Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
ODBOR DOPRAVY
pracoviště Praha 3
Orebitská 18, 130 00 Praha 3, 221 621 111
Č.jedn.: 150/36193/2016 – r.č. 170
Vyřizuje: Urban Vl.
 221621501,  221621140

280.1 A/10

Obec Podolanka
Hlavní 15
250 73 PODOLANKA
V Praze dne 3.08.2016
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Brandýs n.L. – St. Boleslav odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný
podle § 40 odst.1 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a speciální
stavební úřad 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, (dále jen stavební
zákon) v platném znění, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona
žádost o stavební povolení, kterou podala dne 20.6.2016 společnost D plus a.s., Sokolovská
16/45, 186 00 Praha 8, IČ: 267 60 312, v zastoupení stavebníka – obce Podolanka, Hlavní 15,
250 73 Podolanka, IČ: 00240605, (dále jen „stavebník“), zastoupena starostkou obce Mgr.
Monikou Dragounovou, 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
stavební povolení
na stavbu: „Podolanka-kanalizace-Komunikace a zpevněné plochy“ v obci Podolanka, na
poz.parc.č. 5, 208/1, 210/1, 211, 277, v k.ú. Podolanka.
Popis stavby: Rekonstrukce větve A, s připojením na ulici Hlavní, , dl. 82,3, š.3,0m
s rozšířením v oblouku, příčný sklon jednostranný 2,5%, podélný sklon sleduje stávající terén,
s oboustrannými krajnicemi. Větev B – příjezd k ČOV, dl. 27,o m, jednostranný sklon 2,00%,
s rozšířením před objektem ČOV na 6,om, obě větve s krytem z asfaltového betonu ACO 11,
vše s podkladními vrstvami, odvodnění příčným sklonem do přilehlých zelených pásů. Hutnění
pláně a všech konstrukčních vrstev bude dle ČSN. Vše je popsáno v technické zprávě,
vyznačeno v situaci a vzorových příčných řezech.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.
2. Před zahájením zemních prací požádá investor příslušné správce o vytyčení a označení všech
stávajících podzemních sítí.
3. Investor odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména nařízení vlády č.361/2007 o podmínkách ochrany zdraví při práci.
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6. Zemní práce nesmí být prováděny za nepříznivých klimatických podmínek – zimní, jarní
období a při déletrvajících deštích.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., upravující požadavky na
provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
8. Stavba bude provedena dodavatelsky, firmou vybranou ve výběrovém řízení, stavebník
oznámí jméno dodavatele písemně odboru dopravy MěÚ Brandýs n.L. před zahájením prací,
a bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.
9. Na viditelném místě bude umístěna tabule o provádění stavby s uvedením investora,
dodavatele a odpovědného stavbyvedoucího.
10. Nebudou znečišťovány místní komunikace a komunikace státní silniční sítě zasažené
stavbou, vzniklé závady na těchto komunikacích budou bezodkladně odstraněny (oplach
vodou, zametání apod.).
11. Dokončenou stavbu je možno užívat jen na základě kolaudačního souhlasu stavby (§122),
o které stavebník požádá písemně speciální stavební úřad, který toto stavební povolení
vydal.
12. Stavebník se upozorňuje na respektování §23 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové
péči ve znění pozdějších předpisů. Musí být dodrženy požadavky ustanovení §176
stavebního zákona.
13. Každý i náhodný archeologický nález bude nahlášen Archeologickému ústavu AV ČR a
Oblastnímu muzeu Praha-východ, Masarykovo nám.97, 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
14. Termín zahájení zemních prací bude min.3 týdny předem písemně oznámen
Archeologickému ústavu AV ČR a Oblastnímu muzeu Praha-východ a v předstihu uzavřít
smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření všech účastníků řízení, dotčených orgánů, ostatních
účastníků řízení, zejména: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín,č.j.:0100589886 ze 16.6.2016, CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j.:
640875/16 ze 17.6.2016
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Podolanka, Stanislav Neuman - Jenštejn
Odůvodnění:
Dne 20.6.2016 podala společnost D plus a.s., Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8, v zastoupení
stavebníka – obce Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka, IČO: 00240605, zastoupena
starostkou obce Mgr. Monikou Dragounovou, žádost o vydání stavebního povolení na výše
uvedenou stavbu, a uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Rozhodnutí o umístění
stavby vydal dne 25.11.2015 odbor stavebního úřadu MěÚ Brandýs n.L.-St.Boleslav, č.j.
067168/2015, s nabytím právní moci dne 29.12.2015. Souhlas s vydáním rozhodnutí
speciálním stavebním úřadem o povolení stavby vydal odbor stavebního úřadu MěÚ Brandýs
n.L.-St.Boleslav dne 16.5.2016, č.j. 029117/2016. Silniční správní úřad oznámil zahájení
stavebního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení
dne 11.7.2016. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání s místním šetřením na den
21.7.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol, kde účastníci jednání neuplatnili připomínky.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o
stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona a posoudil
shromážděná stanoviska a připomínky.
Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby a že uskutečněním
stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné
zájmy účastníků řízení. Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody

bránící povolení stavby. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,
za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení – další dotčené osoby:  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu
Brandýs n.L. – St. Boleslav, pracoviště Praha 3, Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3.
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 PD a štítek s identifikačními údaji o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené PD zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Upozornění:
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
 Stavební povolení pozbývá podle § 115, odst.4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba
nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (doplněn o
zák.č.350/2012), položky č.18 odst.1, písm. f ) ve výši 10.000,- Kč a byl uhrazen dne
29.7.2016.
Obdrží:
účastníci řízení:
adresát
D plus, a.s., Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8
Stanislav Neuman, Na Stráni 85, 250 73 Jenštejn
Doss:
MěÚ Brandýs n.L.-St.Boleslav - OŽP, Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3
na vědomí:
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

