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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
 

Obec Nelahozeves, IČ 00237094, Školní 3, 277 51 Nelahozeves, kterou zastupuje VHS  Projekt, s.r.o., 
IČ: 03508684, Zlončice 144, 278 01 Kralupy nad Vltavou (dále jen "stavebník") podala dne 15.01.2020 
žádost o vydání společného územního rozhodnutí  a stavebního povolení (dále jen „společného 
rozhodnutí“) na stavbu: 

"Chodník podél školy v ul. Kralupská a odvádění dešťových vod v ul. Kralupská, obec Nelahozeves"  

na pozemcích parcelní čísla 330/3, 80/15, 80/46, 80/40, 80/8, 296/16 v k.ú. Nelahozeves (702790), obec 
Nelahozeves. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení dle § 44 odst. 1 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba obsahuje:   
Stavba obsahuje výstavbu nového chodníku a zpevněných ploch v ulici Kralupská, obec Nelahozeves 
Stavba bude propojovat komunikací pro pěší náměstí s obecním úřadem, školu, obchod a pokračuje 
podél ulice Kralupská až na nároží pozemku č.p. 224. Stávající sjezdy k nemovitostem budou nahrazeny 
novými dlážděnými sjezdy. V rámci stavby dojde k odstranění nezpevněných ploch, které jsou v rozporu 
s plánovanou stavbou a k odstranění betonových propustků v místě stávajících sjezdů. V tomto úseku 
bude také postavena nová dešťová kanalizace. Součástí stavby dešťové kanalizace je demolice stávající 
dešťové kanalizace, která je z částí zatrubněná a z části vedená dlážděným příkopem podél komunikace 
III/24021. Jedná se o novou stavbu podzemní sítě technické infrastruktury, která bude sloužit pro 
odváděná dešťových vod, které přitékají z výše položené části obce Nelahozeves, pro odvádění 
dešťových vod z komunikace III/24021 a pro odvádění vod z chodníků a zpevněných ploch. 
 
Stavební objekty: 

Stavba hlavní:  
 
SO 101 – Chodník a zpevněné plochy 
 
F. 1. Chodníky 
 
V rámci stavby jsou navrženy nové chodníky podél ul. Kralupská, které propojují stávající chodník u parc. 
č. 80/7 s nárožím křižovatky u parc. č. 224. Celková délka navrhovaného chodníku je 185m. Chodník je 
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navržen v základní šířce 1,80m, s rozšířením u základní školy na 2,00m. V místě vjezdů na parc. č. 132 a 
224 je chodník z důvodu výškového napojení zúžen na 1,50m resp. 1,30m. Chodník před prodejnou je z 
majetkoprávních důvodů veden po hraně sousedního pozemku a je navržen v šířce 1,50m. 
Konstrukce chodníku z mozaiky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, 
navržený je katalogový list – D2-D-1-CH-PIII: 
 

Konstrukce KC 1 
žulová mozaika     MOZ I     60 mm      ČSN 73 6131 
barva a vzor mozaiky budou upřesněny     
pískové lože prosypané vápnem    L/P  40 mm     ČSN 73 6131 
štěrkodrť 0/32 GE      ŠDA  200 mm     ČSN 73 6126 
celkem                  300 mm 
 
Chodník je lemován žulovým obrubníkem štípaným (80-100/200/1000) do lože z betonu s boční opěrou 
z betonu. Obrubník je navržen jako zapuštěný, na straně, kde tvoří vodící linii je navržen s nášlapem 
+6cm (vodící linie). 
Chodník je umístěn tak, aby stávající ul. Kralupská byla po osazení chodníku v minimální šířce 6,00m. 
Z tohoto důvodu je místy stávající komunikace rozšířena až k budoucímu chodníku. 
 
Konstrukce rozšíření komunikace Kralupská byla navržena dle TP 170 ,,Navrhování vozovek pozemních 
komunikací´´. Navržená je katalogový list typ D1-N-6-IV-PIII: 
 

Konstrukce KC2 
asfaltový beton obrusný   ACO 11+ 50/70  40mm   ČSN EN 13108–1 
spojovací asf.postřik    PS 0,5kg/m2    ČSN 73 6129 
asfaltový beton podkladní   ACP 16+ 50/70  80mm   ČSN EN 13108-1 
postřik z mod. katinoaktivní emulze  PI;EK 0,5kg/m2    ČSN 73 6129 
směs stmelená cementem   SC 0/32 C8/10  130mm   ČSN EN 14227-1,10 
štěrkodrť     ŠDA  200mm  ČSN 73 6126 
geotextilie 400gr/  
celkem                  450mm 
 
Napojení jednotlivých vrstev bude po vrstvách stupňovitě. Ošetření spáry v místě napojení obrusné 
vrstvy bude zalitím modifikovanou asf. Zálivkou. 
Komunikace bude lemována silničními žulovými obrubami OP4 (200/250/1000) do lože betonu C25/30 n 
XF3 s nášlapem +120cm nad úroveň vozovky. 
 
Před objektem obchodu je navržen zesílený chodník s možností přejezdu na zpevněnou plochu před 
obchodem. Konstrukce zesíleného chodníku z mozaiky je navržena dle TP 170 Navrhování vozovek 
pozemních komunikací, navržený katalogový list – D2-D-1CH-PIII 
 

Konstrukce KC9 
žulová mozaika     MOZ I  60mm   ČSN 73 6131 
barva a vzor mozaiky budou upřesněny 
pískové lože prosypané vápnem  L/P   40mm   ČSN 73 6131 
směs stmelená cementem   SC 0/32 C8/10  130mm  ČSN EN 14227-1,10 
štěrkodrť 0/32 GE    ŠDA   250mm  ČSN 73 6126 
celkem                  480mm 
 
V místě, kde je navržen nový obrubník, ale nebude provedeno rozšíření stávající komunikace, dojde při 
osazování obrubníku (resp. betonového lože) k zásahu do přilehlé komunikace. Odřízne se asfaltový kryt 
v šířce max. 20cm a vybourá se část konstrukce vozovky v rozsahu, potřebném pro provedení 
betonového lože při osazení obrubníku.  Po osazení obrubníku se obnoví vozovka dle TP 146 
"Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací" 
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Oprava komunikace po osazení obrub: 
 

Konstrukce KC7 
litý asfalt     MA11 I   40mm   ČSN EN 13108-6 
litý asfalt     MA11 I   40mm   ČSN EN 13108-6 
dělící mezivrsva např. textiliie, skelné rohož dle ČSN 73 6122 
stabilizace cementem    SC 0/32 C20/25  200mm  ČSN EN 14227-1,10 
štěrkodrť (0/32) GE    ŠDA   160mm  ČSN 73 6126 
celkem        440mm 
 
Pracovní spára mezi novou a stávající vozovkou se prořízne a zalije modifikovanou asfaltovou zálivkou. 
 
F. 2. Vjezdy 
 
V místě vjezdů na sousední pozemky jsou navrženy vjezdy takto:  
Konstrukce vjezdu byla navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. Navržený je 
katalogový list D2-D-1-VI-PII: 
 

Konstrukce KC4 
žulová dlažba     DL I   100mm  ČSN 73 6131 
pískové lože prosypané vápnem  L/P   40mm   ČSN 73 6131 
štěrkodrť (0/32) GE    ŠDA   250mm  ČSN 73 6126 
celkem       370mm 
 
Nájezd je navržen přes snížený kamenný obrubník OP4 s nášlapem +20-40mm. Z důvodu výškových 
poměrů, je ve vjezdech osazen odvodňovací žlab zakrytý, šířky 10cm na zatížení C250kN. 
 
F. 3. Parkoviště 
Před školou je navrženo venkovní parkoviště po 2 podélná stání. Podélné stání je navrženo v šířce 2,50m 
a délky min. 6,75m. 
Konstrukce parkovacích stání byla navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. 
Navržený je katalogový list D2-D-1-V-PII: 
 

Konstrukce KC3 
žulová dlažba     DL I   100mm  ČSN 73 6131 
pískové lože prosypané vápnem  L/P   40mm   ČSN 73 6131 
štěrkodrť (0/32) GE    ŠDA   150mm  ČSN 73 6126 
štěrkodrť (0/63) GE    ŠDA   150mm  ČSN 73 6126 
celkem       440mm 
 
Nájezd je navržen přes snížený kamenný obrubník OP4 s nášlapem +40mm. 
 
F. 4. Ostatní zpevněné plochy 
V rámci stavby je zpevněná servisní cesta mezi objektem školy a obchodem. Tato cesta je zpevněna v 
šířce 3,00m s příčným vyspádováním do vsakovací drenáže. 
Konstrukce trávníku na štěrkovém podkladu je navržena dle TP 153 takto: 
 

Konstrukce KC5 
 
štěrk 16/22 veválcovaný po osetí    30mm 
štěrk 16/32 s humusovou zeminou    100mm 
štěrkodrť 0/63 s příměsí zeminy    150mm 
celkem       280mm 
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Cesta je lemována zapuštěným kamenným krajníkem G3 (100/200/300-800) do lože z betonu z betonu 
C25/30 nXF3. Dále je opravena stávající zpevněná plocha na dvoře základní školy. Tato plocha slouží pro 
příjezd servisních aut a pro občasné parkování vozidel školy. Ve shodné konstrukci bude proveden i 
vjezd k této ploše. 
 
Konstrukce zpevněné plochy z plné dlažby je navržena dle TP 170 typ D2-D-1-V-PIII: 
 

Konstrukce KC6 
žulová dlažba D    L I   100 mm  ČSN 73 6131 
typ a barva dlažby budou upřesněny 
pískové lože prosypané vápnem  L/P   40 mm   ČSN 73 6126 
štěrkodrť (0/32) GE    ŠDA   150mm  ČSN 73 6126 
štěrkodrť (0/63) GE    ŠDA   200 mm  ČSN 73 6126 
geotextilie 400gr/m2 
celkem       490 mm 
 
Je třeba věnovat zvýšenou pozornost zapískování zámkové dlažby na parkovišti a chodnících, a toto 
zapískování spár opakovat v časových odstupech 14 dní do doby úplného a trvalého zapískování těchto 
spár. 
 
Konstrukce parkovacích stání je shodné konstrukce jako u servisní komunikace. 
Konstrukce parkovacích stání ze zatravňovacích dílců byla navržena takto: 
 

Konstrukce KC10 
zatravňovací dlažba Ecoraster E50    50mm 
Výplň otvorů humus. zeminou 

Lože pod prefa, drť smíšená se zeminou 1:1   40mm 
štěrkodrť - svrchni vrstva     150mm  ČSN 73 6126 
štěrkodrť (0-63)    ŠD   250mm  ČSN 73 6126 
geotextilie 300gr/m2 
celkem        490 mm 
 
Spáry a vegetační otvory u této dlažby se zasypou kvalitní zeminou promíchanou s travním semenem. 
Vegetační otvory dlažby musí být zaplněny zeminou maximálně do výšky o 2 cm nižší než jejich horní, 
pojezdová plocha. Pouze tak má tráva šanci dobře zakořenit a růst. Nedochází tím k poškození trávníku 
při pojezdu a neznehodnocuje se ani při údržbě sekáním. Vzhledem k účelu je doporučeno zřízení 
dvouvrstvé konstrukce, kde spodní nosná vrstva bude splňovat technické požadavky na zajištění 
dostatečné únosnosti a stabilizace plochy. Tato vrstva bude zřízena jako zhutněná o tl. 25cm z drceného 
kameniva frakce 0/63. Svrchní nosná vegetační vrstva v tloušťce 15 cm bude zřízena z předem 
namíchané a na ploše rozhrnované směsi drceného kameniva a organických materiálů. Ve směsi bude 
použito 15 objemových % kvalitní kompostní zeminy (případně ve směsi s orniční zeminou v poměru cca 
1:1), 50% drceného kameniva 32/63mm, 30% drceného kameniva frakce 16/32 a 5% drceného kameniva 
frakce 0/16. Zpevněná plocha je lemována žulovým krajníkem G3 (100/200/300-800) do lože z betonu s 
boční opěrou z betonu C25/30 n XF1. Obrubník je navržen jako zapuštěný. 
 
F. 5. Bezbariérové úpravy pro tělesně postižené 
Od zastávky BUS 1 a 3 jsou navržen přístupové chodníky se vstupem do vozovky.  
Vstup do vozovky – podle vyhl. č. 398/2009 Sb. musí mít nástupní místo na chodník s výškovým 
odskokem u vozovky 2cm a s nájezdem ve sklonu max. 12.5% (1:8). Stejný max. sklon musí mít i nájezd 
do boku. Nájezdy na chodník se provádějí v celé šířce značeného přechodu. Obrubník u vozovky je 
vodorovný nebo ve sklonu max. 1:8 jako nájezdová rampa. Okraj nájezdu za obrubníkem musí být 
vyznačen výrazně odlišnou strukturou a charakterem povrchu, vnímatelným slepeckou holí a nášlapem. 
Místo vyznačení (tj. vodící linie nazývaná varovný pás) se provádí v šířce 0,40m z dlažby se speciální 
plastickou úpravou (např. s výstupky komolých kuželů, seříznutých polokoulí o průměru výstupků cca 
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27mm, výšce 5 mm a rozteči 35/50 mm). Barva varovného pásu bude dle požadavku NPÚ světlé barvy. 
Varovný pás musí být veden až do místa, kde je výška nabíhajícího obrubníku alespoň 0,08m nad 
vozovkou. Typ prvků musí splňovat nařízení vlády č.163/2001 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané 
stavební výrobky a odpovídat TN TZÚS 12.03.04 (betonová dlažba pro signální, varovné a hmatové pásy 
s výstupky pravidelného tvaru) a TN TZÚS 12.03.06 (betonová dlažba pro vodící linie s funkcí varovného 
pásu, pro umělé vodící linie s drážkami pravidelného tvaru) Jako varovné pásy je použita u dlažby z 
mozaiky pás typu COMCON CD30, v místě pojíždění pak COMCON CD60. Hmatová úprava bude u 
mozaiky lemována hladkou dlaždicí COMCON CDR, která je u pochozího chodníku v tl. 35mm, u 
pojížděného v tl. 60mm 
 
Zásady odvodnění   
V rámci projektu jsou navržené nové uliční vpusti a odvodňovací žlaby, které odvodňují plochy nově 
navrhované komunikace a parkovacích stání a dále i uliční vpusť ve vnitrobloku školy. 
Obecně: 
Vpusti budou mít litinový rošt s rámem dle ČSN EN 124 o rozměrech 500/500mm pro zatížení D 400kN. 
Vpusti jsou betonové, prefabrikované. Žlaby musí splňovat EN 1433. Odvodnění pláně bude příčným 
spádem 3% do podélných drenáží, které jsou zřizovány v místech výkopů rostlého terénu. Drenáž bude 
provedena z drenážní trubky DN 150 typu ACO Korusil SN8 TP s obsypem drtí 16/32, která je obalena 
geotextilií. Hloubka drenáže je min. 40cm pod pláň zpevněných ploch. Všechny prvky na drenáži jsou 
navržené jako typové systémové prvky (T-kusy, odbočky …). Drenáž je napojena do přípojek žlabů a 
uličních vpustí. Podélný sklon drenáží je min. 0,5%. Servisní komunikace je vyspádována do přilehlé 
zeleně, kde je navržena vsakovací drenáž. Vsakovací drenáž je navržen hloubky 90cm (min. 40cm pod 
pláň zpevněné plochy). Drenáž bude proveden dle vzorového řezu takto: vrstva štěrku frakce 32-64mm 
zabalené do geotextilie např. FIBERTEX F400M, tl.4mm. Drenáž bude doplněna drenážní trubkou 
plnoperforovanou dimense DN150. 

Stavby vedlejší:  
 
SO 301 Dešťová kanalizace 
Objekt dešťové kanalizace začíná v šachtě Š4 a končí v šachtě Š0. Dešťové vody budou odváděny 
betonovým potrubím DN500. Celkem jsou navrženy čtyři revizní šachty. (Š1,Š2,Š3 a Š4) Celková délka 
potrubí dešťové kanalizace je 157,6 ,. 
Navržené revizní šachty jsou tvořeny z prefabrikovaných betonových dílců (s integrovaným těsněním) o 
vnitřním průměru Š1, Š2 a Š3 1000mm a šachta Š4 je průměru 1200mm. Šachta Š4 je zároveň šachtou 
spadišťovou, do této šachty je zaústěn upravený propustek z potrubí PVC DN500 SN12. Šachty budou 
opařeny poklopy D400 s odvětráním. 
 
SO 302 Úprava stávajícího propustku 
Bude zrušen stávající betonový propustek DN500 v délce 18,5 m a bude vybudován propustek nový 
z trubky PVC DN500 SN12 a sveden do nově vybudované šachty Š4. 
 
SO 303 Demolice stávající dešťové kanalizace 
Jedná se o odstranění stávajícího potrubí o celkové délce ca 33,3 m, jedné revizní šachty a stávajícího 
vydlážděného příkopu. Součástí stavebního objektu je i úprava stávající revizní šachty Š0, do které bude 
zaústěno betonové potrubí DN500 navržené v rámci SO 301. Stávající vydlážděný příkop, který nyní 
slouží k odvádění dešťových vod, bude zasypán a v jeho místě bude vybudován chodník a zpevněné 
plochy SO 101. 
 
SO 304 Napojení odvodňovacích prvků 
Na potrubí navrhované dešťové kanalizace SO 301 budou napojeny přípojky z uličních vpustí a 
odvodňovacích žlabů. Jedná se o uliční vpusti a odvodňovací žlaby, které jsou součástí navrženého 
chodníku a zpevněných ploch SO 101. Dále budou napojeny dvě uliční vpusti VP5 a VP6 na stávající 
dešťovou kanalizaci. Propojení odvodňovacích prvků s dešťovou kanalizací bude provedeno z potrubí 
PVC DN150 SN10 v celkové délce 29,0 m. 
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Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor dopravy, jako silniční správní úřad a speciální stavební 
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a  podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu  (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94m odst. 1 
stavebního zákona zahájení společného řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští 
od ústního jednání a to vzhledem k tomu, že jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry 
na staveništi a předložená žádost, včetně příloh, poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení  a 
určuje lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit svá 
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným 
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
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. 
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 stavbám, na nichž 
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. 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou 
moc, opravňující k takovému zastupování.    
Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo  
k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení společného řízení, nesdělí ve výše 
stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jim sledovaných veřejných zájmů             
se stavbou souhlasí.  
V souladu s ust. § 30 odst. 5 Správního řádu, každý, kdo činí úkony za právnickou osobu, musí prokázat 
své oprávnění.  
   

Poučení: 
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 účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při pořizování regulačního plánu nebo 
při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle 
§ 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo 
k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve výše 
stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jim sledovaných veřejných zájmů    
se stavbou souhlasí. 
Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem 
k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, dle kterého mají účastníci řízení možnost 
před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, i ke způsobu jejich zjištění, případně 
navrhnout jejich doplnění, speciální stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění 
tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu 10 dnů od shora uvedené lhůty. Po uplynutí tohoto termínu 
bude ve věci vydáno rozhodnutí. 
V souladu s ust. § 30 odst. 5 Správního řádu, každý, kdo činí úkony za právnickou osobu, musí prokázat 
své oprávnění. 
Pověřený zaměstnanec silničního správního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při 
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování 
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí 
nebo opatření. 
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Silniční správní úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do výše  
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem stěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo jí přizvané vstup na svůj pozemek 
nebo stavbu. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
Účastníci mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy 
v úřední dny, tj. pondělí a středa   08:00 – 12:00  a 12:45 – 17:00 hodin, čtvrtek  12:00 – 15:00 hodin, 
jinak po telefonické domluvě na tel. čísle 315 739 956. 
 
  
 
 
 

 
Bc. Jiří Toman 

referent odboru dopravy 
oprávněná úřední osoba 
 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Za den doručení se považuje 15tý den ode dne vyvěšení na úřední desce. 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.  

 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………............                                                                 Sejmuto dne: ………………………….. 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Nelahozeves, IDDS: t42bciq 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
  
dotčené správní úřady 
Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, OŽP, Palackého nám. č.p. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, památková péče, Palackého 
náměstí č.p. 1, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor výstavby a územního plánování, Palackého nám. č.p. 1, 278 01  
Kralupy nad Vltavou 1 
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, KŘP Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: dz4aa73 
Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Mělník, Pražská č.p. 391, 276 01  Mělník 1 
  
Účastníci řízení, dle § 94k odst. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) -  osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno a to 
zejména pozemky  : parc. č. 150/1, 530, 158 v katastrálním území Lešany u Nelahozevsi, st. p. 14,  16/1, 
16/2, 24, 63/1, 72/1, 84/1, 107, 131, 132, 165, 224, 247, 248, 260, 366, 405/3, 405/4 parc. č. 7/2, 7/5, 
7/6, 7/7, 7/17, 27/1, 27/3, 41/2, 67/1, 73/1, 73/35, 75/1, 75/2, 75/3, 76/1, 76/2, 76/4, 78/1, 80/1, 80/7, 
80/8, 80/9, 80/14, 80/15, 80/16, 80/34, 80/35, 80/40, 80/41, 80/46, 80/50, 152, 170/17, 175/13, 
175/27, 175/118, 180/1, 180/3, 183/1, 183/2, 183/3, 184/2, 184/4, 184/5, 187/2, 187/31, 187/112, 
199/1, 284/74, 296/2, 296/3, 296/16, 296/18, 296/19, 296/20, 296/36, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 
299/5, 299/6, 301/3, 311/1, 311/2, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 330/6, 412, 466 v katastrálním 
území Nelahozeves 
 
ostatní 
VHS PROJEKT, s.r.o., IDDS: 8rzrijx 
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 
 
dále se doručí 

Obecní úřad Nelahozeves se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu 
nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce            
na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
1x spis  
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