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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Úřad městyse Všetaty, Odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 
kterou dne 14.7.2021 podal a ve dnech 10.11.2021 a 29.11.2021 doplnil 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV-Podmokly, 
zástupce : Miloslav Kalců, IČO 10234845, sídl. Hůrka 1054, 278 01  Kralupy nad Vltavou 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

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

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 

 
Nedomice, TS, kVN, kNN pro parc.č. 811/1 a 817/2, k.ú. Nedomice - IV-12-6025652 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 811/1 (orná půda), parc. č. 811/11 (orná půda), parc. č. 811/12 
(orná půda), parc. č. 811/13 (orná půda), parc. č. 811/14 (orná půda), parc. č. 811/15 (orná půda), parc.    
č. 811/16 (orná půda), parc. č. 811/17 (orná půda), parc. č. 811/18 (orná půda), parc. č. 811/19 (orná 
půda), parc. č. 814/4 (ostatní plocha), parc. č. 817/2 (orná půda), parc. č. 817/14 (orná půda), parc.          
č. 817/15 (orná půda), parc. č. 817/16 (orná půda), parc. č. 817/17 (orná půda), parc. č. 826/26 (ostatní 
plocha), parc. č. 1050/4 (ostatní plocha), parc. č. 1050/7 (ostatní plocha), parc. č. 1109/1 (ostatní plocha) a 
parc. č. 1499 (ostatní plocha) v katastrálním území Nedomice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- SO 01/PS 01 - Výstavba DTS MB 0344 "Polní" 

- Na pozemku 811/19 v k.ú. Nedomice bude osazena nová betonová kompaktní transformační stanice 
22/0,4 kV s venkovní obsluhou typu ELTRAF CTSbb 1x630/1. Transformovna je půdorysných 
rozměrů 3,03 x 1,96 m, výšky 2,41 m. Zapuštěna bude 0,75 m pod úrovní terénu. Osazena bude na 
lože z hrubého a drobného štěrku. Po obvodu budou osazeny betonové dlaždice v pásu širokém   
0,50 m.  Transformovna bude uzemněna a vybavena potřebnou technologií, která je součástí 
dodávky. 
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- SO 02/PS 02 - Výměna DTS + svod VN 22 kV 

- Stávající trafostanice VN 22 kV ozn. ME_0820 na pozemku parc.č. 826/26 v k.ú. Nedomice bude 
nahrazena novou úzkou kovovou příhradovou výšky 9,20 m nad upraveným terénem. Zakotvena 
bude do betonové dvoustupňové základové patky. Horní plocha bude hranolovitě zakončená  
převýšením 0,30 m nad upraveným terénem. Kabel VN 22 kV bude sveden do země. 

 

- SO 03 - Kabelové vedení VN 22 kV + přípolož HDPE 

- Z nově osazené trafostanice na pozemku parc.č. 826/26 v k.ú. Nedomice bude veden v zemi kabel 
VN AXEKVCE  3x1x120 mm2. Kabel bude osazen v zemní kabelové rýze šíře 500 mm, hluboké 
1,20 až 1,30 m. Při souběhu tras a pod komunikací budou kabely uloženy v chráničce KORUFLEX 
ø 160 mm.  Kabely, popř. chránička budou uloženy do pískového lože, obsypány na požadovanou 
výšku a zakryty ochrannou deskou. Zbytek rýhy bude zasypán hutněným výkopkem. Vedení bude 
ukončeno v nové trafostanici na pozemku parc. č. 811/19. Trasa bude uzemněna. Délka trasy činí cca  
500 m. 

 

- SO 04 - Kabelové vedení NN 0,4 kV 

- Z nové trafostanice na pozemku parc.č. 811/19 bude provedeno nové zemní kabelové vedení NN 
AYKY 3x240 + 120 mm2 v délce trasy cca 340 m. Kabely budou ukončeny v nové rozpojovací 
skříni ozn. SR 502 v pozemku parc.č. 811/15 a ozn. SR 608 v pozemku parc.č. 817/17. Z 
rozpojovacích skříní budou trasy vedeny do nových pojistkových skříní SS200 osazených na 
hranicích pozemků parc.č. 811/11 a 811/12; 811/13 a 811/14; 811/17 a 811/18; 817/2 a 817/14; 
817/15 a 817/16. Kabely budou vedeny v zemní rýze šíře 500 mm, 650 mm a 800 mm, hlubokých 
0,80 m až 1,20 m. Pod komunikací a v místech překopů vjezdů budou uloženy do chrániček 
KORUFLEX ø 110 mm s krytím min. 1,00 m pod povrchem. Kabely budou uloženy do pískového 
lože, obsypány pískem na požadovanou výšku, na obsypu položena výstražná fólie, popř. desky a 
proveden zásyp hutněnou zeminou. Trasa bude uzemněna. Pod komunikací na parc.č. 1109/1 a pod 
potokem na parc.č. 1132/10 budou kabely vedeny v chráničkách protlakem. Délka trasy činí cca   
340 m. 

- Souběžně s trasou VN a NN bude položena chránička HDPE 40/33 pro budoucí protažení optického 
kabelu v délce cca 666 m. 

- Před zahájením prací budou veškeré známé inženýrské sítě včetně potrubí závlah vytyčeny 
svými správci ! 

- Dodrženo bude jejich ochranné pásmo ! 

- V místě křížení a souběhu s jinými sítěmi budou práce prováděny ručně ! 

- Dodrženo bude prostorové uspořádání sítí dle ČSN 736005. 

- Před zásypem bude provedeno polohové a výškopisné zaměření kabelové trasy ! 

- Veškeré povrchy stavbou dotčené budou uvedeny do původního stavu. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- V pozemcích, do kterých se kabelové trasy NN a VN umisťují, jsou trasy vedeny v zemi ve 
vzdálenostech 0,6 m; 0,80 m; 1,00 m; 1,20 m a 1,60 m od hranic přilehlých pozemků. Nová 
betonová kompaktní trafostanice na pozemku parc.č. 811/19 v k.ú. Nedomice bude umístěna cca 
12,00 m od objektu rodinného domu na pozemku parc.č. st. 303 a 2,50 m až 3,00 m od hranice 
s pozemkem parc.č. 1499. Pojistkové a rozpojovací skříně jsou umístěny v koutech pozemků parc.  
č. 811/11, 811/12, 811/13, 811/14, 811/15, 811/16, 811/17, 811/18, 817/2, 817/14, 817/15, 817/16 a 
817/17 blíže kabelovým trasám. 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Kabelové trasy budou v otevřeném terénu vedeny v zemních kabelových rýhách š. 350, 500 a       
650 mm, hlubokých od 0,80 m do 1,30 m. Pod komunikací na parc.č. 1109/1 a pod potokem na parc.              
č. 1132/10 budou vedeny protlakem v chráničkách. Rovněž tak pod vjezdy. 
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Při realizaci prací dojde k částečnému omezení provozu na pozemních komunikacích. Omezení bude 
regulováno dopravním značením. Pilíře pojistkových skříní na hranicích pozemků parc.č. 817/2 a 
817/14; 817/15 a 817/16; 817/17 v k.ú. Nedomice jsou umístěny v ochranném pásmu závlah. 

- Kolem podzemní kabelové trasy vzniká ochranné pásmo 1,00 m po obou stranách kabelu; kolem 
kompaktní trafostanice vzniká ochranné pásmo 2,00 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech; 
kolem příhradové trafostanice vzniká ochranné pásmo 7,00 m od vnější hrany půdorysu stanice ve 
všech směrech. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou firmou 
Miloslav Kalců, IČ : 10234845, Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou, ověřenou Radovanem 
Kalců – AT – ČKAIT č. 0010739. 

3. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

4. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného zdejším stavebním 
úřadem a závazných stanovisek dotčených orgánů k jeho vydání. 

 

Dodrženy budou požadavky ze závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření obce 
Nedomice a vyjádření vlastníků a provozovatelů sítí : 

5. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mělník, dopravní inspektorát – 
stanovisko a závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace č.j. KRPS-725-177/ČJ-
2020-010606 ze dne 21.08.2020 – dojde k zásahu stavby do pozemní komunikace a k omezení 
obecného užívání pozemní komunikace, a proto : 

• „DIO“ bude v dostatečném předstihu zasláno na zdejší součást PČR DI Mělník. 

• Pevné překážky musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,50 m od okraje 
pozemní komunikace. 

• V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování 
pozemní komunikace. 

• Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na 
pozemních komunikacích. 

 

6. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace – vyjádření        
zn. 5819/20/KSUS/MHT/Pos ze dne 18.08.2020 – souhlas s podmínkami : 

1. Podélné kabelové vedení bude umístěné v zeleném pásu silnice, v chráničce v min. hloubce 
krytí 1,20 m pod niveletou terénu, uložené v min. vzdálenosti 1 metru od krajnice silnice. 

2. Křížení silniční sítě bude provedeno protlakem pod silnicí v min. hloubce krytí 1,20 m pod 
niveletou vozovky. Startovací jámy budou umístěny v min. vzdálenosti 1 metr od krajnice 
silnice. 

3. Stavbou nebude narušen stávající propustek pod komunikací III/24420. Kabelové vedení 
bude uloženo mimo těleso propustku. 

4. Nové přípojkové skříně budou umístěny mimo silniční pozemek. 

5. Stavbou nebude narušen asfaltový kryt komunikace III/24420. 

6. Případné jiné poškození vozovky nebo silničních pozemků bude uvedeno do původního 
stavu. 

7. Povolení k umístění kabelového vedení kNN do silničního pozemku podle § 25, odst. 6, 
písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. Vám vydá na základě Vaši žádosti a našeho vyjádření odbor 
dopravy MěÚ Neratovice. 
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8. Právní režim zvláštního užívání silnice se bude realizovat na základě smluvního vztahu. 

Uzavřená smlouva o náhradě za omezení užívání silnice bude doložena jako doklad 
k žádosti o vydání opatření stavebního úřadu o povolení stavby. (Uzavření smlouvy podléhá 
finanční kontrole – doba vyřízení tohoto procesu trvá cca 2 měsíce). 

9. Stavební práce budou prováděny za podmínek uvedených ve „Vyjádření ke zvláštnímu 
užívání silnice“, které si vyžádá investor nebo zhotovitel u KSÚS Středočeského kraje jeden 
měsíc před zahájením stavebních prací. Toto vyjádření je nezbytným podkladem pro vydání 
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice odborem dopravy MěÚ Neratovice 
z důvodu provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c)3) zákona č. 13/1997 Sb. 
(V období od 1.11 do 31.3. následujícího roku nebudou stavební práce prováděny 

z důvodu zimní údržby silnic). 

10. Po vydání rozhodnutí odborem dopravy MěÚ Neratovice požádá investor nebo zhotovitel    
o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci 
zpět. 

 

7. Obec Nedomice – č.j. 357/2020 ze dne 24.08.2020 – vyjádření s podmínkami : 

• Průchod napříč pozemkem p.č. 1109/1 – ostatní plocha/silnice, na kterém je umístěna 
komunikace III/24420 ve správě KSUS Středočeského kraje, požadujeme řešit protlakem. 

• Po celé délce plánované trasy jsou umístěny kabely veřejného osvětlení v majetku obce – 
nutno před započetím stavby vytyčit. 

• Od provozovatelů vodovodního a kanalizačního řadu je nutné zjistit uložení a ochranná 
pásma (tlaková kanalizace firma STAVOKOMPLET s.r.o., vodovod – Vodárny Kladno-
Mělník a.s.). Dále plánovaná trasa vedení kabelů VN a NN bude protínat trasu potrubí 
kanalizačních a vodovodních přípojek. 

• V pozemku p.č. 1109/1, v místě před pozemkem p.č. 817/2, může dojít ke střetu vámi 
plánované tzrasy a potrubí závlah nebo ochranného pásma závlah. Podrobné informace – u 
společnosti První Labská s.r.o. se sídlem v Ovčárech. 

 

8. Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí – spis.zn. MěÚN/051778/2020/04              
č.j. MěÚN/055424 ze dne 30.06.2020 – souhrnné vyjádření : 

• Orgán ochrany přírody a krajiny : 

1.   Na vegetačních plochách bude rozsah prací minimalizován tak, aby došlo k jejich co 
nejmenšímu poškození. 

2.   Při provádění všech prací souvisejících se záměrem musí být dodržena ustanovení ČSN 
839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech a realizace záměru musí být v souladu se standardem 
AOPK ČR SPPKA01002:2017 Ochrana stromů při stavební činnosti. 

3.   Ochrana dřevin před poškozením musí být provedena před započetím prací a udržována 
během celé realizace záměru.  

4.   Veškeré stavbou dotčené pozemky musí být po dokončení záměru uvedeny do 
původního stavu (osetí travním osivem apod.). 

5.   Během prací nesmí být poškozena stávající zeleň (dřeviny). Veškeré dřeviny (i náletové) 
jsou chráněny dle § 7 odst. 1 zákona. 

6.   Kácení dřevin podléhá ust. § 8, odst. 1 zákona. 

7.   S ohledem na rozsah akce upozorňujeme na nutnost dodržet obecnou druhovou ochranu 
organismů, ochranu ptactva atd. 

8.   Během realizace záměru nesmí dojít ke kontaminaci zeminy, vodního ekosystému a 
následnému ohrožení fauny a flóry. 

9.   S tímto stanoviskem budou seznámeni všichni dodavatelé (realizátoři), případně 
subdodavatelé záměru. 
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9. Městský úřad Neratovice, odbor správních činností a dopravy – spis.zn. MěÚN/051776/2020  

č.j. MěÚN/058091/2020 ze dne 09.07.2020 – souhlasné vyjádření s podmínkami : 

• Pro faktické stavební provedení stavby požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní 
úřad o zvláštní užívání pro provedení stavebních prací v dotčené pozemní komunikaci ve 
smyslu §25 odst. 6 úpísm. C) bod 3. zákona o pozemních komunikacích. 

K vydání Rozhodnutí je třeba doložit : 

- projektovou dokumentaci (situaci a řez) vypracovanou autorizovanou osobou 

- vyjádření správce/vlastníka silnice 

- stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Mělník, DI 

- zaplacení správního poplatku (podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, pol. 36 písm.a) 

• Pro provedení stavby si zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad o příslušné 
stanovení přechodné úpravy provozu se stanoviskem Policie ČR a to v termínu nejpozději 
30 dnů před zahájením stavebních prací. 

 

10. Městský úřad Neratovice, odbor správních činností a dopravy – spis.zn. MěÚN/059233/2020  
č.j. MěÚN/074498/2020 ze dne 07.09.2020 – Rozhodnutí povolení zvláštní užívání silnice               
č. III/24420, k.ú. Nedomice, pro uložení inž. sítí, kabelové vedení VN za dodržení podmínek : 

• Pro faktické stavební provedení stavby požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní 
úřad o zvláštní užívání pro provedení stavebních prací v dotčené pozemní komunikaci ve 
smyslu §25 odst. 6 úpísm. C) bod 3. zákona o pozemních komunikacích. 

K vydání Rozhodnutí je třeba doložit : 

- autorizovanou projektovou dokumentaci - situaci a řez  

- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, p.o. Praha 

- zaplacení správního poplatku (podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, pol. 36 písm. a) 

• Pro provedení stavby si zhotovitel požádá příslušný silniční správní úřad o příslušné 
stanovení přechodné úpravy provozu se stanoviskem Policie ČR a to v termínu nejpozději 
30 dnů před zahájením stavebních prací. K přechodné úpravě provozu žadatel doloží 
stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mělník, 
dopravní inspektorát. 

 

11. CETIN a.s. – č.j. 727633/20 ze dne 20.08.2020 – vyjádření o existenci sítě – dojde ke střetu se sítí 
elektronických komunikací : 

(I) Na žadatelem určeném a vyznačeném území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s. 

(II) Za splnění podmínky bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel 
v zájmovém území vyznačeném v žádosti provedl stavbu nebo činnosti povolené 
příslušným správním rozhodnutím, vydaným dle stavebního zákona. 

(III) Stavebník nebo žadatel je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly 
stanovené POS, tak, jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK. Trasy 
inženýrských sítí uložte mimo SEK společnosti CETIN a.s. tak, aby byla dodržena ČSN 
736005 a ostatní související předpisy (nechráněné kabely VN v min. vzdálenosti 0,80 m a 
VN v chráničkách 0,30 m). VN rovněž nesmí křížit naši trasu v místech, kde jsou kabelové 
spojky. Upozorňuji, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková 
činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 
dokumentaci. Pokud by se po vytyčení ukázalo, že skutečné uložení sítí je jiné, než je 
v podkladech správců, případně skutečné uložení sítí ve vzájemné kombinaci vylučuje 
dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 736005, tj., že je nutné v projektované trase 
učinit změny, je nutné vyvolat jednání za účasti všech zainteresovaných a zde záležitost 
dořešit. Práce v blízkosti sdělovacího kabelového vedení SEK společnosti CETIN a.s. 
provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. 
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození kabelů a zařízení 
SEK CETIN pracovníkovi POS. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením 
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požadujeme přizvat k jeho kontrole POS - M. Bártu 724 174 105. O provedené kontrole 
bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení 
stavby. Všeobecné podmínky ochrany SEK, kterými je stavebník povinen se řídit, jsou 
součástí tohoto vyjádření. 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 
vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překážku SEK, je dle ustanovení  
§ 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN 
a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení. 

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK. 

 

12. Vodárny Kladno – Mělník a.s. – zn. P21710016718 ze dne 23.06.2021 – vyjádření – souhlas 
s podmínkami : 

• Se stavbou souhlasíme a při realizaci stavby požadujeme respektovat „Všeobecné 
podmínky“ platné pro kolize vodohospodářské zařízení s jinými stavbami, které tvoří 
nedílnou součást tohoto vyjádření. Případné odchylky povolí příslušný provoz SVAS 
s ohledem na konkrétní situaci v místě stavby. 

• Upozorňujeme, že při realizaci stavby může dojít ke střetu se stávajícími domovními 
přípojkami, které jsou v celé délce v majetku jejich investorů, zpravidla majitelů napojených 
nemovitostí. Přípojky nejsou vlastnictvím společností SVAS a nemáme obvykle k dispozici 
zákres jejich trasy. 

• Minimálně 14 dní (30 dní u staveb většího rozsahu) před zahájením stavby je nutné 
informovat příslušný provoz vodovodu a kanalizace, který zajistí posouzení stavu stávající 
vodohospodářské infrastruktury. Po ukončení stavby je nutné minimálně 14 dní (30 dní        
u staveb většího rozsahu) před kolaudací stavby u příslušného provozu objednat stejné 
posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury, aby bylo vyloučeno možné poškození této 
infrastruktury stavbou. 

• Upozorňujeme, že případný zásah do stávající vodohospodářské infrastruktury mohou 
provádět pouze pracovníci provozu Vodovod – středisko Mělník a Mšeno, ul. Chloumecká 
2917, Mělník – vedoucí střediska Tomáš Bédi, tel. 312 812 427, 724 085 365. 

• Upozorňujeme na požadavek souběhu jiných sítí s vodohospodářským zařízením min. 1 m 
mezi povrchy. 

• Toto vyjádření je vydáváno i za společnost Středočeské vodárny, a.s., provozovatele 
vodohospodářského zařízení pro veřejnou potřebu v lokalitě. 

• Společnost Středočeské vodárny, a.s. se ke kolizím vodohospodářského zařízení s jinými 
stavbami nevyjadřují. Od 15.02.2021 je vyjádření plně v kompetenci VKM. 

 

13.  První Labská, společnost s ručením omezeným – vyjádření ze dne 26/08/2020 s požadavky : 

• Podél silnice p.č. 1109/1 vede trubní řad „A17“ o průměru DN 200 mm a zároveň tuto silnici 
křižuje trubní řad „A“ o průměru DN 300 mm. Tyto trubní řady se nachází v hloubce cca 
1,20 až 1,50 m. Protože neexistuje přesná dokumentace a zaměření trubního řadu, je třeba 
s ohledem na zónu ochrany potrubí provést sondu, aby se zjistila přesná poloha řadu. 
Zároveň je třeba počítat i s ochranným pásmem trubního řadu pro opravy cca 5,00 m. Dle 
dokumentace bude náš řad křižován nově pokládaným kabelem, proto požadujeme, aby při 
každém křížení byl kabel uložen min. 0,50 m pod naším vedením a byl opatřen 
chráničkou, aby nedošlo k jeho poškození při případné havárii a opravě potrubí. Sondu musí 
zajistit investor po konzultaci s První Labskou s.r.o. Záznam o provedené sondě je třeba 
zaslat na naši firmu investorem. Kontakt na První Labskou s.r.o. je 315696131. 

 

14. STAVOKOMPLET spol. s r.o. – vyjádření z 15.06.2021 – dojde ke střetu se zařízením v naší 
správě. Ochranná pásma (dle zákona č. 274/2001 Sb.) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 1,50 m. Při křížení je nutné 
dodržet ČSN 736005. Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytyčení zařízení. 
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15. Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace – zn. 642/A/2020 ze dne 01.07.2020 
vyjádření s požadavky : 

1. Zaslání situačního plánku stavby s vyznačením plochy, která bude dotčena zemními pracemi, 
pokud se tak již nestalo. 

2. Ohlášení přesného zahájení zemních či výkopových prací cca 3 týdny před termínem na 
základě zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, Regionálnímu muzeu Mělník, p.o. nebo 
Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, Praha 1. 

3. Umožnění záchranného archeologického výzkumu podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., při 
provádění zemních a výkopových prací. Archeologický výzkum dle § 22 zákona č. 20/1987 
Sb., ve znění zákona č. 242/1992 Sb. hradí investor a je na něj nutno předem uzavřít smlouvu 
s institucí, která je oprávněna provádět záchranný archeologický výzkum (Regionální muzeum 
Mělník, p.o., Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. atd.). Opomenutí oznámení zahájení 
stavebních prací a neumožnění záchranného archeologického výzkumu lze podle § 39 zákona 
č. 20/1987 Sb. pokutovat. 

4. Hlášení náhodných archeologických nálezů učiněných v průběhu stavby Regionálnímu muzeu 
Mělník, p.o. 

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV-Podmokly 
Eden Invest, s.r.o., Věšínova 508/7, 100 00  Praha 10 
Obec Nedomice, Nedomice 78, 277 14  Dřísy 
Josef Cikán, nar. 24.2.1971, Nedomice 1, 277 14  Dřísy 
Lenka Mečířová, nar. 4.6.1982, Na Vinohradech 210, 277 14  Dřísy 
Jan Matějček, nar. 3.12.1980, Na břehu 567/7, 190 00  Praha 9 
Mgr. Ivan Heršic, nar. 6.2.1968, Fakultní 2652, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Mgr. Miroslava Heršicová, nar. 11.7.1969, Fakultní 2652, 250 01  Brandýs n/Labem-Stará Boleslav 
Lucie Berná Zakouřilová, nar. 5.7.1981, Vrbová 1476, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11,     
150 00  Praha 5 
 

Odůvodnění: 

Dne 14.7.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil 
zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům vyvěšením na 
úřední desce po dobu 15 dnů. Od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě stavební úřad v souladu 
s § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil, neboť mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení záměru.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Podmínky a požadavky 
byly zapracovány do výroku rozhodnutí. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- CETIN a.s. – č.j. 727633/20 ze dne 20.08.2020 – vyjádření o existenci sítí 

- Vodárny Kladno – Mělník a.s. – zn. P21710016718 ze dne 23.06.2021 vyjádření s podmínkami 

- Ministerstvo obrany – SNM – č.j. ÚP-573/17-316-2020-1150 ze dne 22.06.2020 – souhlas 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Mělník, DI – č.j. KRPS-725-177/ČJ-2020-
010606 ze dne 21.08.2020 - stanovisko a závazné stanovisko s podmínkami 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace – vyjádření                  
zn. 5819/20/KSUS/MHT/Pos ze dne 18.08.2020 – souhlas s podmínkami 

-  Obec Nedomice – č.j. 357/2020 ze dne 24.08.2020 – vyjádření s podmínkami 
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- Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace – vyjádření zn. 642/A/2020 ze dne 01.07.2020 

– souhlas s požadavky 

- Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí –spis.zn. MěÚN/051778/2020/04                     
č.j. MěÚN/055424/2020 ze dne 30.06.2020 – souhrnné vyjádření 

- Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí –spis.zn. MěÚN/057158/2020/04                     
č.j. MěÚN/061790/2020 ze dne 23.07.2020 – souhlasné závazné stanovisko dle zákona o odpadech 

- Městský úřad Neratovice, odbor správních činností a dopravy – spis.zn. MěÚN/051776/2020                     
č.j. MěÚN/058091/2020 ze dne 09.07.2020 – souhlasné vyjádření s podmínkami 

- Městský úřad Neratovice, odbor správních činností a dopravy – spis.zn. MěÚN/059233/2020         
č.j. MěÚN/074498/2020 ze dne 07.09.2020 – Rozhodnutí povolení zvláštní užívání silnice               
č. III/24420, k.ú. Nedomice, pro uložení inženýrských sítí, kabelové vedení VN s podmínkami 

- ČEZ Distribuce, a.s. – zn. 0101554650 ze dne 25.06.2021 – sdělení o existenci energ. zařízení 

- První Labská, společnost s ručením omezeným – vyjádření ze dne 26/08/2020 s požadavky 

- STAVOKOMPLET spol. s r.o. – vyjádření z 15.06.2021 – dojde ke střetu 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- V oznámení o zahájení řízení byla účastníkům dána možnost ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení na 
úřední desce podat námitky nebo připomínky. Účastníci neuplatnili návrhy, připomínky ani námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- V oznámení o zahájení řízení byla účastníkům dána možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu 
seznámit se ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce s podklady před vydáním rozhodnutí. 
Účastníci možnosti nevyužili. 

 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
vlastníci pozemků parc.č. 814/6; 816/1; 826/14; 834/1; 1132/10; 
vlastnící pozemků parc.č. st. 3; st. 5; st. 132; st. 133; st. 148/1; 
STAVOKOMPLET spol. s r.o., První Labská, společnost s ručením omezeným, CETIN a.s., Vodárny 
Kladno - Mělník, a.s. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u 
zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu 
úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání  bude postoupeno Krajskému úřadu 
Středočeského kraje k rozhodnutí 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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
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stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 

Hana Dědičová  
referentka odboru výstavby a ÚP  

 oprávněná úřední osoba 
  

 
 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce městyse Všetaty a obce Nedomice. 
Oznámení musí být dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zveřejněno též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup po dobu, jak je výše uvedeno. 

 

Úřední deska : 

vyvěšeno dne :                                                                     sejmuto dne : 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup : 

vyvěšeno dne :       sejmuto dne :     
 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 29.11.2021 – doklad č. P21002678. 
 
 

Obdrží: 

účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) SZ 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
             zástupce : Miloslav Kalců, IDDS: azjqpd3 
                  sídlo: sídl. Hůrka č.p. 1054, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
Obec Nedomice, IDDS: ja3asm2 
 sídlo: Nedomice č.p. 78, 277 14  Dřísy 
 
 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) SZ 
Eden Invest, s.r.o., IDDS: w5u2znd 
 sídlo: Věšínova č.p. 508/7, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Obec Nedomice, IDDS: ja3asm2 
 sídlo: Nedomice č.p. 78, 277 14  Dřísy 
Josef Cikán, Nedomice č.p. 1, 277 14  Dřísy 
Lenka Mečířová, Na Vinohradech č.p. 210, 277 14  Dřísy 
Jan Matějček, Na břehu č.p. 567/7, 190 00  Praha 9-Vysočany 
Mgr. Ivan Heršic, Fakultní č.p. 2652, Brandýs nad Labem, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 
Mgr. Miroslava Heršicová, Fakultní č.p. 2652, Brandýs nad Labem, 250 01  Brandýs n/ L.-St. Boleslav 1 
Lucie Berná Zakouřilová, Vrbová č.p. 1476, Brandýs nad Labem, 250 01  Brandýs n/L.-Stará Boleslav 1 



Č.j. ÚVŠ/Výst./652/2021/2/D str. 10 

 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 
 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) SZ 
vlastníci pozemků parc.č. 814/6; 816/1; 826/14; 834/1; 1132/10. 
vlastnící pozemků parc.č. st. 3; st. 5; st. 132; st. 133; st. 148/1. 
 
 

vlastníci a provozovatelé technické infrastruktury 

STAVOKOMPLET spol. s r.o., IDDS: n834kd3 
 sídlo: Královická č.p. 251, Zápy, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 
První Labská, společnost s ručením omezeným, IDDS: c4svjeb 
 sídlo: Ovčáry č.p. 159, 277 14  Dřísy 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
Vodárny Kladno - Mělník, a.s., IDDS: vp4gxsz 
 sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01  Kladno 1 
 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Neratovice, odbor životního prostředí, odbor dopravy, IDDS : 45qb68g 

sídlo : Kojetická č.p. 1028, 277 11  Neratovice 
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Mělník, DI, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Bezručova č.p. 2796, 276 01  Mělník 1 
  
ostatní 

Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace, IDDS: nxzk7gx 
 sídlo: náměstí Míru č.p. 54/20, 276 01  Mělník 1 
 
 
spis SÚ 
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