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MĚSTSKÝ   ÚŘAD   KRALUPY   NAD   VLTAVOU 

S t a v e b n í     ú ř a d 

Palackého nám. 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
 

 

Č.j.: MUKV 11963/2012 VYST  V Kralupech n. Vlt., dne 11.4.2012 

Spis.zn.: MUKV-S 3568/2011 VYST   

 

 

Vyřizuje: 

Tel.: 

E-mail: 

L. Millerová 

315 739 915 

lenka.millerova@mestokralupy.cz 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad 

příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal 

podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost 

o stavební povolení, kterou dne 12.12.2011 podala  

Obec Nelahozeves, IČ: 00237094, Školní 3, 277 51 Nelahozeves  

zastoupena Ing. Petrem Němcem, Sadová 306, 351 35 Plesná, IČ 45363188 (dále jen "stavebník"), a na 

základě tohoto přezkoumání vydává: 

 

I. podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 

II. podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

„Lešany – veřejné osvětlení“ 
Stavba obsahuje: 

SO 01 Kabelové vedení VO  
na pozemku st.č.  61, 67 a parc.č. 40, 177/6, 177/14, 177/15, 177/16, 200/2, 200/6, 489/1, 489/2, 489/7,  

489/8, 496, 499/1, 522 v kat. území Lešany u Nelahozevsi 

SO 02 Demontáž venkovních rozvodů VO 

na pozemku  st.č.  5, 16, 18, 27, 30, 31/1, 34, 39, 40, 57, 64, 67, 79, 90/1, 90/2, 102, 119 a parc.č. 19, 23, 

38, 40, 175/3, 175/29, 177/6, 177/14, 489/1, 489/2, 489/7,  489/8, 499/1, 522, 531 v kat. území Lešany u 

Nelahozevsi 
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Pro umístění a provedení stavby  se stanoví tyto podmínky: 

 

1. Stavba „Lešany – veřejné osvětlení“ bude umístěna na výše uvedených pozemcích v kat. území  

Lešany u Nelahozevsi tak, jak je zakresleno ve výkrese č. E-3 situace kabelového vedení VO, který 

je součástí ověřené  projektové dokumentace v tomto řízení. 

 

2. Povolená stavba bude provedena podle stavebním úřadem ověřené projektové dokumentace, kterou 

vypracoval: Ing. Petr Němec, Sadová 306, 351 35 Plesná, IČ 45363188 autorizovaný inženýr pro 

techniku prostředí staveb, spec. Elektrotechnická zařízení, ČKAIT- 0301121. Případné změny nesmí 

být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

 

3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. 

 

4. Před zahájením výkopových prací stavebník zajistí vytýčení všech podzemních zařízení, aby nedošlo 

k jejich poškození a bude respektovat požadavky jejich správců. 

 

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

 

6. Stavebník nebo dodavatel stavby bude písemně informovat  účastníci řízení o zahájení stavby.  

 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci na staveništi.  

 

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění 

stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných 

technických normách.  

 

9. Nepoužitelný vykopaný materiál bude odvezen na oprávněnou skládku, kterou zajistí stavebník. 

 

10. Při realizaci stavby nebo její změny musí být na stavbě veden stavební deník. 

 

11. V rámci stavby nesmí docházet k znečišťování a poškozování pozemních komunikací a veřejných 

prostranství. Pokud dojde k jejich znečištění nebo poškození zhotovitel stavby uvede neprodleně tyto 

do původního stavu. 

 

12. Při provádění stavby budou respektována nadzemní i podzemní zařízení jiných správců 

(vlastníků) inženýrských sítí a budou splněny podmínky jejich vyjádření k této stavbě, jenž tvoří 

nedílnou součást projektové dokumentace o umístění a provedení této stavby: 

- Vyjádření  ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 0100003262 ze dne 23.9.2011 

- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 5000541509 ze dne 16.10.2011 

- Vyjádření Středočeské vodárny, a.s., č.j. P11710012961 ze dne 6.10.2011 

- Vyjádření Telefónica Czech Rebublic,a.s., č.j. 186166/11 ze dne 8.12.2011 

 

13. Budou splněny podmínky stanoviska Policie ČR, DI Mělník č.j. KRPS-95002-107/ČJ-2011-010606 

ze dne 10.10.2011 

- Sloupy a ostatní překážky mohou být v intravilánu obce umístěny v min. vzdálenosti 0,5 m 

od okraje pozemní komunikace; 

- Při křížení kabelového vedení přes místní komunikaci musí být dodržena průjezdní výška 

min. 4,2 metru a u silnice III/24021 min. 4,5m; 

- V případě zásahu do pozemní komunikace nebo při omezení obecného užívání komunikace 

bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, kterou stanoví příslušný 

silniční správní úřad po předchozím písemném vyjádření PČR DI Mělník podle § 77 odst. 1 

písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích;  

- V rámci stavby nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací; 
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- V rámci stavby budou voleny technologie, které co nejméně omezí provoz na pozemní 

komunikaci 

 

14. Budou splněny podmínky vyjádření Archeologického ústavu č.j. 7577/11 ze dne 5.10.2011 

1. Umožnění záchranného archeologického výzkumu nejspíše formou dohledu při provádění 

zemních a výkopových prací. Tento výzkum podle zákona č. 20/1987 Sb.  v platném znění, hradí 

stavebník. V tomto smyslu je třeba v dostatečném předstihu před zahájením zemních prací uzavřít 

písemnou dohodu mezi stavebníkem a naším ústavem  

2. Písemné oznámení konkrétního data zahájení zemních prací nejméně dva týdny před termínem, 

abychom tento výzkum mohli zajistit a zařadit do našeho pracovního plánu. 

3.  Hlášení náhodných archeologických nálezů učiněných v průběhu stavby našemu ústavu. 

 

15. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou firmou, která bude vybrána na základě výběrového 

řízení. Název a sídlo dodavatele oznámí stavebník stavebnímu úřadu písemně min. 10 dnů před 

zahájením prací a předloží doklad opravňující dodavatele stavbu provádět . 

 

16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba 

povolena“, který stavebník obdrží jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 

chráněn před povětrnostními, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do 

kolaudace. 

 

17. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2012 .  

 

18. Před dokončením stavby stavebník požádá o kolaudační souhlas. K následné kontrolní prohlídce 

stavebník předloží zejména: dokumentaci skutečného provedení stavby, geometrické zaměření 

skutečného provedení stavby, revizi elektrického zařízení, předávací protokol se zhotovitelem stavby,  

kopie dokladů o provedeném vytyčení ostatních nadzemní i podzemní zařízení jiných správců 

(vlastníků) sítí, stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu Hasičského záchranného sbor územní odbor 

Mělník. 

 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení 

Námitka Ing. Zuzany Machátové, nar.31.5.1961, bytem U Jezera 2033/20, 155 00 Praha 13 a Ing. 

Vladimíra Macháta CSc., nar.16.7.1955, bytem Archeologická 1881/8, 155 00 Praha 13 vlastníků 

rodinného domu čp. 10 na pozemku st.č. 27 v kat. území Lešany u Nelahozevsi týkající se posunutí 

lampy, která je dle projektu umístěna  na obecním pozemku před jejich domem, cca o 3 m hlouběji do 

ulice Lužická (severním směrem) se zamítá. 

 

Účastníci řízení na něž se  vztahuje  rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Nelahozeves, IČ: 00237094, Školní 3, 277 51 Nelahozeves  

    

 

O d ů v o d n ě n í 

 

Dne 12.12.2011 podal stavebník Obec Nelahozeves žádost o vydání rozhodnutí o umístění a 

provedení výše uvedené stavby„Lešany – veřejné osvětlení“. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a 

stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 

správního řádu usnesením.  

Stavební úřad dne 19.12.2011 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení 

účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní 

jednání na den 23.1.2012 se schůzkou pozvaných do kanceláře stavebního úřadu v Kralupech n.Vlt, 
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o jehož výsledku byl sepsán protokol. Jednání se kromě projektanta ing. Petra Němce, který zároveň 

zastupuje stavebníka Obec Nelahozeves nikdo nezúčastnil. 

Stavební úřad po přezkoumání projektové dokumentace zjistil, že žádost neposkytuje dostatečný 

podklad pro posouzení navrhované stavby, neboť stavebník  nedoložil veškeré doklady potřebné pro 

řádné posouzení věci, zejména smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 

489/7 v k.ú. Lešany u Nelahozevsi. Stavebník byl proto opatřením ze dne 9.2.2012 vyzván k jejímu 

doplnění a stavební úřad současně rozhodl o přerušení řízení. Stavebník vyžádané doklady doplnil dne 

9.3.2012 a stavební úřad opatřením ze dne 12.3.2012 o doložení dokladů informoval účastníky řízení a 

zároveň určil lhůtu do 10.4.2012 pro seznámení se účastníků s doloženými doklady.  

 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou 

žádost z hledisek uvedených v § 86 a 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. Umístění stavby je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.  

 

K žádosti bylo doloženo: 

- Rozhodnutí MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru dopravy, č.j. MUKV 3552/2011/OD/Pe ze dne 19.12.2011 – 

povolení o uložení inž. sítí 

- Stanovisko Hasičský záchranný sbor územní odbor Mělník, č.j. HSKL-10426-2/2011-ME ze dne 

29.9.2011  

- Vyjádření  ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 0100003262 ze dne 23.9.2011 

- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 5000541509 ze dne 16.10.2011 

- Vyjádření Středočeské vodárny, a.s., č.j. P11710012961 ze dne 6.10.2011 

- Vyjádření Telefónica Czech Rebublic,a.s., č.j. 186166/11 ze dne 8.12.2011 

- vyjádření VUSS Praha, č.j. ÚP-318-799-2011 ze dne 13.9.2011 

- stanovisko Policie ČR, DI Mělník č.j. KRPS-95002-107/ČJ-2011-010606 ze dne 10.10.2011 

- vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha , č.j. 7577/11 ze dne 5.10.2011 

- Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené s účastníky řízení  

 

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném 

případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší stavebníkovi a vlastníkům pozemků, 

na kterých bude stavba umístěna a prováděna.  Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem 

nemohou být tímto povolením přímo dotčena.  

 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl, 

jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

 

Odůvodnění  

rozhodnutí o námitkách 
 

V průběhu řízení stavební úřad obdržel dne 23.1.2012 námitku Ing. Zuzany Machátové, 

nar.31.5.1961, bytem U Jezera 2033/20, 155 00 Praha 13 a Ing. Vladimíra Macháta CSc., nar.16.7.1955, 

bytem Archeologická 1881/8, 155 00 Praha 13 vlastníků rodinného domu čp. 10 na pozemku st.č. 27 

v kat. území Lešany u Nelahozevsi, týkající se posunutí lampy E20, která je dle projektu umístěna  na 

obecním pozemku před jejich domem, cca o 3 m hlouběji do ulice Lužická (severním směrem). Tato 

lampa je umístěna těsně před okny ložnice.  

Námitka se zamítá z důvodu: Prováděcí předpisy řeší pouze zastínění pobytových místností. 

V tomto případě se jedná o opačný případ, kdy světlo z lampy bude osvětlovat pobytové místnosti. Na 

rodinném domě čp. 10 na pozemku st.č. 27 v kat. území Lešany u Nelahozevsi je v současné době 

umístěna  na nástřešníku elektrické přípojky stávající lampa veřejného osvětlení. Ulice Lužická je velmi 

úzká. Stožáry veřejného osvětlení musí být umístěny min. 0,5 m od kraje vozovky viz. vyjádření Policie 
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ČR, DI Mělník. Posunutím stožáru o požadované 3 m by tento musel být umístěn na oplocené zahradě 

rodinného domu čp. 10. V případě, že by se stožár veřejného osvětlení nerealizoval nebyly by dle 

vyjádření projektanta ing. Němce splněny podmínky ČSN o rovnoměrnosti osvětlení komunikace.  

Ze zjištěných skutečností lze konstatovat, že prakticky dojde pouze „výměně“ stávajícího 

osvětlení, kdy z demontovaného nástřešníku,  na kterém je umístěna lampa veřejného osvětlení bude tato 

osazena na nový stožár umístěný před rodinným domem. V případě zabránění osvětlení obytných 

místností světlem z veřejného osvětlení lze toto řešit neprůsvitnými látkovými závěsy, žaluziemi apod. 

 

 

P o u č e n í 

 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. 

Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů  tak, aby jeden stejnopis 

zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno 

Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5   k rozhodnutí.  

 

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4  stavebního zákona platnost, jestliže do dvou let 

ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 

 

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci (§ 74 odst.1 správního řádu). 

 

 

 

      Jiří Polák 

         vedoucí stavebního úřadu 

v době nepřítomnosti zastupuje  

                            Ladislava Sobotová                   

 

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány 

po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

 

Tato rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne……………………     Sejmuto dne ……………............. 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 

 

Obdrží : 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky) 

- Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves  

kterou zastupuje Ing. Petr Němec, Sadová 306, 351 35 Plesná 

 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (veřejnou vyhláškou) 

Účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou dle § 144  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)) 

- Obec Nelahozeves, Školní 3, 277 51 Nelahozeves  

kterou zastupuje Ing. Petr Němec, Sadová 306, 351 35 Plesná 



Č.j. MUKV 11963/2012 VYST 

  

Strana 6 (celkem 6) 

- KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 

- Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, Žižkov 

- Jaroslava Břicháčová, Na Vršku 52, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Jaroslava Pokorná, Sezimova 439/6, 140 00 Praha, Nusle 

- Miroslav Dědič, Grégrova 170, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

- Petra Jirků, Vltavská 196, 277 51 Nelahozeves 

- Josef Pichl, V Úvoze 70, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Milena Jeričová, Husinecká 557/2, 130 00 Praha, Žižkov 

- Ing. Pavel Novák, Dr. E. Beneše 607, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

- Ing. Pavel Šváb, Jaromírova 530/7, 128 00 Praha, Nusle 

- Marta Švábová, Jaromírova 530/7, 128 00 Praha, Nusle 

- Tomáš Janouš, Staré Ouholice 21, 277 51 Nová Ves 

- Ing. Vladimír Machát CSc., Archeologická 1881/8, 155 00 Praha, Stodůlky 

- Ing. Zuzana Machátová, U Jezera 2033/30, 155 00 Praha, Stodůlky 

- Michaela Koníčková, Lešany 7, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Petr Koníček, Lešany 7, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Karel Paiskr, Na Vršku 36, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Eleonora Paiskrová, Na Vršku 36, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Blanka Marková, Lešany 17, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Ing. Adam Rosa, Lešany 30, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Jaroslav Pešta, Lešany 21, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Eva Šilhavá, Lešany 42, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Petr Rasejev, Lešany 42, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Hana Divíšková, Sáňkařská 909/14, 102 00 Praha, Hostivař 

- Milan Divíšek, Sáňkařská 909/14, 102 00 Praha, Hostivař 

- Marek Doležal, Lešany 61, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Petr Jiskra, Lešany 74, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Jiří Vrábel, Lešany 110, 277 51 Nelahozeves – Lešany 

- Jiří Toms, Černuc 69, 273 23 Černuc 

- František Dáňa, Irskutská 2494/2a, 101 00 Praha, Vinohrady 

- Martin Švarc, Pod Lipami 2573/50, 130 00 Praha, Žižkov 

- Ing. Petra Nováková, Jasmínová 2885/33, 106 00 Praha 10 

 

Dotčené orgány 

- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Mělník, Bezručova č.p. 3341, 276 01  Mělník  

- MěÚ Kralupy nad Vltavou,odbor dopravy, Palackého náměstí č.p. 6, 278 01  Kralupy n.Vlt. 

- MěÚ Kralupy nad Vltavou,odbor životního prostředí, Palackého náměstí č.p. 6, 278 01  Kralupy n.Vlt 

 

Ostatní  

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Stř. kraje, Dopravní inspektorát, 276 58 Mělník 

- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 772/12, 111 21 Praha 

- ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 4 

- RWE Distribuční služby,s.r.o., Plynárenská č.p. 499, 602 00  Brno 2 

- Středočeské vodárny a.s., U Vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 

- Telefónica O2 Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 

- Obecní úřad Nelahozeves, Nelahozeves 3, 277 51  Nelahozeves 

- 1x spis 

 

Správní poplatek se nevyměřuje.  


