Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Odbor dopravy
Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:
MÚBNLSB-OD-14513/2019BARRO
Naše sp. zn.: OD-2838/2019-BARRO
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Roman Bárta
326 909 342
roman.barta@brandysko.cz

Datum:

07.02.2019

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Obec Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 pošta Měšice, IČ 00240214, (dále jen
„žadatel“), podal dne 29.1.2019 žádost ve věci vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení (dále jen „společné rozhodnutí“) na stavbu „Parkoviště P+R a
prodloužení komunikace v ulici Nádražní, Hovorčovice“ na pozemcích parc.č. 38/4, 38/1, 42
v katastrálním území Hovorčovice.
Stavba obsahuje:
Stavebním záměrem je vybudovat parkoviště P+R se zpevněnou plochou pro umístění boxů
pro kola, vybudovat zpevněný povrch přilehlé komunikace a tuto komunikaci prodloužit od
parkoviště k veřejné zastávce železnice „Hovorčovice“, na trati 070 Praha – Všetaty. Vše
včetně odvodnění a veřejného osvětlení.
-

SO 101 – parkoviště P+R
SO 401 – veřejné osvětlení
SO 801 – uzamykatelné boxy na kola
SO 102 – prodloužení komunikace
SO 301 - odvodnění

Dnem podání první žádosti bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Digitálně podepsal Roman Bárta
Datum: 07.02.2019 07:48:54
+01:00
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy

MÚBNLSB-OD-14513/2019-BARRO

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav odbor dopravy, jako příslušný speciální
stavební úřad podle § 40 odst. 4 pís. a) zákona č. 13/1997 Sb o pozemních komunikacích
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanovením §94m
stavebního zákona, o z n a m u j e podle §25 správního řádu v souladu s § 144 správního
řádu zahájení společného řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení,
současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
7. března 2019 (čtvrtek) v 9.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby a následné jednání na OÚ Hovorčovice.
Stavebník do stejné lhůty doplní žádost o chybějící doklady a náležitosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stanovisko OSÚÚPPP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav podle § 96b SZ
Závazné stanovisko SÚ Líbeznice na vybudování VO
Stanovisko OSÚÚPPP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Stanovisko OŽP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Stanovisko hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav
Stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje v Praze
Stanovisko KŘP Středočeského kraje, ÜO Praha venkov-VÝCHOD, dopravní
inspektorát
8. Stanovisko majitele vodovodu a kanalizace
9. Souhlas se stavbou majitelů pozemku p.č. 38/1 na situačním výkrese
10. Souhlas se stavbou majitele pozemku p.č. 42 na situačním výkrese

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy do patnácti dnů po
obdržení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit
závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům,
námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.
Sdělujeme Vám, že podle § 36 odst.3 zákona 500/2004 Sb., správního řádu, v souladu
s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j.: 8Afs 21/2009-243, máte možnost před
vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich
zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě do 3 dnů ode dne vypršení
desetidenní lhůty po doručení. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady rozhodnutí,
speciální stavební úřad rozhodne ve věci. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí v kanceláři č. 200 u Odboru dopravy Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě na
tel. 326 909 342.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 SŘ:
Obec Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 pošta Měšice
SŽCD s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
Zdeněk Rezek, Černého 428/4, 182 00 Praha-Střížkov
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Jaroslava Vodvářková, Stará náves 11, 250 64 Hovorčovice
Mgr. Monika Větrovcová, Květinková 370 /16, 130 00 Praha-Žižkov
Kateřina Šilhánová, Ke stadionu 951/36, 196 00 Praha-Čakovice
Poučení:
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a
nesplňují požadavky §89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody
podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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 právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky
proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je
účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou
provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo
stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

(otisk úředního razítka)

Roman Bárta v.r.
Referent silniční hospodářství

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů,
které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje
za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší
informace naleznete na stránkách http://www.brandysko.cz/.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav a OÚ
Hovorčovice po dobu 15 dnů.

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.
Vrátit potvrzení zdejšímu odboru.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav

Rozdělovník:
Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 44 odst. 6 správního řádu se následujícím
účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, doručuje se toto
oznámení jednotlivě:
Obec Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 pošta Měšice
SŽCD s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
Zdeněk Rezek, Černého 428/4, 182 00 Praha-Střížkov
Jaroslava Vodvářková, Stará náves 11, 250 64 Hovorčovice
Mgr. Monika Větrovcová, Květinková 370 /16, 130 00 Praha-Žižkov
Kateřina Šilhánová, Ke stadionu 951/36, 196 00 Praha-Čakovice
Účastníci řízení dle §27 odst. 2 správního řádu:
- doručováno veřejnou vyhláškou
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha, IDDS: qa7425t
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3správního řádu – vlastníci sousedních pozemků a staveb:
- doručováno veřejnou vyhláškou
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ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje
toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu po
dobu 15 dnů:
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušným
obecním úřadům:
Obecní úřad Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 pošta Měšice
Dotčené orgány:
Obecní úřad Hovorčovice, Revoluční 33, 250 64 pošta Měšice
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP
Krajské ředitelství policie Stč. kraje, ÚO Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát
Krajská hygienická stanice, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2, IDDS: hhcai8e
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady
České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Na vědomí:
Obec Veleň, Hlavní č.p.7, 250 63 Veleň
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