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-72089/2022-JANJI
Vyřizuje: Jandourková, tel. 326909113

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 30.06.2022

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

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního
zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.11.2021 podal NIKMAR s.r.o., IČO 25234072,
Semilská 926, 197 00 Praha (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 25 odst. 5 a § 25 odst. 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území

rozhodnutí o výjimce
kterou se povoluje umístění garáží a přístřešků pro auta na hranici pozemku parc.č. 278/1 a 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.
II. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu:
stavba 27 rodinných domů, 23 garáží, 8 přístřešků na parkování aut, 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 (orná
půda), parc. č. 410/36 (ostatní plocha), parc. č. 410/57 (ostatní plocha), parc. č. 410/59 (ostatní plocha), parc.
č. 523/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Veleň.
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.
___________________________________________________________________________________________________________________________
tel. referent: 326 909 113
e-mail: jirina.jandourkova@brandysko.cz
tel. sekretariát: 326 909 116
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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.
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.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného stavu území
v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. 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.
3. 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.
4. 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

Č.j. MÚBNLSB-OSÚÚPPP-72089/2022-JANJI

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

str. 3

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.
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
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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 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
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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.
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.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Arch. Jiří Plašil, ČKA
01603; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Dokončení základů včetně doložení protokolu o vytýčení stavby;
b) Dokončení hrubé stavby včetně krovu;
c) Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením prací oznámí stavebník jméno (název) a
adresu dodavatele stavebnímu úřadu.
6. Komplexní vyjádření Městského úřadu Brandýs n.L-Stará Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne
27.12.2020 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-108789/2020-HUZIV souhlasí za splnění podmínek:
a) Při případném křížení či souběhu vedení s melioračním zařízením bude toto projednáno se správcem
a s vlastníkem díla a budou dodrženy platné ČSN o prostorovém uspořádání sítí tech. vybavení. Bude
respektována stávající vodovodní a kanalizační síť obce, včetně ochranných pásem těchto zařízení.
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b) Navržená trafostanice bude náležitě zabezpečena proti havarijnímu úniku olejové chladící náplně.
Dešťové vody budou na pozemku zasakovány nezávadným způsobem v souladu s TNV 75 9011 a
ČSN 75 9010. Zasakovány mohou být pouze neznečištěné vody dešťové.
c) Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů daného území a ke zvýšení průtoků v recipientech.
d) V prostorách garáží a parkovacích stáních budou případné úniky látek škodlivých vodám okamžitě
odstraňovány a likvidovány nezávadným způsobem. Kontaminovaná zemina bude vytěžena.
7. Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne
10.11.2021 pod č.j. 130980/2021/KUKS souhlasí za splnění podmínek:
a) Dle ustanovení § 8 odst. I písmo a) zákona o ochraně ZPF a ustanovení § 14 odst. 4 a 5 vyhlášky č.
271/2019 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen" vyhláška Č. 271/2019 Sb., "), se stanovuje povinnost skrývky
kulturních vrstev půdy (orniční) v mocnosti minimálně 0,30 m až 0,80 m na ploše 1,0490 ha o objemu
4.853 m3. Skrývka v množství 289 m3 bude využita pro ohumusování ploch sloužící jako komunikační
zeleň. Zbylá skrývka v množství 4.464 m' bude uložena ve vrstvě rnax. 10 cm na pozemcích parc.č.
467/4 a 104/1 v k.ú, Veleň, které jsou ve vlastnictví paní Venduly Kotkové Marečkové, bytem Hlavní
14,25063 Veleň. Žadatel doložil podepsanou dohodu o převzetí omice-uložení a rozprostřená na
pozemcích č. 467/4 a 104/1 v k.ú. Veleň, vlastnící pozemků. Přemístění na místo určení a rozhrnutí
skrytých vrstev půdy bude v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 a 5 vyhlášky Č. 271/2019 Sb.,
provedeno na náklad toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Žadatel
rovněž zajistí ochranu deponovaných skrytých vrstev před znehodnocením a ztrátami a jejich řádné
ošetřování. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, ochranou a ošetřováním
skrývaných kulturních vrstev půdy vede žadatel pracovní deník.
b) Zároveň krajský úřad stanovuje dle § 8 odst. 1 písmo a) zákona o ochraně ZPF výjimku z povinnosti
provést skrývku na části pozemku parc.č. 278/1 k.ú. Veleň o výměře 0,0717 ha, který bude sloužit jako
veřejná zeleň - stromořadí v ulici U Kovárny. Z předložených "Podkladů pro odnětí zemědělské půdy ze
ZPF" vypracovaných Janou Šarounovou a Ing. Marií Čedíkovou, K+K průzkum s.r.o., Novákových 6,
180 00 Praha 8 je zřejmé, že na pozemky sloužící v budoucnu jako veřejná zeleň - stromořadí v ulici U
Kovárny nebude přejíždět těžká stavební mechanizace.
c) Jak vyplývá z přiloženého výkresu a doplnění žádostí č.j. 135359/2021IKUSK ze dne 01. 11. 2021 (dále
jen "doplnění žádosti") část pozemku parc. č. 278/1 v katastrálním území Veleň dotčen záměrem
"Výstavba 27 RD včetně infrastruktury" o výměře 0,2646 ha bude vedena v katastru nemovitostí v
druhu pozemku ostatní plochy se způsobem využití veřejná zeleň (veřejná zeleň - stromořadí). Proto
krajský úřad v souladu s ustanovením § 11 a odst. I písmo g) zákona o ochraně ZPF, nevymezil odvody
za trvalé odnětí půdy ze ZPF.
d) Jak vyplývá z doplnění žádosti č.j. pozemek parc. č. 278/1 v katastrálním území Veleň dotčena
záměrem "Výstavba 27 RD včetně infrastruktury" o výměře 0,2973 ha bude vedena v katastru
nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy se způsobem využití místní komunikace. Dle § 11a odst. 1
písmo b) zákona o ochraně ZPF se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské
půdy ze zemědělského půdního fondu pro účel stavby místních komunikací, včetně jejich součástí a
příslušenství. Dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se stal
tento souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, ke změně účelu využití plochy bez odvodů na účel
využití, pro který se odvody stanovují, stanoví se odvody dodatečně podle ustanovení § 11 zákona o
ochraně ZPF. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při
rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné zrněny účelu využití
(ustanovení § lla odst. 3 zákona o ochraně ZPF).
e) Hranice odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude před započetím prací vytyčena v terénu. Realizací záměru
nedojde k poškození okolní zemědělské půdy, k narušení organizačního uspořádání okolních
zemědělských pozemků ani k omezení jejich přístupnosti.
f) Povinný k platbě odvodů doručí orgánu ochrany ZPF příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech a
orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je
souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci. Zároveň písemně oznámí
orgánu ochrany ZPF při slušnému k vydání rozhodnutí o odvodech zahájení realizace záměru,
nejpozději 15 dnů před vlastním zahájením.
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g) Žadatel, který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky v něm obsažené
ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů, kterých je souhlas
součástí. Krajský úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. d) a odst. 9 zákona o ochraně ZPF
vymezuje odvody pro záměr "Výstavba 27 RD včetně infrastruktury" na pozemku parc.č. 278/1 v
katastrálním území Veleň [777757] podle předběžného výpočtu doloženého žadatelem, splatné
žadatelem: za trvalé odnětí (zpevněné a zastavěné plochy pro rodinné domy) zemědělské půdy o výměře
0,5588 ha ze ZPF jednorázový odvod ve výši 868028,- Kč. Konečná výše odvodu bude stanovena v
souladu s ustanovením § II zákona o ochraně ZPF v následném řízení rozhodnutí o odvodech za odnětí
pozemku ze ZPF po zahájení realizace záměru. Příslušným orgánem ochrany ZPF pro vydání
rozhodnutí o odvodech je podle ustanovení § 15 písmo k) zákona o ochraně ZPF úřad obce s rozšířenou
působností, v daném případě Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Závazné stanovisko Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odboru životního prostředí,
orgánu ochrany ovzduší, ze dne 20.10.2021 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-101621/2021-LEGVE souhlasí za
splnění podmínek:
a) Celkový jmenovitý tepelný příkon kotle bude menší než 0,3 MW.
b) Zdroj bude splňovat požadavky na Ekodesign (Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/125/ES).
c) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje bude povinen splňovat požadavky vyplývající z § 17
odst. 1 písm. a-d) zákona č. 201/2012 Sb.
d) Provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší bude v souladu s dokumentací výrobce a dodavatele
zařízení.
Vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životního prostředí, orgánu
odpadového hospodářství, ze dne 01.11.2021 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-101622/2021 – FOUPE souhlasí za
splnění podmínek:
a) Při provádění stavby bude dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály, určenými
pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Stavební odpady budou zařazeny a
soustřeďovány podle druhu a kategorie odpadů a bude s nimi nakládáno na základě jejich skutečných
vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.)
Odpad, který původce sám nezpracuje, bude předán přímo, nebo prostřednictvím dopravce odpadu
pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, obchodníkovi s odpady
s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, či obci, pokud tak má stanoveno obecně závaznou
vyhláškou (stavební a demoliční odpad vznikající na územní obce při činnosti nepodnikajících
fyzických osob). Předání stavebních odpadů, které sám nezpracuje, musí mít původce v odpovídajícím
množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Tato povinnost se do 1.1.2022 nevztahuje
na nepodnikající fyzické osoby, jestliže je stavba prováděna svépomocí.
b) Jako palivo může být použito pouze čisté neošetřené dřevo, které bude spalováno v zařízení k tomu
určeném (kotel na dřevo, krbová kamna atd.).
c) V průběhu prací bude vedena evidence odpadů podle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady. Tato evidence bude kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů.
Doklady o předání stavebních odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, musí
předložit orgánům, provádějícím kontrolu i nepodnikající fyzická osoba, pokud je stavba prováděna
svépomocí, s výjimkou případu, kdy množství produkovaného stavebního a demoličního odpadu
odpovídá množství stavebního a demoličního odpadu, který může nepodnikající fyzická osoba předat
podle § 59 zákona o odpadech obci.
Závazné stanovisko Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odboru životního prostředí,
orgánu vodoprávního úřadu, ze dne 20.10.2021 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-101619/2021-PROMI souhlasí
za splnění podmínek:
a) Vodní dílo bude provedeno podle předložené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Stanislav
Vyskočil (ČKAIT: 0500740) v 07/2021.
b) Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z tohoto
důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců
dotčených podzemních a nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy.
c) Po dokončení stavby požádá stavebník o závazné stanovisko ke kolaudaci vydané dle ustanovení § 122
stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady, tj. geodetické zaměření kanalizace a vodovodu
v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, PO skutečného
provedení stavby, zápisu o předání a převzetí stavby, stavebních deníků, atestů použitých materiálů,
tlakové zkoušky vodovodu, zkoušky nepropustnosti splaškové kanalizace, doklad o provedení
proplachu a desinfekce vodovodu, rozbor vody, doklad o funkčnosti signalizačního vodiče, dokladu o
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splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu, dokladů o vytýčení zařízení přísl.
správců, dokladů vytýčení stavby, kamerové zkoušky, kanalizačního řádu a dohody mezi vlastníky
provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací dle § 8 zák. Č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích, v platném znění.
d) Stavba bude prováděna oprávněnou organizací k provádění vodohospodářských staveb.
e) Napojení na stávající vodovod a kanalizaci provede provozovatel.
f) Budoucí provozovatel vodovodu a kanalizace bude přizván ke kontrolám podsypu a obsypu potrubí
vodovodu a kanalizace, k proplachu a desinfekci vodovodu, k tlakovým zkouškám vodovodu a
zkouškám nepropustnosti kanalizace a ke kontrole funkčnosti armatur a signalizačního vodiče.
g) V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající
kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby ani následným provozem
poškozeny.
h) V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu budou výkopové práce prováděny ručně.
i) Budou dodrženy podmínky z vyjádření spol. Cetin a.s. dne 14.9.2021 pod č.j. 790004/21:
a. Oznámení o zahájení prací a kopie protokolu o vytyčení sítí SEK zašle stavebník na e-mail
POS, zához odkrytých sítí musí být odsouhlasen pracovníkem ochrany sítí (POS).
b. Jakákoliv činnosti ve vzdálenosti 1 m od krajního vedení trasy kabelů budou prováděny
výhradně ručně bez použití jakýchkoliv mechanismů a nevhodných nástrojů, pokud nebude
pracovníkem ochrany sítě písemně stanoveno jinak. S vytyčenou trasou SEK budou seznámeny
všechny osoby, které budou anebo by mohly provádět práce v blízkosti SEK. Uložení sítí musí
být dle platné legislativy.
c. V případě, že bude nezbytné přeložení SEK musí stavebník uzavřít se společností Cetin a.s.
smlouvu o realizaci překládky.
j) Budou dodrženy podmínky z vyjádření spol. PPO, a.s. ze dne 18.10.2021 pod č.j. 2021/0S0S/06243:
k) Bude respektováno stávající plynárenské zařízení.
l) Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. Bez
vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmějí být zahájeny stavební práce.
m) Podle § 68 zákona č, 458/2000 Sb. je v ochranném pásmu plynárenského zařízení i mimo ně každý
povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo ohrozit její bezpečný
provoz.
n) Bude dodrženo nařízení vlády 406/2004 S., krytí podle ČSN 73 6005, dále ustanovení ČSN EN 12007,
technická pravidla G 70204, 90S 01. při křížení a souběhu s plynovody bude dodržena
norma ČSN 73 6005, při prováděni zemních prací ČSN 73 6133, ČSN EN 1610 a nařízení vlády č.
591/2006 Sb.
o) Minimálně 14 dní před zahájením stavby bude oznámen prostřednictvím webového portálu Pražské
plynárenské Distribuce, a.s. (PPD, a.s.) termín předání staveniště.
p) Do vzdálenosti menší než 2,5 m od plynárenského zařízení nesmí být po dobu výstavby umísťovány
žádné stavební objekty, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, sklady a čerpací stanice
pohonných hmot a jiných hořlavin.
q) Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 m od plynárenského zařízení budou prováděny
ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynovodu navíc bez použití pneumatických nebo
elektrických nástrojů.
r) U odhalených částí plynovodu min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu, kontrolu
izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být sepsán písemný protokol. Dojde-Ii k
poškození izolace, je stavebník povinen zajistit její opravu a pozvat technika PPD, a.s. k ověření její
kvality. Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení bude proveden pískem bez ostrohranných
částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše 20 cm nad vrch potrubí. Před obsypem odhaleného
plynárenského zařízení bude přizván ke kontrole zástupce PPD, a.s. O výsledku kontroly bude sepsán
záznam. Po provedení záhozu stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního
vodiče a bude o tomto sepsán zápis.
s) Budou dodrženy podmínky z vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s. dne 13.9.2021 pod č.j.
118440334/1150:
t) Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí kabelů bude 1 m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci
ploch. Pro zajištění uložení podzemních sítí v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 33 2000- 5.52 a PNE 34
1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno dílčí přeložení takového distribučního zařízení v souladu s §
47 zákona č. 458/2000 Sb.
u) Základy všech doplňkových staveb a objektů musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve
vzdálenosti minimálně 0,5 m od krajního kabelu stávající kabelové trasy.
v) Při budování vodovodu v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,20 m za
předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40 m. Při souběhu s kabely NN
dodržet minimální vzdálenost 0,40 m. Pří budování vodovodu v místě křížení s kabely VN dodržet
minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. kanálu nebo chráničkách, nechráněné
0,40 m.
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w) Při budování kanalizace v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při
souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m. Při budování kanalizace v místě souběhu a
křížení s kabely VN dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.
x) Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu výstavby označeno výstražnou cedulí POZOR ochranné pásmo vedení VN".
y) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. V ochranném pásmu
je platné sdělení o existenci zařízení a dodržení podmínek uvedených ve sdělení a vyjádření ČEZ
Distribuce a.s.
z) Pokud při stavbě dojde ke křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná
kontrola pracovníkem společnosti CEZ Distribuce, a.s. se zápisem do stavebního deníku.
aa) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné požádat o udělení souhlasu s činností
a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.
bb) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými,
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury musí být
vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, a to zejména ČSN 33 2000-552, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33
3301, PNE 34 1050.
cc) V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při stavbě umístit min. 1 m od základové části
podpěrného bodu.
dd) Při realizaci stavby nesmí dojít k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a
strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí
zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném
předpisu. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí
elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
ee) Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. NebudeIi možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
ff) V případě činnosti nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený
prostor ze všech stran možného přístupu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
gg) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pověřených pracovníků k zařízení
v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity
oproti současnému stavu.
hh) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k
dispozici na www.cezdistribuce.as.
ii) Jakékoliv poškození energetického zařízení bude okamžitě nahlášeno na poruchovou linku 800850860.
jj) Po dobu výkopu musí být zachován přístup k pouličním stánkům, prodejnám, domovním vstupům,
veřejným telefonním stanicím, veřejnému osvětleni, požárním hlásičům, k hydrantům a uzávěrům
vodovodní sítě, vstupům do veřejné kanalizace a jističům elektro a vodní sítě.
kk) Výkopy musí být ohrazeny alespoň ze strany, kde je provoz a v době noční osvětleny výstražnými
světly. Pro chodce musí být provedeny řádně označené přechody, případně lávky, a to v takovém počtu,
který by odpovídal pěší frekvenci. V noci musí být lávky rovněž osvětleny výstražnými světly.
ll) Při stavbách prováděných v chodníku, komunikaci nebo na veřejném prostranství důsledně provádět
hutnění záhozu a provádět neprodleně definitivní úpravy jejich povrchu tam, kde jsou pro to dány
předpoklady, v souladu s požadavky uvedenými ve smlouvách s příslušnými správci.
mm)
Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně
zajištěny vstupy i vjezdy, případná omezení s nimi budou předem projednána.
11. Závazné stanovisko Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru dopravy, ze dne
3.11.2021 pod č.j. MÚBNLSB-OD-106420/2021 – VEVEM souhlasí za splnění podmínek:
a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a která bude nedílnou
součástí společného rozhodnutí.
b) Stavebník je povinen min. 30 dní před závěrečnou KP stavby (50 28 - Komunikace,
zpevněné plochy) požádat silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu
podle § 77, odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích podle ověřené PO.
Vydání Stanovení místní úpravy provozu je nezbytnou podmínkou pro vydání
kolaudačního souhlasu s užíváním části stavby.
12. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
NIKMAR s.r.o., Semilská 926, 197 00 Praha
Obec Veleň, Hlavní 7, 250 63 Veleň
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Odůvodnění:
Dne 19.11.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné
řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro
její řádné posouzení, byl žadatel dne 19.11.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 29.04.2022.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání,
protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a
zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby
splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení záměru.
Stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Krajská
hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek územního plánování,
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, Městský úřad Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Cetin a.s.,
ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services a.s., Telco Pro services a.s., Povodí Labe, státní podnik, Vodafone
Czech Republic a.s., T-Mobile, Sitel, spol. s r.o., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu
Pražská plynárenská, a.s., Dobrovolný svazek obcí Veleň, NIPI o.s., Obec Veleň, Státní energetická
inspekce, České Radiokomunikace a.s., ADC Systéms s.r.o., Telia Carrier Czech Republic a.s., Optiline a.s.,
Čepro, a.s., MERO ČR, ČEPS, a.s., Úřad pro civilní letectví, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo vnitra.
ČR ČRČR
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Při vymezování okruhu účastníků společného řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení podle § 94k stavebního zákona přísluší žadateli (NIKMAR s.r.o.). Účastníkem každého
společného řízení je obec (obec Veleň) na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dále je
účastníkem vlastník stavby (obec Veleň), na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem. A dále osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům (Jaroslav Říha, Daniela Říhová, Ing. Mirko Spurný, Josef Klicpera, Dana Klicperová, Mychajlo
Dovhanyč, Vitalina Dovhanyčová, Hajnalka Dóhánics, Sándor Dóhánics, Ing. Petr Svoboda, RNDr. Elena
Svobodová, Josef Dvořák, Markéta Dvořáková, MYTRYK s.r.o., Oksana Teterya, Vasyl Teterya, Pavel Studecký,
Vendula Kotková Marečková, Vendula Ripplová, Antonie Drahovzalová, Štěpánka Didovicová, Petr Verner,
Radek Kohoutek, Miluše Kohoutková, Ladislav Vraný, Ing. Jitka Bačkovská, Jan Bačkovský, Zita Vášová, Josef
Brůna, Vendula Brůnová Ješková, ČEZ Distribuce, a. s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu
Pražská plynárenská, a.s., Dobrovolný svazek obcí Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady, CETIN a.s.) nebo
stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Vlastnictví ani jiná práva k dalším
nemovitostem nemohou být vzhledem k odstupovým vzdálenostem tímto povolením přímo dotčena.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jaroslav Říha, Daniela Říhová, Ing. Mirko Spurný, Josef Klicpera, Dana Klicperová, Mychajlo
Dovhanyč, Vitalina Dovhanyčová, Hajnalka Dóhánics, Sándor Dóhánics, Ing. Petr Svoboda, RNDr.
Elena Svobodová, Josef Dvořák, Markéta Dvořáková, MYTRYK s.r.o., Oksana Teterya, Vasyl Teterya,
Pavel Studecký, Vendula Kotková Marečková, Vendula Ripplová, Antonie Drahovzalová, Štěpánka
Didovicová, Petr Verner, Radek Kohoutek, Miluše Kohoutková, Ladislav Vraný, Ing. Jitka Bačkovská,
Jan Bačkovský, Zita Vášová, Josef Brůna, Vendula Brůnová Ješková, ČEZ Distribuce, a. s., Pražská
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plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., Dobrovolný svazek obcí Veleň,
Sluhy, Brázdim a Polerady, CETIN a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného
povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby,
pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší
stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek
obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud
rozhodnutí nenabude právní moci.

[otisk úředního 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.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 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 byl zaplacen.
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
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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
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
dále obdrží: viz str. 13
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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

