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Žadatel:
Středočeský kraj, IČO 70891095
Zborovská č. p. 81/11
Smíchov
150 00 Praha 5
zastoupen PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce č. p. 1668/16 Krč, 147 00 Praha 47

Územní rozhodnutí
Výroková část:
Dne 27.02.2020 podal Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská č. p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5,
zastoupen PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce č. p. 1668/16, Krč, 147 00 Praha 47 (dále jen
„žadatel“) žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem:
„Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127, k.ú. Zdislavice“ (dále jen „stavba“)
na pozemcích: pozemková parcela číslo 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 949,
950, 951, 954, 955, 956, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 2842/6,
2842/7, 2842/14, 2842/15, 2845, 2846/1 v katastrálním území Zdislavice u Vlašimi.
Městský úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal podle
ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení a
podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

rozhodnutí o umístění stavby
pod názvem: „Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127, k.ú. Zdislavice“ na pozemcích: pozemková parcela
číslo 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 949, 950, 951, 954, 955, 956, 966, 967, 968,
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969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 2842/6, 2842/7, 2842/14, 2842/15, 2845,
2846/1 v katastrálním území Zdislavice u Vlašimi.

Popis stavby:
Stavba spočívá v přestavbě stávající úrovňové průsečné křižovatky silnic II/112 Vlašim – Čechtice a II/127
Načeradec – Trhový Štěpánov na okružní křižovatku. Stavba se dělí na více objektů: SO 020 Příprava území,
SO 021 Kácení lesní zeleně, SO 022 Kácení mimolesní zeleně, SO 101 Okružní křižovatka, SO 102 Silnice
II/112, SO 103 Silnice II/127, SO 461 Přeložka sdělovacího vedení Telia Carrier, SO 801 Vegetační úpravy
silnic.
SO 020 Příprava území – Zahrnuje veškeré přípravné práce před zahájením vlastních stavebních prací, které
nejsou obsaženy v ostatních stavebních objektech (odstranění drobných staveb, zařízení, oplocení
pozemků, reklamních poutačů, pozůstatek sloupů a zbytky konstrukcí, které jsou v ploše budoucí stavby).
Dále bude v místě stavby sejmuta ornice na plochách trvalého záboru a následně bude odvezena na
mezideponii, kde bude udržována. Dále v rámci přípravy území bude provedena pasportizace komunikací,
které budou sloužit jako přístupové trasy na stanoviště.
SO 021 Kácení lesní zeleně – dle dendrologického průzkumu
SO 022 Kácení mimolesní zeleně – samostatné řízení
SO 101 Okružní křižovatka – Stávající křižovatka dvou silnic II. třídy již svým stavem nevyhovuje z hlediska
bezpečnosti, proto bude nově vybudována čtyřramenná jednopruhová okružní křižovatka. Okružní
křižovatka bude převážně vedena po pozemcích – ostatní plocha (komunikace), okrajově bude zasahovat do
sousedních pozemků. Niveleta je vedena s ohledem na stávající terén s umožněním napojením ostatních
komunikací.
Šířkové uspořádání jednopruhové okružní křižovatky:
- Středový ostrov o průměru
25,00 m
- Prstenec
1,50 m
- Okružní pás
6,00 m, D=40,00 m
- Vodící proužek
2x 0,25 m = 0,50 m
Hlavní parametry okružní křižovatky:
- ZÚ km
0,000000
- KÚ km
0,091096
- Délka trasy
91,1 m
- Podélný sklon
± 4,5 %
- Základní příční sklon – pravostranný
2,50 %
- Minimální poloměr vypuklého výškového oblouku
250 m
- Minimální poloměr vydutého výškového oblouku
200 m
Prstenec bude po vnějším obvodu lemován obrubníkem, který bude oproti okružnímu pásu zvýšený o
60mm. Nezpevněná část středového ostrova bude oddělena obrubníkem s výškovým rozdílem 200 mm.
Středový ostrov bude vybudován jako neprůhledný. Poloměry výjezdových a vjezdových částí větví budou
min. R=15m a max R= 55 m. Na větvích bude provedeny dělící ostrůvky. Návrhová rychlost výjezdových a
vjezdových částí větví je vn= 30 km/h. Odvodnění okružní křižovatky bude zabezpečeno příčným a
podélným sklonem silnice přes nezpevněnou krajnici do zelených ploch násypu a do systému otevřených
podélných příkopů, které budou napojeny na stávající příkopy.
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SO 102 Silnice II/112 – Tento objekt se skládá ze dvou částí. Část 1 je vedena od okružní křižovatky směrem
na Čechtice, část 2 je vedena od okružní křižovatky směrem na Vlašim. Začátek obou částí silnice II/112
bude v ose okružní křižovatky. Silnice je navržena v kategorii S 7,5/90. Poloměry směrových a výškových
oblouků odpovídají ČSN 73 6101. Trasa obou částí silnice se na konci napojí na stávající stav. Niveleta je
vedena s ohledem na stávající terén s umožněním napojením ostatních komunikací.
Kategorie S 7,5/90
- Jízdní pruh šířky
3,00 m
- Zpevněná krajnice šířky
0,25 m
- Nezpevněná krajnice
0,75 m
- Návrhová rychlost
90 km/h
Odvodnění navržené komunikace bude zabezpečeno příčným a podélným sklonem silnice přes
nezpevněnou krajnici do zelených ploch násypu a do systému otevřených podélných příkopů, které budou
napojeny na stávající příkopy.
SO 103 Silnice II/127 - Tento objekt se skládá ze dvou částí. Část 1 je vedena od okružní křižovatky směrem
na Zdislavice, část 2 je vedena od okružní křižovatky směrem na Malovidy. Začátek obou částí silnice II/127
bude v ose okružní křižovatky. Silnice je navržena v kategorii S 6,5/70. Poloměry směrových a výškových
oblouků odpovídají ČSN 73 6101. Trasa obou částí silnice se na konci napojí na stávající stav. Niveleta je
vedena s ohledem na stávající terén s umožněním napojením ostatních komunikací.
Kategorie S 6,5/70:
- Jízdní pruh šířky
2,75 m
- Zpevněná krajnice šířky
- Nezpevněná krajnice
0,75 m
- Návrhová rychlost
70 km/h
Odvodnění navržené komunikace bude zabezpečeno příčným a podélným sklonem silnice přes
nezpevněnou krajnici do zelených ploch násypu a do systému otevřených podélných příkopů, které budou
napojeny na stávající příkopy.
SO 461 Přeložka sdělovacího vedení Telia Carrier – Výstavbou okružní křižovatky bude dotčena stávající
trasa sdělovacího vedení v majetku Telia Carrier a.s.. Jedná se o trasu optických trubek HDPE (6x o průměru
50 mm). Stávající trasa bude ručně odkopána a stranově přesunuta do nově připraveného výkopu. Původní
délka stávající trasy je cca 55 m, nová trasa je cca 48 m, dojde tedy ke zkrácení cca 7 m. Prázdné HDPE
trubky se zkrátí a naspojkují pomocí spojek PLASSON. Provozovaná HDPE trubka bude také zkrácena a
napojena dělenou spojkou PLASSON, optický kabel bude pofouknut k nejbližší kabelové komoře (spojce). U
kabelu bude provedeno měření před přeložkou a po přeložce.
SO 801 Vegetační úpravy silnic – Řeší se finální úprava humusovaných ploch osetím trávníku. Po dokončení
prací budou výsadby předány k údržbě následnému správci.
Další podrobnosti viz dokumentace stavby pro územní rozhodnutí.

Pro umístění stavby a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky:
1.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904,
905, 949, 950, 951, 954, 955, 956, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978,
979, 980, 2842/6, 2842/7, 2842/14, 2842/15, 2845, 2846/1 v katastrálním území Zdislavice u Vlašimi
tak, jak je zobrazena na výkresu Koordinační situace v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí
tohoto rozhodnutí.
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2.

Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit právo k cizím pozemkům, na kterých bude stavba
umístěna.

3.

Stavba bude umístěna podle dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou zpracoval PRAGOPROJEKT,
a.s., IČO 45272387, a autorizoval Pavel Kačírek, autorizovaný technik pro dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0101991 z 12/2019; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického
zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

4.

Při nedodržení projektového řešení se žadatel – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními
sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.

5.

Před zahájením stavby žadatel zajistí povolení ke kácení mimolesních dřevin na pozemku
parc.č.2842/6 v k.ú. Zdislavice u Vlašimi.

6.

Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

7.

Před zahájením zemních prací je žadatel – investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i
nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

8.

Při provádění stavby musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, v platném znění.

9.

Budou dodrženy podmínky stanovené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu Městského
úřadu Vlašim, Odbor životního prostředí, uvedené v souhlasu s trvalým odnětím, který je součástí
koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Vlašim, Odbor životního prostředí, ze dne
17.04.2020 pod č.j.: ZIP 4235/20 SvN:
- Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru, investor stavby
přijme taková opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli práce.
- Skrývka ornice (v množství cca 39 m3) bude provedena z celé plochy určené pro stavbu, uložena
na mezideponii na pozemky a následně po dokončení stavby rozprostřena po uvedených
pozemcích.
- O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím uložením, ochranou,
umístěním, rozprostřením, či jiným využitím bude veden investorem stavby pracovní deník.
- Přemístění ornice a podorničí na místo hospodárného využití bude ve smyslu ust. § 10 prováděcí
vyhlášky č. 13/1994 Sb., provedeno na náklady toho, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí
půdy ze ZPF.
- Investor a dodavatelé prací učiní po dobu výstavby příslušná opatření k zabránění úniku
pevných, kapalných a plynných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její vegetační
kryt.
- Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou ani samotnou realizací prací poškozeny.
- Dojde-li vlivem realizace stavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích či
negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor nápravu.

10. Budou dodrženy podmínky stanovené orgánem státní správy lesů Městského úřadu Vlašim, Odbor
životního prostředí, které jsou uvedeny v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu
Vlašim, Odbor životního prostředí, ze dne 17.04.2020 pod č.j.: ZIP 4235/20 SvN:
- Při realizaci stavby a jejím používáním nesmí být poškozován porost na lesních pozemcích ani
jejich kořenový systém.
- Na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál ani odpady.
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- Stavba bude realizována v souladu s dokumentací, která byla dodána s touto žádostí dne
27.01.2020 a je nedílnou součástí vedeného spisu. Změny v projektové dokumentaci, které by
mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkci lesa, budou předem s orgánem státní správy či
řešeny novou žádostí.
- Na lesní pozemky dotčené stavbou je nutno zažádat o dočasné odnětí z lesa před započetím
stavby a po dokončení stavby a přesném geodetickém zaměření stavby je nutno lesní pozemky
dotčené stavbou trvale vyjmout z lesa.
11. Budou dodrženy podmínky stanovené orgánem ochrany přírody a krajiny Městského úřadu Vlašim,
Odbor životního prostředí, uvedené v souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku, který je
součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Vlašim, Odbor životního prostředí,
ze dne 17.04.2020 pod č.j.: ZIP 4235/20 SvN:
- Stavba bude realizována dle předložené dokumentace „Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127
Zdislavice“ vypracované 12/2019.
- Plochy dotčené stavbou budou po ukončení prací podle možností uvedeny do přírodě blízkého
stavu.
- Při pracích bude postupováno tak, aby co nejvíce byla ušetřena stávající lesní zeleň.
- Výkopová zemina a stavební materiál nebude skladován v lesním porostu.
- Výkopové práce v okolí kořenů o průměru větším než 3 cm musí být prováděny ručně.
12. Bude dodržena podmínka orgánu ochrany ovzduší Městského úřadu Vlašim, Odbor životního
prostředí, která je uvedena v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Vlašim, Odbor
životního prostředí, ze dne 17.04.2020 pod č.j.: ZIP 4235/20 SvN:
- V rámci stavebního řízení je nutno požádat orgán ochrany ovzduší o vydání závazného
stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.
13. Bude dodržena podmínka silničního správního úřadu Městského úřadu Vlašim, Odbor dopravy a
silničního hospodářství, ze dne 28.01.2020 pod zn.: CB/BLI/008/2020:
- Pro stanovení přechodné úpravy provozu v průběhu stavby a následné stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích, bude požádán městský úřad Vlašim, odbor dopravy a
silničního hospodaření na základě ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.
14. Bude dodržena podmínka stanovená ve stanovisku Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne 15.04.2020
pod zn.: PVL-6362/2020/240-Ma:
- Odvodnění křižovatky bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám (erozi) na přilehlých
pozemcích, zejména v místech vyústění odvodnění a propustků.
15. Bude dodrženo stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje územní odbor Benešov
ze dne 02.03.2020 pod č.j.: KRPS-47284-1/ČJ-2020-010106:
- V dalším stupni řízení dopravní inspektorát Benešov s využitím § 77 zákona č. 361/2020 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, požaduje předložit návrh přechodné úpravy provozu.
Návrh, ze kterého musí být zřejmý rozsah nutného omezení provozu vynuceného stavebními
pracemi, musí být zpracován, mimo jiné, v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních
míst na pozemcích komunikacích schválených ministerstvem dopravy v roce 2015 pod čj.
21/2015-120-TN/1.
16. Bude dodržena podmínka stanovená v závazné stanovisku Ministerstva obrany, Sekce nakládání
s majetkem, odbor ochrany územích zájmů a státního odborného dozoru, ze dne 01.06.2020 pod
zn.:114342/2020-1150-OÚZ-PHA:
- Plánovaný termín zahájení a ukončení výstavby oznamte Regionálnímu středisku vojenské
dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, 3 týdny před realizací předmětné akce.
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17. Bude dodržena podmínka Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje stanovená ve vyjádření
ze dne 27.01.2020 pod zn.: R.CH./01/2019:
- Nedojde k ohrožení ani omezení provozu Zdravotnické záchranné služby.
18. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DUR Telia
Carrier Czech Republic a.s., ze dne 03.10.2019 pod zn.: 1311901772/LL:
- Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV.
- Práce spojené s předložením PV budou provedeny společností SITEL, spol. s.r.o včetně
vypracování Dokumentace pro provádění stavby.
- Před zahájením prací i po jejich ukončení bude provedeno kontrolní měření OTDR a přímou
metodou na všech neprovozních vláknech na vlnových délkách 1550 a 1625 mm.
- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením,
které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započetím prací na adresa: SITEL, spol. s.r.o., Ing.
Rudolf Čihák, Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, tel. 267198161, fax 267198222,
email:rcihak@sitel.cz
- Pracovníci provádějící práce v blízkosti PV budou prokazatelně seznámeni s jeho polohou.
- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat
nevhodné nářadí, nebo mechanizační prostředky.
- Při poškození PV (i dodatečné zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány
k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou
poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- Po odkrytí PV bude toto řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození
třetí osobou, popřípadě poškození obecně. S PV nebude žádným způsobem manipulováno.
- Před záhozem bude k prohlídce přizván zástupce Telia Carrier.
- S navrhovaným technickým řešením SO 461 uvedeným v DÚR souhlasíme.
19. Bude respektováno vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 12.05.2021 pod zn: SPU
162286/2021/Ben.
20. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
společnosti CETIN a.s., ze dne 07.02.2020 pod č.j.: 535930/20.
21. Budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu nadzemního vedení, které
jsou uvedené ve sdělení ČEZ Distribuce a.s., ze dne 02.07.2019 pod zn.: 0101138634.
22. Stavba bude prováděna dodavatelsky, dle výběrového řízení žadatele. Před zahájením stavby bude
stavebnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby a dodavatel, který bude stavbu provádět.
23. Stavební objekt SO 461 nevyžaduje dle § 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení, ale v
souladu s § 119 stavebního zákona musí být stavební úřad požádán o kolaudační souhlas.
24. O vydání stavebního povolení na stavební objekty SO 101, SO 102, SO 103 bude požádán Městský
úřad Vlašim, Odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad. Projektová dokumentace stavby
pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská č. p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
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Odůvodnění:
Dne 27.02.2020 podal Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská č. p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5,
zastoupen PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce č. p. 1668/16, Krč, 147 00 Praha 47, žádost o
vydání rozhodnutí o umístění stavby pod názvem: „Okružní křižovatka silnic II/112 a II/127, k.ú. Zdislavice“
na pozemcích: pozemková parcela číslo 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 949,
950, 951, 954, 955, 956, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 2842/6,
2842/7, 2842/14, 2842/15, 2845, 2846/1 v katastrálním území Zdislavice u Vlašimi. Uvedeným dnem bylo
územní řízení zahájeno.
Stavební úřad opatřením ze dne 05.06.2020 pod č.j.: VYST 20837/20-VaL oznámil zahájení územního řízení
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a
stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Dne 17.06.2020 se na stavební úřad dostavila paní Eva Kuthanová (zástupce účastníka řízení paní Evy
Zvárové), aby nahlédla do spisu. Byl proveden zápis.
Dne 19.06.2020 stavební úřad postoupil žádost na výše uvedenou stavbu usnesením pod č.j.: VYST
28315/20-VaL pro nepříslušnost Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru územního plánování a
stavebního řádu. Stavební úřad posoudil výše uvedenou stavbu jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní
infrastruktury, která je vymezena v územním plánu sídelního útvaru Zdislavice. Podle § 2e zákona
č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“) je příslušný k vedení
územního řízení a řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury, je krajský úřad
kraje, na jehož území se má stavba uskutečnit. Dále dne 19.06.2021 vydal stavební úřad pod č.j.: VYST
9321/20-VaL sdělení o postoupení žádosti, které bylo zasláno všem účastníkům řízení.
Dne 03.07.2020 byla na stavební úřad podána námitka účastníka řízení pana Miroslava Laloučka, která byla
dne 07.07.2020 zaslána na Krajský úřad Středočeského kraje, Odboru územního plánování a stavebního
řádu, jelikož mu byla postoupena žádost i veškerý spisový materiál na výše uvedenou stavbu.
Na základě vyjádření z Ministerstva pro místní rozvoj, Odboru územně a stavebně správní, ze dne
17.12.2020 pod č.j.: MMR-43481/2020-83/2035 byla žádost na výše uvedenou stavbu vrácena na Městský
úřad Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, jelikož se jedná o veřejně prospěšnou stavbu dopravní
infrastruktury podle § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, nikoliv o veřejně
prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury vymezenou územně plánovací dokumentaci podle liniového
zákona. Dále v řízení bylo postupováno jen podle stavebního zákona.
Jelikož byla v územním řízení podána účastníkem řízení námitka, stavební úřad opatřením ze dne
12.03.2021 pod č.j.: VYST 24994/209769/21-VaL nařídil ústní jednání za účelem projednání podané námitky
a zjištění skutečného stavu věci. Ústní jednání bylo stanoveno na den 06.04.2021 v 10:00 hod v kanceláři
Městského úřadu Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, a pozván byl účastník řízení, který podal
námitku - pan Miroslav Lalouček a zástupce žadatele - PRAGOPROJEKT, a.s.. Při ústním jednání došlo u
podané námitky k dohodě a z ústního jednání byl sepsán protokol.
V průběhu územního řízení došlo u pozemku parc.č. 904 a 976 v k.ú. Zdislavice u Vlašimi ke změně
vlastnických vztahů. Stavební úřad vyrozuměním ze dne 04.05.2021 pod č.j.: VYST 19009/21-VaL upozornil
nové účastníky řízení, že na pozemcích parc.č. 904 a 976 v k.ú. Zdislavice u Vlašimi bude výše uvedená
stavba umisťována. Zároveň stavební úřad dal novým účastníkům řízení lhůtu 15 dnů od doručení
vyrozumění, ve které mohli uplatnit své námitky. U pozemku parc.č. 904 v k.ú. Zdislavice u Vlašimi měl
původně vlastnické právo Miroslav Míka, Zdislavice č.p. 123, 257 64 Zdislavice, nově má vlastnické právo
Česká republika, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00
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Praha3. U pozemku parc.č. 976 v k.ú. Zdislavice u Vlašimi měla původně vlastnické právo Jindřiška Rybová,
Zdislavice č.p. 4, 257 64 Zdislavice, nově má vlastnické právo Ondřej Ryba, Zdislavice č.p. 4, 257 64
Zdislavice.
Dne 28.05.2021 bylo na stavební úřad doručeno vyjádření k záměru stavby Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (vydáno dne 12.05.2021 pod zn.: SPU 162286/2021/Ben).
Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí na výše uvedenou stavbu,
stavební úřad dne 09.06.2021 pod č.j.: VYST 17714/21-VaL sdělil účastníkům řízení možnost seznámení
s podklady před vydáním rozhodnutí. Pro seznámení s podklady určil stavební úřad lhůtu 15 dnů od
doručení sdělení.

Okruh účastníků územního řízení se stanovil podle stavebního zákona:
Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (žadatel)
- Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská č. p. 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupen
PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce č. p. 1668/16, Krč, 147 00 Praha 47
Podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn)
- Městys Zdislavice, Zdislavice č. p. 6, 257 64 Zdislavice
Podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (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)
- Petr Zeman, Zdislavice č. p. 151, 257 64 Zdislavice, Ondřej Ryba, Zdislavice č. p. 4, 257 64 Zdislavice,
Ladislav Dojava, Zdislavice č. p. 18, 257 64 Zdislavice, Pavel Lejčko, Miřetice č. p. 37, 257 65 Čechtice,
Věra Houdková, Zdislavice č. p. 156, 257 64 Zdislavice, Ing. Josef Pastorek, Zdislavice č. p. 12, 257 64
Zdislavice, Marie Vávrová, Havlíčkova č. p. 1568, 258 01 Vlašim, Mgr. et Mgr. Antonín Hůdek, Na
Oborách č. p. 440, 373 11 Ledenice, Dagmar Jalůvková, Bělocerkevská č. p. 1298/22, 100 00 Praha 10,
František Jaroslav Vychodil, Petra Rezka č. p. 1190/4, Nusle, 140 00 Praha 4, Michal Procházka, K
Zájezdku č. p. 4, 257 51 Bystřice u Benešova, Tomáš Procházka, K Zájezdku č. p. 4, 257 51 Bystřice u
Benešova, Stanislav Vojtíšek, Vančurova č. p. 1146, 256 01 Benešov u Prahy, Jan Benda, Savojská č. p.
1168, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, Ing. Dana Blažková, Imrychova č.
p. 880/19, Kamýk, 143 00 Praha 412, MUDr. Denisa Horáková, Ve Střešovičkách č. p. 170/35,
Střešovice, 169 00 Praha 69, Milan Bouček, Zdislavice č. p. 9, 257 64 Zdislavice, Miroslav Míka,
Zdislavice č. p. 123, 257 64 Zdislavice, Eva Zvárová, Zdislavice č. p. 42, 257 64 Zdislavice, Daniela
Laloučková, Miřetice č. p. 22, 257 65 Čechtice, Miroslav Lalouček, Miřetice č. p. 22, 257 65 Čechtice,
Mgr. Alena Černá, Jeseniova č. p. 1167/57, 130 00 Praha 3, Karel Hejný, Zdislavice č. p. 5, 257 64
Zdislavice, Jaroslav Kratochvíl, adresa neznámá, Josef Kratochvíl, adresa neznámá, Václav Kratochvíl,
adresa neznámá, Anežka Kratochvílová, adresa neznámá, Františka Kratochvílová, adresa neznámá,
Marie Kratochvílová, adresa neznámá, Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice, Zdislavice č. p. 36, 257
64 Zdislavice, Městys Zdislavice, Zdislavice č. p. 6, 257 64 Zdislavice, Státní pozemkový úřad, Husinecká
č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3, TéliaSonera International Carrier Czech Republic, Navago iv, k Červenému
Dvoru č. p. 25, Praha 3 Vinohrady, 130 00 Praha 3, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02
Děčín 2
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Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno)
- identifikace dle označení pozemků a staveb v katastru nemovitostí: pozemková parcela číslo 891, 892,
893, 906,907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 952, 961, 962,
963, 964, 982, 983, 984, 986, 2840, 2844, 2842/8, 2842/9, 953/1, 953/2 v katastrálním území
Zdislavice u Vlašimi
Žádost byla doložena i v průběhu řízení potřebnými podklady, vyjádření a stanovisky dotčených orgánů a
vlastníků sítí technického vybavení: dokumentace stavby pro územní rozhodnutí; plná moc pro zastupování
v řízení pro PRAGOPROJEKT a.s., ze dne 28.06.2019; vyjádření k projektové dokumentaci Krajského úřadu
Středočeského kraje, Odbor životní prostředí a zemědělství, ze dne 20.02.2020 pod č.j.:
015813/2020/KUKS; vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor dopravy, ze dne 29.01.2020
pod č.j.: 015827/2020/KUKS-DOP/HOL; závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu
Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, ze dne 30.04.2021 pod č.j.: VYST 15946/21-MAM; závazné
stanovisko Městského úřadu Vlašim, Odbor dopravy a silničního hospodaření, ze dne 28.01.2020 pod zn.:
ODSH 4231/20-MaE; závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze dne 29.01.2020 pod č.j.: 000951-20701, souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje územní odbor
Benešov, ze dne 03.02.2020 pod ev.č. BN-32-2/2020/PD; souhlasné stanovisko Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje, ze dne 27.01.2020 pod zn.: R.Ch./01/2019; souhlas Regionálního střediska
vojenské dopravy Olomouc, agentura logistiky, ze dne 31.01.2020 pod č.j.: 38061/2020-5512OL; stanovisko
městysu Zdislavice ze dne 10.02.2020; vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech ze
dne 31.01.2020 pod zn.: 52/2020; vyjádření Státního pozemkového úřadu, ze dne 17.02.2020 pod zn.: spu
029504/2020; závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru, ze dne 01.06.2020 pod zn.: 114342/2020-1150-OÚZ-PHA;
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 25.02.2020 pod
č.j.: KHSSC 04065/2020; stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje územní odbor Benešov
ze dne 02.03.2020 pod č.j.: KRPS-47284-1/ČJ-2020-010106; koordinované závazné stanovisko Městského
úřadu Vlašim, Odbor životního prostředí, ze dne 17.04.2020 pod č.j.: ZIP 4235/20 SvN, stanovisko Povodí
Vltavy, státní podnik, ze dne 15.04.2020 pod zn.: PVL-6362/2020/240-Ma, vyjádření CETIN a.s., ze dne
07.02.2020 pod č.j.: 535930/20; souhlas Telia Carrier Czech Republic a.s., ze dne 03.10.2019 pod zn.:
13119001772/LL; vyjádření T-mobile Czech Republic a.s., ze dne 26.06.2019 pod zn.: E25048/19; vyjádření
Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 26.06.2019 pod zn.: MW9910132882125453; vyjádření VODAK
Humpolec s.r.o., ze dne 01.07.2019 pod č.j.: C/446/19/899; vyjádření České Radiokomunikace a.s., ze dne
26.06.2019 pod zn.: UPTS/OS/222471/2019; vyjádření městysu Zdislavice ze dne 15.07.2019; vyjádření ČEZ
Energo a.s., ze dne 17.07.2019; vyjádření ČEPS a.s., ze dne 01.07.2019 pod zn.: 683/19/KOC/Ha/11;
vyjádření UPC Česká republika s.r.o., (zastoupeno InfoTel, spol. s.r.o.) ze dne 04.07.2019 pod zn.:
1329/2019; vyjádření Národního památkového ústavu, územní pracoviště v Telči, ze dne 31.07.2019 pod
č.j.: NPÚ-372/51876/2019; závazné stanovisko – existence sítí Úřadu pro civilní letectví ze dne 03.07.2019
pod č.j.: 007490-19-701; vyjádření České geologické služby – útvar Geofond ze dne 17.07.2019 pod zn.: ČGS
600/19/2913 KH 075/71/19; sdělení ČEZ Distribuce a.s., ze dne 02.07.2019 pod zn.: 0101138634; sdělení
ČEZ ICT Services a.s., ze dne 02.07.2019 pod zn.: 0700073243; vyjádření ČEPRO a.s., ze dne 25.07.2019 pod
č.j.: CB-KP-0033-2019; sdělení Telco Pro Services a.s., ze dne 02.07.2019 pod zn: 02000932543; vyjádření
MERO ČR a.s., ze dne 26.06.2019 č.j.: 2019/06/15337; vyjádření NET4GAS s.r.o., ze dne 26.06.2019 pod zn.:
5497/19/OVP/N.
Souhlasy vlastníků pozemků, na kterých bude výše uvedená stavby umístěna, žadatel spolu s žádostí
nepředložil, jelikož podle § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas nedokládá, je-li pro získání
potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel
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vyvlastnění zákonem. U výše uvedené stavby se jedná o veřejně prospěšnou stavbu podle § 17 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“). Dále v § 17 odst. 2 zákona o pozemcích komunikacích je uvedeno, že podle
zvláštního právního předpisu lze odejmout nebo omezit a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby,
opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí,
příslušenství nebo staveb souvisejících, b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo
místní komunikace zřízena na cizím pozemku.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Vlašim, Odbor životního prostředí, vydal
souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro pozemky parc.č. 894, 895,
896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 949, 950, 951, 954, 955, 956, 966, 967, 968, 969, 970, 971,
972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 2842/6, 2842/7, 2842/14, 2842/15, 2845, 2846/1 v
katastrálním území Zdislavice u Vlašimi. Souhlas je součástí koordinovaného závazného stanoviska
Městského úřadu Vlašim, Odbor životního prostředí, ze dne 17.04.2020 pod č.j.: ZIP 4235/20 SvN.
Byl ověřen soulad s platným územním plánem Zdislavice i soulad s relevantními cíli a úkoly územního
plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Pozemky parc.č. 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900,
901, 902, 903, 904, 905, 949, 950, 951, 954, 955, 956, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976,
977, 978, 979, 980, 2842/6, 2842/7, 2842/14, 2842/15, 2845, 2846/1 v katastrálním území Zdislavice u
Vlašimi se dle platného územního plánu Zdislavice nachází v nezastavěném území, v plochách dopravní
infrastruktury, plochy zemědělské – trvalý travní porost a orná půda. V nezastavěném území lze umístit
technickou a dopravní infrastrukturu, záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s územním plánem, viz
závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Vlašim, Odbor výstavby a územního
plánování, ze dne 30.04.2021 pod č.j.: VYST 15946/21-MAM.
Dále stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a
podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Žádost obsahuje veškeré náležitosti, které
upravuje ustanovení § 86 stavebního zákona, v souladu s § 3 a přílohou č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: U podané námitky účastníka řízení Miroslava Laloučka došlo
k dohodě a další námitky nebyly v průběhu řízení vzneseny.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá
hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu
stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhlášky č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního
plánování a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.
Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je
nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o
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tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém
rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. 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.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl
uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním
Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.
Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání
území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho
platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v
době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Ing. Lenka Vančurová v.r.
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje, jelikož je investor osvobozen od správních poplatků.

Příloha:
Koordinační situace v měřítku 1:500
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

..................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

V elektronické podobě
zveřejněno od: ............................................

.......................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

.....................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:
Žadatel dle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (datová schránka):
PRAGOPROJEKT, a.s., Ateliér České Budějovice, Čechova č.p. 726/50, 370 01 České Budějovice DS: PO,
4kifr54
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručeně do vlastních rukou, datovou
schránkou, veřejnou vyhláškou)
Petr Zeman, Zdislavice č. p. 151, 257 64 Zdislavice
Ondřej Ryba, Zdislavice č. p. 4, 257 64 Zdislavice
Ladislav Dojava, Zdislavice č. p. 18, 257 64 Zdislavice
Pavel Lejčko, Miřetice č. p. 37, 257 65 Čechtice
Věra Houdková, Zdislavice č. p. 156, 257 64 Zdislavice
Ing. Josef Pastorek, Zdislavice č. p. 12, 257 64 Zdislavice
Marie Vávrová, Havlíčkova č. p. 1568, 258 01 Vlašim
Mgr. et Mgr. Antonín Hůdek, Na Oborách č. p. 440, 373 11 Ledenice
Dagmar Jalůvková, Bělocerkevská č. p. 1298/22, 100 00 Praha 10
František Jaroslav Vychodil, Petra Rezka č. p. 1190/4, Nusle, 140 00 Praha 4
Michal Procházka, K Zájezdku č. p. 4, 257 51 Bystřice u Benešova
Tomáš Procházka, K Zájezdku č. p. 4, 257 51 Bystřice u Benešova
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Stanislav Vojtíšek, Vančurova č. p. 1146, 256 01 Benešov u Prahy
Jan Benda, Savojská č. p. 1168, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Ing. Dana Blažková, Imrychova č. p. 880/19, Kamýk, 143 00 Praha 412
MUDr. Denisa Horáková, Ve Střešovičkách č. p. 170/35, Střešovice, 169 00 Praha 69
Milan Bouček, Zdislavice č. p. 9, 257 64 Zdislavice
Miroslav Míka, Zdislavice č. p. 123, 257 64 Zdislavice
Eva Zvárová, Zdislavice č. p. 42, 257 64 Zdislavice
Daniela Laloučková, Miřetice č. p. 22, 257 65 Čechtice
Miroslav Lalouček, Miřetice č. p. 22, 257 65 Čechtice
Mgr. Alena Černá, Jeseniova č. p. 1167/57, 130 00 Praha 3
Karel Hejný, Zdislavice č. p. 5, 257 64 Zdislavice
Jaroslav Kratochvíl, adresa neznámá
Josef Kratochvíl, adresa neznámá
Václav Kratochvíl, adresa neznámá
Anežka Kratochvílová, adresa neznámá
Františka Kratochvílová, adresa neznámá
Marie Kratochvílová, adresa neznámá
Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice, Zdislavice č. p. 36, 257 64 Zdislavice, DS: PO, 3dybgu8
Městys Zdislavice, Zdislavice č. p. 6, 257 64 Zdislavice, DS: OVM, 43jatuw
Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
TéliaSonera International Carrier Czech Republic, Navago iv, k Červenému Dvoru č. p. 25, Praha 3
Vinohrady, 130 00 Praha 3, DS: PO, ubzgk9a
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou – identifikace
dle označení pozemků a staveb v katastru nemovitostí)
pozemkové parcely v katastrálním území Zdislavice u Vlašimi: 891, 892, 893, 906,907, 908, 909, 910, 911,
912, 913, 914, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 952, 961, 962, 963, 964, 982, 983, 984, 986, 2840,
2844, 2842/8, 2842/9, 953/1, 953/2
Dotčené orgány:
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování - orgán ÚP, Jana Masaryka č.p. 302, 258 14
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu, Jana Masaryka č.p.
302, 258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana lesa, Jana Masaryka č.p. 302, 258 01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Jana Masaryka č.p. 302, 258 01
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Jana Masaryka č.p. 302, 258 01
Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, Jana Masaryka č.p. 302, 258 01 Vlašim
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Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, ochrana vod-vodoprávní úřad, Jana Masaryka č.p. 302, 258
01 Vlašim
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a SH - silniční správní úřad, Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 Vlašim
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště Benešov, Černoleská č.p. 2053, 256 55
Benešov, DS: OVM, hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Benešov, Pod Lihovarem č.p. 1816, 256 01
Benešov u Prahy, DS: OVM_R, xuwhp68
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, K Pazderně
č.p. 906, 256 01 Benešov u Prahy, DS: OVM, 2dtai5u
Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborového dozoru, Tychonova č.p. 221/1,
160 01 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Vančurova č.p. 1544, 27201
Kladno, DS: PO, wmjmahj
Na vědomí (datovou schránkou):
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 8, 150 24 Praha 5, DS: PO, gg4t8hf

Spis „SÚ“
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