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Mělník, dne 19.3.2015

Město Liběchov
Rumburská 53
277 21 Liběchov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako silniční správní úřad příslušný podle §
40 odst. 4 písm. a) 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou
dne 12.2.2015 podalo
Město Liběchov, IČO 237019, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
s tave bní povole ní

na stavbu:
obnova chodníků při silnici I/9
Liběchov, Rumburská
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 77/1, 77/2, 78, 89/3, 91, 92, parc. č. 73/2, 76, 1241/1, 1243/1, 1301
v katastrálním území Liběchov.
Stavba obsahuje:
Při silnici I/9 bude řešen chodník podél levé strany silnice od budovy Městského úřadu Liběchov, až
k začátku pozemků areálu Akademie věd, za domem čp.50, včetně plochy pro kontejnery. Při obnově
chodníků budou převážně zachovány stávající šířkové poměry. K úpravám dojde pouze lokálně
v místech, kde to umožňuje stávající uspořádání a kde je rozšíření žádoucí z hlediska bezpečného pohybu
chodců. Šířka obnovovaných chodníků se pohybuje v rozmezí od 0,90 až po 2,25 m. Chodníky oddělí od
vozovky převýšený obrubník a budou provedeny s povrchem ze zámkové dlažby
Odvodnění bude pomocí obnovených chodníkových žlabů a budou dobudovány 4 nové uliční vpusti.
Předmětem povolení nejsou chodníky při silnici II/261.
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Ing.Alois Palička AI pro dopravní stavby, případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou právnickou osobou.
5. Před zahájením prací uzavře investor s ŘSD ČR smlouvu nájemní za použité plochy při výstavbě
chodníků.
6. Dopravní omezení a dopravní značení bude schváleno DI PČR a stanoveno Krajským úřadem STČ.
7. Rozsah zásahu a nutnost zvláštního užívání tělesa silnice I/9 bude předem projednán příslušným
silničním správním úřadem (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy).
8. Staveniště a zařízení staveniště bude umístěno mimo silnici č.I/9.
9. V případě, že si stavba vynutí částečnou uzavírku, je nutné o ni požádat KÚ STČ, odbor dopravy
(tel.257 280 395) dle § 24 zákona o pozemních komunikacích.
10. Osazení dopravního značení a zařízení na silnici I/9 je třeba projednat, odsouhlasit a stanovit ve
smyslu ust. § 77 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu) odborem dopravy KÚ STČ.
11. Z projektové dokumentace vyplývá posunutí stávajícího přechodu pro chodce na sil.I/9 za
křižovatkou se silnicí II/261 ve směru k obci Želízy. Vzhledem k tomu, že bude veden v šikmém
směru, musí být opatřen vodícím pásem a dále musí být řešeny vodící linie na obou stranách
přechodu pro chodce.
12. Z hlediska bezpečnosti chodců je třeba řešit přechody pro chodce jako osvětlené (osvětlení
s odlišným zabarvením světla).
13. V rámci stavby nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.
14. Pevné překážky mohou být umístěny v min.bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní
komunikace.
15. Pro stavbu bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst.1
písm.a,c zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním
úřadem (KÚ STˇV, odbor dopravy), po předchozím vyjádření PČR DI Mělník.
16. Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák.č.458/2000 Sb - § 46.
17. V zájmovém území se nachází podzemní síť energetického zařízení ve správě ČEZ Distribuce a.s.
Před zahájením výkopových prací je proto nutné zajištění provedení vytyčení těchto sítí. Při stavbě
pak musí být dodrženy „podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu energetického
zařízení“, uvedené vy vyjádření ČEZ Distribuce a.s. zn.0100346502 z 10.11.2014.
18. Ve vyznačeném území se nachází síť elektronických komunikací spol.O2 Czech Republic a.s. (dále
jen SEK), nebo její ochranné pásmo. Při stavbě je proto nutné dodržovat „Všeobecné podmínky
ochrany SEK společnosti O2 CR a.s.“ uvedené ve vyjádření O2 CR a.s. čj.715729/14 z 3.11.2014.
19. Při stavbě budou dodrženy podmínky DSO Boží voda :
 při akci budou dodržena příslušná ustanovení zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Vodovod může zasahovat až do
prostoru chodníku.
 při zemních pracích je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Při případném obnažení potrubí
vodovodního řadu, nebo vodovodních přípojek je nutné kontaktovat techniky DSO Boží voda
p.Bardu, p.Vašinu – tel.608 067 095, 603 755 843.
20. Při stavbě budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MÚ Mělník, odboru školství a kultury,
odd.památkové péče č.j.1388/SKOL/14/KAHR z 16.12.2014:
 bude použita zámková dlažba tvaru obdélníku (nikoli tzv.kost.) a to v šedé barvě.
 použití vodících prvků pro OSZZ a nevidomé je možno osadit.
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21.
22.
23.
24.
25.

V předstihu vlastní realizace obnovy chodníků bude zástupcům památkové péče předložena
prováděcí dokumentace z důvodu posouzení vhodnosti detailů provedení. V této dokumentaci
bude v průvodní zprávě v bodě č.10 „Dotčená ochranná pásma“ uvedeno, že stavba se nachází na
území ochranného pásma zámku Liběchov
Chodníky budou vybudovány tak, aby nebránily silniční údržbě.
Chodník bude vybudován tak, aby bylo zachováno funkční odvodnění vozovky.
Napojení na vozovku bude zaříznuto frikční pilou a spára bude následně zatřena asfaltovou emulzí,
vyplněna pružnou zálivkou, příp.vyplněna obalenou směsí se zhutněním válcováním.
Případné jiné poškození bude opraveno dle požadavků správce silnice.
Výkopek nebude ukládán na vozovku.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Odůvodnění:
Dne 12.2.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Obecným stavebním úřadem bylo vydáno dne 15.12.2014 vyjádření
podle § 15 stavebního zákona pod č.j.1-3675/VYS/14/Tě.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně nařídil ústní jednání na 19.3.2015, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- ŘSD ČR zn.I-Ko/25-2015 dne 20.2.2015
- KÚ STČ, odbor dopravy čj.169241/2014/KUSK-DOP/Pik dne 12.1.2015
- majitelé pozemků dotčených stavbou – smlouvy o právu provést stavbu
- Policie ČR DI Mělník čj.KRPS-2609-178/ČJ-2014-010606 z 10.11.2014
- ČEZ Distribuce a.s. zn.1069960637/674 z 3.11.2014 a zn.0100346502 z 10.11.2014
- O2 Czech Republic a.s. čj.715729/14 z 3.11.2014
- ČEZ ICT Services a.s. zn.0200256112 z 30.10.2014
- Dobrovolný svazek obcí Boží Voda čj.57/2014 z 4.11.2014
- HZS Mělník ev.č.ME-1015-20/2014/PD z 3.11.2014
- VUSS Praha Spis.zn.77922/2014-6440-OÚZ-LIT z 7.11.2014
- MÚ Mělník, odbor školství a kultura, odd.památkové péče čj.1388/SKOL/14/KAHR z 16.12.2014
- KSÚS STČ kraje zn.126/15/KSÚS/MHT/Rec z 12.1.2015
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
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st. p. 79, 80, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 93/1, 210, 216, 294/1, parc. č. 70/1, 70/2, 71/1, 73/1,
73/3, 75, 615/14, 615/15, 615/18, 615/19, 615/22, 615/23, 615/24, 615/25, 1243/2, 1278,
1279/2, 1279/3, 1279/4 v katastrálním území Liběchov
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru dopravy, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

Hana Kunclová
referent oddělení dopravy,
dopravních a správních agend

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve
výši 5000 Kč byl zaplacen dne 12.2.2015.
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Obdrží:
žadatel (dodejky)
Město Liběchov, IDDS: hk6b3di
účastníci (doručuje se veřejnou vyhláškou podle § 144 správního řádu, z důvodu velkého počtu účastníků)
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
O2 Czech Republic a.s., ID: d79ch2h, IDDS: d79ch2h
Dobrovolný svazek obcí Boží Voda, Rumburská č.p. 53, 277 21 Liběchov
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Lenka Kolářová, Rumburská č.p. 44, 277 21 Liběchov
Michal Uchytil, Barákova č.p. 528, 250 82 Úvaly
Eva Fričová, Rumburská č.p. 50, 277 21 Liběchov
Ludmila Klimovičová, Rumburská č.p. 55, 277 21 Liběchov
Římskokatolická farnost Liběchov, Pražská č.p. 1, 277 21 Liběchov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 79, 80, 93/1, 89/2, 89/1, 88/2, 88/1, 87, 86, 210, 216, 294/1, parc. č. 1243/2, 1278, 70/2, 70/1,
71/1, 73/1, 73/3, 75, 615/25, 615/24, 1279/2, 615/19, 615/15, 1279/3, 615/18, 615/14, 1279/4,
615/22, 615/23 v katastrálním území Liběchov
dotčené orgány státní správy
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Mělník, IDDS: 2dtai5u
Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku
Praha, IDDS: hjyaavk
MÚ Mělník - odbor školství a kultury, odd.památkové péče, náměstí Míru č.p. 1/1, 276 01 Mělník 1
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská č.p. 11, 150 00 Praha 5-Smíchov
se žádostí o vyvěšení:
Město Liběchov, IDDS: hk6b3di
MÚ Mělník, odbor vnitřních věcí, nám.Míru 1, 276 01 Mělník

