
 
 
Tel.: +420 325 501 101   E-mail: mail@meu-nbk.cz   
www.mesto-nymburk.cz                                                                Datová schránka: 86abcbd 

 
 
 
 
 

 
 

Spisová značka: 
Číslo jednací: 

MUNYM-110/12200/2019 
MUNYM-110/23801/2019/Šal 

  

Vyřizuje: Ing. Šalandová Dagmar   
Telefon: 
Nymburk: 

325 501 404 
18.03.2019 

  

                  
 
 

Obec Budiměřice 
Budiměřice č.p. 7 
288 02  Nymburk 2 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou 
dne 06.02.2019 podal 

Obec Budiměřice, IČO 00239011, Budiměřice č.p. 7, 288 02  Nymburk 2, 
kterou zastupuje Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o., Ivana Jeníková, IČO 
24177741, U zorničky 3, 289 31 Bobnice 

(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 rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

 

Veřejné osvětlení - Budiměřice 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 131/36 (zahrada), parc. č. 131/37 (ostatní plocha), parc. č. 346/2 
(ostatní plocha) v katastrálním území Budiměřice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- jedná se o rozšíření a doplnění stávající soustavy veřejného osvětlení od severozápadního okraje 
hřbitova k východnímu okraji obce Budiměřice podél komunikace II. třídy včetně osvětlení přilehlé 
místní komunikace 

Městský úřad Nymburk 
Odbor výstavby 
Náměstí Přemyslovců 163  
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí zpracované Jiřím Šukem, datované 
01/2019 č.z. 1808172, která obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku 1 : 500 se 
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození všech inženýrských sítí. Stavebník je povinen si před 
zahájením stavby nechat všechny inženýrské sítě vytýčit. 

3. Stavební odpady budou v místě stavby tříděny a přednostně předány oprávněné osobě k dalšímu 
využití, teprve až prokazatelně nevyužitelný odpad lze uložit na povolenou skládku, odpady budou 
shromažďovány odděleně dle druhu a zajištěny před nežádoucím únikem, zcizením a 
znehodnocením 

4. Zemina, která nebude použita v místě stavby k terénním úpravám, bude likvidována jejím předáním 
oprávněné osobě, nebo pokud by byla zemina použita k terénním úpravám mimo místo stavby, 
budou před uložením na toto konkrétní místo předloženy na odbor životního prostředí MěÚ 
Nymburk rozbory této zeminy dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a 10.2 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., 
(nevztahuje se na zeminu a hlušinu předanou k využití nebo odstranění organizaci oprávněné dle § 
14 odst. 1 zákona o odpadech, k jejímu využití) 

5. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě budou předloženy Městskému úřadu Nymburk, 
odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního 
souhlasu. 

6. Během stavební činnosti nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k oděrům kůry, 
polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové 
zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením 
oplocením či obedněním do výšky alespoň 2 m. případné oděry kůry či kořenů je nutno zahladit a 
ošetřit vhodným fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce.  

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Budiměřice, Budiměřice č.p. 7, 288 02  Nymburk 2 
 

Odůvodnění: 

Dne 06.02.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, 
a stanovil, že ve lhůtě do 20.03.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

K žádosti byla doložena stanoviska, rozhodnutí, vyjádření a jiné podklady: 

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.1.2019 č.j.  0101048293 a ze dne 17.9.2018 č.j. 001099974752 

- Telco Pro Services, a.s. ze dne 24.1.2019 č.j. 0200858860 

- Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 4.2.2019 č.j. 532660/19 

- GridServices, s.r.o. ze dne 24.1.2019 č.j. 5001859569 

- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ze dne 31.1.2019 č.j. 0406/2019 
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- Městský úřad Nymburk, odbor ŽP ze dne 20.9.2018 č.j. MUNYM-100/66944/2018/Šan 

- Městský úřad Nymburk, odbor SMM ze dne 15.1.2019 č.j. 050/2626/2019/Jeř 

- KSÚS Stř. kraje ze dne 17.9.2018 č.j. 6839/18/KSUS/KHT/NOV 

- Policie ČR, ú.p. Nymburk, DI ze dne 29.11.2018 č.j. KRPS-357455-1/ČJ-2018-010806-ZU 

- MO ČR ze dne 26.9.2018 č.j. 104353/2018-1150-OÚZ-LIT 

- Archeologický ústav AV ČR Praha ze dne 26.9.2018 č.j. ARUP-9842/2018 

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: 

          ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodovody a kanalizace Nymburk, 2 
           Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 157, 215, 235, parc. 
č. 131/32, 131/34, 131/35, 131/38, 131/42, 131/56, 132, 144/10, 149/104, 149/122, 149/123 v 
katastrálním území Budiměřice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Budiměřice č.p. 87, č.p. 82, č.p. 86, č.p. 90, č.p. 89, č.p. 83, č.p. 88, č.p. 92, č.p. 20, č.p. 81, č.p. 
91, č.p. 93, č.p. 94, č.p. 95, č.p. 102, č.p. 140 a č.p. 139 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Bez připomínek. 

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, 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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
Ing. Dagmar Šalandová 
referentka odboru výstavby 
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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 17 odst. 1 písm. e) ve výši 
1000 Kč byl zaplacen. 
 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o., IDDS: kat7qdy 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  Nymburk  
Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02  
Nymburk 2 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní 
inspektorát, IDDS: 2dtai5u 
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