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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Společnost České štěrkopísky, spol. s.r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9, IČ: 27584534, která je
zastoupena, na základě plné moci, společností REGIONPROJEKT, s.r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 48293806 (dále jen "stavebník") podal dne 20.11.2020 žádost o vydání stavebního povolení
na stavbu:
"Pískovna Vojkovice, sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a
dopravního připojení, přípojka VN, trafostanice (TS)", část stavby IO 04 – Stavební úpravy účelové
příjezdové komunikace
na pozemcích parcelní čísla 205/16, 205/17, 205/18, 226/4, 226/192, 226/193, 226/194, 226/195,
226/228, 226/229, 226/230, 362, 363, 367/2 v k.ú Všestudy u Veltrus, parc. č. 829/1, 829/4, 895/1,
895/7, 895/18, 895/96, 895/102, 895/113, 895/114, 895/115, 943, 944, 945/1, 945/2, 954 v k.ú.
Křivousy a parc. č. 275 v k.ú. Dušníky nad Vltavou
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
Účelová komunikace
Projekt řeší výstavbu nové, veřejně přístupné účelové komunikace, která je určena pro obsluhu
budoucího sociálně technického zázemí Pískovny Vojkovice, které je navrhováno v rámci samostatné PD.
Začátek řešeného území se nachází v místě ukončení stávající účelové komunikace, která je vyústěna na
silnici III/24212, provozní staničení cca km 0,520. V místě napojení nová vozovka respektuje stávající
šířkové uspořádání štěrkové komunikace, na kterou se napojuje. Dále pokračuje mírným odklonem
levotočivým směrovým obloukem, za kterým překonává stávající údolí. Po překonání tohoto výškového
převýšení je niveleta trasy vedena cca po stávajícím terénu. Dále je pak trasa vedena cca v km 0,400 až
0,500 okolo stávajícího dobývacího území. V km 0,820 vede trasa v blízkosti stožáru nadzemního vedení
VVN. Celková délka úseku činí 1,035 km a trasa je ukončena v místě budoucího STZ. Stavba je navržena
na zelené louce, respektive v prostoru stávající zemědělské půdy, která je obhospodařovaná.
Navrhovaná komunikace je dle normy ČSN 73 6101 z důvodu návaznosti na předcházející stupeň PD.
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Návrh byl proveden dle kategorie S 6,5/50. Příčný sklon je navržen střechovitý s hodnotou 2,5 %. Ve
směrových obloucích je navrženo odpovídající klopení.
Šířkové uspořádání
Šíře jízdního pruhu

2 x 2,75 m (1x 2,50m)

Vodící proužek

0M

Bezpečnostní odstup

0,5 m

Nezpevněná krajnice

0,75 m (0,50)
1,50 m

Na směrových obloucích pak bylo navrženo rozšíření.
Na pracovním staničení km 0,72500 – 0,95000 je navrženo lokální zúžení vozovky. V tomto úseku je
navržena obousměrná jednopruhová komunikace. Nejmenší hodnoty šířkového uspořádání jsou:
-

Jízdní pruh

2,50 m

-

Nezpevněná krajnice

2x 0,50 m

-

Celková šíře

3,50 m

Konstrukce vozovky
Dvouvrstvý nátěr
Mechanicky zpevněné kamenivo
Štěrkodrť frakce 0/32
Štěrkodrť frakce 0/63
Celkem

DV
MZK
ŠDA
ŠDB

150 mm Edef,2 120 MPa ČSN EN 12271
150 mm Edef,2 90 MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
250 mm Edef,2 70 MPa ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
min. 550 mm

Konstrukce vozovky v místě křížení Etylenovodu
Silniční bet. panel
Kladecí (vyrovnávací) vrstva
Štěrkodrť frakce 0/32
Štěrkodrť frakce 0/63
Celkem

IZD
L
ŠDA
ŠDB

150 mm
50 mm
100 mm Edef,2 90 MPa
250 mm Edef,2 70 MPa
min. 550 mm

ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, 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 15 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.
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Žadatel v tomto termínu doloží:
Doklad o úhradě správního poplatku v celkové výši 10 000 Kč vyměřeného podle položky 18 odst. 1
písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek můžete uhradit na účet Města Kralupy nad Vltavou, číslo účtu 19-624171/0100, var. symbol
353, nebo v pokladně Města Kralupy nad Vltavou

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 5 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.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí. (Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor
výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8:00 – 12:00 a 12:45 – 17:00 hodin,
čtvrtek od 12:00 – 15:00 hodin).

Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu
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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: ……………............

Sejmuto dne: …………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
Obdrží:
Účastníci (dodejky)
REGIONPROJEKT s.r.o., IDDS: bjxwx6b
sídlo: Horova č.p. 1389/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Obec Všestudy, IDDS: s6ga88y
sídlo: Všestudy, 277 46 Veltrusy
Jaromír Pavliš, Komenského č.p. 154, 277 46 Veltrusy
Ing. Petr Hurdík, Kmochova č.p. 462, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
UNIM spol. s r.o., IDDS: qxft3ri
sídlo: Všestudy č.p. 18, 277 46 Veltrusy
AGEKO,spol.s r.o., IDDS: pfmjkgy
sídlo: Dušníky nad Vltavou č.p. 10, Všestudy, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
UNIPETROL RPA, s.r.o., IDDS: upm88qu
sídlo: Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1
Účastníci řízení, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou:
pozemky parc. č. 205/3, 226/196, 226/197 205/27, 205/28, 226/231, 226/232, 389/11, 226/191,
226/210, 226/3, 226/177, 226/178, 226/190, 226/24, 226/179, 226/180, 226/181, 226/182, 226/183,
226/184, 226/186, 226/187, 226/188, 226/189, 361, 205/21, 205/22, 205/23, 205/24, 205/25, 205/26,
157/1, 157/123, 388/24, 388/27, 389/24, 390/1 v katastrálním území Všestudy u Veltrus, parc. č. 859/2,
829/2, 829/3, 829/5, 829/9, 829/11, 895/34, 895/97, 895/98, 895/38, 895/39, 895/40, 895/101,
895/100, 895/103, 895/116, 914/3, 840/33, 860, 859/1, 895/10, 895/22, 895/23, 895/24, 895/25,
895/26, 895/29, 895/30, 895/33, 909/7, 909/8, 953, 829/6, 829/7, 829/12, 829/13, 895/117, 895/118,
895/119, 895/124, 895/125, 895/126 v katastrálním území Křivousy, parc. č. 224, 223/4 v katastrálním
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území Dušníky nad Vltavou, parc. č. 358/10, 145/1, 335 v katastrálním území Vojkovice u Kralup nad
Vltavou
Dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
sídlo: Bezručova č.p. 3341, 276 01 Mělník 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Pražská č.p. 391, 276 01 Mělník 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, OŽP, Palackého nám. č.p. 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor výstavby a územního plánování, Palackého nám. č.p. 1,
278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Policie ČR KŘP Středočeského kraje, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Bezručova č.p. 2796, Mělník
Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ostatní
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z
sídlo: Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
Dále se doručí
Městský úřad Kralupy nad Vltavou se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce
na dobu nejméně 15 dnů.
Obecní úřad Všestudy se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu
nejméně 15 dnů.
Obecní úřad Vojkovice se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu
nejméně 15 dnů.

