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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ – stavební povolení
Výroková část:
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle §104 odst. 2
písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů dále jen „vodní zákon“, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, a speciální stavební úřad
příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) dále jen „stavební zákon“
Účastníku vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70889953
CZ-NACE 36000, 16230, 25620, 25720, 351, 431, 471, 49393, 49410, 5590, 56100, 63, 702, 711, 84240
I.
Vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 odst. 1) vodního zákona ustanovení a § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního
díla „Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín“ na pozemcích parc.č. 831/1, 831/2, 831/3, 831/4, 831/5, 831/7, 831/8,
831/9, 831/10, 831/11, 831/12, 832, 834 v k.ú. Bukol, parc.č. 958/1 v k.ú. Křivousy, parc.č. 1836, 1837, 1879, 1882,
1971, 1972, 1973, 2038, 2039, 2040, 2156, 2162 v k.ú. Lužec nad Vltavou, parc.č. 625/5, 625/9, 626 v k.ú. Vraňany,
parc.č. 1470, 1471, 1469 v k.ú. Zálezlice, obec Vojkovice, obec Lužec nad Vltavou, obec Vraňany, obec Zálezlice, okres
Mělník, Středočeský kraj, vodní tok Vltava, ČHP: 1-12-02-0970-0-00, 1-12-02-0950-0-00, 1-05-04-0630-0-00, ř. km 5,6
– 10,2, určení stavby orientačně souřadnice X, Y, S-JTSK: začátek 101465.31, 742805.04 konec 1017753.17,
738326.18.
Stavba zahrnuje stavební objekty:
SO 01 Levý břeh pod Lužcem
Levý břeh Vltavy ř. km 5,63 – 7,35 zakončený dřevní hmotou získanou z kácení, odstranění opevnění břehu a snížení
úrovně terénu horní břehové hrany, vytvoření mělkovodního pásma, stabilizace nově vytvořeného břehu
SO 02 Pravý břeh pod přívozem
Pravý břeh Vltavy ř. km 7,39 – 8,20 zdola zakončený sejmutím úživných zemin a vytvořením obnažované a trvale
zatopené pláže, odstranění opevnění břehu, posun horní břehové hrany přibližně o 15 m od toku a vytvoření
půdorysně nepravidelné periodicky obnažované pláže a několika bočních tůní vč. Instalace stabilizované dřevní
hmoty získané z kácení, materiál získaný z rozebrání stávajících dlažeb bude využit pro vytvoření ploch kamenných
pohozů
SO 03 Pravý břeh nad přívozem
Pravý břeh Vltavy ř. km 8,28 – 9,57 zakončený opevněním břehu z kamenného záhozu, které je navrženo s ohledem
na připravovanou realizaci lávky v Lužci nad Vltavou, odstranění stávajícího opevnění, vytvoření mělkovodního
pásma a pásu periodicky obnažovaných pláží, vytvoření balvanitých výhonů, vytvoření bočního koryt, materiál
získaný z rozebrání stávajících dlažeb bude využit pro vytvoření ploch kamenných pohozů
SO 04 Levý břeh nad Lužcem
Levý břeh Vltavy ř. km 9,47 – 10,20, ve spodní části bude vytvořeno širší mělkovodní pásmo a periodicky zaplavovaná
pláž tvořená odtěžením levého břehu a částečným násypem štěrkopísků z koryta, vytvoření bočního koryta, materiál
získaný z rozebrání stávajících dlažeb bude využit pro vytvoření ploch kamenných pohozů
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Údaje o stavbě vodního díla a účel užití povolené stavby vodního díla:
Jedná se o novou stavbu – přírodě blízkou úpravu vodního toku. Cílem úprav vodního toku je zvětšení (rozšíření)
průtočného profilu řeky Vltavy, odstranění koncentračních hrází, které při povodních tvoří neprůtočné oblasti
a omezují aktivní průtočný profil. Dalším účelem stavby je získání prostředí, které se částečně přibližuje přírodě
blízkému vývoji a lze předpokládat, že bude významným stanovištěm pro vodní a na vodu vázané druhy živočichů a
rostlin, posílena bude funkce nadregionálního biokoridoru. Jedná se o horní polovinu opatření ID DV110016 z plánu
oblasti povodí Dolní Vltavy.
II.
1.

2.
3.

4.

5.

stanoví pro provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3) vodního zákona a ustanovení §115
stavebního zákona současně tyto podmínky a povinnosti:
Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín“
vypracované Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901, oprávněná
osoba Ing. Pavel Menhard, ČKAIT: 0010891, srpen 2017, zak.č. 3248/002; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
Před zahájením stavby vodního díla 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 staveništi do kolaudace stavby
vodního díla.
Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
při stavebních pracích a dbáno o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména v souladu s nařízením vlády č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
v platném znění.
Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:

a) podmínky stanoviska KÚ Stč. kraje, OŽPaZe č.j. 167592/2016/KUSK ze dne 13.12.2016:
z hlediska zákona č. 114/1993 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
- před realizací záměru provést aktuální podrobný přírodovědecký průzkum dotčeného území v relevantním
období s ohledem na zjištění živočišných druhů - skokan skřehotavý, ropucha zelená, morčák velký, užovka
podplamatá, užovka obojková, ještěrka obecná, vranka obecná, jelec jesen, velevrub malířský, škeble rybničná, a
na základě výsledků tohoto průzkumu budou přijata opatření k ochraně cenné fauny a popř. flóry před
negativními dopady stavby,
- pokud bude negativní dotčení zvláště chráněné bioty nevyhnutelné, orgán ochrany přírody upozorňuje, že
škodlivě zasahovat do vývoje zvláště chráněných rostlin a živočichů je možné pouze na základě předchozí
souhlasné výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, kterou je možné udělit v zájmu ochrany
nebo pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, v případech taxativně vyjmenovaných
v zákoně č. 114/1992 Sb.,
- při realizaci záměru musí být postupováno takovým způsobem a musí být realizována adekvátní opatření, aby
nedošlo k poškození ani významnému omezení ekologicko – stabilizačních funkcí nadregionálního biokoridoru
58 Údolí Vltavy – K10 (např. odstranění dřevin provádět v době vegetačního klidu, zabezpečit ponechávané
dřeviny proti poškození, zamezit poškození okolních ploch mimo stavbu a vymezené plochy pro manipulaci,
stavbou dotčené plochy uvést do původního či přírodě blízkého stavu, navrhnout preventivní opatření a
opatření pro případ havárie k ochraně jakosti vody, zajistit skrývky proti splachu zemin do řeky apod.)
b) podmínky rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŽPaZe č.j. 118998/2017/KUSK ze dne 30.10.2017.
c) podmínky ze závazného stanoviska KÚ Stč. kraje, OŽPaZe č.j. 001446/2017/KUSK ze dne 18.01.2017:
- Při budování a provozování předmětné stavby musí být dodrženo zejména ustanovení § 11 zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon),
(zejména nesmí dojít k poškození nadzemní ani kořenové části vedlejších porostů, na vedlejší pozemky určené
k plnění funkcí lesa nebudou vjíždět žádné mechanizmy, pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou po
vybudování stavby sloužit jako deponie zeminy z výkopových prací, složiště materiálu nebo jako skládka odpadu)
a dále pak i ostatní příslušná ustanovení lesního zákona.
- Vypořádání se dle § 13 lesního zákona (omezení, odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa), kdy před
zahájením stavební činnosti bude pozemek rozdělen dle geometrického plánu a uhrazen poplatek za dočasné,
případně trvalé odnětí funkcí lesa.
d) podmínky z rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŽPaZe č.j. 123551/2017/KUSK ze dne 26.10.2017.
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e) podmínky z vyjádření MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru životního prostředí č.j. MUKV 68212/2017 OŽP ze dne
20.03.2017:
1. Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů v platném
znění, zvláště pak odpady stavební a demoliční. Vzniklé odpady budou dle § 9a odst. (1), zákona o odpadech
přednostně nabídnuty k recyklaci, pokud jejich recyklace nebude možná, budou nabídnuty k jinému využití,
teprve poté předány dle § 16 odst. (1) písm. c) zákona o odpadech oprávněné osobě k jejich odstranění. Odpady
budou dle §16 odst. (1) písm. e) a f) zákona o odpadech shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a
kategorií a budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. O těchto odpadech
bude vedena dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech průběžná evidence.
Upozorňujeme na skutečnost, že odpady lze využívat pouze v zařízeních k využívání, odstraňování, sběru nebo
výkupu odpadů. Tato zařízení je možno provozovat dle § 14 odst. (1) zákona o odpadech pouze na základě
souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje, který uděluje souhlasy k provozování zařízení k využívání,
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů s jeho provozním řádem.
Mimo zařízení schválená KÚ lze dle § 14 odst. (2) zákona o odpadech využívat pouze odpady, které splňují
požadavky stanovené pro vstupní suroviny, které splňují přílohu č. 10 - tabulku č. 10. 1. ,,Nejvýše přípustné
koncentrace škodlivin v sušině odpadu“ a tabulku č. 10.2. ,,Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů „
vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu,
v platném znění.
MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí bude předložena průběžná evidence všech odpadů
vzniklých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. odstranění.
2. Při určování pozemků k přemístění skrývky je třeba dodržet, že skrývka ornice, popř. podorničí musí být
umístěna na parcelách s nižší, nebo stejnou kvalitou, na pozemky zemědělsky využívané a pozemky, které
nejsou v platných územních plánech v budoucnu určeny k zástavbě, či jinému nezemědělskému využití.
Investor při výběru pozemků zajistí na svůj náklad zmapování sítí, umístěných na dotčených pozemcích, které by
mohly být dotčeny navážením skrývky a projednání této akce s vlastníky sítí.
Při plánování převozu skrývky investor trasu projedná se správci komunikací a obcemi, které budou navážením
dotčeny.
Po přemístění a rozprostření skrývky na určeném pozemku bude sepsán protokol o převzetí, podepsaný
vlastníkem pozemku a tento protokol předán orgánu ochrany ZPF.
Pro nezemědělské účely jako zatravnění ploch doporučujeme výšku vrstvy ornice 10 cm, pro výsadbu stromů a
keřů 20-30 cm ornice.
Požadujeme zachování přístupu k sousedním pozemkům pro běžnou zemědělskou techniku, aby nedošlo
k omezení hospodaření a využití pozemků k zemědělskému využití.
V případě dočasného záboru zemědělské půdy do 1 roku včetně uvedení pozemků do původního stavu je
investor toto povinen v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) písemně oznámit nejméně 15 dní před zahájením realizace
příslušnému orgánu ochrany ZPF.
Minimálně 1 měsíc před zahájením stavby předložit návrh hospodárného využití ornice a podorničí z pozemků
ZPF. Pokud v průběhu stavby bude ukládání kalů na ZPF, musí být dodržena vyhláška č. 257/2009 Sb. a § 3a
zákona č. 334/1992 Sb. o ZPF.
f)
-

-

Podmínky ze závazného stanoviska MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP č.j. 2515/2017 OŽP a č.j. MUKV 4848/2017 OŽP
ze dne 18.01.2017:
Odstraňování dřevin včetně úklidu dřevní hmoty bude provedeno mimo období hnízdění ptáků (od srpna do
března).
Pro dřeviny podléhající povolení ke kácení dle § 8 zákona, vlastník pozemku, na němž se předmětné dřeviny
nachází, požádá o povolení místně příslušný obecní úřad.
Nesmí dojít k poškození ponechávaných dřevin rostoucích mimo les. Pokud jsou dřeviny pracemi ohroženy, je
nutno učinit opatření k jejich ochraně.
Veškerý materiál musí být ukládán mimo plochy s dřevinami (nesmí dojít ani k dočasnému nahrnutí materiálu ke
kmenům ponechávaných dřevin a ke snížení ani zvýšení výšky stávajícího terénu v prostoru povrchového
kořenového systému těchto dřevin).
Žadatel požádá Krajský úřad Středočeského kraje o udělení výjimky z ochranných podmínek zvlášť chráněných
druhů živočichů.
Žadatel bude informovat MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí o plánovaném zahájení prací
nejpozději pět dní před jejich započetím.
Platnost tohoto stanoviska je omezena do 31.12.2021.
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g)
h)
-

-

-

i)
j)
-

-

Podmínky z vyjádření ČIŽP zn. ČIŽP/41/2017/3136 ze dne 3.11.2017:
Po dobu stavebních prací i po ukončení je nutno zachovat v provozu výpustní objekty z čistíren odpadních vod –
ČOV Vojkovice k.ú. Bukol, pravý břeh, ČOV Lužec n.Vlt. levý břeh a ČOV Zálezlice pravý břeh.
Podmínky z vyjádření MěÚ Neratovice, OŽP č.j. MěÚN/84110/2017 ze dne 11.10.2017:
Pozemky parc.č. 1469-1471 v k.ú. Zálezlice dotčené stavbou nesmí být omezeny či ohroženy, popř. zcela
znehodnoceny stavbou.
Během realizace záměru je nutné dodržet podmínky uvedené v kapitole 7.1.6 „Závěrečné zprávy biologického
průzkumu břehů Vltavy mezi obcemi Vraňany a Kozárovice z července 2017, provedeného Český svazem
ochránců přírody, který je součástí projektové dokumentace.
Pozemek parc.č. 1448 k.ú. Zálezlice (trvalý travní porost) bude při stavbě využíván jako přístup pro odvoz
přebytečné zeminy a je nutné se řídit ustanovením dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu. Tzn., že pro zábor zemědělské půdy kratší než 1
rok k nezemědělským účelům včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu je nutné,
aby investor stavby oznámil termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní
předem písemně příslušnému orgánu ochrany ZPF (OŽP MěÚ Neratovice) včetně nezbytných příloh. V případě
využití pozemku pro nezemědělské účely včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu
bylo delší než 1 rok, je nutné, aby investor stavby požádal o vydání souhlasu s dočasným odnětím půdy ze ZPF
dle § 9 odst. 1 zákona OŽP MěÚ Neratovice. Žádost se podává v souladu s § 9 odst. 6 zákona včetně potřebných
dokladů.
Veškeré produkované odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před
odvozem nebo předáním vytříděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány, případně
předány k recyklaci. O množství vzniklých odpadů a způsobu nakládání s nimi (včetně případného vyloučení
nebezpečných vlastností) bude vyhotovena písemná zpráva. Tato zpráva bude zaslána do 15 dní od ukončení
stavebních prací odboru životního prostředí včetně dokladů o předání odpadu – vážní lístek, faktura atd.
Podmínky rozhodnutí MěÚ Neratovice, OŽP č.j. MěÚN/01465/2017 ze dne 6.1.2017.
Podmínky z vyjádření MěÚ Mělník, OŽPaZe č.j. 4136/ZP/17/MAZY ze dne 24.10.2017, č.j. 3938/ZP/16/LETO ze
dne 20.12.2016:
Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozující rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly,
minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti bude řešena v souladu
s ČSN DIN 18920 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Požadujeme nepoužívat pro výsadby dřeviny, které trpí na silně rozšířené choroby a škůdce, které výrazně
zkracují životnost.
Do plánu revitalizace bude zahrnuta podpora domácího topolu černého (Populus nigra, nová výsadba z místních
zdrojů, ochrana stávajících živých i odumírajících jedinců).
Investor bude informovat MÚ Mělník, odbor životního prostředí o zahájení stavebních prací minimálně 5 dní
před započetím.
Vyzvat Odbor životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník, úsek ochrany přírody a krajiny k vydání stanoviska
ke kolaudačnímu souhlasu či užívání stavby.
Veškeré produkované odpady budou v místě samém podrobeny vizuální kontrole a v případě potřeby před
odvozem nebo předáním vytříděny dle druhů a kategorií. Odpady budou přednostně recyklovány, případně
předány k recyklaci. Původce odpadu je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se
zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Hlavním
odpadem, který bude vznikat při stavbě, je přebytečná zemina z výkopů kat.č. odpadu 17 05 04, kategorie O –
ostatní odpad. Při nakládání s tímto odpadem bude postupováno dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění. O množství vzniklých odpadů
a způsobu nakládání s nimi (včetně případného vyloučení nebezpečných vlastností) bude vyhotovena písemná
zpráva. Tato zpráva bude zaslána po ukončení stavebních prací nebo v dostatečném časovém předstihu před
vydáním kolaudačního souhlasu odboru životního prostředí včetně dokladů o předání odpadu – vážní lístek,
faktura atd. Na základě předložené písemné zprávy vydá úsek odpadového hospodářství stanovisko ke
kolaudačnímu souhlasu či užívání stavby.
Při realizaci záměru dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v
§13 lesního zákona. Po zaměření stavby a vyhotovení geometrického plánu na přímo dotčenou část lesního
pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Lužec nad Vltavou (o výměře cca 14255 m2), požádat o trvalé odnětí přímo dotčené
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části pozemku. K žádosti doložit veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti
o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Dodržet podmínky stanovené LČR, s.p., LS Mělník ve vyjádření č.j. LCR176/002199/2016 ze dne 3.10.2016 a č.j.
LCR176/002409/2016 ze dne 26.10.2016.
k) podmínky ze závazného stanoviska MěÚ Mělník, OŽPaZe č.j. 4176/ZP/16/DIMA ze dne 14.12.2016 a č.j.
4177/ZP/16/DIMA ze dne 2.1.2017:
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže než 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů, které mají být
ponechány a nebyl tak porušen závažným způsobem kořenový systém.
Platnost stanoviska je omezena do 31.12.2021.
l) Podmínky vyjádření MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru dopravy č.j. MUKV 82977/2017 OD ze dne 15.11.2017 a
ústně do protokolu dne 7.12.2017:
V rámci stavby, resp. při vedení staveništní dopravy budou přijata opatření, která zajistí bezpečnost silničního
provozu zejména na silnicích III. tř. (č. III/10151 a č. III/10154), popř. bude stanovena přechodná úprava
silničního provozu na dotčených komunikacích, o kterou požádá zhotovitel stavby, v souladu s ustanovením § 77
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Odbor dopravy, MěÚ
Kralupy n.Vlt. nejméně 30 dní před zahájením stavebních prací. Součástí žádosti bude návrh užití dopravních
značek v grafické podobě.
Bude zajištěna bezpečnost na komunikacích s nevyhovujícími šířkovými parametry (např. organizací dopravy tak,
aby nedošlo ke vzájemnému míjení nákladních vozidel v těchto úsecích.
m) Podmínky z vyjádření Státní plavební správy – pobočka Praha zn. 8879/PH/17 ze dne 6.11.2017:
stavba bude provedena v souladu s předpisy o státní vnitrozemské plavbě.
V souladu s vyhláškou č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a
dopravě nebezpečných věcí, revitalizace umožní úpravu vodní cesty na požadované parametry tj. šířku přímé
plavební dráhy 50 m s příslušnými korekcemi v oblouku, plavební hloubky tj. 2,80 m + 0,50 m (bezpečnostní
marže).
Případná omezení plavebního provozu v daném úseku budou zapracována v harmonogramu stavby, který bude
projednán se Státní plavební správou.
Termín zahájení stavby bude oznámen minimálně 14 dní předem Státní plavební správě.
7. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
A) podmínky z vyjádření Obce Zálezlice č.j. 201740 ze dne 18.10.2017:
Na všech komunikacích v majetku obce – jedná se zčásti o nezpevněné komunikace, bude nutné po
opakovaných průjezdech a případném propadu komunikace použít na opravy materiál – lomový kámen frakce 032. Po ukončení akce na vrchní úpravu komunikací použít tzv. frézovanou živice.
Před započetím prací provést pasport místních komunikací za účasti pracovníka Obecního úřadu Zálezlice a po
ukončení akce taktéž předání komunikací pracovníku Obecního úřadu Zálezlice.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nezpevněné komunikace a množství přepravovaného materiálu lze
předpokládat vyšší náklady na údržbu a opravy po ukončení akce a proto je nutné již v rozpočtu, který půjde do
soutěže na zhotovitele, počítat s částkou cca 2 mil. Kč.
Podmínky a průjezdní trasy budou upřesněny se zhotovitelem akce.
Požadujeme na akci zajistit váhy na vážení naložených vozidel, aby nedocházelo k jejich přetěžování, a čistící
stroj na asfaltové komunikace.
Přesné zahájení prací požadujeme oznámit minimálně 1 měsíc předem. Požadujeme částku n opravu vlastních
místních komunikací zahrnout do nákladů na samotnou stavbu.
B) podmínky z vyjádření Obce Vojkovice ze dne 3.11.2017:
Požadujeme vhodné dopravní trasy, které nebudou zatěžovat naše místní části neúnosnou dopravní zátěží.
Pozemek parc.č. 836 v k.ú. Bukol je ve vlastnictví Obce Vojkovice, je třeba při jeho dočasném záboru postupovat
podle obecně závazné vyhlášky obce Vojkovice. Po ukončení akce bude provedena úprava této komunikace a
zkvalitnění jejího povrchu.
Požadujeme být přizvání na kontrolní dny stavby, kde je nutná účast zástupce obce Vojkovice.
C) podmínky z vyjádření ČHMÚ zn. 656/17 ze dne 5.9.2017
sdělení termínu zahájení stavebních prací, abychom mohli operativně upravit měrnou křivku průtoku v naší
stanici,
stavební práce pokud možno provádět od nejvrchnějšího výhonu (nejdále proti proudu a posouvat se s pracemi
postupně po proudu).
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D) podmínky z vyjádření Povodí Vltavy, s.p. zn. 59309/2017-242/Ma ze dne 26.10.2017:
Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí
být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy a vývoj srážkové situace a bude ve spojení s povodňovou
komisí ORP Kralupy nad Vltavou. Pro realizaci stavby bude vypracován povodňový plán.
Na revitalizaci nelze z technických důvodů realizovat téměř žádnou údržbu, revitalizace bude ponechána svému
dalšímu přirozenému vývoji.
E) podmínky z vyjádření KSÚS Středočeského kraje, p.o. zn. 7187/17/KSÚS/MHT/PoS ze dne 8.11.2017:
V dostatečném časovém předstihu nám bude oznámen termín a časový harmonogram stavby.
Před začátkem stavby bude provedena detailní prohlídka (za účasti investora, zhotovitele, KUSK SK), na základě
které bude vypracován podrobný pasport komunikace (foto, video, popis).
Nebude docházet ke znečišťování komunikací.
Při výjezdu z nezpevněných cest na komunikace II. a III. tříd požadujeme vybudovat oklepové plochy.
Po dokončení stavby požadujeme obnovu povrchu silnice III/10151 (staničení od 12,800 km do 13,800 km)
v Zálezlicích v celé šíři.
Po dokončení stavby bude porovnán aktuální stavební stav silnic s provedeným pasportem a na základě tohoto
srovnání bude určen rozsah a technologie opravy.
Investor zajistí zařazení položek opravy (oprava vozovek v celé šíři, obnova krajnic…atd) všech dotčených
komunikací II. a III. tříd do rozpočtu stavby.
Pokud dojde ke změně tras dopravy, žádáme s námi projednat.
F)
-

-

-

G)
-

H)
-

podmínky z vyjádření ČEPRO, a.s. č.j. S1/670/2016/111/FR/2016 ze dne 19.12.2016 a č.j.
S1/398/2017/105/FR/2017 ze dne 25.10.2017:
Akce se dotýká produktovodů, kde platí omezení podle zákona č. 189/1999 Sb-, zákona č. 161/2013 Sb. a podle
ČSN 650204 (Dálkovody hořlavých kapalin.). Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné hmoty a ropu
je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.
Ochranné pásmo je dle ČSN 650204 charakterizováno jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, které je
bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení plynulého provozu dálkovodu a k zajištění
bezpečnosti osob a majetku.
Dle zákona č. 189/1999 Sb. v § 43 odst. 4) (zákon o nouzových zásobách ropy v aktualizovaném znění)je,
v ochranném pásmu skladovacích zařízení, produktovodů a ropovodů i mimo ně je každý povinen zdržet se
jednání, kterým by mohl poškodit produktovod, ropovod nebo skladovací zařízení nebo ohrozit nebo omezit
jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození
skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu.
V souladu se zákonem č. 161/2013 Sb. a s přihlédnutím k ČSN 650204 požadujeme jako provozovatel
dodržovat:
v místě křížení produktovodů musí být vyhlášen zákaz bagrování dna do vzdálenosti nejméně 100 m na obě
strany od místa křížení dle ČSN 650204,
břehy požadujeme v místě křížení s produktovodem zpevnit lomovým kamenem na každou stranu 2 m
dodržet vládní nařízení č. 29/1959 Sb. odst. 3 písmeno f), je zakázáno do vzdálenosti 3 m provádět činnosti,
které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich
navršování, sondy a vysazování stromů,
v zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést
k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů).
Před zahájením prací naše zařízení vytyčit. Práce vám na objednávku provede tel. 602178203, ČEPRO, a.s.,
Produktovody, Štětí.
Před zahájením prací kontaktovat vedoucího technologa D ČEPRO, tel.: 602187202.
podmínky z vyjádření NET4GAS, s.r.o. zn. 6654/17/OVP/Z ze dne 22.8.2017:
Práce budou probíhat v blízkosti bezpečnostního pásma VTL plynovodu nad 40 barů DN 500. V případě, že práce
budou zasahovat do bezpečnostního pásma NET4GAS (§ 68 odst. 2 energetického zákona 4 m a bezpečnostní
pásmo 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany), požádejte min. 7 dní před zahájením
prací o stanovení podmínek pro práce v bezpečnostním pásmu.
Podmínky z vyjádření Závlahy Vltava III. spol. s r.o. zn. 17/V/17 ze dne 6.11.2017:
nesmí být porušeno naše závlahové zařízení – přivaděč k čerpací stanici závlahové vody pro celou naši soustavu a
dva vypouštěcí objekty, přímo na břehu Vltavy je vtokový objekt ř. km 9,00 pravá břeh, před zahájením stavby
požadujeme schůzku přímo v terénu pro vytyčení sítí o dohodnutí přesných podmínek střetu,
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- vzhledem ke zvýšení a stabilizaci hladiny Vltavy požadujeme případně dle dohody přednostně realizovat výhon na
ř. km 8,69, který zlepší podmínky odběru závlahové vody, požadujeme proto zařadit stavbu SO 03 Pravý břeh nad
přívozem do I. etapy výstavby.
8. Termín zahájení zemních prací je třeba oznámit Archeologickému ústavu AV ČR v Praze dle § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum.
9. Před zahájení stavby zajistit aktuální vytyčení tras technické a dopravní infrastruktury v místě střetu, zajistit
aktuální stanoviska vlastníků a provozovatelů technické a dopravní infrastruktury a postupovat v souladu s jejich
požadavky.
10. Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2020.
11. Stavba bude provedena dodavatelsky. Před zahájením stavebních prací bude vodoprávnímu úřadu oznámen
zhotovitel stavby (oprávněná osoba - stavby vodního hospodářství).
12. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny po vytyčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, průběžně při
výstavbě a závěrečná kontrolní prohlídka. Přesné termíny kontrolních prohlídek budou vodoprávnímu úřadu
oznámeny nejméně 7 dní před zahájením jednotlivých částí stavby.
13. Po dokončení stavby bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona. K žádosti žadatel doloží
předepsané doklady podle § 7c vyhlášky č.432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:
Žadatel Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70889953 v zastoupení
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901 podal dne 23.10.2017 u MěÚ
Kralupy n.Vlt., odboru životního prostředí jako místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu žádost
o povolení stavby vodního díla „Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní
řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších
předpisů a dalšími doklady, a to:
- doklad o zaplacení správního poplatku 3.000,- Kč
- plná moc k zastupování
- sdělení KÚ Stč. kraje, OŽPaZe č.j. 086430/2017/KUSK ze dne 18.7.2017 – příslušnost vodoprávního úřadu
- vyjádření KÚ Stč. kraje, OŽPaZe č.j. 167592/2016/KUSK ze dne 13.12.2016
- rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŽPaZe č.j. 118998/2017/KUSK ze dne 30.10.2017
- vyjádření KÚ Stč. kraje, OŽPaZe č.j. 183655/2016/KUSK ze dne 16.1.2017
- sdělení KÚ Stč. kraje, OŽPaZe č.j. 116604/2017/KUSK ze dne 9.10.2017
- závazné stanovisko KÚ Stč. kraje, OŽPaZe č.j. 001446/2017/KUSK ze dne 18.01.2017
- rozhodnutí KÚ Stč. kraje, OŽPaZe č.j. 123551/2017/KUSK ze dne 26.10.2017
- vyjádření AOPK ČR č.j. SR/1904/SC/2017-2 ze dne 24.10.2017
- vyjádření ČIŽP zn. ČIŽP/41/2017/3136 ze dne 3.11.2017
- vyjádření MěÚ Neratovice, OŽP č.j. MěÚN/84110/2017 ze dne 11.10.2017
- rozhodnutí MěÚ Neratovice, OŽP č.j. MěÚN/01465/2017 ze dne 6.1.2017
- vyjádření MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru životního prostředí č.j. MUKV 68212/2017 OŽP ze dne 20.03.2017
- závazná stanoviska MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP č.j. 2515/2017 OŽP a č.j. MUKV 4848/2017 OŽP ze dne 18.01.2017
- vyjádření MěÚ Mělník, OŽPaZe č.j. 4136/ZP/17/MAZY ze dne 24.10.2017, č.j. 3938/ZP/16/LETO ze dne 20.12.2016
- závazné stanovisko MěÚ Mělník, OŽPaZe č.j. 4176/ZP/16/DIMA ze dne 14.12.2016 a č.j. 4177/ZP/16/DIMA ze dne
2.1.2017
- vyjádření MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru dopravy č.j. MUKV 82977/2017 OD ze dne 15.11.2017 a ústně do protokolu
dne 7.12.2017
- vyjádření MěÚ Mělník, OŠaK, památková péče č.j. 1842/SKOL/16/MAFO ze dne 8.12.2016
- vyjádření Obce Lužec nad Vltavou č.j. LUZ/1251/2017 ze dne 27.10.2017
- povolení kácení rozhodnutí Obecní úřad Lužec n.Vlt. č.j. 1405/17 ze dne 6.11.2017
- povolení ke kácení Obecní úřad Vraňany č.j. Od-Vra-371/2017 ze dne 2.10.2017
- Vyjádření Obce Zálezlice č.j. 201740 ze dne 18.10.2017
- povolení ke kácení Obec Zálezlice č.j. 201749 ze dne 25.10.2017
- vyjádření Obce Vojkovice ze dne 3.11.2017
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-

rozhodnutí povolení kácení Obecní úřad Vojkovice č.j. MUKV 51931/2016 OŽP ze dne 23.11.2017
vyjádření ČHMÚ zn. 656/17 ze dne 5.9.2017
souhlasné závazné stanovisko HZS Stč kraje, ÚO Mělník ev. Č. ME-920-2/2017/PD ze dne 19.10.20107
vyjádření MěÚ Kralupy n.Vlt., odboru dopravy č.j. MUKV 82977/2017 OD ze dne 15.11.2017 a ústně do protokolu
dne 7.12.2017
- souhlasné stanovisko MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy č.j. MěÚN/92756/2017 ze dne
7.11.2017
- stanovisko KŘ PČR DI Mělník č.j. KRPS-4341-238/ČJ-2017-010606 ze dne 23.10.2017
- vyjádření KSÚS Stč. kraje zn. 7187/17/KSUS/MHT/Pos ze dne 8.11.2017
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p. zn. 59309/2017-242/Ma ze dne 26.10.2017
- vyjádření Státní plavební správy – pobočka Praha zn. 8879/PH/17 ze dne 6.11.2017
- vyjádření ČEPRO, a.s. č.j. S1/670/2016/111/FR/2016 ze dne 19.12.2016 a č.j. S1/398/2017/105/FR/2017 ze dne
25.10.2017
- vyjádření České Radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/175594/2017 ze dne 8.8.2017
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 683263/17 ze dne 4.8.2017
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100785663 ze dne 7.8.2017
- vyjádření Telco Pro Services, a.s. zn. 0200633761 ze dne 7.8.2017
- vyjádření Energotrans, a.s. ze dne 10.10.2017
- vyjádření GridServices, s.r.o. zn. 5001562259 ze dne 21.8.2017
- vyjádření MERO ČR a.s. č.j. 2016/000933/1 ze dne 16.11.2016
- vyjádření MO ČR, Sekce ekonomická sp.zn.: 91604/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 25.11.2016
- vyjádření NET4GAS, s.r.o. zn. 6654/17/OVP/Z ze dne 22.8.2017
- vyjádření SV, a.s. zn. P17710021430 ze dne 19.10.2017
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E27274/17 ze dne 4.8.2017
- vyjádření UNIPETROL RPA, s.r.o. zn. FM/254/2017 ze dne 11.9.2017
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn. MW000006672851762 ze dne 4.8.2017
- vyjádření Závlahy Vltava III. spol. s r.o. zn. 17/V/17 ze dne 6.11.2017
- smlouva o smlouvě budoucí Povodí Vltavy, s.p. a Lesy České republiky, s.p. č. 2343/2017-SML ze dne 30.10.2017
- předběžný souhlas s uložením, dalším využitím, zpracováním zemin – FCC Česká republika, s.r.o., Vltavské
štěrkopísky, s.r.o., KÁMEN Zbraslav, a.s.,
Zahájení řízení oznámil vodoprávní úřad oznámením o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou pod
č.j. MUKV 80637/2017 OŽP ze dne 8.11.2017 a bylo doručeno všem dotčeným správním úřadům a účastníkům řízení,
s pozváním k ústnímu jednání na den 7.12.2017 s možností uplatnit své námitky nejpozději v den konání ústního
jednání, jinak k nim podle § 115 odst. 8 vodního zákona nebude přihlédnuto. Při zveřejnění veřejnou vyhláškou je
dnem doručení 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce. Oznámení veřejnou vyhláškou bylo z důvodu velkého
počtu účastníků řízení – vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Projektová dokumentace „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín“ byla vypracovaná Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901, oprávněná osoba Ing. Pavel Menhard, ČKAIT: 0010891,
srpen 2017, zak.č. 3248/002.
Předložená dokumentace řeší přírodě blízkou úpravu vodního toku, cílem úprav vodního toku je zvětšení (rozšíření)
průtočného profilu řeky Vltavy, odstranění koncentračních hrází, které při povodních tvoří neprůtočné oblasti
a omezují aktivní průtočný profil.
a) Posouzení vodoprávního úřadu: z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných zájmů i jiných
právem chráněných zájmů je uvedený záměr možný. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky ani
zjištěny důvody proti vydání stavebního povolení. Podmínky jednotlivých účastníků řízení a dotčených
správních úřadů byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení byli stanoveni podle
§109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona – vlastníci stavbou dotčených pozemků a staveb na nich a
správci sítí procházejících územím stavby, vlastníci sousedních pozemků, kteří by mohli být dotčeny stavbou
– vzhledem k velkému počtu je doručování formou veřejné vyhlášky.
b) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno územní rozhodnutí MěÚ Mělník, odbor výstavby a rozvoje pod č.j.
3-55/VYS/17/Tě dne 30.3.2017 a souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. 2907/VYS/17/HETE
dne 2.10.2017.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému
úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Kralupy nad
Vltavou, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů stejném jako je počet účastníků řízení
(viz. rozdělovník). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kralupy
n.Vlt. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí. Odvolání lze podat také prostřednictvím datové schránky.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku uložení v datové schránce. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek.
Stavební povolení pozbývá platnost podle § 115 odst.4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let
ode dne, kdy nabylo právní moci.
Ing. Blanka Nedbalová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace „Revitalizace Vltavy Vraňany – Hořín“, Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901, oprávněná osoba Ing. Pavel Menhard, ČKAIT: 0010891,
srpen 2017, zak.č. 3248/002
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů.
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách Města Kralupy nad Vltavou, Obce Vojkovice,
Obce Vraňany, Obce Lužec nad Vltavou a Obce Zálezlice na dobu 15 dnů.
Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce.

vyvěšeno dne
podpis a razítko

sejmuto dne
podpis a razítko

Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 1) správního řádu
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70889953 v zastoupení
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901,
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 2) správního řádu
(doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
Lesy České republiky, s.p.,
Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 250/17, 143 06 Praha 4 – Komořany,
ČEPRO, a.s.,
NET4GAS, s.r.o.,
Závlahy Vltava III.,
Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje,
Povodí Vltavy, s.p.,
Obec Vojkovice,
Obec Zálezlice,
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Obec Chlumín,
Obec Lužec nad Vltavou,
Obec Vraňany,
Obec Nová Ves,
Obec Nelahozeves,
Obec Zlosyň,
Město Veltrusy,
Obec Všestudy,
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci podle § 27 odst. 3) správního řádu
Vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):
pozemky parc. č. 294/10, 294/100, 294/101, 294/102, 294/103, 294/104, 294/106, 294/107, 294/108, 294/109,
294/110, 294/111, 294/112, 294/113, 294/114, 294/115, 294/116, 294/117, 294/118, 294/119, 294/124, 294/125,
294/126, 294/128, 294/133, 294/134, 294/135, 294/138, 294/140, 294/141, 294/21, 294/22, 294/23, 294/32,
294/99, 802/1, 802/2, 802/3, 804/3, 804/4, 805/26, 805/27, 805/28, 805/29, 805/30, 805/31, 805/32, 805/33,
805/34, 805/35, 805/36, 805/37, 805/38, 805/39, 805/40, 805/41, 805/42, 805/43, 805/44, 805/45, 805/46, 805/47,
805/48, 805/49, 805/50, 805/51, 805/52, 805/53, 805/54, 805/55, 815, 823/3, 836, 839/1, 839/2, 95/1 v k.ú. Bukol,
171/1, 171/2, 172/15, 82, 89, 958/3, 960, 961, 962, 965 v k.ú. Křivousy, parc.č. 1316/1, 1370/2, 1835, 1841, 1853,
1861, 1862, 1875, 1876/1, 1877, 1878, 1880, 1881, 1883, 1960, 1961, 1974, 2037, 2041, 2154, 2164, 2165, 2166,
2167, 701/2, 939/7 v k.ú. Lužec nad Vltavou, parc.č. 127/10, 360, 624/4, 625/3, 625/6, 625/7, 625/8, 627, 675,
79/31, 79/32, 889, 912, 1406, 1468, 1472 v k.ú. Zálezlice, 19, 288, 291, 292 v k.ú. Zelčín
Vlastníci pozemků dotčených dopravní trasou (doručení veřejnou vyhláškou):
Parc.č. 74, 836, 133/2, 374/16, 374/20, 374/8, 804/4, 816/1, 816/2, 823/1, 823/2, 831/4 v k.ú. Bukol, parc.č. 674,
273/1, 273/10, 273/11, 273/12, 273/13, 273/6, 273/7, 273/8, 273/9, 712/1 v k.ú. Chlumín, parc.č. 916, 922 v k.ú.
Křivousy, 336, 282/40 v k.ú. Nelahozeves, parc.č. 231/3, 254/2, 254/3, 856/3, 883/1, 883/12, 883/14, 883/15,
883/16, 883/17, 883/49, 883/50 v k.ú. Novoé Ouholice, parc.č. 221/2, 224/1, 225/1, 225/17, 225/19, 225/20, 38/7,
52/2, 81/14, 81/15, 81/7, 84/11, 84/35, 84/35, 84/36, 84/38, 84/39, 84/46 v k.ú. Podhořany, parc.č. 1080, 1084,
1065/1, 1079/1, 1086/1, 433/15, 900/11, 900/12, 900/15, 900/4 v k.ú. Veltrusy, parc.č. 340, 361/2, 365/2, 358, 387
v k.ú. Všestudy u Veltrus, 1227, 1229, 1285, 1286, 1308, 1330, 1331, 1377, 1406, 1409, 1448, 1450, 1468, 1511,
1538, 1561, 1590, 1642, 1643, 1223/1, 1223/4, 1223/5, 1223/6 v k.ú. Zálezlice, 381, 338/1, 338/2, 350/1, 380/1,
380/4, 78/22, 78/6 v k.ú. Zlosyň
Dotčené správní úřady (doporučeně):
MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor ŽP,
MěÚ Kralupy n.Vlt., odbor dopravy,
Policie ČR, DI Mělník,
Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZe, ochrana přírody a krajiny, zemědělství a lesnictví,
MěÚ Mělník, odbor životního prostředí,
MěÚ Mělník, odbor výstavby a rozvoje,
MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí,
Státní plavební správa, Jankovcova 4, P.O.BOX 28, 170 04 Praha 7 – Holešovice,
HZS Středočeského kraje, ÚP Mělník, Bezručova 3341, 276 01 Mělník,
K vyvěšení na úřední desce:
Obec Vojkovice – potvrzení o vyvěšení zaslat zpět na MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP, vodoprávní úřad
Obec Lužec nad Vltavou – potvrzení o vyvěšení zaslat zpět na MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP, vodoprávní úřad
Obec Vraňany – potvrzení o vyvěšení zaslat zpět na MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP, vodoprávní úřad
Obec Zálezlice – potvrzení o vyvěšení zaslat zpět na MěÚ Kralupy n.Vlt., OŽP, vodoprávní úřad
Agentura ochrany přírody a krajiny, oddělení péče o přírodu, revitalizace, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6,
Spis.
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