MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
úsek stavebního úřadu
Masarykovo nám. 264, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Sp.zn.: Výst. 8177/2022/JJ
Č.j.: MÚBNLSB-OSÚÚPPP-54939/2022-JANJI
Vyřizuje: Jandourková, tel. 326909113

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 18.05.2022

NIKMAR s.r.o., Semilská 926, 197 00 Praha

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
NIKMAR s.r.o., IČO 25234072, Semilská 926, 197 00 Praha (dále jen "žadatel") podal dne 19.11.2021
žádost o vydání společného povolení na stavbu a žádost o povolení výjimky, které stavební úřad
Usnesením ze dne 28.3.2022 spojil, na stavbu:
stavba 27 rodinných domů, 23 garáží, 8 přístřešků na parkování aut, 8 skladů, oplocení,
komunikace včetně vjezdů, zpevněných ploch, dešťové kanalizace a zasakovacích objektů,
vodovodního řadu včetně 31 vodovodních přípojek, splaškové kanalizace včetně 31 kanalizačních
přípojek, STL plynovodu včetně 27 plynových přípojek, kabelového vedení NN včetně 27
elektrických přípojek, veřejného osvětlení, přeložky kabelového vedení VN včetně umístění
trafostanice (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 278/1, 410/36, 410/57, 410/59, 523/1 v
katastrálním území Veleň. Povolení výjimky z § 25 odst. 5 a § 25 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v
platném znění, výjimka spočívá v umístění garáží a přístřešků pro auta na hranici pozemku parc.č.
278/1, skladů 0,75 m od parc.č. 278/1 a v umístění stavebních otvorů, to je oken u rodinného domu
a vrat u garáže ve stěně na hranici s pozemkem parc.č. 278/1 v katastrálním území Veleň.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
Komunikace, přejezdové prahy, nájezdy na pozemky a chodníčky budou z betonové dlažby,
lemované betonovými obrubníky. Komunikace budou odvodněny uličními vpustmi, svedenými do
drenáží, umístěnými pod komunikací.
Vodovodní řad R1-R4 bude z PE100 RC, De90 (DN80), SDR 11 v celkové délce 573,6 m.
Splašková kanalizace bude z PVC KG SN12 DN300 v celkové délce 518,0 m.
Vodovodní přípojky budou z PE100, De32 (DN25), SDR 11 v počtu 31 ks a délce 311,1 m.
Kanalizační přípojky budou z PVC KG SN8 DN150 v počtu 31 ks a délce 239,2 m.
Plynovodní řad bude z PE d50 o celkové délce 598,7 m.
Plynové přípojky budou z PE d32 v počtu 31 ks o celkové délce 173,9 m a budou ukončeny ve
zděném pilířku v oplocení jednotlivých pozemků.
Přeložka VN spočívá ve zrušení vrchního vedení VN a provedení VN v nové podzemní trase. Bude
zrušena stávající sloupová trafostanice VN a vedle provedená nová betonová trafostanice, napojená
na nový zemní kabel VN 2x 3x120 AXEKVCEY.
Distribuční rozvody NN budou z kabelů 1-AYKY 3x240+120 mm2, zakončené do zděných pilířů v
oplocení jednotlivých pozemků v počtu 27 ks.
Veřejné osvětlení bude v délce 490 m včetně 17 ks svítidel LED o výšce 6 m.
Dešťové vody ze střech na pozemcích rodinných domů budou svedeny do akumulačních nádrží s
přepadem do vsakovacích bloků.
___________________________________________________________________________________________________________________________
tel. referent: 326 909 113
e-mail: jirina.jandourkova@brandysko.cz
tel. sekretariát: 326 909 116
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Rodinné domy budou dvoupodlažní se sedlovými střechami. Budou 4 typy domů (RD 1, RD 2, RD
3, RD4). Základy budou z pasů z prostého betonu o výšce 500 mm, vrchní část základů bude z
tvarovek ztraceného bednění s výztuží, zalitou betonem. Základová deska bude železobetonová,
vyztužená Kari sítí. Svislé konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic a cihelných bloků,
příčky budou z cihelných bloků. Schodiště v RD1, RD2, RD 3 bude železobetonové monolitické,
dvouramenné, kosé se 17 stupni, u RD 4 bude přímé s 17 stupni. Vodorovné konstrukce budou v
RD1, RD2, RD 3 systémové keramické (stropní trámečky se stropními vložkami), v RD 4 budou
železobetonové monolitické. Strop v podkroví u RD 1 bude tvořen z SDK desek, zavěšených na
konstrukci krovu. Střecha v RD1 a RD4 bude z dřevěného krovu se staženými kleštinami, u RD 4
pohledově přiznanými do interiéru. RD 2 a RD 3 budou zastřešeny vazníkovými neobytnými krovy.
Střechy budou mít sklon 40 stupňů. Střešní krytina bude z betonových tašek Bramac Tegalit ebenově
černých. Odvětrání od kanalizačního potrubí a od kondenzačního kotle bude z plechových komínků,
vyvedených nad střechu. Komíny od krbů budou ze systémových prefa komínových těles CikoTEC.
Garáž bude přízemní s rovnou střechou. Základy budou z pasů z prostého betonu o výšce 500 mm,
vrchní část základů bude z tvarovek ztraceného bednění s výztuží, zalitou betonem, základová deska
bude železobetonová, vyztužená Kari sítí, svislé konstrukce budou vyzděny z cihelných bloků,
vodorovná konstrukce bude ze stropních trámečků s přebetonováním, střešní krytina u RD1, RD2,
RD 3 bude z PVC hydroizolační, u RD 4 vegetační.
Sklady budou přízemní s rovnou střechou. Základy budou z pasů z prostého betonu o výšce 500 mm,
vrchní část základů bude z tvarovek ztraceného bednění s výztuží, zalitou betonem, základová deska
bude železobetonová, vyztužená Kari sítí, svislé konstrukce budou vyzděny z cihelných bloků,
vodorovná konstrukce bude ze stropních trámečků s přebetonováním, střešní krytina z folie z PVC.
Přístřešky mezi rodinným domem a garáží budou z dřevěné konstrukce s krytinou z folie z PVC.
Oplocení do ulice bude z kovových sloupků, poplastovaného pletiva s podhrabovými deskami.
Pozemek č. 01 - rodinný dům typu 1a na parc. č. 278/179 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 3,28 m od společné hranice s pozemkem č. 02 (par. č. 278/180), 3,58 m od hranice s
pozemkem č. 06 (par. č. 278/178) a 3,5 m od hranice s pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna
3,5m od společné hranice s pozemkem parc. č. 278/1, mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost
1,2m. Výškově jsou objekty umístěny tak, že podlaha domu 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve
výšce 215,35 m n.m., výška hřebene domu je 7,7 m a atika garáže je 3,2m.
Pozemek č. 02 - rodinný dům typu 2a na parc. č. 278/180 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 4,06 m od společné hranice s pozemkem č. 03 (par. č. 278/181) a 3,5 m od hranice s
pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna 5,5m od společné hranice s pozemkem parc. č. 278/1 a
2,0 m od hranice s pozemkem č. 01 (par. č. 278/179), mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost
1,2m. Výškově je objekt umístěn tak, že podlaha 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 215,35
m n.m. a výška hřebene domu je 9,0 m, atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 03 - rodinný dům typu 2a na parc. č. 278/181 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 3,16 m od společné hranice s pozemkem č. 04 (par. č. 278/182) a 3,5m od hranice s
pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna 5,5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 278/1 a
2,0 m od hranice s pozemkem č. 02 (par. č. 278/180), mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost
1,2 m. Výškově je objekt umístěn tak, že podlaha 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce
215,60 m n.m. a výška hřebene domu je 9,0 m, atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 04 - rodinný dům typu 2a na parc. č. 278/182 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 4,8 m od společné hranice s pozemkem č. 05 (par. č. 278/183) a 3,5 m od hranice s
pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna 5,5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 278/1 a
2,0 m od hranice s pozemkem č. 03 (par. č. 278/181), mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost
1,2 m. Výškově je objekt umístěn tak, že podlaha 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce
216,10 m n.m. a výška hřebene domu je 9,0 m, atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 05 - rodinný dům typu 4 na parc. č. 278/183 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 3,61 m od společné hranice s pozemkem č. 08 (par. č. 278/176), 9,36 m od hranice s
pozemkem č. 04 (par. č. 278/182) a na hranici s pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna
východně na hranici a jižně ve vzdálenosti 11,93 m s pozemkem parc. č. 278/1, mezi domem a
garáží je odstup ve vzdálenost 1,2m. Výškově jsou objekty umístěny tak, že podlaha domu 1 NP a
garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 216,95 m n.m., výška hřebene domu je 8,0 m a atika garáže je
3,3 m.
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Pozemek č. 06 - rodinný dům typu 3 o dvou bytech na parc. č. 278/178 v katastrálním území Veleň.
Rodinný dům je umístěn 6,12 m od společné hranice s pozemkem č. 07 (par. č. 278/177), 5,7 m a
6,12 m od hranice s pozemkem parc. č. 278/1. Přístřešky pro osobní auta jsou umístěny na hranici s
pozemkem parc. č. 278/1 a 4,3m od východního i západního rohu domu. Venkovní sklady jsou
umístěny v příčné ose domu, od hranice s pozemkem parc. č. 278/1 ve vzdálenosti 0,75m a mezi
domem a sklady je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově je objekt umístěn tak, že podlaha 1 NP a
skladu stanovená na 0,00 je ve výšce 215,60 m n.m. a výška hřebene domu je 9,0 m, atika
venkovního skladu je 3,0 m.
Pozemek č. 07 - rodinný dům typu 2a na parc. č. 278/177 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 7,8 m od společné hranice s pozemkem č. 06 (par. č. 278/178), 3,5 m od hranice s
pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna 5,5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 278/1,
8,51 m od hranice s pozemkem č. 08 (par. č. 278/176), mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost
1,2m. Výškově je objekt umístěn tak, že podlaha 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 215,90
m n.m. a výška hřebene domu je 9,0 m, atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 08 - rodinný dům typu 3 o dvou bytech na parc. č. 278/176 v katastrálním území Veleň.
Rodinný dům je umístěn 3,62 m na východ a 5,7 m na sever od hranice s pozemkem parc. č. 278/1 a
5,06 m od společné hranice s pozemkem č. 07 (par. č. 278/177). Přístřešky pro osobní auta jsou
umístěny na hranici s pozemkem parc. č. 278/1 a 4,3 m od východního i západního rohu domu.
Venkovní sklady jsou umístěny v příčné ose domu, od hranice s pozemkem parc. č. 278/1 ve
vzdálenosti 0,75 m a mezi domem a sklady je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově je objekt
umístěn tak, že podlaha 1 NP a skladu stanovená na 0,00 je ve výšce 216,75 m n.m. a výška hřebene
domu je 9,0 m, atika venkovního skladu je 3,0 m.
Pozemek č. 09 - rodinný dům typu 2a na parc. č. 278/172 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 3,22 m od společné hranice s pozemkem č. 10 (par. č. 278/173) a 3,5m od hranice s
pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna 5,50 m na jih a 3,35 m na východ od společné hranice s
pozemkem parc. č. 278/1, mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově je objekt
umístěn tak, že podlaha 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 215,40 m n.m. a výška hřebene
domu je 9,0 m, atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 10 - rodinný dům typu 2a na parc. č. 278/173 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 5,06 m od společné hranice s pozemkem č. 11 (par. č. 278/174) a 3,5 m od hranice s
pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna 5,5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 278/1 a
2,0 m od hranice s pozemkem č. 09 (par. č. 278/172), mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost
1,2 m. Výškově je objekt umístěn tak, že podlaha 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce
216,00 m n.m. a výška hřebene domu je 9,0 m, atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 11 - rodinný dům typu 2a na parc. č. 278/174 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 5,19 m od společné hranice s pozemkem č. 12 (par. č. 278/175) a 3,5 m od hranice s
pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna 5,5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 278/1 a
2,0 m od hranice s pozemkem č. 10 (par. č. 278/173), mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost
1,2m. Výškově je objekt umístěn tak, že podlaha 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 216,17
m n.m. a výška hřebene domu je 9,0 m, atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 12 - rodinný dům typu 1b na parc. č. 278/175 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 3,6 m od společné hranice s pozemkem č. 19 (par. č. 278/170), 7,80 m od hranice s
pozemkem č. 11 (par. č. 278/174) a na hranici s pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna
východně na hranici a jižně ve vzdálenosti 18,99 m s pozemkem parc. č. 278/1, mezi domem a
garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově jsou objekty umístěny tak, že podlaha domu 1 NP a
garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 217,20 m n.m., výška hřebene domu je 7,7 m a atika garáže je
3,2 m.
Pozemek č. 13 - rodinný dům typu 1a na parc. č. 278/164 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 3,5 m od společné hranice s pozemkem č. 14 (par. č. 278/163) a na hranici s pozemkem
parc. č. 278/1. Garáž je umístěna na hranici s pozemkem parc. č. 278/1, 4,36 m na jih od hranice s
pozemkem 278/1, mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově jsou objekty
umístěny tak, že podlaha domu 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 217,20 m n.m., výška
hřebene domu je 7,7 m a atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 14 - rodinný dům typu 1a na parc. č. 278/163 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 3,5 m od společné hranice s pozemkem č. 15 (par. č. 278/162) a na hranici s pozemkem
parc. č. 278/1. Garáž je umístěna na hranici s pozemkem parc. č. 278/1, 6,99 m od hranice s
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pozemkem č. 13 (par. č. 278/164), mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově
jsou objekty umístěny tak, že podlaha domu 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 217,30 m
n.m., výška hřebene domu je 7,7 m a atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 15 - rodinný dům typu 1a na parc. č. 278/162 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 3,5 m od společné hranice s pozemkem č. 16 (par. č. 278/161) a na hranici s pozemkem
parc. č. 278/1. Garáž je umístěna na hranici s pozemkem parc. č. 278/1, 6,52 m od hranice s
pozemkem č. 14 (par. č. 278/163), mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově
jsou objekty umístěny tak, že podlaha domu 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 217,30 m
n.m., výška hřebene domu je 7,7 m a atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 16 - rodinný dům typu 1a na parc. č. 278/161 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 3,5 m od společné hranice s pozemkem č. 17 (par. č. 278/160) a na hranici s pozemkem
parc. č. 278/1. Garáž je umístěna na hranici s pozemkem parc. č. 278/1, 6,44 m od hranice s
pozemkem č. 15 (par. č. 278/162), mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově
jsou objekty umístěny tak, že podlaha domu 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 217,40 m
n.m., výška hřebene domu je 7,7 m a atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 17 - rodinný dům typu 1a na parc. č. 278/160 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 3,5 m od společné hranice s pozemkem č. 18 (par. č. 278/159) a na hranici s pozemkem
parc. č. 278/1. Garáž je umístěna na hranici s pozemkem parc. č. 278/1, 6,4 m od hranice s
pozemkem č. 16 (par. č. 278/161), mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově
jsou objekty umístěny tak, že podlaha domu 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 217,60 m
n.m., výška hřebene domu je 7,7 m a atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 18 - rodinný dům typu 1a na parc. č. 278/159 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 3,5 m od společné hranice s pozemkem č. 24 (par. č. 278/158) a na hranici s pozemkem
parc. č. 278/1. Garáž je umístěna na hranici s pozemkem parc. č. 278/1, 6,34 m od hranice s
pozemkem č. 17 (par. č. 278/160), mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově
jsou objekty umístěny tak, že podlaha domu 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 217,65 m
n.m., výška hřebene domu je 7,7 m a atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 19 - rodinný dům typu 3 o dvou bytech na parc. č. 278/170 v katastrálním území Veleň.
Rodinný dům je umístěn 6,7 m na východ a 5,7 m na sever od hranice s pozemkem parc. č. 278/1 a
9,68 m od společné hranice s pozemkem č. 20 (par. č. 278/171). Přístřešky pro osobní auta jsou
umístěny na hranici s pozemkem parc. č. 278/1 a 4,3m od východního i západního rohu domu.
Venkovní sklady jsou umístěny v příčné ose domu, od hranice s pozemkem parc. č. 278/1 ve
vzdálenosti 0,75 m a mezi domem a sklady je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově je objekt
umístěn tak, že podlaha 1 NP a skladu stanovená na 0,00 je ve výšce 217,15 m n.m. a výška hřebene
domu je 9,0 m, atika venkovního skladu je 3,0 m.
Pozemek č. 20 - rodinný dům typu 3 o dvou bytech na parc. č. 278/171 v katastrálním území Veleň.
Rodinný dům je umístěn 10,11 m od společné hranice s pozemkem č. 19 (par. č. 278/170), 5,7 m a
10,64 m od hranice s pozemkem parc. č. 278/1. Přístřešky pro osobní auta jsou umístěny na hranici s
pozemkem parc. č. 278/1 a 4,3 m od východního i západního rohu domu. Venkovní sklady jsou
umístěny v příčné ose domu, od hranice s pozemkem parc. č. 278/1 ve vzdálenosti 0,75 m a mezi
domem a sklady je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově je objekt umístěn tak, že podlaha 1 NP a
skladu stanovená na 0,00 je ve výšce 216,50 m n.m. a výška hřebene domu je 9,0 m, atika
venkovního skladu je 3,0 m.
Pozemek č. 21 - rodinný dům typu 2a na parc. č. 278/167 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 6,2 m od společné hranice s pozemkem č. 22 (par. č. 278/168) a 3,5 m od hranice s
pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna 5,5 m na jih a 3,18 m na východ od společné hranice s
pozemkem parc. č. 278/1 mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově je objekt
umístěn tak, že podlaha 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 215,40 m n.m. a výška hřebene
domu je 9,0 m, atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 22 - rodinný dům typu 2a na parc. č. 278/168 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 8,94 m od společné hranice s pozemkem č. 23 (par. č. 278/169) a 3,5 m od hranice s
pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna 5,5 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 278/1,
2,0 m od hranice s pozemkem č. 21 (par. č. 278/167) mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost
1,2 m. Výškově je objekt umístěn tak, že podlaha 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce
216,00 m n.m. a výška hřebene domu je 9,0 m, atika garáže je 3,2 m.
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Pozemek č. 23 - rodinný dům typu 1b na parc. č. 278/169 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 4,69 m od společné hranice s pozemkem č. 26 (par. č. 278/165), 7,38 m od hranice s
pozemkem č. 22 (par. č. 278/168) a na hranici s pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna
východně na hranici a jižně ve vzdálenosti 17,67 m s pozemkem parc. č. 278/1, mezi domem a
garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově jsou objekty umístěny tak, že podlaha domu 1 NP a
garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 217,45 m n.m., výška hřebene domu je 7,7 m a atika garáže je
3,2 m.
Pozemek č. 24 - rodinný dům typu 1a na parc. č. 278/158 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 10,8m od společné hranice s pozemkem č. 18 (par. č. 278/159) a na hranici s pozemkem
parc. č. 278/1. Garáž je umístěna na hranici s pozemkem parc. č. 278/1, 3,36 m od hranice s
pozemkem č. 18 (par. č. 278/159), mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově
jsou objekty umístěny tak, že podlaha domu 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 217,70 m
n.m., výška hřebene domu je 7,7 m a atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 25 - rodinný dům typu 2a na parc. č. 278/157 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 3,5 m od společné hranice s pozemkem č. 24 (par. č. 278/158) a 9,45 m od hranice s
pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna 13,8 m na jih a 2,0 m na východ od společné hranice s
pozemkem parc. č. 278/1, mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově je objekt
umístěn tak, že podlaha 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 217,70 m n.m. a výška hřebene
domu je 9,0 m, atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 26 - rodinný dům typu 2b na parc. č. 278/165 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 8,4 m od společné hranice s pozemkem č. 23 (par. č. 278/169) a 9,45m od hranice s
pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna 11,6m na jih a 2,0 m na západ od společné hranice s
pozemkem parc. č. 278/1, mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově je objekt
umístěn tak, že podlaha 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 217,60 m n.m. a výška hřebene
domu je 9,0 m, atika garáže je 3,2 m.
Pozemek č. 27 - rodinný dům typu 1a na parc. č. 278/166 v katastrálním území Veleň. Rodinný dům
je umístěn 12,1m od společné hranice s pozemkem č. 21 (par. č. 278/167), 2,0 m od hranice s
pozemkem par. č. 279/1 a 3,5 m od hranice s pozemkem parc. č. 278/1. Garáž je umístěna 3,5 m od
společné hranice s pozemkem parc. č. 278/1, 4,69 m od hranice s pozemkem č. 21 (par. č. 278/167),
mezi domem a garáží je odstup ve vzdálenost 1,2 m. Výškově jsou objekty umístěny tak, že podlaha
domu 1 NP a garáže stanovená na 0,00 je ve výšce 216,90 m n.m., výška hřebene domu je 7,7 m a
atika garáže je 3,2 m.

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a
památkové péče, úsek stavebního úřadu, 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 předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, úřední
dny pondělí a středa 7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00 hod., ostatní dny po telefonické domluvě).
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, 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 věcné právo k sousedním
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stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 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.
Před vydáním rozhodnutí žadatel doloží doklad o zaplacení správního poplatku vyměřeného podle
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to položky 17 odst. 1
písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000
Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 27000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč,
položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 65500 Kč.
(účet: č. 19-0006584182, kód banky 0800, v.symbol: 8101, s.symbol: 817722)

otisk razítka
Jiřina Jandourková
referentka úseku stavebního úřadu

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a řízení o výjimce – jednotlivě
NIKMAR s.r.o., IDDS: zz9qad3
sídlo: Semilská č.p. 926, Kbely-Praha, 197 00 Praha 9
Ostatním účastníkům řízení podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou na:
a) úřední desku MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
b) úřední desku Obce Veleň
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – jednotlivě
Obec Veleň, IDDS: 8web5cw
sídlo: Hlavní č.p. 7, Veleň, 250 63 Mratín
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Jaroslav Říha, U kovárny č.p. 83, Veleň, 250 63 Mratín
Daniela Říhová, U kovárny č.p. 83, Veleň, 250 63 Mratín
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Ing. Mirko Spurný, Příkazy č.p. 234, 783 33 Příkazy
Josef Klicpera, Školní č.p. 218, Veleň, 250 63 Mratín
Dana Klicperová, Školní č.p. 218, Veleň, 250 63 Mratín
Mychajlo Dovhanyč, Varnsdorfská č.p. 344/8, 190 00 Praha 9-Střížkov
Vitalina Dovhanyčová, Varnsdorfská č.p. 344/8, 190 00 Praha 9-Střížkov
Hajnalka Dóhánics, Veleň č.p. 394, 250 63 Mratín
Sándor Dóhánics, Veleň č.p. 394, 250 63 Mratín
Ing. Petr Svoboda, Poděbradova č.p. 256, Nové Město, 506 01 Jičín 1
RNDr. Elena Svobodová, K lipám č.p. 297/18, 190 00 Praha 9-Střížkov
Josef Dvořák, Školní č.p. 222, Veleň, 250 63 Mratín
Markéta Dvořáková, Školní č.p. 222, Veleň, 250 63 Mratín
MYTRYK s.r.o., IDDS: 4htrt77
sídlo: Varnsdorfská č.p. 344/8, 190 00 Praha 9-Střížkov
Oksana Teterya, Školní č.p. 242, Veleň, 250 63 Mratín
Vasyl Teterya, Školní č.p. 242, Veleň, 250 63 Mratín
Pavel Studecký, Hlavní č.p. 22, Veleň, 250 63 Mratín
Vendula Kotková Marečková, Hlavní č.p. 14, Veleň, 250 63 Mratín
Vendula Ripplová, Hlavní č.p. 207, Veleň, 250 63 Mratín
Antonie Drahovzalová, U kovárny č.p. 42, Veleň, 250 63 Mratín
Štěpánka Didovicová, U kovárny č.p. 121, Veleň, 250 63 Mratín
Petr Verner, Dlouhá č.p. 133, Veleň, 250 63 Mratín
Radek Kohoutek, U kovárny č.p. 88, Veleň, 250 63 Mratín
Miluše Kohoutková, U kovárny č.p. 88, Veleň, 250 63 Mratín
Ladislav Vraný, U Sluh č.p. 192, Veleň, 250 63 Mratín
Ing. Jitka Bačkovská, Příčná č.p. 82, Veleň, 250 63 Mratín
Jan Bačkovský, IDDS: wpbms24
trvalý pobyt: Krškova č.p. 782/17, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Zita Vášová, Na zádole č.p. 217, Veleň, 250 63 Mratín
Josef Brůna, Dlouhá č.p. 104, Veleň, 250 63 Mratín
Vendula Brůnová Ješková, Toužimská č.p. 687/87, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ÚŘEDNÍ DESKA, Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad
Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
dotčené orgány státní správy - jednotlivě
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP, úsek územního plánování, Masarykovo
náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, Ivana Olbrachta č.p. 59/2,
Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, Mariánské náměstí č.p. 28/10, Stará
Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01 Mladá Boleslav 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
Obec Veleň, IDDS: 8web5cw
sídlo: Hlavní č.p. 7, Veleň, 250 63 Mratín
ostatní
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
Dobrovolný svazek obcí Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady, IDDS: 4crbyuy
sídlo: Hlavní č.p. 160, Veleň, 250 63 Mratín
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

