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MĚSTSKÝ   ÚŘAD   KRALUPY   NAD   VLTAVOU 
S t a v e b n í     ú ř a d 

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
 

 

Č.j.: MUKV 27892/2016 VYST  V Kralupech n. Vlt., dne 17.05.2016 
Spis.zn.: MUKV-S 10029/2015 VYST   

 
 

Vyřizuje: 
Tel.: 
E-mail: 

L. Millerová 
315 739 915 
lenka.millerova@mestokralupy.cz 

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

 
 
České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, Čakovice, 190 00 Praha 9, IČ: 275 84 534 v 

zastoupení společností REGIONPROJEKT, s.r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 482 93 806 
(dále jen "žadatel") dne 29.10.2015 podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

 
„Pískovna Vojkovice,  

sociálně technické zázemí (STZ), stavební úpravy účelové komunikace a dopravního připojení, 
přípojka VN, trafostanice (TS)“, 

 
na pozemku k.ú. Křivousy 
parc.č. 829/4, 895/34, 895/18, 895/96, 895/7, 895/102, 895/115, 895/1, 895/114, 895/113, 954, 829/1, 
945/1, 859/2, 944, 943,  
na pozemku k.ú. Všestudy u Veltrus 
parc.č. 226/193, 226/194, 226/232, 226/4, 226/228, 226/229, 226/192, 226/230, 367/2, 363, 360/1, 361 
na pozemku k.ú. Dušníky nad Vltavou 
parc.č. 275 
na pozemku k.ú. Vojkovice u Kralup n.Vlt. 
parc.č. 358/6, 261/1, 261/11, 361/2 

 

Stavba obsahuje: 
• sociálně technické zázemí pro pískovnu (STZ) na pozemku parc.č. 829/4 k.ú. Křivousy, 

STZ bude oplocené a bude obsahovat tyto objekty:  
1 buňka expedice 
2 mostová váha 
3 žumpa  
4 buňka s WC a umývárnou 
5 buňka pro šatnu 
6 buňka pro kancelář 
7 buňka pro denní místnost 
8 buňka pro sklad 

9 parkovací stání 
10 trafostanice 
11 vrtaná studna 
12 jímka na úkapy 
13 stáčení pohonných hmot (typ Bencalor) 
14 montovaná hala 
15 kontejner odpadu  

 
 
Stavba STZ bude napojena novou kabelovou přípojkou NN z nové stožárové TS. Přípojka bude ukončena 
v pojistkové skříni RIS v prostoru STZ. 
Zásobování STZ vodou bude z nové vrtané studny. Voda z vrtu bude používána pouze jako užitková pro 
hygienické zázemí. Pitná voda bude dovážena balená. 
Kanalizace z hygienického zařízení bude svedena do nové žumpy o objemu 5 m3. 
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• přípojka VN, trafostanice (TS) na pozemku parc.č. 829/4 k.ú. Křivousy 
Na stávajícím venkovním vedení VRAŇANY VN3540 (82-11) bude vyměněn stávající podpěrný 
bod č. 12 (10,5/3kN) za nový odbočný sloup s odpovídajícím vrcholovým tahem. Na tomto místě 
bude osazen nový odbočný úsekový odpojovač Flc včetně kruhového uzemnění. Přípojkou VN 22 
kV z nového odpínače Flc bez mezipodpory bude připojena nová stožárová trafostanice (TS), která 
bude umístěna v STZ. 

• stavební úpravy veřejné účelové komunikace 
Úsek ZU1-KU1  - v tomto úseku bude realizována nová zpevněná účelová komunikace š. 6,00 m na 
pozemku parc.č. 895/34, 895/18, 895/96, 895/7, 895/102, 895/115, 895/1, 895/114, 895/113, 954, 
829/1, 945/1, 859/2, 944, 943, 829/4 v k.ú. Křivousy,  na pozemku parc.č. 226/193, 226/194, 
226/232, 226/4, 226/228, 226/229, 226/192, 226/230, 367/2, 363 v k.ú. Všestudy u Veltrus  a na 
pozemku parc.č. 275 k.ú. Dušníky nad Vltavou. 
Úsek KU1-ZU2 - v tomto úseku bude upravena stávající komunikace, spočívající ve zpevnění 
povrchu na šířku  6,00 m 
Úsek ZU2-KC – v tomto úseku bude upravena stávající komunikace a její rozšíření na sousední 
parcely se zpevněním povrchu na šířku 6,00 m. 
V části trasy mezi pozemky parc.č. 829/4 a 945/1 k.ú. Křivousy bude pro komunikaci využit pouze 
pozemek stávající solnice parc.č. 944 k.ú. Křivousy šířky cca 3,50m. V tomto úseku dlouhém cca 
72,0 m bude komunikace obousměrná, ale pouze s jedním jízdním pruhem. V tomto úseku budou mít 
přednost naložená vozidla vyjíždějící z prostoru těžebny nebo STZ. Přednost v jízdě bude upravena 
svislým dopravním značením. 

• úprava stávajícího dopravního připojení  (ZC) na pozemku parc.č. 358/6, 261/1, 261/11, 361/2 
k.ú. Vojkovice u Kralup n.Vlt. a parc.č. 360/1 a 361 k.ú. Všestudy u Veltrus. 
Bude provedena úprava dopravního připojení stávající komunikace na silnici č. III/24212 spočívající 
v úpravě výjezdových oblouků, zpevnění 20 m účelové komunikace před výjezdem. 

 
 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, 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 
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje  podle § 87 odst. 1  stavebního zákona  zahájení  územního  řízení 
a  současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán a záměr byl 
posuzovaný ve zjišťovacím řízení (EIA),  nařizuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona k projednání 
žádosti veřejné ústní jednání na den 

21. 07. 2016  (úterý)   v  9 : 00  hodin 
se schůzkou pozvaných na 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 
4. patro, velká zasedací místnost  

 

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena 
nejméně 30 dnů předem.  

Po tuto dobu stavební úřad umožní každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí a pořizovat 
si z něho výpisy. Do podkladů  rozhodnutí  lze nahlížet v kanceláři č. 225 stavebního úřadu,  ve dnech 
pondělí a středa 8,00-12,00  a 13,00 -17,00 hodin nebo ve čtvrtek 12,00-15,00 hodin v ostatních dnech po 
telefonické domluvě. 

Žadatel v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru 
v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (obsah informace viz. § 8 vyhlášky 503/2006 
Sb.) byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě: 

na pozemku parc.č. 829/4 k.ú. Křivousy, v místě budoucího oplocení sociálně technického zázemí (vedle 
stávající příjezdové polní cesty pozemek parc.č. 943 k.ú. Křivousy) 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a 
námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, při kterém musí být  
nejpozději  uplatněny také  připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží.  

K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.  
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Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 
stavebního, se nepřihlíží.  

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.  

Účastník řízení, kterým je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, 
nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti 
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.  

Veřejnost může v tomto navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve 
lhůtě 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). 

Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 
dnů ode dne informací podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., stává se účastníkem řízení též obec 
dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost. 

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 
3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. 

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky se  nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
 
 

    Jiří P o l á k 
                                                                                                       vedoucí stavebního úřadu 

v době nepřítomnosti zastupuje  
                              Ladislava Sobotová                   
 
 
Příloha pro vyvěšení na úřední desce: 
Příloha  č. 1 -  žádost (vyplněný formulář žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby) 
Příloha  č. 2 - informace podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí  
Příloha č. 3 – snímek z mapy.cz s vyznačením záměru 
 
 

 
 

Tato oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů 
 
 
…………………………..      ………………………… 

Vyvěšeno dne        Sejmuto 

         Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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Obdrží: 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky) 

- České štěrkopísky, spol. s r.o., Cukrovarská 34, Čakovice, 190 00 Praha 9,  
             v zastoupení REGIONPROJEKT, s.r.o., Horova 12, 400 01 Ústí nad Labem 
- Obec Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 
- Obec Všestudy, Všestudy 7, 277 46 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. (dodejky) 
- Beton Brož s.r.o., Dědina 484, 68 354 Otnice 
- Jaromír Pavliš, Komenského 154, 277 46 Veltrusy 
- Ing. Petr Hurdík, Kmochova 462, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
- UNIM spol. s r.o., Všestudy 18, 27746 Všestudy 
- AGEKO spol. s r.o, Dušníky nad Vltavou 10, 27746 Všestudy 
-   Závlahy Vltava III, spol. s r.o., Mratín 131, 250 63 Mratín  
-   ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
 
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. (veřejnou vyhláškou) 
- Vlastníci pozemků v katastrálním území Křivousy 

parc.č. 895/33, 895/38, 895/97, 829/2, 829/3, 829/3, 859/1, 860 
- Vlastníci pozemků v katastrálním území Všestudy u Veltrus 

parc.č. 157/1, 226/179, 226/180, 226/181, 226/182, 226/24, 226/183, 226/184, 226/186, 226/187, 
226/188, 226/189, 226/177, 226/3, 226/178, 226/190, 226/191 

- Vlastníci pozemků v katastrálním území Dušníky 
parc.č. 223/4, 224 

 
Dotčené orgány 
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 

Praha 5 
- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí4, P.O.BOX 31, 

110 01 Praha 1 
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy n.Vlt. 
- MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor ŽP, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy n.Vlt. 
-    MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor RIaSM - památky, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy n.Vlt. 
- Hasičský záchranný sbor územní odbor Mělník, Bezručova č.p. 3341, 276 01  Mělník  
- Krajská hygienická stanice územní pracoviště v Mělníku, Pražská č.p. 391, 276 01  Mělník 
- MŽP, odbor EIA, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 
- MŽP, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10 
 
Ostatní  
- Správa železniční dopravní cesty, stát. org., Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
- UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 00 Litvínov  
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 150 21 Praha 
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, 

Bezručova 2796, 276 01 Mělník 
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
- Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 27201 Kladno 
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, 

Hradební 772/12, 111 21 Praha 
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 
 
K vyvěšení na úřední desce: 
- Obec Vojkovice, Vojkovice 137, 277 44 
- Obec Všestudy, Všestudy 7, 277 46 
1x spis 
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