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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. 12101/2022/LT Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne 09.05.2022 

Č.j.: MÚBNLSB-OSÚÚPPP-50831/2022-TENLE 

Vyřizuje: Tenčlová, tel. 326/909114 

 

 

Vladimír Chrastina, Nad vodovodem 285/17, 100 00  Praha 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Vladimír Chrastina, nar. 28.03.1940, Nad vodovodem 285/17, 100 00 Praha, kterého zastupuje 

společnost  BARACOM a. s., IČO 63079763, Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby (dále jen "žadatel") podal 

dne 15.12.2021 žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků: dělení a scelení pozemků 

st.p.č. 33/1, parc.č. 8/1, 8/4 a 390/10 katastrálním území Polerady u Prahy a dne 15.12.2021 žádost o 

vydání společného povolení na stavbu: "Polerady 3. et. - výstavba IS, komunikace, 4x RD" - 4x 

rodinný dům, domovní části elektrické, vodovodní a kanalizační přípojky, dešťová kanalizace, 

akumulační jímka a vsakovací těleso, zpevněné plochy, parkovací stání, komunikace, veřejné 

osvětlení,  vodovodní řad a stoka splaškové kanalizace na pozemcích  st.p.č. 33/1 a parc.č. 8/1, 8/4, 

370/1, 390/2 a 390/10, kabelové vedení NN na pozemcích st.p.č. 72 a 33/1, parc.č. 8/1, 8/4, 370/1, 

390/1, 390/2, 390/10, 390/19, 350/23 a 352/2 v katastrálním území Polerady u Prahy (dále jen 

"stavba"). Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

Dělení a scelování pozemků: st.p.č. 33/1, parc.č. 8/1, 8/4 a 390/10 katastrálním území Polerady u Prahy 

Stavba obsahuje: 

4x rodinný dům SO7 - SO10: 

rodinný dům o třech bytových jednotkách bude zděný, nepodsklepený, dvoupodlažní, půdorysných 

rozměrů 12,8 x 12,8 m, zastřešený stanovou střechou o min. sklonu 25° o výšce 9,14 m.   

1. NP - společná chodba, 3x komora; 

byt č. 1) 3+kk: 1. NP - předsíň, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem;  

                         2. NP - chodba se schodištěm, koupelna s WC, pokoj, ložnice;  

byt č. 2) 3+kk: 1. NP - předsíň, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem;  

                         2. NP - chodba se schodištěm, koupelna s WC, pokoj, ložnice;  

byt č. 2) 3+kk: 1. NP - předsíň, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem;  

                         2. NP - chodba se schodištěm, koupelna s WC, pokoj, ložnice.  

Vnitřní instalace (elektro, voda a kanalizace) budou napojeny na stávající přípojky. Vytápění podlahové a 

otopná tělesa, zdrojem tepla tepelné čerpadlo pro každý byt samostatně. Dešťové vody budou svedeny do 

akumulační jímky a vsakovacího tělesa. 

 
 

Umístění stavby:  

rodinný dům SO7 bude umístěn na pozemku st.p.č. 33/1 ve vzdálenosti 3,56-7,26 m od společné hranice 

se sousedním pozemkem parc.č. 390/2 (komunikace) a ve vzdálenosti 9,79 m od společné hranice se 

sousedním pozemkem parc.č. 48/3 v katastrálním území Polerady u Prahy.  

rodinný dům SO8 bude umístěn na pozemku st.p.č. 33/1 ve vzdálenosti 9,3 m od společné hranice se 

sousedním pozemkem parc.č. 8/3 a ve vzdálenosti 3,7 m severozápadně od společné hranice se sousedním 

pozemkem parc.č. 8/5 v katastrálním území Polerady u Prahy.  

rodinný dům SO9 bude umístěn na pozemku parc.č. 8/1 ve vzdálenosti 5,4 m od společné hranice se 

sousedním pozemkem parc.č. 48/3, ve vzdálenosti 8,4 m od společné hranice se sousedním pozemkem 

parc.č. 596 a ve vzdálenosti 14,6 m od společné hranice se sousedním pozemkem st.p.č. 291 

v katastrálním území Polerady u Prahy.  

rodinný dům SO10 bude umístěn na pozemku parc.č. 8/1 ve vzdálenosti 2,6-8,13 m od společné hranice 

se sousedním pozemkem parc.č. 378/1 v katastrálním území Polerady u Prahy.  
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Domovní část elektrické, vodovodní a kanalizační přípojky, dešťová kanalizace, akumulační jímka a 

vsakovací těleso, zpevněné plochy a parkovacích stání budou umístěny na pozemcích st.p.č. 33/1 a parc.č. 

8/1 v katastrálním území Polerady u Prahy. 
  

SO1 - komunikace: příjezdová komunikace z betonové dlažby bude navazovat na silnici č. III/2448 a je 

navržená jako neprůjezdná místní komunikace pro 4 rodinné domy o šířce 5,5 m (uliční prostor 8 m) 

v délce 75,08 m a je ukončená obratištěm. Komunikace bude umístěná na pozemcích st.p.č. 33/1, parc.č. 

8/1, 8/4, 390/10 a dopravní připojení je realizováno na pozemku parc.č. 370/1 (silnice) v katastrálním 

území Polerady u Prahy.  
 

SO2 - dešťové odvodnění: dešťové vody z rodinných domů budou svedeny do akumulační jímky a 

vsakovacího tělesa. Z komunikace, parkovišť a ze zpevněných ploch budou svedeny do dvou uličních 

vpustí, které jsou svedeny do vsakovacího tělesa umístěného podél komunikace. Dešťové odvodnění bude 

umístěno na pozemcích st.p.č. 33/1, parc.č. 8/1, 8/4 a 390/10 v katastrálním území Polerady u Prahy.  
 

SO3 - splašková kanalizace: napojení tlakové kanalizace bude provedeno na stávající tlakovou stokovou 

síť z HDPE D90 umístěnou v silnici III/2448 na pozemku parc.č. 370/1 v katastrálním území Polerady u 

Prahy. Nová splašková kanalizace bude realizována z HDPE D63, PE100, PN16, přípojky budou 

provedeny z HDPE D40, PE100, PN16. Ukončení tlakových přípojek splaškové kanalizace bude 

v domovní čerpací šachtě. Splašková kanalizace, včetně přípojek je umístěná na pozemcích st.p.č. 33/1, 

parc.č. 8/1, 8/4 a 390/10 v katastrálním území Polerady u Prahy. 
 

 

SO4 - vodovod: vodovodní řad bude proveden z potrubí HDPE D90, PE100, PN16 a bude napojen na 

hlavní řad umístěného v silnici III/2448 na pozemku parc.č. 370/1 v katastrálním území Polerady u Prahy. 

Na řadu budou osazeny uzavírací armatury z tvárné litiny - šoupata DN80 s osazenou zemní 

teleskopickou soupravou a na povrchu litinovým poklopem. Na řadech jsou osazeny požární hydranty (1x 

nadzemní, 1x podzemní). Přípojky budou provedeny z potrubí HDPE D40, PE100, PN16 a budou 

ukončeny ve vodoměrných šachtách u rodinných domů. 
 

SO5 - kabelové vedení NN, veřejné osvětlení a sdělovací vedení: bude provedena úprava stávající 

trafostanice PYˍ0786 na pozemku st.p.č. 72 v katastrálním území Polerady u Prahy, bude osazen 

transformátor 400 kVA. Z rozvaděče NN trafostanice PYˍ0786 budou vedeny dva kabely (2x) AYKY 

3x240+120, které nahradí stávající venkovní vedení. Na pozemku parc.č. 8/4, nebo parc.č. 390/10 v místě 

budoucí příjezdové komunikace bude umístěna rozpojovací skříň SD 822, ze které budou vyvedeny dva 

(2x) kabely AYKY 3x240+120. Kabely budou napájet nové pojistkové skříně umístěné u jednotlivých 

domů na pozemcích st.p.č. 33/1 a parc.č. 81/1. Každý pozemek s rodinným domem bude mít samostatnou 

elektrickou přípojku od hlavního řadu zakončenou na hranici pozemku v plastovém kiosku.  

Veřejné osvětlení - kabelové vedení VO bude položeno v souběhu s NN kabelovým distribučním 

vedením. Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající síť veřejného osvětlení procházející centrální 

silnicí č. III/2448 v obci Polerady. V místě sjezdu z této silnice bude provedeno přeložení sloupu VO. Pro 

osvětlení budou použity stožáry ocelové žárově zinkované, bezpaticové, výšky 6 m. Napojení bude 

provedeno kabely CYKY 4Bx10 mm² v jedné smyčkované větvi a zároveň zemnícím drátem FeZn Ø10 

mm. Veřejné osvětlení bude umístěno na pozemcích st.p.č. 33/1, parc.č. 8/1, 8/4 a 390/2 v katastrálním 

území Polerady u Prahy. 

Sdělovací vedení - v souběhu s distribuční sítí elektro bude položena chránička Kopoflex pro budoucí 

realizaci sdělovacího vedení.  

Kabelové vedení NN bude umístěno na pozemcích st.p.č. 72 a 33/1, parc.č. 8/1, 8/4, 370/1, 390/1, 390/2, 

390/10, 390/19, 350/23 a 352/2 v katastrálním území Polerady u Prahy. 
 

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a 

památkové péče, úsek stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve 

kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení 

své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, úřední 

dny pondělí a středa 7:30 - 12:00, 12:30 - 17:00 hod., ostatní dny po telefonické domluvě). 
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1, 29/1, 33/2, 36, 48/1, 48/2, 48/3, 93, 94, 95, 96, 97, 98/2, 132/1, parc. č. 8/3, 8/5, 350/7, 

350/26, 350/28, 350/29, 378/3, 393/13, 396/7, 396/11 v katastrálním území Polerady u Prahy. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Polerady č.p. 29, č.p. 14, č.p. 30, č.p. 15, č.p. 75, č.p. 70, č.p. 74, č.p. 71, č.p. 73, č.p. 72 a č.p. 20. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, 

o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které 

překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 

námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 

námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 94n stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 

způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno 

jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo 

odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se 

nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Žadatel je povinen před vydáním rozhodnutí předložit doklad o zaplacení správního poplatku vyměřeného 

podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to položky 17 odst. 

1 písm. a) ve výši 1000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve 

výši 20.000,- Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč, položky 17 odst. 3 ve výši 1000,- Kč, 

položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč, položky 18 

odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč, celkem 44.000,- Kč. 

Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ Brandýs nad Labem, nebo 

převodem na účet č. 19-0006584182/0800, variabilní symbol: 8101, specifický symbol: 1210122.  

 

    

[otisk razítka] 

Lenka Tenčlová 

referentka úseku stavebního úřadu 

  

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

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

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

Obdrží: viz strana 4 



Č.j. MÚBNLSB-OSÚÚPPP-50831/2022-TENLE str. 4 

 
Obdrží: 

účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručení jednotlivě do 

vlastních rukou: 

Vladimír Chrastina, Nad vodovodem č.p. 285/17, 100 00  Praha 10-Strašnice 

        zastupuje BARACOM a. s., IDDS: tscc2k6 

 sídlo: Ke Zdibsku č.p. 66, 250 66  Zdiby 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Dobrovolný svazek obcí Veleň, Sluhy, Brázdim a Polerady, IDDS: 4crbyuy 

 sídlo: Hlavní č.p. 160, Veleň, 250 63  Mratín 

VaK Zápy, s.r.o., IDDS: n2h9mvm 

 sídlo: Zápy č.p. 9, 250 61  Zápy 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 

 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Obec Polerady, IDDS: qv9a7qv 

 sídlo: Polerady č.p. 57, 250 63  Mratín 

  

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení podle § 144 odst. 6 správního 

řádu vyvěšenou na úředních deskách Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Obce 

Polerady): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 1, 29/1, 33/2, 36, 48/1, 48/2, 48/3, 93, 94, 95, 96, 97, 98/2, 132/1, parc. č. 8/3, 8/5, 350/7, 

350/26, 350/28, 350/29, 378/3, 393/13, 396/7, 396/11 v katastrálním území Polerady u Prahy 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Polerady č.p. 29, č.p. 14, č.p. 30, č.p. 15, č.p. 75, č.p. 70, č.p. 74, č.p. 71, č.p. 73, č.p. 72 a č.p. 20 

 

dotčené orgány (doručení jednotlivě): 

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP, úsek územního plánování,  

sídlo: 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,  

sídlo: 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,  

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 28/10, Stará Boleslav, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 

 sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00  Praha 2-Nové Město 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx 

 sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01  Mladá Boleslav 1 
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