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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Všestudy, IČ 00237311, se sídlem Všestudy č. p. 7, 277 46 Veltrusy, zastoupená jejím starostou
Ing. arch. Jiřím Hánlem
(dále jen "stavebník") podal dne 06.02.2019 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
"Rekonstrukce komunikace v ul. Lva Šimáka a ul. Vojkovská"
na pozemcích parcelní číslo 157/51, 367/1, 381/1, st. 22/1 v katastrálním území Všestudy u Veltrus
(787451).
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
SO – 01 Komunikace
Rekonstrukce místních komunikací v obci Všestudy – ulice Lva Šimáka a ulice Vojkovská. Uvedené
komunikace jsou řešeny v dopravním režimu „obytné zóny“. Napojení rekonstruovaných místních
komunikací navržených v režimu „obytné zóny“ (funkční skupina D1) sjízdné a pochozí šířky 5,4 m
s poloměry oblouků min. R = 7,0 m v rámci uličního prostoru š. 7,6 m – 15,9 m bude napojeno
na stávající komunikační síť v obci.
Uliční prostor je tvořen oboustranným zeleným pruhem š. 2,3 m – 7,0 m střídajícím se s parkovacími
zálivy ze zámkové dlažby URIKO v šedém odstínu pro odstavení osobních automobilů (velikost podélných
stání min. 2,0 / 6,5 m, kolmá stání min. 2,65 / 5,0 m) a s vjezdy a vchody na jednotlivé pozemky RD
ze zámkové dlažby URIKO v karamelovém odstínu.
Napojení na stávající místní komunikaci bude provedeno tzv. „dlouhým zpomalovacím prahem –
retardérem“ (s převýšením oproti navazující vozovce o min. 50 mm v délce 5,0 m) do stávajícího
živičného krytu – napojení bude v nutném rozsahu zarovnáno (zaříznuto frikční pilou). Spára mezi
žulovou dlažbou a starým živičným krytem bude vyplněna asfaltovou emulzí.
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Konstrukce
Rekonstruovaná vozovka
Asfaltový beton
ACO 11+ 50/70 :(ABS I)
: 50 mm
Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+: 50/70 (OKS I)
: 50 mm
(Odfrézovaná vrstava živičné vozovky (asfaltový beton) 2x50 mm: -100 mm)
Drcené kamenivo 0/32 mm
: 150 mm
Drcené kamenivo 32/63 mm
: 250 mm
Celkem
: min. 500 mm
Konstrukce zpomalovacích prahů
Žulová dlažba – 100/100/100 mm
: 100 mm
- spáry vyplnit štěrkem 4/8 mm
Kladecí vrstva 4/8 mm
: 30 mm
Drcené kamenivo 0/32 mm – dle profilu retardéru
: 0 – 100 mm
(Odfrézovaná vrstava živičné vozovky (asfaltový beton) 2x50 mm: -100 mm)
Stávající souvrství – předpoklad:
Drcené kamenivo 0/32 mm
: 150 mm
Drcené kamenivo 32/63 mm
: 250 mm
Celkem
: min. 500 mm
Konstrukce chodníků, vjezdů a vchodů - beton
Betonová zámková dlažba – odstín karamel
Slepecká dlažba – s výstupky – odstín šedý
- spáry vyplnit bílým pískem 0/2 mm
Kladecí vrstva ŠD 4/8 mm
Drcené kamenivo 8/16 mm
Drcené kamenivo 0/32 mm
Drcené kamenivo 32/63 mm
Alternativně dle potřeby štěrkopísek 0/8 mm : 50 mm
Celkem

: 60 mm

: 30 mm
: 50 mm
: 100 mm
: 250 mm
: min. 490 mm

Konstrukce parkovacích míst
Betonová zámková dlažba – šedý odstín s ohraničením š. 24 cm dlažbou v karamelovém odstínu: 60 mm
-spáry vyplnit bílým pískem 0/2 mm
Kladecí vrstva ŠD 4/8 mm
: 30 mm
Drcené kamenivo 8/16 mm
: 50 mm
Drcené kamenivo 0/32 mm
: 100 mm
Drcené kamenivo 32/63 mm
: 250 mm
Alternativně dle potřeby štěrkopísek 0/8 mm : 50 mm
Celkem
: min. 490 mm
Konstrukce odvodňovacích žlabů š. 400 mm – Zasakovací povrch
Betonová vegetační dlažba VEGA – šedý odstín
: 100 mm
mezery vyplnit štěrkem 8/16 mm
Kladecí vrstva drcené kamenivo 8/16 mm
: 50 mm
Drcené kamenivo 16/32 mm
: 100 mm
Drcené kamenivo 32/63 mm
: 250 mm
Alternativně dle potřeby štěrkopísek 0/8 mm : 50 mm
Celkem
: min. 500 mm
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Odvodnění
Nová niveleta rekonstruovaných komunikací bude vycházet z původní nivelety – dešťové vody
z komunikace, vjezdů a parkovacích zálivů budou svedeny do průběžných oboustranných postranních
vsakovacích pruhů š. 400 mm v rámci sjízdného profilu místních komunikací s živičným povrchem
celkové š. 5,4 m.
Řešení komunikace z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností a orientace a ČSN 73 6110.

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm.
a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že jsou speciálnímu stavebnímu úřadu
dobře známy poměry na staveništi a předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení,
v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání a místního šetření
a určuje lhůtu 10 dnů od doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit svá
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou
moc, opravňující k takovému zastupování.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo
k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve výše
stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jim sledovaných veřejných zájmů
se stavbou souhlasí.
Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem
k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, dle kterého mají účastníci řízení možnost
před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, i ke způsobu jejich zjištění, případně
navrhnout jejich doplnění, speciální stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění
tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu 10 dnů od shora uvedené lhůty. Po uplynutí tohoto termínu
bude ve věci vydáno rozhodnutí.
V souladu s ust. § 30 odst. 5 Správního řádu, každý, kdo činí úkony za právnickou osobu, musí prokázat
své oprávnění.
Pověřený zaměstnanec silničního správního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí
nebo opatření.
Silniční správní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do výše
50000 Kč tomu, kdo závažným způsobem stěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo jí přizvané vstup na svůj pozemek
nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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Účastníci mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy
v úřední dny, tj. pondělí a středa 08:00 – 12:00 a 12:45 – 17:00 hodin, čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin,
jinak po telefonické domluvě na tel. čísle 315 739 957.

Vladimír Brtník
referent odboru dopravy
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce.
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: ……………............

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Sejmuto dne: …………………………..
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účastníci (dodejky)
Obec Všestudy, IDDS: s6ga88y
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d

Účastníci řízení, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou:
vlastníci sousedních pozemků - parcelní číslo st.11/1, st.13, st.14, st.15, st.16/1, st.16/2, st.17, st.18,
st.20/1, st.22/1, st.24/3, st. 24/4, st.27, st.28/1, st.29, st.32, st.35, st.36, st.37, st.41, st.41/2, st.48, st.49,
st.172, 20/1, 20/2, 171/4, 366/1, 367/1, 381/7, 381/8, 398, 401, 410/1, 416, 418, st.36,st.37,st.43, st.44,
st.45, st.46, st.47, st.52, st.57,st.63, st.74, st.75, st.84, st.104/2, 157/14, 157/17, 157/18, 157/46,
157/50,157/51,157/66,157/67,157/83,157/110,171/25,205/2,226/120,226/128,226/130,226/131,254/9
256/6, 381/1, 388/24, 388/27, 390/1, st.125, st.136, st.151, 157/15, 157/18, 157/50, 157/53, 157/54,
157/55, 157/56, 157/57, 157/58, 171/9, 171/26, 171/29, 171/30, 171/31, 171/32, 367/1, v katastrálním
území Všestudy u Veltrus (787451).
dotčené správní úřady
Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Policie České republiky, KŘP Stř. kraje, IDDS: 2dtai5u
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z
Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Mělník, Pražská č. p. 391, 276 01 Mělník 1
278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Město Veltrusy, stavební úřad, IDDS: yn2bwnn
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, OŽP, Palackého nám. č.p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor RIaSM – Památková péče, Palackého nám. č.p. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Ostatní
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
Dále se doručí
Obecní úřad Všestudy se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu 15
dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: Městský úřad Kralupy nad Vltavou
1x spis

