení platnosti
uvedeného územníhorozhodnutí, které bylo Vydáno pro umistěnístavby:
Pískovna Vojkovice,
sociálně tech ni.ké zázemí (sTz),
stavební úpravy účelovékomunikace á doplavního připojení, přípojka VN, třafostanice (Ts),
na oozemku k.ú. křivousv

pa.c.ř. a29l4, agsl34, a9sl78, 895l95, 89517 , a95l Lo2, 895lLrs, 895l!, 895lLl4, 895l713, a29l7, 94sl1,,

945l2, 83912, 9M, 943, 9s4.
na Dozemku k.ú, Všestudv u Veltru§
parc.č.2o5l L6, 2o5l L7 , 2o5lla, 226lr93, 226l194, 226l195, 2261232, 226l4, 226l2za, 2261229, 226lLgz,
226l Lgs, 226123o, 2261232, 367 l2,363, 360l7, 361, 362
na Dozemku k.ú. Dušníkvnad Vltavou
parc,ř,275
na Dozemku k.ú. Volkovlae u Křalup n,Vlt.
parc.č. 35816, 26L17, 26711,1,, !51,12

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o Změně územníhorozhodnutí a řízení o prodlouženíplatnostj
územníhorozhodnutí.
Navrhovaná změna umístění stavbvI
z důVodu zachováni trasy A8-d záVlahového vodovodu DN 300 v prostoru sociálně technického zázemi
(sTz)je navržena změna umístěni některých objektů a to:
posunutí objektu č. 14 montovaná halá o 8,43 m jihozápadním směrem mimo ochranné pásmo
záVlahového vodovodu, Posun je navržen rovnoběžně s oplocením sociálně technického zázemí.
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posunutí objektu č. 1 buňka expedice o 4,35 m severovýchodním směrem mimo ochranné pásmo
závlahového Vodovodu, Posun je navržen rovnoběžně s oplocením sociálně technického zázemí,
Posuni]ti objektu č, 2 mostová váha o 4,35 m severovýchodním směrem mimo ochranné pásmo
záVlahového vodovodu, Posun je navržen rovnoběžně s oplocením sociálně technického zá2emí.

posunutiobjektuč,9parkovacístánío2,5mjihozápadnímsměrem,posunjenavrženrovnoběžně
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oplocenim sociálně technického zázemí,

Z dúvodu upřesnění technického řešenípříjezdové Veřejné účelovékomunikace a z důVodu změny

majetkopráVních VZtahů někteních dotčených parcel je navrženo částečnějiné umístění (posunutí) této
komunikace a to v úseku označenémzUl-KU1, Pro zjednodušení popisu změn úpravy umístění trasy
komunikace bylo provedeno staničení0,0 až 0.8,
Popis změny umístění:
začátek nové účelovékomunikace, prostor staničení0,0 (označení úseku zU=zUl)je posunutý až na
hranici pozemku parc.č.205/16 k.ú. Všestudy u Vetrus, od tohoto staničení§tavba komunikace
plynule navazuje na stáVající štěrkovo[] účelovoukomunikaci (označenou ú5ek Zc - zU=z1) tečnoU a
následnou směrovou šikanou o dvou protisměrných obloucích s poloměry 50 a 55 m. V oblouku v
prostoru staničení0,1 až 0,2 budou oboustranné násypy, Maximální Vzdálenost paty násypů od
hranice komunjkace je 4,65 m. V mistech nových oblouků byla zvětšena základní šířka komunikace 2
púvodních6,0 m na novÝch 7,5 m,
v úseku mezi staničenimi o.2 až o.7 je navržen odklon přímého úseku komunikace od púvodně
navrženékomunikace a to v€ vzdálenosti cca 5,5 - 0,0 m severovýchodním směrem,
v úseku staničení0,3 bude komunikace v oboustranném zářezu terénu. Maximální vzdálenost horní
hrany zářezů od hranice komunikace je 4,5 m.
V úseku staničeni 0,4 bude komunikace Vjednostranném zářezu, Maximální Vzdálenost horní hrany
žářezu od hranice komunikace je 4,0 m
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Změnou trasy komunikace budou nově dotčeny pozemky parc.č. 205/76, 2o5/L7, 205/La,226/195,
226/232 a 362 k.ú.všestudyu Vetrus a parc.č, 945/2 k,ú. KřiVousy.

stavba nebude umístěna na pozemku parc.č, 895134 a 859/2 k,ú. Křivousy tak, jak bylo uvedeno
v územnímrozhodnutí,

Žadatel požádal o přodloužení doby plainosti územního rozhodnutí zdůvodu, že při zpracování
dokumentace pro stavební povolení došlo kdílčímproblémům technického rázu při zpracování detailů
v některých úsecíchpřístupové komunikace V místech kříženíse stávajícími inženýrskymi sltěmi, Řéšení
těchto technických problémú předpokládá jednání §e spráVci technické infrastruktury a také svlastníky
dotčených parcel,
Městský úřad Králupy nad V|tavou, odbor V,ístavby a územníhoplánování, jako stavební úřad příslušnÝ podle
§ 13 odst, 1 písm. c) zákona č, 183/2006 5b,, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební
zákon") oznamuje, že Vsouladu s§140 odst.1 zákona č.5oo/2o04 sb,, správní řád, Ve zněni pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") spojil řízenío změně územníhorozhodnutí s řízenímo prodloužení platnosti

územního rozhodnutí usnesením podle §140 odst.4 spráVního řádu a dále oznamuje V soL]ladu
s ustanovením § 87 odst, 1stavebního zákona zahájenířízenío 2měně územníhoíozhodnutíadle § 93 odst,
3 stavebního zákona řízení o prodlouženíplatnosti územníhorozhodnutí, Ve kterém upouštíod ústniho

jednání,

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději do 15 dnů od doručenítohoto oznámení, jinak
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčenéorgány státní správy,
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Účasiníci řízenímohou nahlížetdo podkladů rozhodnutí Vkanceláři č, 225 stavebního úřadu, ve dnech
pondělí a středa a,oa-1.2,N a 13,oa l1.ao hodin a Ve čtvrtek 12,m-15,00 hodin nebo V ostatních dnech po
telefonické domluvě.
Nechá-lise některýz účastníkúzastupovat, předIožíjeho zástupce písemnou plnou moc,
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vedoucí stavebního úřadu
době nepřítomnosti zastupuje
Ladislava 50botoVá

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů
Patnáctým dnem po Vyvěšení se písemnost považuje za doručenou
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vyvěšeno dne,,Ý,l,,,,i,,,í.,i.-'

se]'muto dne,,,,,,,,,,,,.,...,,,.,,.
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á potvrzuje vyvěšeníasejmutí oznámení,
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obdrží:
účastniciúzemního

-

§ 85 odst.

REGloNPRo.1EKT, s,r,ol lDDsI bjxwxcb
sídlo| Horova 12,4oo 01 Ústínad Labem
zastoupenípro: Českéštěrkopísky,spol, s r,o., cukrovarská 34, Čakovice, 19o oo Praha 9,
obec Vojkovice, lDDs: d5tb5p8
sídlo: Vojkovicé 137, 277 44

obec Všestudy, lDDs:s58a88y
sídlo: Všestudy 7, 277 46

Účastníci úzehníhořízenídle § 85 odst,
Beton Brož s,r,o,, lDDs: bpzrhue

-

-

1zákona č. 183/2006 sb. (dodejky)

2

pí\m. a) zókona č. 183/2006 sb. (dodejky)

sídloI Dědiná 484,68 354 otnice
laromír PaVliš, Komenského 154, 277 46 Veltrusy
lng, Petr Huřdík, Kmochova 462, 278 01 Kralupy nad Vltavou
UNlM spol, s r.o,,lDDs: qxft3ri
5ídloI Všestudy 18, 27746 Všestudy
AGEKo spol.5 r,o, lDDs: pfmjkgy
sídlo: Dušníky nad Vltavou 10, 27746 Všestudy
záVlahy Vltava lll, spol. s r,o., lDDs: 7fmcqs5
5ídloI Mratín 131,250 63 Mratín
ČEz Distribuce, a, s,, lDDs: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 87418, Děčínlv-Podmokly,405 02 Děčín2
středočeské Vodárny, a,s,, lDDsI qzt8g8d
síd|o: U vodojemu č.p, 3085, 272 01 Kladno 1
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Gridservices, s,r,o., lDDs: jnnyjs6
5ídlo: Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice,602 00 Brno 2
UPc Česká republika, s.r.o.. lDD5;4hds44f
sídloI závišova č,p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Česká telekomunikační infrastruktura a,s., lDDs; qa7425t
sídlo: olšanská č,p, 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
UNlPETRoL RPA, s.r.o., lDDs: upms8qu
sídloI Záluží 1, 436 00 LitvínoV
správa železničnídopravni cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Praha, lDDsI uccchjm
sídlo: Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Krajská správa a údržbasilnic středočeského kraje, příspěvková organizace, lDDs: a6ej8mx
sídlo: Zbořovská č.p. 81/I7, 15ooo Praha 5-5míchov
PovodíVltavy, státní podnik, lDDs: 884t8hf
sídlo; Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-smíchov

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 sb. (ýeřejnou vyhlóškou)
Vlastnici pozemků V katastrálním územíKřivousy
parc,č. 895/33, 895/34, 859 12, 895 l97, 829/2, a29/3, 859 l 7, a60
Vlastníci pozemků V katastrálním Ú2emi Všestudy u Veltrus
palc.ě. 1s7 /7, 226/ 779, 226/780, 2261781,, 2261 182, 226/24, 2261 183, 226/ L84, 226/1,86, 226/7a7 , 226/1aa,
226/ 189, 226l777 , 226/3, 226/77a, 226/I9o, 226/797
Vlastníci pozemků v katastrálním územíDušníky

-

paíc.č.223/4, 224

Dotčenéoryány
MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, Pala€kého 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 RlasM - památký Palackého nám, 1, 278 01 Kralupy n.Vlt,
Krajský úřad středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDs; keebyyf
sídlo| Zborovská č.p. 11, 150 00 Praha 5
obvodní báňský úřad pro územíHlavního města Prahy a kraje středočeského, lDDsi ixaaduf
sídlo: Kozí4, P.o.Box 31, 110 01 Praha 1
Hasičský záchranný sbor středočeského kraje, lDDsI dz4aa73
sídIo: Bezručova č.p. 3341, 276 01 Mělník 1
Krájská hy8ienická stani.e středočeského kraje se sídlem V Praze, lDDsI hhcai8e
sídlo: Pražská č,p, 391.276 01 Mělník 1
Krajské ředitelství policie středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravi inspektorát, lDDs| 2dtai5u

-

_
-

5ídlo: Bezručova 2796, 276 0]. Mělník
Ministerstvo obrany, sekce ekonornická a ma]'etková Mo, oddělení ochrany územníchzájmů Praha,

Hladební 772/L2,
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obec Vojkovice, Vojkovice I37 ,277 44
obec Všestudy, Všestudy7,277 46
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