Praha:
Číslo jednací:
Spisová značka:
Oprávněná úřední osoba:
Značka:

24.5.2017
043263/2017/KUSK -DOP/Lac
SZ_043263/2017/KUSK
Helena Lacková l. 139
DOP / Lac

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 PRAHA 4
zast.
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505
460 02 LIBEREC

ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška

---------------------Výroková část:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic
I. třídy dle ustanovení § 15 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40
odst. (3) písm. d) zákona č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) přezkoumal v souladu s ustanovením § 111
stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu: I/32 Okřínek –Senice, oprava
komunikace, kterou dne 31.3.2017 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
56, 145 05 Praha 4, (dále jen stavebník) a na základě tohoto posouzení
I.

Vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:

I/32 Okřínek –Senice,
oprava komunikace
oprava povrchu vozovky v úseku silnice I/32 v úseku stanovení km 5,715 až 7,700
v celkové délce 1985 m, rozšíření a zpevnění krajnic, vyčištění stávajícího odvodnění.
na poz. parc.č. 615/44, 615/48, 281, v k.ú. Okřínek; 427 v k.ú. Senice u Okřínka a 412 a 411/3 v k.ú. Senice

(dále jen “stavba”)

II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval: Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505, 460 02 Liberec, Autorizovaný inženýr
pro dopravní stavby Miroslav Hanžl , ČKAIT 0500954, číslo zakázky 15-LI31-030, datum
06/2016.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení
§ 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
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3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby
5. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní
prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
- Předání staveniště
- Ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem vybraným na základě
provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku.
8. Stavebník písemně oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět
nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací
9. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen požádat správce stávajících
inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení
nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn
štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její
označení i jiným způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze
štítku vyžadované zákonem (§ 18d vyhl. č. 503/2006 Sb.)
11. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má
stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo
právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
12. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.
13. O povolení uzavírky/částečné uzavírky silnice 1. třídy z důvodu výstavby bude požádáno min.
30 dnů před její realizací a bude projednána v rámci samostatného řízení, které povede
místně příslušný silniční správní úřad pro silnice I. třídy, tj. odbor dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje. (Podkladem pro žádost bude mimo jiné stanovení přechodné úpravy
provozu všech silničních správních úřadů, v jejichž správním obvodě je navrhováno osazení
přechodné úpravy provozu.)
Vzor žádosti je dostupný na http://www.kr-stredocesky.cz/krajský úřad/doprava
14. O stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 1. třídy dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb.,
zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, bude požádáno min. 30 dnů předem
u Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
Vzor žádosti je dostupný na http://www.kr-stredocesky.cz/krajský úřad/doprava
15. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení
a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržovaní a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu
energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů
a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně
prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
16. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které
vzniknout při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto
nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na povolené
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skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby.
17. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy
osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad
přípustnou míru
18. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
19. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
20. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou
neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
21. O stanovení místní úpravy provozu na dokončené stavbě, bude-li odlišná od stávající, dle § 77
zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, bude
požádáno min. 30 dnů před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby u Odboru
dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, tak aby ke dni konání závěrečné kontrolní
prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení
Vzor žádosti je dostupný na http://www.kr-stredocesky.cz/krajský úřad/doprava
22. Použité stroje a mechanismy budou vybaveny prostředky k zachycení případných úniků olejů či
PHM do terénu.
23. Stavba bude vybavena havarijní soupravou pro sanaci případného úniku ropných produktů.
24. Při provádění stavby nesmí být znečištěno koryto vodního toku výkopovým nebo stavebním
materiálem nebo ropnými látkami. Před, během ani po ukončení stavby nesmí dojít ke
zmenšení ani narušení průtočného profilu vodoteče.
25. V průběhu a po skončení stavby bude zabráněno úniku látek ohrožujících jakost a zdravotní
nezávadnost povrchových a podzemních vod do okolního terénu.
26. Vodní tok nesmí být v průběhu stavby zasažen těžkou mechanizací, nesmí být zasahováno do
případných břehových porostů vodního toku.
27. Stavebními úpravami nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod.
28. V inundačním území vodního toku nebude skladován žádný stavební ani jiný odplavitelný
materiál či výkopová zemina nebo jakýkoliv násyp. Případné napadávky výkopové zeminy
budou ihned odstraňovány z koryta vodního toku.
29. Všichni pracovníci budou poučeni, že pracují v blízkosti vodního toku a bude jim uložena
povinnost věnovat zvýšenou pozornost ochraně vod.
30. Skladování materiálu a používané mechanismy budou technickými a provizními opatřeními
zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění povrchových a podzemních vod ropnými a jinými
závadnými látkami.
31. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno Povodí Labe, s.p., provozní středisko Jičín.

 493 533 968 L. Rychna,  724 056 416, rychna@pla.cz.
32. Dokončenou stavbu, nebo její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě
kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona, případně povolení předčasného
užívání části stavby dle § 123 stavebního zákona nebo povolení zkušebního provozu části
stavby dle § 124 stavebního zákona. Kolaudační souhlas, povolení předčasného užívání části
stavby nebo povolení zkušebního provozu části stavby vydá na základě žádosti stavebníka
příslušný speciální stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na
předepsaném formuláři (§ 122 odst. 6 stavebního zákona a § 18i vyhl. č. 503/2006Sb., příloha
č. 12 vyhlášky).
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Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.
Odůvodnění:
Dne 31.3.2017 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje žádost stavebníka, zastoupeného
v jednánín a základě plné moci fou. Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505, 460 02 Liberec
o vydání stavebního povolení na uvedenou stavbu.
Speciální stavební oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným správním
orgánům. Ve smyslu ust. § 112 odst. (2) stavebního zákona upustil od místního šetření, neboť mu
jsou dobře známy poměry na staveništi a stanovil lhůtu k uplatnění námitek a připomínek účastníků
řízení a stanovisek dotčených správních orgánů. Námitky nebyly uplatněny.
Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. stavebník
a vlastníci sousedních pozemků, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) dle
ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu a z tohoto důvodu zahájení řízení o vydání stavebního
povolení v souladu s § 144 odst. 2 správního řádu oznamuje účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
Účastníci řízení - další dotčené osoby: identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým
počtem účastníků parcelními čísly 615/41, 615/40, 615/46, 615/47, 615/51, 222/1, 259/10, 327/51,
451/1, 329/93 – 329/ 214 v k.ú. Okřínek; 1029/3, 274/3, 273/1, 273/2, 277/10 – 277/11, 306/8,
227/2 – 227/9, 306/2 - 306/7, 306/47, v k.ú. Senice a 446/15, 421/21, 323/4, 228/10, 322, 321/5, 113, 228/11, 421/2, 228/9, 319/2 - 319/7, 228/2, 228/21, 260, 458, 295, 294, 262, 263, 264, 269,
261/3 – 261/5, 265, 268, 271, 274, 259/9, 270/2, 270/3, 276/5 - 276/7, 276/9 a 411/6 v k.ú. Srbce u
Okřínka; Povodí Labe, s.p.; ČEZ Distribuce a.s.; GridServices, s.r.o.; CETIN, a.s.; Vodovody a
kanalizace Nymburk.
Speciální stavební úřad ve stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které
by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň
prostudováním projektové dokumentace zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany
veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.
K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy doklady:
- souhlas obecného stavebního úřadu Poděbrady podle ustanovení § 15 stavebního zákona
- závazné stanovisko MÚ Poděbrady ODaŽP č.j. 0060506/DZZ/2016/MNá z 28.11.2016
- vyjádření KŘ Policie DI Nymburk č.j. KRPS-331705-1/ČJ-2016-010806-PD z 10.10.2016
- vyjádření PČR OSDP Praha č.j. KRPS-25305-1/ČJ-2017-0100DP z 3.2.2017
- vyjádření Povodí Labe, s.p., č.j. PVZ/16/32575/Hv/O z 10.11.2016
- souhlasné stanovisko HZS Střč. kraje ev.č. NY-221-2/2017/PD z 24.3.2017
- vyjádření KHS Střč. Kraje č.j. KHSSC 03583/2017 z 19.1.2017
- Vyjádření Ag. Logistiky RSVD Hradec Králové č.j. MO 12078/201-5512HK z 20.1.2017
vyjádření k existenci inž. sítí
- ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0100633677 z 22.9.2016, 0100633687 z 22.9.2016, 0100633683
z 22.9.2016
- ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0200502463 z 22.9.2016
- GritServis, s.r.o., č.j. 5001382219 z 19.10.2016
- CETIN, a.s., č.j. 715029/16 z 22.9.2016
- VaK Nymburk č.j. 3199/2016 z 27.9..2016
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Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického
vybavení k napojení na ně. Stanoviska a požadavky zapracoval zpracovatel do projektové
dokumentace popř. je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ustanovení
§ 152 stavebního zákona (při nedodržení se stavebník dopouští přestupku či správního
deliktu dle § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta) a § 157
stavebního zákona
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
k Ministerstvu dopravy ČR, odboru pozemních komunikacích, nábřeží L. Svobody 12, 110 15
Praha 1, prostřednictvím podání u Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy.
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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle/předá stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

„otisk úředního razítka“

Helena Lacková
Odborný referent silničního hospodářství
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu středočeského kraje

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po
posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) s odkazem
na bod 2. „Poznámky“ ve výši 5 000 Kč byl zaplacen
Příloha pro stavebníka: (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
- ověřená projektová dokumentace
Příloha pro obce (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
- ověřená projektová dokumentace

Obdrží:
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly – 615/41, 615/40,
615/46, 615/47, 615/51, 222/1, 259/10, 327/51, 451/1, 329/93 – 329/ 214 v k.ú. Okřínek; 1029/3, 274/3,
273/1, 273/2, 277/10 – 277/11, 306/8, 227/2 – 227/9, 306/2 - 306/7, 306/47, v k.ú. Senice a 446/15, 421/21,
323/4, 228/10, 322, 321/5, -113, 228/11, 421/2, 228/9, 319/2 - 319/7, 228/2, 228/21, 260, 458, 295, 294, 262,
263, 264, 269, 261/3 – 261/5, 265, 268, 271, 274, 259/9, 270/2, 270/3, 276/5 - 276/7, 276/9 a 411/6 v k.ú.
Srbce u Okřínka
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 DĚČÍN
GridServices, S.R.O., s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 BRNO Zábrdovice
CETIN, a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov
Vodovody a kanalizace Ny,burk, a.s., Bobnická 712, 288 21 NYMBURK

obec Okřínek, Okřínek 63, 290 01 PODĚBRADY
obec Senice, Hlavní 25, 290 01 PODĚBRADY
(obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.
Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na úřední desce příslušné obce)
Dotčené orgány a ostatní:
HZS Středočeského kraje, ÚO Nymburk
KHS Středočeského kraje, ÚP Nymburk
MÚ Poděbrady, OVÚP
MÚ Poděbrady ODaŽP
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Policie ČR, správa Stř. kraje, odbor dopravní policie, Na Baních 1304, 156 00 PRAHA 5
Policie ČR, OŘ DI Nymburk
Agentura logistiky, Reg. stř. voj. dopravy Hradec Králové, Velké nám. 33, 500 01 HRADEC KRÁLOVÉ
spis

