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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

Výroková část: 

Městský úřad Neratovice, odbor správy majetku, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 

a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost o 

stavební povolení, kterou dne 18.05.2021 podal 

Eden Invest, s.r.o., IČO: 27603156, Věšínova 508/7, Strašnice, 100 00  Praha 10 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

NEDOMICE, technická infrastruktura pro 8 RD - KOMUNIKACE 

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 811/1 v katastrálním území Nedomice.  

Stavba obsahuje: 

Nová obslužná účelová dvoupruhová obousměrná slepá komunikace v parametrech místní 

komunikace a v dopravním režimu obytná zóna, s napojením křižovatkou na silnici č. III/24420,  

v uličním prostoru šířky 8,0 m: 

 vozovka o šířce 5,5 m a délce 179,5 m, s úvraťovým obratištěm, s vjezdy na sousední pozemky, s 

povrchem zpevněných ploch z asfaltobetonu, se zpomalovacím prahem na vjezdu na komunikaci v 

délce 7 m, s povrchem nájezdu a výjezdu z betonové zámkové dlažby. 

 s obousměrnými zelenými pásy o šířce 1,0 m a 1,5 m,  

 se 4 podélnými parkovacími stáními pro osobní vozidla o rozměrech 2,25 x 6,75 m, s povrchem 

z asfaltobetonu 

 odvodnění zpevněných ploch pomocí příčných a podélných spádů do přilehlé zeleně 

 výsadba dřevin dle ozeleňovacího plánu  

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1.  Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jaroslav 

Svítek, ČKAIT - 1200621; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 

stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) osazení silničních obrubníků  
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b) dokončení stavby 

a dále umožní provedení kontrolní prohlídky a této prohlídky se zúčastní. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název a adresa tohoto podnikatele budou sděleny 

stavebnímu úřadu min. 7 dní před zahájením prací. 

5. Stavba bude dokončena do 31.10.2024. 

6. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních sítí, aby 

nedošlo k jejich případnému poškození. Při křížení a souběhu podzemních vedení dodržovat ČSN 73 

6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dále bude respektovat  podmínky 

z vyjádření jednotlivých vlastníků a správců sítí  (ČEZ Distribuce a.s., Děčín ze dne 25.05.2020 

pod zn.: 1108953465/404, CETIN a.s., Praha ze dne 19.12.2019 pod č.j.: 842604/2019, 

STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy ze dne 23.08.2021 pod zn.: 003V/2021/SoC, První Labská, 

spol. s r.o., Ovčáry ze dne 17.12.201, Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 24.08.2020 pod 

č.j.: Pla/2020/037002). 

7. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství  Policie Středočeského 

kraje, Územní odbor Mělník,  Dopravní inspektorát Mělník ze dne 08.04.2020 pod č.j.: KRPS-

719-4/ČJ-2020-010606: 

a) Budou dodrženy požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména provedení vodících linií a varovných pásů. 

b) Lokalita řešená jako obytná zóna bude obsahovat všechny náležitosti pro navrhování obytných 

zón v souladu s TP 103 (Navrhování obytných a pěších zón) a v souladu s platnými ČSN. 

c) Na vjezdu do obytné zóny bude umístěno DZ IZ 5a / IZ 5b (obytná zóna/ konec obytné zóny). 

Vjezd i výjezd musí být stavebně upraven způsobem, který jednoznačně upozorní na odlišnost 

dopravního režimu v obytné zóně v souladu s TP 85 (např. pomocí zpomalovacího prahu 

v souladu s návrhovou rychlostí) a zároveň tento vjezd do obytné zóny musí být řádně osvětlen 

veřejným osvětlením a hmatově vyznačen varovným pásem. 

d) Stavebně technické řešení komunikace  (včetně obratiště) bude řešeno dle platných ČSN, pro 

potřeby vozidel největších předpokládaných. 

e) Parkovací stání budou řádně vyznačena, např. odlišnou barvou nebo materiálem povrchu 

komunikace.  

f) Pevné překážky mohou být umístěny v min. bezpečnostním odstupu 0,5 m od okraje pozemní 

komunikace a nesmí zasahovat do rozhledových trojúhelníků sjezdů a křižovatek. 

g) Odvodnění, podélné i příčné sklony komunikace budou v souladu s platnými ČSN. 

h) V rámci provádění stavby nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.  

i) Pro stavbu bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou 

stanoví příslušný silniční správní úřad (MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy) po 

předchozím písemném vyjádření PČR DI Mělník podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
j) Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona  

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad (MěÚ 

Neratovice, OSČaD, oddělení dopravy) po předchozím písemném stanovisku PČR DI Mělník. 
k) Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní 

velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravních značek musí odpovídat 

podmínkám TP 65. 
8. Budou splněny podmínky MěÚ Neratovice, odboru životního prostředí uvedené v souhrnném 

vyjádření ze dne 07.01.2020 pod č.j.: MěÚN/001246/2020,  závazné stanovisko ze dne 21.01.2020 

pod č.j.: MěÚN/006372/2020: 

a) Při provádění všech prací souvisejících se stavbou musí být dodržena česká norma ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 

stavebních činnostech a standard AOPK ČR SPPKA01 002:2017 Ochrana stromů při stavební 

činnosti (zejména při hranici s pozemkem st.p. 445/1 v k.ú. Kostelec  nad Labem, kde se nachází 

vzrostlá zeleň). 

b) Případné kácení dřevin se stanovenou velikostí (stromy o obvodu kmene větším než 80 cm 

měřeno ve 130 cm nad zemí a keřových porostů o ploše nad 40 m2) podléhá ust. § 8 odst. 1 či 

odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tj. musí být vydáno 

rozhodnutí orgánem ochrany přírody a krajiny ve správním řízení. 
c) Veškeré stavbou dotčené pozemky musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu, tj. 

odstranění zbytků materiálu, urovnání terénu a osetí travním osivem.  



Č.j.: MěÚN/140045/2021 Stránka 3 z 7 

 

d) Při započetím prací provede stavebník skrývku kulturní vrstvy zeminy o mocnosti cca 20 - 30 cm. 

Sejmutá vrstva zeminy bude využita na zkulturnění zbývajících částí pozemku. 
e) Stavebník je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek 

poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. 
f) Stavebník doloží orgánu ochrany ZPF po realizaci stavby – nejpozději do 90 dnů od kolaudace 

stavby – rozhodnutí o zařazení novostavby komunikace do místních komunikací dle zákona o 

pozemních komunikací. 

9. Budou splněny podmínky MěÚ Neratovice, odboru správních činností a dopravy uvedené ve 

vyjádření ze dne 10.08.2021 pod č.j.. MěÚN/100248/2021: 

a) Zhotovitel požádá MěÚ Neratovice, OSČaD o stanovení místní úpravy provozu ve smyslu  

§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. K vydání stanovení je třeba 

doložit návrh místní úpravy provozu a stanovisko KŘ Policie Stř. kraje, ÚO Mělník, DI. 

10. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, p.o., Praha ze dne 27.01.2020 pod zn.: 761/20/KSUS/MHT/Pos: 

a) Pokud stavbou dojde k poškození vozovky nebo silničních pozemků, budou tyto uvedeny do 

původního stavu. 

b) Právní režim zvláštního užívání silnice se bude realizovat na základě smluvního vztahu. 

c) Po vydání rozhodnutí příslušným odborem MěÚ Neratovice požádá investor nebo zhotovitel o 

protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět 

11. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti  z hlediska 

způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po 

dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržovaní a užívání stavby 

vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady 

o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu 

předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich 

použití na stavbě. 

12. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob,   

aby okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou 

míru a aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům 

stanoveným v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a 

mechanismy s garantovanou nižší hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Stavební 

činnost nebude prováděna v době od 21:00 do 07:00 hodin. V rámci samotné stavby nesmí docházet 

ke znečišťování pozemních komunikací, technologie budou voleny tak, aby docházelo k co 

nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích. 

13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. 

14. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

15. Technologický postup prováděcích prací bude volen tak, aby prováděním stavby nebyl ohrožen ani 

poškozen majetek mezujících nemovitostí. 

16. Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou 

neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu. 

17. Odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud 

toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona  

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) na úseku nakládání s odpady, např. na 

povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby. 

18. Zhotovitel bude zajišťovat průběžný úklid staveniště (včetně přilehlých pozemků, pakliže budou 

znečištěny průběhem prací na stavbě, např. při zvláštním užívání přilehlé komunikace) a to až do 

doby dokončení stavebních prací. Po dokončení stavby bude proveden kompletní úklid staveniště, 

s úpravou terénu a odvozem veškerého zbytkového materiálu. 

19. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě 

kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas vydá na 

základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 
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bude podána na předepsaném formuláři (§ 122 odst. 7 stavebního zákona a § 18i vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu).  

 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "správní řád") je Eden Invest, s.r.o., IČO: 27603156, Věšínova 508/7, Strašnice, 100 00  

Praha 10, Obec Nedomice, IČO: 00662259, Nedomice 78, 277 14  Dřísy, Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00066001, oblast Mnichovo Hradiště, Zborovská 

81/11, Smíchov, 150 00  Praha 5. 
 

Odůvodnění: 

Dne 18.05.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 

uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.  

Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Úřad Městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP dne 01.04.2021 

pod č.j.: ÚVŠ/Výst./773/2020/3/D a spis. zn.: ÚVŠ/Výst./773/2020 a právní moci nabylo dne 11.05.2021. 

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady, potřebnými pro její řádné 

posouzení, byl stavebník dne 28.06.2021 pod č.j.. MěÚN/089098/2021 vyzván speciálním stavebním 

úřadem k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Žádost byla zcela doplněna ve stanovené lhůtě a 

správní orgán pokračoval v řízení. 

Speciální stavební úřad zkoumal, zda mohou být rozhodnutím podle stavebního zákona přímo dotčena 

vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu vlastníků předmětných pozemků a staveb na 

nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich, zohledňujíce přitom rozlohu a tvar předmětných 

pozemků. Speciální stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení mezujícími pozemky a stavbami na 

nich. Tito účastníci splňují podmínky dané § 109 stavebního zákona.  

Účastníci řízení jsou: Eden Invest, s.r.o., Obec Nedomice, Antonín Kubánek, Krajská správa a údržba 

silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, První Labská, společnost s ručením omezeným, 

Povodí Labe, státní podnik, ČEZ Distribuce, a. s., STAVOKOMPLET spol.s r.o. 

Speciální stavební úřad oznámil dne 11.10.2021 pod č.j.: MěÚN/124573/2021 zahájení stavebního řízení 

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 

stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly 

dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 

12 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 

stanoviska. 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 

uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy 

zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavba 

je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na 

využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky 

územního rozhodnutí o umístění stavby.  

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Předložená stanoviska, rozhodnutí, vyjádření a sdělení: 

 Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník,  Dopravní inspektorát Mělník 

– stanovisko ze dne 08.04.2020 pod č.j.: KRPS-719-4/ČJ-2020-010606 

 ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník – závazné stanovisko ze 

dne 09.04.2020 pod ev.č.: ME-202-2/2020/PD 

 Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP – souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního 

zákona ze dne 30.07.2021 pod č.j.: ÚVŠ/Výst./691/2021/1/D 
 Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů, Praha – souhlas ze dne 18.02.2021 pod 

zn.: ÚP-573/20-1965-2020-1150 
 MěÚ Neratovice, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 07.01.2020 pod  

č.j.: MěÚN/001246/2020,  závazné stanovisko ze dne 13.01.2020 pod č.j.: MěÚN/003900/2020 a ze 

dne 21.01.2020 pod č.j.: MěÚN/006372/2020  

 MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy – Rozhodnutí o připojení nové účelové 

komunikace k silnici č. III/24420 ze dne 25.05.2020 pod č.j.: MěÚN/040938/2020, vyjádření 

k záměru ze dne 10.08.2021 pod č.j.. MěÚN/100248/2021 
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 ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – vyjádření ze dne 25.05.2020 pod zn.: 1108953465/404, ze dne 

17.05.2021 pod zn.: 0201244212, pod zn.: 0700383317 a pod zn.: 0101528110 

 CETIN a.s., Praha – vyjádření ze dne 19.12.2019 pod č.j.: 842604/2019  

 GasNet Služby, s.r.o., Brno – vyjádření ze dne 22.07.2021 pod zn.: 5002427244  

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Praha – vyjádření ze dne 27.01.2020 pod 

zn.: 761/20/KSUS/MHT/Pos + Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice  

č. S-1353/00066001/2020-MH/PO/OU ze dne 24.06.2020 

 Obec Nedomice – souhlas obce ze dne 14.04.2020 pod č.j.: 198/2020 a vyjádření k záměru ze dne 

17.04.2020 pod č.j.. 203/2020 

 STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy – vyjádření  ze dne 23.08.2021 pod zn.: 003V/2021/SoC 
 Středočeské vodárny, a.s., Kladno – vyjádření ze dne 22.07.2021 pod č.j.: SVASZAD19720  

 Povodí Labe, s.p., Hradec Králové – stanovisko správce povodí ze dne 24.08.2020 pod  

č.j.: Pla/2020/037002 

 První Labská, spol. s r.o., Ovčáry – vyjádření ze dne 17.12.2019  

 Regionální muzeum Mělník, p.o., Mělník – vyjádření ze dne 08.01.2020 pod zn.: 9/A/2020 a ze dne 

13.10.2021 pod zn.: 1308/A/2021 

 ABAK, spol. s r.o., Praha – vyjádření ze dne 30.12.2019 pod zn.: 3253/19 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

 Účastníci neuplatnili žádné návrhy. Námitky nebyly vzneseny. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 

úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 a to 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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného 

vyhotovení společného povolení opatřeného doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace 

stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění 

nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb, 

pokud není doručováno obci. Stavebníkovi dále zašle štítek obsahující identifikační údaje o povoleném 

stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u 

vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 

souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné rozhodnutí má podle 

§ 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky od nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též 

dnem, kdy stavební úřad obdržel oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru 

upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

Stavebníkovi vyplývají povinnosti a odpovědnost při přípravě a provádění staveb uvedené taxativním 

výčtem v § 152 stavebního zákona. Povinnosti stavebníka obsažené v § 152 odst. 1, 3 a 4 zákona jsou pod 

sankcí podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona s pokutou do 200.000,- Kč. Jedná se zejména o 

oznámení stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatel, který 

bude stavbu provádět, umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě na staveništi před zahájením 
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stavby, ohlašování stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a umožnit 

provedení kontrolní prohlídky stavby, ohlásit neprodleně po jejich zjištění stavebnímu úřadu zjištěné 

závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby a další povinnosti. 

Stavebník má povinnost podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 

znění, oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 

týdny před započetím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., 

Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení 

písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. 

V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle 

téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění 

záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury 

(http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. 

(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html). Stavebník má povinnost 

nahlášení případných archeologických nálezů učiněných v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její 

změny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče – MěÚ Neratovice, stavební odbor – památková 

péče nebo přímo AÚ AV ČR Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

Bohumil Koníček 

vedoucí odboru 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Alena Kalinová, oprávněná úřední osoba 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve 

výši 10.000,- Kč byl zaplacen dne 12.10.2021. 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení (datová schránka): 

Eden Invest, s.r.o., Věšínova 508/7, Praha 10-Strašnice, 100 00  Praha 10 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

KSÚS, p.o., oblast Mnichovo Hradiště, Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, 150 00  Praha 5 

Obec Nedomice, Nedomice 78, 277 14  Dřísy 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

První Labská, společnost s ručením omezeným, Ovčáry 159, 277 14  Dřísy 

STAVOKOMPLET spol.s r.o., Zápy 251, 250 61  Zápy 

Účastníci řízení (dodejka): 

Antonín Kubánek, Vinice 446, 277 16  Všetaty 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946
http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html
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Dotčené orgány (datovou schránkou): 

HZS Středočeského kraje, ÚO Mělník, Bezručova 3341, 276 01  Mělník 1 

KŘP Středočeského kraje, ÚO Mělník, DI, Bezručova 2796, 276 01  Mělník 1 

MO ČR, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 221/1, 160 00  Praha 6 

Úřad městyse Všetaty, odbor výstavby a ÚP, T. G. Masaryka 69, 277 16  Všetaty 

Dotčené orgány (interní vypravení): 

MěÚ Neratovice, OŽP, Kojetická 1028, 277 11  Neratovice 

MěÚ Neratovice, OSČaD, Kojetická 1028, 277 11  Neratovice 

Ostatní (datová schránka): 

Regionální muzeum Mělník, p.o., náměstí Míru 54/20, Mělník, 276 01  Mělník 1 
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