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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81
150 00 Praha 5-Smíchov

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:
Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný
podle @ 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisu (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 21.7.2021 podala
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO
00066001, Zborovská 81, 150 00 Praha 5-Smíchov,
kterou zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova 216, Ponava,
60200 Brno 2
(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
rozhodnutí o umístění stavby
11/611 Kostelní Lhota Přední Lhota.
-

(dále jen “stavba“) na pozemku st. p. 93, st. p. 443, st. p. 453, st. p. 454, parc. č. 54 2, parc. č.
107, parc. č. 111, parc. Č. 120/46, parc. Č. 665/2, parc. č. 667/2, parc. Č. 667/10, parc. Č. 667 22,
parc. č. 676, parc. č. 677, parc. Č. 679, parc. Č. 682/4, parc. Č. 689/2, parc. č. 689 3, parc. Č.
898, parc. č. 1000/1, parc. Č. 1000/2, parc. Č. 1000/3, parc. Č. 1000/4, parc. č. 1000 8, parc. Č.
1016/5, parc. Č. 1018, parc. Č. 1374/7, parc. Č. 1374/11, parc. Č. 1374/13, parc. Č. 1462/1, parc.
Č. 1463, parc. č. 1464/1, parc. č. 1464/2, parc. č. 14643, parc. Č. 1465/1, parc. Č. 1465/2, parc.
Č. 14653, parc. Č. 1465/4, parc. Č. 1465/5, parc. Č. 1465/6, parc. Č. 1465/9, parc. Č. 1465/10,
parc. Č. 15232, parc. Č. 1524/2, parc. Č. 1530/3, parc. Č. 1537, parc. č. 1572/3, parc. č. 1589,
parc. Č. 1590, parc. Č. 1594, parc. Č. 1595, parc. Č. 1604/21 v katastrálním území Kostelní
Lhota, st. p. 330 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 331 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
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332 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 455 (ostatní plocha), parc. Č. 478/3 (ostatní plocha),
parc. č. 506/4 (ostatní plocha), parc. Č. 630/8 (orná půda), parc. č. 655/l (ostatní plocha), parc.
Č. 989/2 (ostatní plocha), parc. Č. 994 (vodní plocha), parc. Č. 1284/1 (lesní pozemek), parc. č.
1284/4 (lesní pozemek), parc. Č. 1284/6 (ostatní plocha), parc. Č. 1284/12 (lesní pozemek),
parc. č. 1284/13 (lesní pozemek), parc. Č. 1288 (orná půda), parc. Č. 1289/1 (orná půda), parc.
Č. 1289/5 (orná půda), parc. č. 1290/1 (orná půda), parc. Č. 1298/7 (lesní pozemek), parc. Č.
1298/8 (ostatní plocha), parc. č. 1298/12 (lesní pozemek), parc. Č. 1298/15 (lesní pozemek),
parc. č. 1334/5 (orná půda), parc. Č. 1491/1 (ostatní plocha), parc. č. 1491/13 (ostatní plocha),
parc. č. 1491/19 (zahrada), parc. Č. 1492 (ostatní plocha), parc. č. 1493/2 (vodní plocha), parc.
Č. 1493/3 (vodní plocha), parc. Č. 1493/4 (vodní plocha), parc. č. 1493/5 (vodní plocha), parc. Č.
1493/10 (ostatní plocha), parc. č. 1534/1 (ostatní plocha), parc. č. 1561 (ostatní plocha), parc. Č.
1569/1 (vodní plocha), parc. Č. 1569/2 (vodní plocha), parc. č. 1584/2 (ostatní plocha), parc. Č.
1602 (ostatní plocha), parc. Č. 1642 (vodní plocha), parc. Č. 1685 (ostatní plocha), parc. Č. 1686
(ostatní plocha) v katastrálním území Písková Lhota u Poděbrad, parc. Č. 248/7 (ostatní
plocha), parc. Č. 290/1 (orná půda), parc. Č. 290/2 (ostatní plocha), parc. Č. 421 (ostatní plocha)
v katastrálním území Přední Lhota u Poděbrad, parc. č. 2494/42, parc. Č. 2494/44, parc. Č.
2494/45, parc. Č. 2496/1, parc. č. 2496/46, parc. Č. 2524 v katastrálním území Sadská.
Druh a účel umisťované stavby:
trvalá stavba dopravní infrastruktura
Jedná se o dopravní stavbu, které umožňuje zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění dopravy na
silnici 11/611. Součástí rekonstrukce jsou také úpravy zastávek autobusové dopravy,
rekonstrukce stávajících mostních objektů a vyvolané přeložky sítí technické infrastruktury.
Stavba je připravována v režimu dle ~1 7 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, v platném znění.
Stavební objekty:
o SO 001
Demolice mostu ev. Č. 611-012
o SO 002- Demolice mostu ev. Č. 611-013
o SO 003
Demolice mostu ev. Č. 611-011
o So oii
Příprava území proSO 101
o 80012- Příprava území proSO 102
o 50 101 Rekonstrukce silnice 11/611, km 30,859 34,850
Řešený úsek SO 101 prochází v první částí extravilánem mezi obcemi Sadská a
Kostelní Lhota, ZU (km 30,859) km 31,646. Po pravé straně tohoto extravilánového úseku
se nacházejí polnosti, Po levé straně navazuje za zeleným pásem Lhotecká cyklostezka. V
km 31,294 se nachází stávající betonový propustek, který bude v rámci rekonstrukce silnice
11/611 nahrazen novým. V km 31,646
km 33,425 se nachází intravilán obce Kostelní
Lhota. Před vjezdem do obce ve směru od Sadské je nově navržena vjezdová brána v km
31,560. Za vjezdovou branou ve směru staničení se nachází stávající trubní propustek DN
700, které bude v rámci rekonstrukce silnice 11/611 nahrazen novým trubním propustkem DN
1000. V prvních 500 m intravilánového úseku Kostelní Lhoty se nachází zástavba po obou
stranách komunikace. V km 32,100 se po obou stranách komunikace nachází
zastávka „Kostelní Lhota, u kovárny, která bude v rámci rekonstrukce silnice 11/611
předělána na bezbariérovou. V km 32,180 se nachází stávající inundační most ev. Č. 611011 (SO 201), který bude v rámci rekonstrukce zbourán a nahrazen kapacitním trubním
propustkem DN 1200. Od km 32,180 do km 32,840 se po pravé straně zástavba nachází za
širokým pásem zeleně, Po levé straně se zástavba nachází přibližně 7 m od hrany
komunikace. V km 32,700, resp. 32,760 se nachází stávající zastávka „Kostelní Lhota“. V
úseku od 32,480 po km 33,100 nachází zástavba po obou stranách komunikace, od km
33,100 po konec obce Kostelní Lhota (km 33,425) se zástavba nachází pouze po pravé
straně ve směru staničení (směr Písková Lhota). V rámci rekonstrukce silnice 11/611 v
intravilánu Kostelní Lhoty je navrženo rozšíření stávající komunikace o vyhrazené pruhy pro
cyklisty v úseku od km 32,180 do km 33,310. Na začátku tohoto úseku je cyklistická
doprava svedena na stávající místní komunikaci v blízkosti autobusových zastávek a dále
pak navazuje na Lhoteckou cyklostezku. V km 33,310 je cyklistická doprava převedena
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vlevo ve směru staničení a u fotbalového hřiště navazuje na stávající část Lhotecké
cyklostezky ve směru Písková Lhota. V km 33,500 je pro zklidnění dopravy na vjezdu do
obce Kostelní Lhota (ve směru Od Poděbrad) navržena vjezdová brána. Na intravilánový
úsek Kostelní Lhoty navazuje dlouhý extraviiánový úsek do Pískové Lhoty km 33,425
km 34,830. V km 33,720 se nachází stávající mostní objekt ev. č. 611-012, který bude v
rámci rekonstrukce silnice 11/611 zbourán a nahrazen novým mostem (SO 201). Stávající
propustek před mostem bude v rámci rekonstrukce ponechán bez změn. V km 34,458 se
nachází stávající propustek, který bude v rámci rekonstrukce nahrazen novým trubním
propustkem DN 800. V km 34,600 se nachází stávající most ev. Č. 611-013. Tento most
bude v rámci rekonstrukce silnice 11/611 zbourán a nahrazen novým, jednopólovým mostem
(SO 202). Před vjezdem do obce Písková Lhota ve směru Od Kostelní Lhoty je v km 34,800
nově navržena vjezdová brána pro zklidnění dopravy na vjezdu do obce.
o 80102 Rekonstrukce silnice 11/611, km 34,850-37,074
Navazuje na úsek SO 101 na začátku obce Písková Lhota (km 34,850). Intravilán obce
Písková Lhota poté pokračuje až do km 36,420. Zástavba se v obci Písková Lhota nachází
v celém úseku po obou stranách komunikace v proměnné vzdálenosti od vozovky. Usek
křižovatky silnic 11/611 x 11/293 (km 36,537
km 36,740) je z projektové dokumentace
rekonstrukce silnice 11/611 vyjmut. Upravy této části komunikace jsou zahrnuty v
samostatném projektu „11/611 x 11/329 Poděbrady Přední Lhota, okružní křižovatka“. Od
km 36,740 následuje úsek délky 336 m a KU v provozním staničení, km 37,07404. Součástí
SO 102 je dále rekonstrukce stávajících autobusových zastávek ‚Písková Lhota‘ v km
35,540 a „Poděbrady, Přední Lhota, u Kopečků“, na kterou navazuje rekonstrukce nástupišť
a přilehlých chodníků (50 135 resp. SO 136). Stavba zahrnuje výměnu stávajících
konstrukčních vrstev vozovky vč. případné úpravy podloží rozsah případných sanačních
opatřeni bude určen na místě, Po odfrézování konstrukčních vrstev vozovky.
o SO 134- Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Kostelní Lhota
o SO 135- Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad
o SO 136- Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad
o SO 191
Dopravně inženýrská opatření SO 101
o SO 192 Dopravně inženýrská opatření SO 102
o SO 201
Rekonstrukce mostu ev. č. 611-012
o SO 202
Rekonstrukce mostu ev. č. 611-013
o 50 321
Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460
o SO 331
Přeložka kanalizačního řadu
o SO 341
Přeložka vodovodního řadu
o SO 342- Uprava vodovodu v km 32,180
o SO 401
Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota
o SO 402
Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota
o SO 403
Přeložka sdělovacího vedení
o SO 801
Vegetační úpravy pro SO 101
o SO 802 Vegetační úpravy pro SO 102
o SO 803
Náhradní výsadby
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Umístění stavby na pozemku:
rekonstrukce silnice 11/611 km 30,585 až km 37,07404 provozního staničení
celková délka úpravy silnice 6 220 m
v extravilánu obcí Sadská, Kostelní Lhota, Písková Lhota a Přední Lhota a intravilánu obcí
Kostelní Lhota a Písková Lhota.
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Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací „11-61 1 Kostelní Lhota
Přední Lhota z února 2021, zodpovědný projektant Ing. Marek Kačenák (CKAIT
3000062), která obsahuje výkresy situace
C.2.1 až C.3.7 v M 1:1000 se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou splněny podmínky závazných stanovisek, která byla doložena v příloze
dokumentace, zejména následující
3. Budou splněny podmínky MěÚ Nymburk, odboru životního prostředí ze dne 19.11.2020 č.j.:
MUNYM-1 00/84076/2020/San:
a) Z hlediska nakládání s odpady podle ust. ~79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů
S odpady vzniklými ze stavby bude nakládáno dle projektové dokumentace (část
F.3,4,5), odpady budou v místě stavby tříděny a přednostně předány oprávněné osobě
k dalšímu využití, teprve až prokazatelně nevyužitelný odpad lze uložit na povolenou
skládku, odpady budou shromažďovány odděleně dle druhu a zajištěny před
nežádoucím únikem, zcizením a znehodnocením,
Zemina, která nebude použita v místě stavby k terénním úpravám, bude likvidována
jejím předáním oprávněné osobě, nebo pokud by byla zemina použita k terénním
úpravám mimo místo stavby, budou před uložením na toto konkrétní místo předloženy
na odbor životního prostředí Mětí Nymburk rozbory této zeminy dle přílohy č. 10,
tabulka 10.1 a 10.2 vyhlášky MZP C. 294/2005 Sb., (nevztahuje se na zeminu a
hlušinu předanou k využití nebo odstranění organizaci oprávněné dle ~ 14 odst. 1
zákona o odpadech k jejímu převzetí),
Doklady o předání jednotlivých odpadů oprávněné osobě budou předloženy
Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, současně se žádostí o
závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu nebo k souhlasu s užíváním
stavby.
b) Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů,při realizaci stavby je nutno co nejméně narušovat organizaci
ZPF, odnímat jen nejnutnější plochu ZPF a práce provádět především v době
vegetačního klidu, Po ukončeni nezemědělské činnosti neprodleně provést terénní
úpravu pozemků použitých pro pracovní pruh, aby dotčená půda mohla být
rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině, budou učiněna
opatření k zabráněni úniku plynných, kapalných a pevných látek poškozujících ZPF a
jeho vegetační kryt.
c) Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle ust. ~ 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody
a
krajiny,
ve znění pozdějších předpisů: v souladu s ~ 8 odst. I uvedeného zákona je ke kácení
dřevin třeba povolení orgánu ochrany přírody. Povolení ke kácení dřevin lze vydat po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení je třeba ke kácení
dřevin o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí více než 80 cm a pro
zapojené porosty dřevin větší než 40 m2. Zádost o povolení ke kácení je oprávněn
podat vlastník či nájemce pozemku na příslušný obecní úřad. Dále upozorňujeme, že
během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k
oděrům kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin
ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit
před případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2 m. Případné
oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro
zamezení vzniku houbové infekce. Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061
Sadovnictví a krajinářství
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech. Závazné stanovisko k zásahu do dotčených významných
krajinných prvků vydá na základě již podané žádosti MěU Nymburk, odbor životního
prostředí.
—
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4.

Budou splněny podmínky MČU Nymburk, odboru životního prostředí ze dne 25.11.2020 čj.:
MUNYM-1 00/91582/2020/Ryb:
a) Před realizací záměru bude ve smyslu ~ 16 odst. 1 zákona o lesích požádán správní
orgán o vydání rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí přímo dotčených částí lesních
pozemků v k. ú. Sadská, Kostelní Lhota a Písková Lhota z PUPFL se všemi přílohami
(Vyhl. Mze č. 77/1996 Sb.).
b) Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně blízkých pozemků
určených k plnění funkcí lesa uvedených v ~ 13 zákona o lesích tedy musí být
použita taková opatření, aby nemohlo dojít k poškození lesního porostu, případně
kořenového systému lesních dřevin.
c) Stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa
nebo k omezení hospodaření na okolních pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
d) Stavební práce, doprava stavebních materiálů, přístup ke stavbě ani další inženýrské
sítě nebudou řešeny přes sousední lesní pozemky či dotčené lesní pozemky mimo
zábor.
e) Stavební, odpadový nebo výkopový materiál nebude ukládán na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa v k. ú. Sadská, Kostelní Lhota a Písková Lhota u Poděbrad.
Případné kácení stromů nebo jiné úpravy vzrostlých stromů či úpravy kořenových
systémů stromů v místě stavby (v záborech) bude předem projednáno a odsouhlaseno
revírníkem a OLH p. Jaroslavem Zákem (tel. 724 524 388), a následně i s vlastníky
dotčených lesních pozemků. Jiné kácení či úpravy stromů mimo zábory nejsou
povoleny.
f) Po dokončení stavebních prací bude okolní terén uveden do původního stavu, včetně
úklidu a úpravy okolí stavby a odstranění případného stavebního odpadu a zbytků
stavebního materiálu.
5. Budou splněny podmínky MěÚ Nymburk, odboru životního prostředí ze dne 27.1.2021 čj.:
MUNYM-1 00/5949/2021/Kra:
a) Termín zahájení a ukončení prací a případné technické zásahy a řešení bude
projednáno společnosti Povodí Labe, s.p. provozní středisko Lysá nad Labem (Ing.
Jana Malinová). Projednání se týká i případného kácení stávajících porostů, popř.
výsadby nových v blízkosti vodních toků.
b) Upravy koryt jednotlivých vodních toků pod stavbou mostů budou součástí stavby
v majetku vlastníka stavby. Uprava koryta toku pod mostem musí plynule navazovat na
úpravu toku před a za stavbou.
c) Stavby úprav koryt vodních toků a stavby ochranných hrází nebudou žádným
způsobem narušeny.
d) Při realizaci stavby bude respektována norma ČSN 73 62 01 Projektování mostních
objektů.
e) V záplavovém území nebudou skladovány žádné materiály, případně budou
zabezpečeny tak, aby v případě zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k
jeho odplavení. V blízkosti toků, včetně ochranných hrázích na toku Výrovka, nebude
skladován žádný materiál.
f) Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění
povrchových vod. V případě napadání stavebního či demoličního materiálu do vodního
toku, dojde k jeho okamžitému odstranění a deponování mimo záplavové území.
g) Po dobu výstavby bude zajištěn plynulý průchod vod za běžných i zvýšených průtoků.
h) Nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu mostu.
I) Vodní toky nebudou dotčeny vyvolanými přeložkami.
j) Před zahájením prací bude zpracován a předložen havarijní a povodňový plán stavby.
6. Budou splněny podmínky MěLi Poděbrady, odboru dopravy ze dne 5.2.2021 zn.:
MEUPDY/0001 307/DOP/2021/PHo:
a) Minimálně 4 týdny před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel Městský úřad
Poděbrady, odbor dopravy, o povoleni zvláštního užívání silnice č. 11/611 v obci
-

-

-
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Písková Lhota, z důvodu užití silničního pozemku k provádění stavebních prací.
Zádost bude doložena souhlasem vlastníka silnice a souhlasem Policie CR, KR,
Uzemni odbor vnější služby Nymburk, Dl, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk. Dále
zhotovitel požádá o stanovení přechodné úpravy provozu, z důvodu umístění
přechodného dopravního značení na dotčené pozemní Komunikaci Po dobu stavby. K
žádosti bude doloženo stanovisko Policie CR, KR, Uzemní odbor vnější služby
Nymburk, Dl, se sídlem ul. Boleslavská 1831/13, 288 29 Nymburk, ke stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a schválený situační plánek
umístění přechodného dopravního značení po dobu stavby.
7. Budou splněny podmínky MěÚ Poděbrady, odboru životního prostředí ze dne 12.11.2021
č.j.: MEUPDY/0060231/ZP/2021/HVe
a) pro objekty 50202, S0201, 50321
Stavba bude realizována v období mimo
rozmnožování obojživelníků tj. od 1. července do 1. března kalendářního roku.
8. Budou dodrženy podmínky MěÚ Poděbrady, odboru životního prostředí ze dne 29.1.2021 č.
j. MEUPDY/0006251/ZP/2021/PSo
a) Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p. z 7.12.2020 pod č.j.
PLa/2020/04621 8 zejména:
i) V záplavovém území nebudou skladovány žádné materiály, případně budou
zabezpečeny tak, aby nedošlo při zvýšených průtocích k jeho odplavení.
fl) V rámci rekonstrukce mostů nesmí dojít ke zmenšeni průtočného profilu.
iii) Do zatrubněného bezejmenného vodního toku (IDVT 10178989) (Od Okruhu) v km
36,460 nebude stavebně zasahováno.
iv) V blízkosti vodních toků, včetně ochranných hrází u toku Výrovka nebude
skladován žádný materiál.
v) Po dobu výstavby bude zajištěn plynulý průchod vod při běžných i zvýšených
průtocích.
ví) Vodní toky nebudou dotčeny vyvolanými přeložkami sítí (kanalizace, vodovod,
veřejné osvětlení).
vii) Stavby úprav koryt vodních toků a stavby ochranných nebudou žádným způsobem
narušeny.
b) Dále budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p. z 9.12.2020 pod čj.
PLaI2020f04621 9 zejména:
i) Stavbou výustních objektů nesmí být dotčena stávající úprava koryta vodního toku.
ii) Dešťové vody z úseku 10 a 11 budou svedeny do toku v souladu s normou TNV 75
9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ v max. množství 3 l.(s.ha)~. Případnou
retenci požadujeme dimenzovat na pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet z
dob trvání a intenzit návrhového deště).
—

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská
81, 150 00 Praha 5-Smíchov
Alice Groenenbergová, nar. 7.7.1974, Březovická 1360, Praha 9-Horní Počernice, 19300
Praha 913
Eva Hlavničková, nar. 19.3.1973, Jednostranná 840, Praha 9-Hloubětín, 19800 Praha 98
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec
Králové 8
Město Sadská, Palackého nám. 1,28912 Sadská
Václav Němeček, nar. 11.9.1962, Kostelní Lhota 7,289 12 Sadská
Obec Písková Lhota, Poděbradská 17, Písková Lhota, 290 01 Poděbrady 1
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 50003 Hradec
Králové 3
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3-Zižkov
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Obec Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská
Ing. Josef Martinek, nar. 13.9.1950, Kostelní Lhota 67, 289 12 Sadská
Jana Podlešáková, nar. 25.5.1967, Jesemany 218, 28912 Sadská
Josef Zalabák, Kostelní Lhota 196, 289 12 Sadská
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 28802 Nymburk 2
Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady 1
Jiří Marek, nar. 23.4.1975, Kostelní Lhota 201, 289 12 Sadská
Ing. Aleš Pekárek, nar. 16.12.1961, Na Třebešíně 2419, 10000 Praha 10-Strašnice

Odůvodnění:
Dne 21.7.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 13.10.2021, 0 jehož výsledku byl
sepsán protokol.
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. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku vyjádření dne 22.10.2020 č.j.
MUNYM-050/81 882/2020/Kol
Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby vyjádření dne 20.11.2020 č.j. MUNYM
11 0/87042/2020/Mor
Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 19.11.2020 č.j.
MUNYM-1 00/84076/2020/San
Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí rozhodnutí dne 30.11.2020 č.j. MUNYM
100/818711/2020/Ste
Městský úřad Nymburk, odbor ŠKaPP vyjádření dne 21.10.2020 č.j. MUNYM
SKaPPJQ60/81 880/2020/Van
Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy vyjádření dne 21.10.2020 čj.
MEU PDY/0060249/DOP/2020/50L
Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování vyjádření dne 15.10.2020
čj. MEUPDY/0063981/VUP/2020/MUh
Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí vyjádření dne 27.1 0.2021 č.j.
MEUPDY/0062851 /ZP/2020/ESe
Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností památková péče vyjádření dne
14.10.2021 č.j. MEUPDY/0060244/SC/2020/JKr
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu vyjádření
dne 10.11.2020 čj. 147085/2020/KUSK
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství závazné stanovisko dne
30.10.2020 čj. NY-682-2/2020/PD
Státní pozemkový úřad, územní pracoviště Střední Čechy vyjádření dne 29.10.2020 č.j.
SPU 289108/202/Ben
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem závazné stanovisko dne 14.12.2020 č.j.
UP-573/1 7-1 829/2020-11 50-OUZ-LIT
Lesy České republiky, s.p. vyjádření dne 19.10.2020 č.j. LČR 177/050694/2020
Povodí Labe, státní podnik stanovisko dne 7.12.2020 čj. PLa/2020/046218
Obecní úřad Písková Lhota závazné stanovisko dne 28.1.2021 čj. 34/1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Čj. MEUPDY/007036 IIVUP/202 1/MEr

str. 8

Městský úřad Poděbrady, Odbor správy a rozvoje města stanovisko dne 30.11.2020 č.j.
MEUPDY/0060556/SRM/2020/PSt
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
Nymburk závazné stanovisko dne 15.10.2020 č.j. KHSSC 52292/2020
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní
inspektorát stanovisko dne 10.11.2020 č.j. KRPS-257901 -1 /CJ-2020-01 0806-PD
ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 5.1.2021 č.j. 001112194358
CETIN Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. vyjádření dne 19.10.2020 č.j.
791041/20
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vyjádření dne 13.11.2020 čj. 41 36/2020
dojde k souběhu a křížení

-

-

-

-

-

-

-

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:
-

Na ústním jednání dne 13.10.2021 paní starostka Pískové Lhoty Alena Rosenbergová
uvedla připomínku, že při předchozím jednání od projektanta požadovali snížení nivelety
v obci, na což projektant podotkl, že případná změna nivelety bude upravena v dalším

stupni projektové dokumentace pro stavební povolení, odhaduje, že snížení, pokud bude
možné, bude maximálně 5— 10cm, jinak bude nutné provést změnu dokumentace.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení další dotčené osoby:
-

vlastníci pozemků sousedících s pozemky, na kterých je umístěn záměr tj. úsek silnice
11/611 km 30,585 až km 37,07404 provozního staničení
-

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Středočeského kraje 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, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí, jde-Ii 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.

Ing. arch. Matouš Erban
samostatný odborný referent úsek stavební řád
-
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zněnĺ pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6
zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Zborovská 81, 15000 Praha 5-Smíchov
Alice Groenenbergová, Březovická č.p. 1360/23, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Eva Hlavničková, Jednostranná č.p. 840/20, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Město Sadská, IDDS: trubtz7
Václav Němeček, Kostelní Lhota č.p. 7, 289 12 Sadská
Obec Písková Lhota, IDDS: hstjdvm
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Obec Kostelní Lhota, IDDS: 6rpbqqp
Ing. Josef Martinek, Kostelní Lhota č.p. 67, 289 12 Sadská
Jana Podlešáková, Jesemany č.p. 218, 289 12 Sadská
Josef Zalabák, Kostelní Lhota č.p. 196, 289 12 Sadská
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
Město Poděbrady, Jiřího náměstí č_p. 20/1, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady 1
Jiří Marek, Kostelní Lhota č.p. 201, 289 12 Sadská
Ing. Aleš Pekárek, Sokolovská č.p. 270/201, 190 00 Praha 9-Vysočany
Účastníkům řízení podle ~ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se doručuje veřejnou
vyhláškou
dotčené orgány státní správy
Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby, IDDS: 86abcbd
Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, 1DDS: 86abcbd
Městský úřad Nymburk, odbor SKaPP, IDDS: 86abcbd
Městský úřad Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí č.p. 20/1, 290
31 Poděbrady I
Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí č_p. 20/1, Poděbrady I, 290
01 Poděbrady 1
Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností památková péče, Jiřího náměstí č.p. 20/1,
Poděbrady I, 290 01 Poděbrady 1
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS:
keebyyf
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
Nymburk, IDDS: hhcai8e
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát,
IDDS: 2dtai5u
-

ostatní
Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, IDDS: B6abcbd
Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy, Jiřího nám. č.p. 20, 290 01 Poděbrady I
Státní pozemkový úřad, územní pracoviště Střední Čechy, IDDS: z49per3
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk
Lesy Ceské republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Obecní úřad Písková Lhota, IDDS: hstjdvm
Městský úřad Poděbrady, Odbor správy a rozvoje města, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I,
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290 01 Poděbrady 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
Městský úřad Sadská, IDDS: trubtz7
Obecní úřad Kostelní Lhota, IDDS: 6rpbqqp
-

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

.1i‘

Sejmuto dne

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

