
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   Č E L Á K O V I C E 
odbor výstavby 

250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132 - 136 
 

Spis.zn.: MUC/04359/2012/L                                       Čelákovice, dne 11.10.2012 
Č.j.: MUC/10546/2012    

Vyřizuje: Ing. Luštincová, tel. 326929135    
  
 

 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Čelákovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
23.4.2012 podala 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003, 110 00  
Praha, 
kterou zastupuje Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ se sídlem v 
Praze, IC 70994234, Sokolovská 1955, 190 00  Praha 9 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1064/1, 1094/1, 1097, 1098/4 v katastrálním území Brandýs nad 
Labem, parc. č. 475 v katastrálním území Zápy, st. p. 3229, 4594, parc. č. 408, 446, 1790/2, 3048/3, 
3063, 3069/1, 3086, 3131, 3132, 3137, 3141, 3142, 3230/1,3230/4, 3230/5, 3230/6, 3231/1, 3231/3, 
3430/2, 3430/113, 3430/115, 3870, 3871, 3872, 3905, 3913/9, 3913/11 v katastrálním území Čelákovice, 
parc. č. 60/1, 60/8, 60/12, 248/6, 272, 273,274,278/2 v katastrálním území Záluží u Čelákovic, parc. č. 
1597/1 v katastrálním území Mochov, parc. č. 2428, 2430 v katastrálním území Káraný, parc. č. 1201/7 
v katastrálním území Lázně Toušeň. 

 
Druh a účel umisťované stavby: 

jedná se o liniovou stavbu, při níž bude provedena rekonstrukce železniční stanice Čelákovice. 
V Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje je koridor železniční trati č. 231 pod označením D 
207 vymezen jako stavba veřejně prospěšná. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- převážně ve stávajícím obvodu dráhy 

- dočasné a minimální trvalé zábory na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, jsou 
s vlastníky projednány a odsouhlaseny; v dalším stupni projektové dokumentace budou řešeny 
smluvně 
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- stavbou nedojde ke změně současného ochranného pásma dráhy 

 

 

Popis stavby: 

Začátek rekonstrukce kolejiště je v km 7,574 a konec v km 9,075 trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany. V rámci této stavby bude rekonstruováno kolejiště v úseku mezi krajními výhybkami stanice 
včetně navázání do stávajícího stavu. Bude vybudováno jedno ostrovní nástupiště pro směr Lysá nad 
Labem a dvě vnější nástupiště u výpravní budovy pro směry Praha a Brandýs nad Labem. Přístup na 
nástupiště bude zajištěn dvěma novými bezbariérovými podchody (v km 7,962 na spojnici ulic Kollárova 
a Mochovská a v km 8,300 u výpravní budovy), které spojí též území po obou stranách železniční stanice. 
Nástupiště budou částečně zakryta přístřešky. 

Součástí stavby bude dále rekonstrukce stávajících mostů a propustků, trakčního vedení, 
elektrotechnických a energetických zařízení (vč. trakční měnírny) a sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení včetně pokládky nových kabelových tras do sousedních stanic. Zabezpečovací zařízení bude 
umístěno v nové provozní budově, situované v místě stávající rampy (od výpravní budovy směrem na 
Prahu). 

 

 

Stavba obsahuje: 
   
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení   
 D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)   
PS 03-01-01.1 žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení 

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)   
PS 02-01-01.1 Lysá nad Labem - Čelákovice, traťové zabezpečovací zařízení 
PS 03-01-02 Čelákovice - Brandýs n.L., traťové zabezpečovací zařízení 
  
D.2 Železniční sdělovací zařízení   
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů    
PS 00-02-01.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK 
PS 00-02-11.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, přenosový systém 
PS 03-02-01.1 ŽST Čelákovice, místní kabelizace 
PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK 
PS 03-02-03.1 Čelákovice - Brandýs nad Labem, DOK a TK 
PS 03-02-04.1 Čelákovice - Mochov, DOK a TK 

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení   
PS 03-02-11 ŽST Čelákovice, ITZ 
PS 03-02-12 ŽST Čelákovice, EZS 
PS 03-02-13 ŽST Čelákovice, ASHS 
PS 03-02-14 ŽST Čelákovice, sdělovací zařízení 
PS 03-02-15 NS Čelákovice, EZS 
PS 03-02-16 NS Čelákovice, sdělovací zařízení 

D.2.3 Informační zařízení   
PS 03-02-21 ŽST Čelákovice, kamerový systém 
PS 03-02-22 ŽST Čelákovice, rozhlasové zařízení 
PS 03-02-23 ŽST Čelákovice, informační systém 

D.2.4 Rádiové spojení   
PS 00-02-31.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, TRS a MRTS 
PS 00-02-32.1 Lysá nad Labem - Praha Vysočany,  GSM-R 
 

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT   
D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)   
PS 00-06-01 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT  
PS 01-06-01 Lysá n.L.-Čelákovice, SpS Lysá n.L.-úprava DŘT  
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PS 03-06-01 TMČelákovice, DŘT a velín  

D.3.2 Technologie rozvoden VVN/VN   
D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven)   
PS 03-04-11 NS Čelákovice, rozvodna 22kV 
PS 03-04-12 NS Čelákovice, stanoviště trakčních transformátorů 
PS 03-04-13 NS Čelákovice, rozvodna 3kV 
PS 03-04-14 NS Čelákovice, vlastní spotřeba 
PS 03-04-15 NS Čelákovice, převozná měnírna 

D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN   
PS 03-03-01 žst. Čelákovice, stožárová trafostanice 22/0,4kV 
PS 03-03-02 žst. Čelákovice, rozvodna nn 

D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení   
PS 03-03-11 žst. Čelákovice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení 
PS 03-03-12 žst. Čelákovice, rozvaděč zajištěné sítě 

D.4 Ostatní technologická zařízení   
D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory 
PS 03-05-01 žst. Čelákovice, osobní výtahy na nástupiště 
 
Stavební objekty 
E.1 Inženýrské objekty 

E.1.1 Železniční svršek a spodek   
SO 03-10-01 žst. Čelákovice, železniční svršek 
SO 03-11-01 žst. Čelákovice, železniční spodek 

E.1.2 Nástupiště   
SO 03-14-01 žst. Čelákovice, nástupiště 

E.1.3 Přejezdy   
SO 03-13-01.1 žst. Čelákovice, železniční přejezd v km 0,212 trati Čelákovice - Brandýs n.L. 

E.1.4 Mosty, propustky a zdi   
E.1.4.1 Mosty 

SO 03-20-01 žst. Čelákovice, železniční most v ev. km 7,723 
SO 03-20-02 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 7,962 
SO 03-20-03 žst. Čelákovice, lávka pro pěší ve st. km 8,008  
SO 03-20-04 žst. Čelákovice, železniční most v ev. km 8,011 
SO 03-20-05 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 8,300 
E.1.4.2 Propustky 

SO 03-21-01 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 8,237 
SO 03-21-02 žst.Čelákovice, propustek v ev. km 9,006 – zrušení 
E.1.4.5 Návěstní lávky 

SO 03-26-01 žst. Čelákovice, návěstní lávka ve st. km 7,947 
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (přeložky sítí mimodrážních správců) 
E.1.5.2 silnoproudé 

SO 03-74-01 Žst Čelákovice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice                                     - 
majitel město Čelákovice 
SO 04-74-08.1 Čelákovice - Mstětice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice                        - 
majitel město Čelákovice 

E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)   
E.1.6.1 vodovody a kanalizace 

SO 03-70-01 žst. Čelákovice, provozní budova, přípojka kanalizace 
SO 03-70-02 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace 
SO 03-70-03 žst. Čelákovice, vsakovací objekt v km 8,230 
SO 03-70-04 žst. Čelákovice, dešťová kanalizace v km 7,730 
SO 03-71-01 žst. Čelákovice, provozní budova, přípojka vodovodu 

E.1.8. Pozemní komunikace   
SO 03-32-01 žst. Čelákovice, přístupová cesta na ostrovní nástupiště 
SO 03-32-02 žst. Čelákovice, přístupová cesta na boční nástupiště u výpravní budovy 

E.1.9 Kabelovody, kolektory   
SO 03-44-01 žst. Čelákovice, kabelovod 

E.1.10 Protihlukové objekty   
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E.1.10.1 Protihlukové stěny 

SO 03-50-01.1 ŽST Čelákovice, PHS v km 7,590-8,200 vlevo  
SO 03-50-03.1 ŽST Čelákovice, PHS v km 7,590-8,280 vpravo  
SO 03-50-04 ŽST Čelákovice, PHS v km 8,380-8,800 vpravo 
 

E.2 Pozemní stavební objekty   
E.2.1 Budovy   
SO 03-40-01 žst. Čelákovice, stavební úpravy ve VB   
SO 03-40-02 žst. Čelákovice, provozní budova 
SO 03-40-03 žst. Čelákovice, DAK - stavební část 

E.2.2 Přístřešky   
SO 03-41-01 žst. Čelákovice, zastřešení výstupů z podchodu v km 7,962 
SO 03-41-02 žst. Čelákovice, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu  
SO 03-41-03 žst. Čelákovice, úprava přístřešku u VB (severovýchodní část) 

E.2.3 Drobná architektura, oplocení   
SO 03-42-01 žst. Čelákovice, drobná architektura, oplocení 

E.2.4 Orientační systém   
SO 03-43-01 žst. Čelákovice, orientační systém 

E.2.5 Demolice   
D 03-45-01 žst. Čelákovice, demolice drážní 
 

E.3 Trakční a energetická zařízení   
E.3.1 Trakční vedení   
SO 03-60-01.1 žst. Čelákovice, trakční vedení 
SO 03-60-02 NS Čelákovice, napájecí vedení 
SO 03-60-03 NS Čelákovice, zpětné vedení 

E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část   
SO 03-40-04 NS Čelákovice, stavební část 

E.3.4 Ohřev výměn   
SO 03-64-01.1 Žst. Čelákovice, EOV 

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů   
SO 03-62-01 Žst. Čelákovice, rozvod nn a osvětlení 
SO 03-62-02.1 Žst. Čelákovice, DOUO 
SO 03-62-03.1 NS Čelákovice, DOÚO, světelná návěst č.50 
SO 03-62-04 NS Čelákovice, rozvod nn a osvětlení 
SO 03-62-05 NS Čelákovice, přípojka vn 22 kV pro PM 

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí   
SO 03-61-01 žst. Čelákovice, ukolejnění kovových konstrukcí 

E.3.8 Vnější uzemnění   
SO 03-65-01 NS Čelákovice, vnější uzemnění 

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného 
stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Rozhodnutí – stavební povolení bude vydávat Drážní úřad jako speciální stavební úřad dle § 15 
stavebního zákona. 

3. Projektová dokumentace pro povolení nebo  ohlášení staveb  bude zpracována v souladu s vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických  požadavcích na stavby a vyhláškou č. 398/2009 sb. , o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

4. V dalším stupni projektové dokumentace budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích a 
vyjádřeních: 

- Ministerstvo životního prostředí vyjádření dne 21.11.2011 č.j. 85170/ENV/11 
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- Ministerstvo životního prostředí stanovisko dne 15.7.2011 č.j. 52856/ENV/11 (jedná se o podmínky 

I. Opatření pro fázi přípravy záměru: odstavce 1,2 9 – 46) 

- Krajský úřad  Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče vyjádření dne 7.11.2011 č.j. 
206099/2011/KUSK 

- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče 
vyjádření dne 2.11.2011 č.j. 77406/2011-140/b 

- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí souhlas dne 27.2.2012 
č.j. 100/8352/2012/ZPF 

- Správa železniční dopravní cesty,  státní organizace  Správa dopravní cesty Praha vyjádření dne 
7.10.2011 č.j. 31044/11-SDC PHA/3439-I/719/Če 

- Správa železniční dopravní cesty,  státní organizace  Správa dopravní cesty Praha vyjádření dne 
1.12.2011 č.j. 37628/11-SDC PHA/3439-I/719/Če 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,Územní odbor Praha venkov 
- VÝCHOD, dopr. inspektorát vyjádření dne 23.11.2011 č.j. KRPS-164525-2/ČJ-2011-011506 

- Slovácké strojírny, a.s., Závod 8 - TOS Čelákovice vyjádření dne 3.11.2011  

- Povodí Labe, státní podnik stanovisko dne 28.12.2011 č.j. PVZ/11/32044/Fa/0 

- Město  Čelákovice vyjádření dne 17.4.2012 č.j. MUC/11454/2011-ORM/Tei 

- Stavokomplet s.r.o., VaK Zápy dne 2.11.2011 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00  Praha 

 

Odůvodnění: 

Dne 23.4.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 26.6.2012, o jehož výsledku byl sepsán 
protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 

Stavební úřad stanovuje platnost územního rozhodnutí na 4 roky ode dne nabytí právní moci, protože se 
jedná o stavbu velkého rozsahu. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Město  Čelákovice vyjádření dne 9.1.2012 č.j. MUC/11678/2011-ORM/Tei 

- Město  Čelákovice vyjádření dne 17.4.2012 č.j. MUC/11454/2011-ORM/Tei 

- Město Lysá nad Labem, Odbor správy majetku a investic vyjádření dne 28.3.2012 č.j. 
SMI/47799/11B1 

- Městys Lázně Toušeň vyjádření dne 28.3.2012 č.j. 00230/12UM 

- Městys Zápy vyjádření dne 22.11.2011 č.j. 0000567/2011 

- Obec Káraný vyjádření dne 5.12.2011 č.j. SK/73/2011/MK 

- Obec Mochov vyjádření dne 23.11.2011 č.j. 110/2009 

- Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha vyjádření dne 5.12.2011 č.j. MP-SDP0823/11-2/MI  
DUCR – 60910/11/MI 

- Správa železniční dopravní cesty,  státní organizace  Správa dopravní cesty Praha vyjádření dne 
7.10.2011 č.j. 31044/11-SDC PHA/3439-I/719/Če 

- Správa železniční dopravní cesty,  státní organizace  Správa dopravní cesty Praha vyjádření dne 
1.12.2011 č.j. 37628/11-SDC PHA/3439-I/719/Če 

- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha stanovisko dne 16.11.2011 č.j. 8252/2011 

- Ministerstvo dopravy ČR,  vyjádření dne 5.12.2011 č.j. 95/2011-910-IZD/2 
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- Ministerstvo životního prostředí vyjádření dne 21.11.2011 č.j. 85170/ENV/11 

- Ministerstvo životního prostředí stanovisko dne 15.7.2011 č.j. 52856/ENV/11 

- Krajský úřad  Středočeského  kraje, Odbor dopravy vyjádření dne 20.4.2011 č.j. 056303/2009/KUSK 

- Krajský úřad  Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče vyjádření dne 7.11.2011 č.j. 
206099/2011/KUSK 

- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče 
vyjádření dne 2.11.2011 č.j. 77406/2011-140/b 

- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí souhlas dne 27.2.2012 
č.j. 100/8352/2012/ZPF 

- Krajská hygienická stanice Stř. kraje, se sídlem v Praze stanovisko dne 13.12.2011 č.j. KHSSC 
56070/2011 

- Hasičský záchranný sbor SK, územní odbor Mladá Boleslav stanovisko dne 22.11.2011 c.j. HSKL-
12417/2011-MB 

- Krajský úřad  Středočeského  kraje, Odbor dopravy vyjádření dne 23.11.2011 č.j. 
205829/2011/KUSK-DOP/Lac 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,Územní odbor Praha venkov 
- VÝCHOD, dopr.inspektorát vyjádření dne 23.11.2011 č.j. KRPS-164525-2/ČJ-2011-011506 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR vyjádření dne 22.11.2011 č.j. 12912/21/11-21200-Dv 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 24.11.2011 
č.j. 3/11/KSUS/MHT/SKR 

- Obvodní báňský úřad Kladno vyjádření dne 8.12.2011 č.j. SBS/37319/2011/OBÚ-02/1 

- Archeologický ústav AV ČR dne 16.11.2011 č.j. 9541/11 

- Městské muzeum vyjádření dne 3.1.2012 č.j. 3805/2011 

- Česká geologická služba Odbor nerostných surovin a územních vlivů vyjádření dne 22.11.2011 č.j. 
323/XI-5691-2011/1481 

- Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Labe stanovisko dne 7.12.2011 č.j. ZVHS 

- Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní a.s. vyjádření dne 10.10.2011 č.j. 208/1914/2009 

- Slovácké strojírny, a.s., Závod 8 - TOS Čelákovice vyjádření dne 3.11.2011  

- Povodí Labe, státní podnik stanovisko dne 28.12.2011 č.j. PVZ/11/32044/Fa/0 

- Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební správa Praha stanovisko dne 4.1.2012 c.j. 
16706/54989/-ÚP/2011-7103/44 

- ČD Telematika a.s. dne 31.10.2011 č.j. 21594/2011 

- ČEPS, a.s. vyjádření dne 16.11.2011 č.j. 694/16113/16.11.2011/Ta 

- ČEZ Distribuce a.s. dne 26.10.2011 č.j. 001038066666 

- ČEZ ICT Services, a.s. vyjádření dne 7.11.2011 č.j. P3A11000104813 

- Mero ČR, a.s. vyjádření dne 18.10.2011 č.j. 2011/10/47-1 

- NET4GAS, s.r.o. stanovisko dne 19.10.2011 č.j. 5777/11 a č.j. 5778/11 

- BT Global Česká republika s.r.o. dne 20.10.2011 

- České Radiokomunikace a.s. oddělení Ochrany sítí dne 2.11.2011 č.j. ÚPTS/OS/73152/2011 

- Dial Telecom a.s. dne 18.10.2011 

- GTS Czech s.r.o., zastoupena spol. SITEL, s.r.o. vyjádření dne 20.10.2011 č.j. 331105421 

- UPC Česká republika, a.s. dne 18.11.2011 

- T-Mobile Czech Republic a.s. 2.11.2011 

- Vodafone Czech Republic, a.s. dne 18.10.2011 

- SUPTel a.s. vyjádření dne 31.10.2011 č.j. 21101130 a č.j. 21101131 

- STAR 21 Networks a.s. stanovisko dne 21.10.2011 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření dne 25.10.2011 č.j. 162413/11 

- T-Systems Czech Republic a.s. vyjádření dne 21.10.2011 č.j. ÚR/37439/11-10 

- Orange Business Czech Republic s.r.o. dne 18.10.2011 č.j. 0173/10/RS 
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- MAXPROGRES, s.r.o. vyjádření dne 1.11.2011 č.j. CR11040281 

- SITELs.r.o. vyjádření dne 19.10.2011 č.j. 131105359 

- Pantel International CZ s.r.o. dne 26.10.2011 

- Veolia, Středočeské vodárny dne 19.10.2011 č.j. P 117100 14459 

- Stavokomplet s.r.o., VaK Zápy dne 2.11.2011 

- Povodí Vltavy, státní podnik dne 31.10.2011 c.j. 56968/2011-262 

- Povodí Labe, státní podnik dne 11.11.2011 c.j. PVZ/11/27800/Fa/0 

- Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Labe dne 1.11.2011 č.j. 
ZVHS/3552/2011/ÚPHK 

- Vodovody a kanalizace a.s. vyjádření dne 2.11.2011 č.j. 3787/11/Dv 

- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vyjádření dne 20.10.2011 č.j. 3802/2011 

- Regionální úřad vojenské dopravy Hradec Králové dne 25.10.2011 č.j. 22-40-2011-1397 

- Vojenská ubytovací a stavební správa stanovisko dne 14.11.2011 č.j. 13620/53882-ÚP/2011-7103/44 

- Policie ČR, Správa hl.m.Prahy vyjádření dne 24.10.2011 č.j. KRPA-68643-1/ČJ-2011-0000IT 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD, DI 
vyjádření dne 2.2.2012 č.j. KRPS-38655-2/ČJ-2012-0100IT 

- Velitelství sil podpory Odbor vojenské dopravy stanovisko dne 31.10.2011 č.j. 187-80/2011-2280 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 28.11.2011 
č.j. 30067/2011/KSÚS/MH 

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. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Město Brandýs n/L - St. Boleslav, Město Čelákovice, Městys Lázně Toušeň, Obec Káraný, Obec 
Mochov, Městys Zápy 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Připomínky nebyly vzneseny. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 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. 
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Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 4 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 

Ing. Ilona Luštincová 
vedoucí odboru výstavby 

  
 
 
 
  
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 položky 18 písm. a) ve výši 1000 
Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ se sídlem v Praze, IDDS: uccchjm 
Město Brandýs n/L - St. Boleslav, IDDS: c5hb7xy 
Město  Čelákovice, náměstí 5.května 1, 250 88  Čelákovice 
Městys Lázně Toušeň, IDDS: 6tia8t2 
Obec Káraný, IDDS: jkeas36 
Obec Mochov, IDDS: gqcbsh6 
Městys Zápy, IDDS: j8rayq3 
  
dotčené orgány státní správy 
Ministerstvo dopravy ČR, nábř. L. Svobody 12, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4 
Krajský úřad  Středočeského  kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf 
Krajský úřad  Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: keebyyf 
Krajský úřad  Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče, IDDS: 
c5hb7xy 
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy 
Krajská hygienická stanice Stř. kraje, se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
Hasičský záchranný sbor SK, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73 
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
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