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Odbor výstavby M~6ho (afadu v U~ jako staveblú ~ pfishJJný podJe § 1 1 7 odst. 1 p'-n. e) a §
118 odst 1 zaooa È. 50/1976 Sb~ o Úlannbn plinov6nf a ltavebnún lidu (stavebnf úkon), ve ~f
pozd6jI6ch pfedpis6 (dále jen -1f8'\'et.ú dkCXI->, v soaWu s § 190 Dkona È. 183/2006 Sb., v ~im
ffzenf p>soudil podle § 37 stavebnfbo zjkona návrh na ro7JIOdnutf o uml.-{ stavby, který dne
23.12.2006 podala spoleènost

VIVA Reality, ..r.o~ zastoape.' JedD8telem Jane. Kdparem, ft 45791074, uL Komu..rdi
Lp. 1138/15, 170 00 Prau,
kterou ZaltupuJe JDI. Radi. Ofllek. ar. 5.3.1974, ŠkoIIkj Lp. 1331,153 01 H.ttYice

(dále jen "navrhovatel"), a na zákld td1oto posouzeni vydAv'

pro ft Obyt.ý park Pleteaý Újezd"

I. podle § 39 ávebnh> z6kOI8 . f 5 vyhlálky È. 132/1998 Sb., ve m6nf po~lfcb piedpis6

rez.e...t' o vy.llti 6zemi
na pozemku I*C. È. 144/1, 144/2, 14419, 144/10, 144/14, 144/15, 144/43, 144/44, 144/45, 144/48,
144/49, 144/SO, 144/51, 144/52, 144153, lWS4, 1WS6, lW64, 167/1, 167/2, 167/6 v k8tUII'6Inim
území Pletený Újezd,

n. podle § 39ltaveblúbo ákooa. § 8 vyblay t. 132/1998 Sb., ve ZIIiIú pozd6jJ6ch pfedpis6

na fM)zemku ~. È. 144/1, 144/2. 144,K). 144/10, 144/14. 144/15, 144/43. 144/44, 144/45, 144/48,
144/49, I44/SO, 144/51, 144/52, 144/53, 144/54,144/56, 144/64, 167/1, 167/2, 167/6 v btas1rátnfm
území Pletený Újezd,

In. podle § 39 staveboflK) úkona. f 4 vyhla} È. 132/1991 Sb., kIenMI. pvv6d6j( ..;.., -.novenf
stavebnDlo zákona, ve zn~I pozdejJ6ch Iiedpis6

{dAlejen -st8Vba")na pozemku parc. è. 61/17, 9419, 9514, 95/10, 95/15, 370, 377/2 v ~nim Ú7aní
BnItov,.-c.l. 144/1, 144/2, I~, 144/10, 144/14, 144/IS, 144143, 144/44, 144/45, 144/48, 144/49,
144/50,144/51,144152, I44/S3, 144/S4, I44/S6, 144/64, 16612, 167n, 16712, 16716, 174/29,215/1,
215/2,21513,215/4,215/5.219/3 v katasá'ilnfm ùzan( Pa.eaý~.
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C.j. )8.9JfV~

Popis ..fstOYaM ...,..,..

. vcKJovod ~ fi'pojek

. bnaJiZICe delt'M . ~1a.tkOYá vèetna lifpojek

. plynovod vèetn~ lifpojek

. rozvody VN, NN . VO, 2x trafOll8Dice

. sdllov8d kabely

. kcxnuniL~

VýIe uvedenj stavba oode sl~ pro (M7ytný P8rk PI«aIý Ú"jezd. který bude vyuifván jako ob)1ný
kCMnplcx.-o 161 nxliImýdI dtxD~ z toho je SI _viduáJn6cb rodinaýcb d«Xn6 a SS rodinných dom&\,
~ jsou feleny jako dvojdomy. Je zde i plocha vymezeni pro umfdnf &kolky.

Pro d"', ..Istleí . protek 'ftpnnl88'rby. t tJt8 "'.'ky:
I. Dllenf pozemk6 ~.è. 14411, IW2, 144/9. 144/10. 144/14, 144/IS, 144/43. 144/44.144/45.144/48.

144/49, 144/50. 144/51. I44/S2, 144/53.144/54, 144/56,144/64,167/1, 167/2, 167/6 v
katas1rá1nlm úzanf Pleený Újezd IMIde povedSlO ~ OIrivn6nou k JM'OVedfIll zan&D6fiè*ých
prací podle úk.è. 200'1994 Sb.. vybl.è.31/1995 Sb.

2. Stavba bude umfst6na podle dokumeDt8Ce ovHeM v ÚDlnnfm rIRIIf . to dle výkIeIU è.2 - výkIeI

arcbitekbJicko - ..t.nisaa6 feI8i, è.3 - koc.d8l8eaf si8l8Ce, è. 4 - dofnyDi feI.j . miain'lli
odstupové vmAJeI.o.ai, è.EI - ~ rozv0d4 elektro. Stavba bude umfltb na JX)mnku plIC. È.
61/17.94/9,9514,95/10.95/15.370,377/2 v k8t8Str61nfm 6mDf Br.a;ov, ~. è. 144/1, 1~
14419.144110, 144/14. 144/1S, 144/43. 144/44. 144/45. 144/41. 144/49. 144/50. 144/51. 144/52.
144/53, 144/54,144/56, 144/64, 16612. 167/1, 167/2, 167/6. 174129.215/1,215/2.215/3,215/4, 21StS. .. 219/3 v blu8riJnfm 6zanf PIeIeDý ~.

3. Pozemky .~ pro výavbu rodi~ dCMDl1 . pro výstavoo IkoIky jlOU VYm8Èleoy v sitl~~fm
výkrese (v.è.2 Arehitcktonicko - urbanistick' felenf lituICe v mBftku I: 1 (MK).

4. Parkovánf vozidcl bude feJeno mimo obsIufJICMI ktm..ùbci .. vaa.ních ~Ich fcxmou ~-pc;.~.
Garj& b.Miou ~..!l'~ blavnOW> objektu RD, pffP8dn6 ~ teleny f(X1nou sam~ stavby.
Parkovánf v prosta'U kom\DIikace je pfipustné pouze v mlat! ~ých P8ricovilt.

5. LobJita IMIde releaajako ob)Itn' DIa s odpovidljicfm ~~ fdeIÚm kmnunikKf. Rychlc.- DI
navrf.ených ~unikacfcb ~ vhodn~ regulova využitfm retn6rl1, kde bude umíst!na uliènf
zeleò a .-rkovacf ~f.

6. Navrlkw-' dslavba ~ upojena aa Itjvajicf ~'*' .M (~od. plynovod. vCIIkovnf VN
my).

7. EI.energie bude pfivedena a stávljicOk> venkovnBlo \'ect.ú VN 22kV. ~ ~ I*II6zf u
jit--:-~f-'~DiM> okraje ~~'" Ï7aDi, v k.L Br8IkDV (p.p.è. 61/17). Z ~ vedaIf IMIde feiea
kabelový svod a kabclov6 lifJX)jka VN 22kV sm6nm do o~ bkality. V r6mci áVby bude
p1>VedeD poddak pod silnicI IJ6. V ~ bIMIou sitUOY'DY dvf kabelové --~~a, kde IMIde
~ka VN ZIk~ Pfipojka tMIde smyèkov6na (veden( tam . zp6t). Z kabelových trafOltaDic
bude vyvedeno kabe~ vedeni NN, ~ ~ zakUi"".èei--'i 18 hr8ftici ~ivých IX)zaDkt
v elektro pilJfclch. ~-~ 18avby je JM'OpOjeDf namlOVlnalO vedeni NN se s8ávajfclm vedením NN
na p.p.è. 16&'2 a demontáž stávljlcf venkovní pffpojky NN pro p.p.è. 219, vle v k.ú. Pl«cný Újezd.

8. Kabelov~ sfti pro rozvod eLenergie IMIdou povtdflry jako podRmnf. Poèíù se . ICXIWbem kabelù
po velejaé 0IVìtt.tí. pro n8I"jeof RD eI.ptMldem a di&e ~ sd6Iovlámi kabely. s~ budou umlJtìny
v obslu:f.ných komunikacích.

9. V 1obJ~ ~ inltalováM poulal ~idIa. ktaj zajiltf ~~~~~~,..é osvìtlení Jifjczdových
kmnl81ibci a pfilehlých dK)dn{k6. Ovládmf va ~ zajiJt6no sv~lným èidlem.

10. Truy .Iovacich kabell1 jsou zakOrtt.«ly na ~i PeIellQlo úRmf v tra•ovém rozvad6èi.
II. Spialkové vody btMtou svedeny pavitaènf spldkovou ~iz8d na jibovýchOOnl ob8j ù-nf. Zde

IMIde Davrt»vaná kanaliDce napoj~ na obeaújed DOtnou kanalizaci.
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12. OO8n8Iimváf 6zemf IXO DOV(MI DI8avbu 161 RD je D8\'rteIM> oddflným k-..liz.enfm I)~.
V územl budoo vmibt odI-dIJi vody ...ové z noV)ÍdI RD a del•ové vody z povrch6 komunikaci
a zpevn&tých ploch s pfedpok~ nízkou intenzjtoo dopravy.

13. ~~~ 00 vody b.m. ~ do mista k~ibenf)M) aapojenf aajiboY~lm okraji
~.s-.\) ~í. Zde bude n8v1Ïn' bnal~ propojena na rekonstnlovanou (stivajfci) obecní
delt' ~ Roku. kt-' bude rekolaudováa aa bnaI izacijed Dotnou.

14. DeltM vody z navrØllýdl kmDunibcf tMIdou sv6d&Iy ~an povrdJové a trubnf bnal~ do
retenènlch vsakovlCich nAdrti, které budou osazeny ve vhodných místech komunik8Ce, nej&épc v
8Imýcb pruzích, pf(P8dn6 OI88nfch plocll6dl.

lS. Del•ové vody ze s1fech a zpevn&lýcb ploch rodiMýcb doma mosf být likvidov6ny na vlastním
pozemku.

16. A8Iým •Il.nfm ~ dilkovodnf vodovodnf pt*Ubf L DN300. Toto po4IUbf tMMIe na~T~.ou
zástavOOu respektov6no a nebude vyutito pro zásobeni lokality pitlK)u vodou.

17. Zdrojem pib16 vody IXO bblibI ~ sljvljfcf vodovodni f8d PVC 1 50 .-och'~ici podél
jihovýcbodn(lk) okraje ~~ 6Dln1.

II. ~ napojovKOM> ~u vede noW vodovodnl potrubl v hlavni Iifl8UIK'Vé kGn..ibci a <*lufJIýcb
komunibcfch an&'em k jaInodivým ~. Na ~ do ~ ~ bude osami.
automa~U tlakov' stanice (ATS), ktaá bude umí,.. v ~~nfm objektu. Posouzeni tlakovýcll
lMXDat na potrub( a posoIlmÚ naDolú C8~f tIakoYé ~~ ~ ~~ .-ojeklové
dokumellt8Ce IXO stavebnl povoleni.

19. Vodovodnf pfipojky tMJdcMI DkOftìeIry vodcxDhnCMI .-.vou um(stJnCMI uvnitfjednot tivýdI objekt4,
pff~ ve vodCDhých I8cI*b ~ objekty.

20. Navrt.eoý vodovod bude s~jako zdroj potimf vody. Na potnIbf buck>u ouzeny hydranty. Na
vidi8elaých mlstech. v p.~-d kfif8l1 ulic b..tCMI ~~ b)G8lty nadzannf. V pk)ie k..-unibcl
pak bydnnty podzemni.

21. SÙvajfcf stfed«IaU plyoovodnf pcùubf PE 90 ~ pocWI jiboYýdmlf)M) okraje ~~
ÚlBDI. Z ~ pynoYodnf)M) pcgWI ~ ~ PlyDOVodnf f8d sma.. do navrbovlM
ÏStavby. PJynovodnf pfipqky budou zakonèeny na bJ8njclcb jednotlivých pozemka regu"ta'em a
piynomnn . ~fm ve z6ýdI pi11ckh.

22. ()byb-' DIa J 61 RD je napojena dv6ma vjezdy. mavnim vjezdem je dopravof napojeni na silnici
IJ6. ~ napojenf je jihovýcbodnfm Im6r8D do centra obce. Obslužné kGnunibce jsou D8vrteny
~~-- s .-.metry pI1) obybaou DIa. U1iÈId ,.o-.:. je vym~ op~ a m' Mu I, resp.
10 m. Šffka dopravnO1oproltonlje navržena v souladu s TPl03.-.o obytnou zónu aje po cel~ trase
JXOm"'"

23. P.tov6nf IMIde feIeno mimo JWos8« I8vrf.ené kom..~ na vlMlnfm pomnku formou ~,
resp. carportd. Vjezdy na pozanek musf být teleny tak. aby umofAovaJi parkováni min. jednoho
vozid ta. u incividuebúcb objektu noj ~ vozidel dvou. Povreby ~. ~-ch ploch budou z ~
dIafby. VIechny plochy b\.sou odvodn6ny.

24. V18Itnf vomvu bude ~ s bezpratným povrchem a IxMie odvodD6na.
25. ZAII8vba bude ..odc~" od silnice 1/6 ~ i'i:-~ yY8Ok~ at. vysok~ _Id.
26. Zeleú ckMla v §ffce 9, resp. 7 m je rovnìž navržena mezi navrhovanou zástavOOu a SÙvajfcl

z6I88vtNJu obce Br8Ikov, èjst T oskúka

27. Kaf.dý RD bude mil na SYn pozemku umlst6nou nAdobu na komunAtní ~. Budou zabezpeèena
dft s~ mfsta u vjezd' do lokaJity, kde 1MIdou um~ njdoby na tfld!ftý ~ <P8Pfr, sklo,
plUty).

28. Projektov' dokumentace stavby bude VYIX'ICOV6na oprávn6nou osobou.
29. V .-ojektori dob8nell-.ci ~DDýdI domA ~ aavrtena t6t ~iCkA op8faú k DIDczaÚ

pronikAnf radonu z podJof.f do voitfníbo proltredf budovy ke Iplnhí požadavk6 stanovených
vybWkou è. 307/2002 Sb., o radi8ÈDf ocblu.e.

30. Projektové Pelenf IMIde IpIAovlt pof.8davky ~ vyhlaou è. 369/2001 Sb., o obecIIýeb
technických pof.adavcfch zabezpeè.gfcLch ufjvúí staveb osob8mj s omezenou scOOpnoItf pohybu .
orientace.
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31. Projek1oV6 dokumentace .-o IK'VOlenl YÝ*Yby RD b.8de kmn~ 8rchaektmické aIti obs8bovat i
výkresy elektroinstalace, zdravotn6 technických instaJKf a topeni.

32. BtxIe relpMctována ..SmkMIYa o vzájemM spoIupr6ci"' ~ dne 1.4.2008 mezi spoWnostf Viva Reality,
U.o.. Obci Br8Ikov. ,.PI8IOVKI smlouva. mlbIv. o vzájem_lfK)l~i" ~ dIIe 10.4.2001 mezi
1fK)~ Viva Reality U.o. a Obci PteIaJý Újezd.

33. Vyj6dfenf MMK odbona tivotního po~f ~ dne 27.3.2008
. V dokumentaci pro stavebnf povoleni ~e roz;prIC,{Nmf nakl6dánf z odpedy a uvedeni

o.-Jenf k omemv6nf pn.tlK)Stj pti ...vW.
34. Vyjidf8li MMK odboru !ivoIníbo uiiIecH ~ dIIe 16.12008

. Srif.kové vody z jednotlivých nemovitosd mUlf být Iikvidovéy na vlastnfch pozancfch a .-.1
ohrozit nfže polohoé p8rcely jednotlivých nemovitosd

. Lokalita bude napoj- na obecnf k_li7W!i Mjdffve e ~~fm L.t-.debriflM> poY<mI tav .
souhl88em provomVálc mv

3S. KÚ Stfedoèeskébo ~e ocIJCM-DvotnflK) p.-ost:'-~1 a mnW1stv1 - dne 20.12.2007
. Povinnost skrývky omice na plote úboru SS26 m2. Omi~ bude deponovw na plole v mflt6

s8avby a úsledM vyutjta ke zIepIsú p6dnf 6roGIOIti na .-oe" ì. dle PK 1144n. k.ú. UahoIt'.
è.. laj iJIa8é skrývky o objem u 919 m3 Ix.Ie pc-.ec"" v mfJ86 Dvby . vyufjta k .-rk0Yým
úpnvim pti realizaci O.etapy '\/ýI88vby.

. Odvody za ttvaJ~ odn6tf pozemk6 pro komunikace, zpevn!M plochy a ~Ieò Iii bytové výstavW
se i~~-pi:sujf v souladu s ust8noV8lfm ! 11 odIt.3 pi8D.c) z6koDa.

. O ìi;-.~~b .x.vilejlcf e skrývkou, JiaD a, i~~.ùm. èi jiným vyuf;itfID. ~-fm.
od..M)u a ~Qifm kulb.nídl VI8Y It;rývky, povede f.8d.a ~oI. ktaý pfedIotJ Iii
ko"~~.

36. Krajs~ hygienická stanice Stf.kr. ze dne 1.7.2008
. Na ~v~ Dvb6 bude P'OVedeno ~I zv'*oimlaìlúch vl8Dostf nové stavby a pfimým

mhlfm akustK:k~ dKu a ~10181 ptkaz o splD&ú lDnitu v ch.~ vnitfnim ..-~-II
Dvby. výsledky budou DSWny na KUS Str.kr. k poICMIzenf pfed kolaudlcf objatu.

. Pøed kolaudlcf bude na KHS ú.p. Kladno piedlof.eno mfstopfisežné pohWenf 7botovitele stavby
o vhodnosti matrilu pro styk s pitnou vOOoo.

37. ZVHS ob... povocif V1tavy ~ dne 23.62008
. V ~n ritkOYé vody ~ stfech ~aDých objek1ù. zpev'*'ýcb ploch a kom.nk8cf je a.ao

likvidovat maxim6lnf m6rou infiltncf do terénu v mfst! jejich dopadu. na pomncfch investora.
. N~Jé piebytky I~vých vod z komunikaci, ctXJdafk6 a pffP8dai I*kOVKfcb ploch

potadlteme zadrtet v ~~ územl
. Pro hydr~u.ick' výpoèty je tfeb8 PCXItit b6tJII utiV8DCMI 1 Sminutovou D6vIt.o\CJU nfku

intenzity 184,SS I/II1IL
. V feleném území neutfvat dr1ièe odpedu - nutno smluvn6 oletfit s jednotlivými prod~ty

~kh vod.
. IDVeID' Dvby DdM) jdto JriVDf ~~~ od~ za ikody vmik" na HOZ a ~ jak v ...""

s8avby. tak i pti provomválú.
. Výkopek ani stavební materij) ~f být 1Ik:1~ a skladové tak, aby mohlo dojft k splaveni do

otevfeMho pfikopu HOZ.
38. ZVHS obIut IKJVodf Vbvy ~ dne 2.7.2009

. Sdfkové vody ID vyuf;fv8t jako pof*uf, utitkM èi po mtivku ~Ien!.

. Výstavbu RO, zpevn6ných ploch. komunikaci podmiòt!ieme nelkodným odv~6nfm a
neJkQdIM)U likvidaci ri!kových odp8dnkh vod. nebo• obec Pletený Újezd ..-I' doposud
vybIMIov8OOU Cov ani k_ljzaèId IIokOVtXI sf• po vdejDOU ~

. Vlivem stavby 0bybIý P8rk P~ý Ú"jeDI ~i ~ft ke ~-.-ù ~avýd1 ~ :"-.»10
územf a zejména nfte polof.enBlO 678ftf . povodl.

39. ZVHS oblast povodf Vltavy z jednáni ze dne 24.7.2009
. ŽádC»t o stavbu rOOinnýcb dom6 podIt at po Y)~ (:oV.

...
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40. KÚ Str.kr. od~ dopravy ~ dne 26.3.2008
. Ve fizi ..vdxtOlO Hani f.8d8te1 pož6d' zdejlf odbor dopravy o vydini rozhodn'" - povoleni

stavby v ochnnném P'smu Iikùce 1/6" podle §32 ~~ f.I3II997 Sb.

41. MMK odbor dopravy a sluf.eb ze dne 24.4.2008

. ~~ po sIavetNIf tfmú na kCMn..ikace ajejich ~ni pfipojaIi IMIde v IOUladu
s pffslulnými CSN (736110.736102). Návrl1 uspofWnf ciopravnOK> proIttXU s-o _vebrú ffzeof
IMIde IiedIofBl k ~1ZeIÚ Iied uìil8im podál spec. It8\'et.Ifmu 6f8du.

. Vzhledem k uspoi6dái nových ~UDik8Ci musf být ~ ~ .-o odsIavovmi a
..,tov8li vozidel ~ D6vt86Y v}~i na vl881icb pozemcicb, ~. min.2 st8ti na pozemku.
V pffpad6 jednotlivých YyUkb úrokt D8 odDvov6ní vozidel (pociIMkatelská èÙllM)St) musf být
pot.-Iavky feleny v poètech podle tSN 73 6110 mimo dopI'avni ..-~.

. Likvklace Sláfkové vody z ~\8Iikaci musi být doIot... v)-poèteIii k OOkumeld8ci po s88veh1i
øízenf a ~lasena pfíslulným ~.

. MfJtnf ú..,ava provozu IMIde ~I.-a v pr{iJ8Ma -~ ffJ8If v~~ ulC8YW
komunikace a stanovena pfed uvodenfm stavby do utfv6nf.

. Um(Jtaú podélných YedeIú v silniÈDfm ~u uJnVuje § 36 mk.è. 13/1991 Sb.
42. MMK odbor dopravy a sl&*b. dne 21.11.2006

. Enqet-=u. telekomunibìnf. vodovodni, kanaiz8ìni a jin' vedeni, zaf(DIÙ pro rozvod tepla .
to.-ých plynù, nesm6ji být podéW umtst'ov6na v 16- kCMn..ikKe a nalilniènldt pMlM)C8jcb
pozemcfch. Pokud nenf s.noveno jinlk.

. Pro misbÚ kc.Duoibce je speci61nf saavaim úf-~ úl odbor.

43. MMK odbor dopravy a slufeb z jodn6ni ze dne 24.7.2009

. OofnvM ~ lokalita feIena v 1.ec.iJ6 v cel'-n roD8hu. S1aYeI8Jtni doprava b\Mte zajilt!na ze
silnice 1/6. dopravni trasy vitIáIM) rozsahu tMMIou ..'OjodI8Iy se litnafm llriVDiD úf8dem. Na
Dkld úzannOlO romodmK{ musi být lfecilo'-t n6vIb feIenf obytné zóny a ~edn6no
kookrétni umist6nf jednotlivých liti.

44. PoIK:ie tR akr .~itelstvi a dne 21. J 1.2006

. V dalJfm ltUiM'i ffzenf Iied zapoè-fm ùYet..fda IXKf je ~ liedlotit n6vrb ~VD(ho
znaèeni ke stanoveni piechodn6 a mis1ni úpravy provozu na pozemních kcmunikKfch na PtR DI
KI8dDO, ke k1aéftiu IMIde ~ pfsemM~" ..jehož ákladf ~Iulný lilnièni spr6vni
úøad vyd' stanoveni piech0dn6 a mistnf úpravy provODl na poz.komunikKich.

45. iod~lstvf silnic a d6Inic CR m dne 21.12.2006

. Investor si na vlastni n6k1ady zajisti JXotihJuk0v6 'iii-~ Iii YýItav~ rOO_ých dom6 ve
gnyslu ákma è.2SIf2OOO Sb.

. ~~i p~ JM'O rodinné domy 8Ii mfs8ni k~..ik~ DeIRMIe svedeno ~ silniÈltOlO ~~
silnice 1/6".

. VodcxovM m8Èenf napojeni mistIM komua~~ na IikIici 1/6" provede ~ na vlaS8nf

niklady
. 8-* Dám ~~ ~~ JMO I88YeIMú povoai.

. Pøed zahAjelÚm prKi uzavfe investor smkMlvu o .-m'jmu poZeInk6 D8 výl8aVW liipojelú mistDí
kom.mikace na siloici U6H na ~ výstavby.

. Pfed vyd'nfm st8vcmfbo i»VOleni IxxIe uzavr.. smlouva o pociIDù.jdJ dtzaIi a ~i
smlouY6 o privu vkn6ho liemene na uloknf inž.sftf do silniènJbo pozemku a na rozlffenf
silnice.

46. Hasitský zkhranný sbor S1fedoèeského krajsk6 fedite!stvi ze dne 20.12.2006

. Zásobecú lokality potimf v~ '"* naYrf.eno v IOUladu I tSN 73 0873

. Vnitfnf polom«y smiro\ých oblouk6 m~ komunikaci buOOu min.1m, týká se i n8pcja1f na
stá~icf komunikace. ~ikace a oInciJ86 buOOu navrI8Iy na ~ tlaku nejm6n6 80 kN
nejvfce ~ n6praVOU pof:ámflM> vozidla.

. Pož-nI r~ný ~ nových tnfostanic mosi být v soulldu s § 11, odst.5 vyhlálky
è.J37/1998 Sb.
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. Dal!f stupeò PO komunikaci a ~Ich inženýnkých sft( bude pfedlo&n HZS k posouzeni.

47. MMK odbor výs88vby ~ - I 5. 11.2006
. V ItfJ"d6 jakýchkoliv výkopových JnCfje stavebnlk v souladu I ustanovenfm § 22, odst.2

Dk~ è.2O1 1987 Sb. ut. od doby ~ scavby JM)V'" ozn6mit ~ ... ~k)iickánu
6DYu A V CR a umofJIitjemu nebo ~vo&I6 upniZKi puv-. na ~n ~f dchnnný
arcbeo logický výzkwn.

41. CF.Z DiSIri~ LI. a" 19.12.2007
. V souèasné dob6 se v z6jmov6m územf nachízf venkovnf vedeni VN 22 kV a NN 0,4 kV, kteri

jSCMIIJ8tmi l:ifmo na mf~. U veakOYDkh vedeIú lamf být nMUtaa ItabiIita ~~~ bocM.
ulofalf umnn6nf a pof.8dujeme dcxtrtId jejich ocbnnn6 P'sma. DAJe se . n.:hjzf ~~f
kabelové vedeni NN 0,4 kV, u kta'ébo potadujeme dodrteni jeho ochranného P'-a (I m od
kabelu na každCMI *,-u). ~ pot.dij«De ck>drkt \.tká Uáoovenf CSN 73 6005 z8jmáIa
s ohledem na p'OVid6Df kftfatf nefK) soubHtl1 s jinými .f~i.

49. tEl Oistrib.x:e 1.1. ze dne 253.2009
. V zájmovém úzanf. n8d8zf o8dmmnf vedeni vy~ n8Pitf IlO kV, n8dzemDf vedeni

nfzkébo ~ 0,4 kV, podzemnf vedenf lÙzkébo ~f 0,4 kV a trafoIt8nice 22m,4 kV, VIecIma
Dff2mf v majdb ÈEZ DistriIMa 8.5., musí být ~~.:.y-- vtdD6 ~~ ..."?~~~
vmAJenoItf a ocbr8Iných ,-sem.

50. tEl Distrib..:e LI. a dne 17.4.2009
. S18Yba . ~hjzf v ocbnlm6m p6Rnu elektriz.enf.x-.vy nadmuoOlo vedeni Zl kV èfslo 19 -

14 elektrovod LANUÈ - áIJ8d, odtK)ÈkI pro TS T0sk8ka (23S 110) v roZIIbu 7m na kddou

od ~h vodie6 vedenf
. Stavba Ie nach6zf v ochranném púmu elektrizaèní souIt8vy elekRk6 ltMIice èf.1o 23S 18~

T~'nka). 22/0,4 kV, v rcXlahu 7m od dj§ ~.-y e"'~-ùce
. Stavt. . nach6z( v ochruMn p68Du elektriz.enf ~ klbclov6lkJ ci. ~ Bnlkov -

ToIk6Dka -kNN 0,4 kV z TS T~_ka (235110) a kNN - PIe8aIý Újezd z TS ~ (2342aS).
v ~u I m na k8fAkMIlInIMI od ~ bbekJvQK) YecI.f

. Nutno respektovat podmfnky z vyj6dfenf pod m.22200, 2220 I a 22199

5 I. ~j.~' vodám)' 8.1. a dne 10.12.2007 a a dne 4.1.2007
. Do projekt0v6 dokumentace ke SP JK»bdujemo v m~ napojenf na st6vajfcf vodovodnf øad

oavrboout vodcMD~ ~~. ve ~ ~ um~ voG.* .-o ~tní mhú ~
kJbI ~ .

. Pro ZJnCovMf PD ke stavebnfmu JM)Voleofje nutno ieIpeI..-tovat dokument.. VW~
podmfl*y - ke 18avWm vodollOlpod6,*~ ~ po v~ ~ VÈ. kolizi I daIIimi
stavbami" a "V~ podmfnky - vodovodnf pfipojka",

. V ~ stavby se D8Cb6zf vodovod.

. ZprICOvui dokumentace vodoIlospcxi6llkébo Z8rfzenf VÈ, pffJK»jok masf být v ~l8du
s dokumentem .. Technický !f~rd voddlospodjlských ltaYeb"

. V ~ vod~.Z8f&ZDj . jinými .~i pof.adtt-De min. yzd6~ 1,0 m mezi povid1y
a kfiženf dle ÈSN 73 6OOS

. Na ~ vkve ~hd6 ~~~ 0I8dit bydr8lty

. ATS -prenosy na di5peèink,eloktro : rozvad~ nockJpOl'uèujeme osazovat do podamnfch
objekt4. Je o~ respektovat ck*UIDeId "T ecbn8ck6 ~ky na el.-fzal~ sy18émy ffxnf ..."

. Výkon ATP masf být dimenmvu na mJdstvf pofjmf vody. I)od6wa potjmf vody bude
zajiltìna za standardnfch podmfnek, tmo Mimo havarijlf 18avy, p~ ~vy, uddovací a
revimf prKe.

. Požadujeme pfed JKJdánfm tAdosti o vyj6dfenf k PD ke It8vebnfmu povoleni vyøelit m~ové
záletitosti v~ p'Ovomvmf vodobosp~,
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52. STP a.s. ze dne 19.12.2007

. V mfst! výstavby doj« ke stytru, kflženi èi saJbìhu, popffpadì ~ budou probibat
v ochranném nebo bezpetnosblim pásmu S11.. plynovod4 vèetnì Jifpojek, VTL ocelového
plynovodu DN ISO, VTL RS Bmkov.

53. RWE Distribuènf služby, S.f.O. ze dne 20.3.2009 a 2.4.2~
. Do zahájeni stavebnflK> fizenf bude uzavøen smluvní vDh mezi stavebnfkem a STP Net, a.5.

v souladu s garaDÈnfm protokolem è.l09-063 ze dne 19.3.2009. Požadujeme, aby PO pro avemf
fizeni byla vyhotovena v souladu s platnými pfedpisy ÈSN EN 12007 1 až 4, ÈSN EN 12327,
ÈSN 736005, TPG 70201, Smmicf RWE OSO È. DSO SM B02 01 01- dokumartace
distribuèní soustavy a s~ici OSO - Zásady pro projektováni, výstavbu, rekonswkce a OlOVY
MS a v souladu se Zákonem è.45812000 Sb.

. V souladu s novým standardem DSO požadujeme realizovat Sn.. plynovod v nejmenlf dimenzi
PE dn 63 a plynovodni pffJX>jky v dimenzi PE dn 32.

. V zájmovém územi se nach6zf STL plynovodni sí• vèetnì pfipojek, vn.. ocelové plynovody DN
150, v~ pffsl~ (ID328514, 308470), zruJený vn.. ocelový DN I 50, vèetnì pfísluJenstvi
(lD308459), BraJkov vn. RS 504.

. V zájmové oblasti stavby komunikace a in1.enýnkých sid je umistb .aleso 7J'1J§eného
plynovodu ON 150. Plynovod nebude ani v budoucnu provozovin . nenl u n!j uplatòováno jeho
pùvodní ochranné púmo.

54. Telefonica 02 CleCh Republic LS. ze dne 6.12.2007 a ze dne 16.3.2009
. Pøi realizaci výše popsaných prací dojde ke stfetu se sft{ elektronických komunikaci spoleènosti

Telefonica 02 Czech Republic a.s. viz vyj6dlenf è.j.200806/07/CKUMOO a 309161O9/CSC/MOO

55. Obec Pletený Újezd zjednáni ze dne 24.7.2009
. Stavba komunikace bude provedena investorem a následnì pøedána obci.

56. O povole.f výstavby rodin.ýc~ domA bude za~~d'.o aJ. po kolaudad vleeb blav.fcb øad, ve
výle .vedené lokalitì.

57. Výjezd z lokality bude upraven tak, aby nebyly zneèiš•ovány pøilehJé komunikace. V dal§im stupni
projektové dokumentace bude upøesnìn vý'Fzd ze stavby a navržem opatøeni k zamezeni
zneèiš•ováni místních komunikaci a silnice 1/6H.

58. O stavební povoleni na hlavni øad vody a kanaJizace bude zažádáno na MMK odboru živocnfho
prostøedí.

59. Stavba komunikaci p6jfch i pojizdných podléhá povoleni odborem dopravy a slutd> MMK. Souèástí
stavby komunikace bude i vefejné osvìtleni.

\IZIabuje
, .

Uèastnfcl fizenf na n!ž se

VlV A Reality, S.f .0., Komunardti è.p. 1130125, 170 00 Praha

Rozbodnuti o úmitká"b úlastIlk6 fizenf :

Dne 5.3.2008 podali námitky do øízení

pod èj. 1276/08 manžel6 Jana a Jiøí Bedn~vj, bytem V Úvoze 4. BraJkov, majitelé pozemkù
parc.è.93, st.5 k.ú. Braškov,

pod èj. 127&108 Alena Olièová, bytem Pražská 119. Bra!kov. majitelka pozemkù parc.è.l09 a 94/1
k.ú. Bmkov a parc.è.139/2 k.ú. Pletený Újezd

pod è.j.1280/O8 Radka a Josef Neumanovi, bytem Praf.ská 87, Bmkov. majitelé pozemkù
parc.è.90/2, 91/4. 92/3 a st.63/2 k.ú. B~ov a parc.è.140/2 k.ú. Pletený Újezd

pod èJ.1291/O8 Jaroslava Stehlikovi, bytem V Úv~ 5, BraJlcov - Toskánka, majitelka pozemku
parc.è.3fl k.6. Bmkov

. vytvofit pás zelenì, který by oddìlil katastr Pletený Újezd s novou zástavbou a ksastr obce
Bra§kov se stávajfcf zástavbou. Této n'mitce bylo vybovìao
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. odd6lit .vajfcf a novou zástavbu íip#fi"1\1U zdf. kteri ~ vyrovúvlt výlkový rozdfI v ÚfOvnfch
teIáMI nové a ltivajíci úsIavby. N_ltb Je zaati.

. Pot.Idujeme doplnit navrhované urbanistické feleni lokality tak. aby byl Z8ChoVM venkCNský ráz
~ ." zejma s ~Iedem na adekWtni podl re~. N'-ita bylo .-y--.OIf'-

. Chceme upozornit na likvidaci deltových vod na pozemcfch dvojd0mk6 na pozemcích
ICMIsedIcfcb ~ -'vajicf z'*vbou ciJCe Bn.tkov. Pof.:Id-ii ~ jednotlivýdl pan:el ~mo
ICMIIedfcfch s ~ dstavbu a stanovit mu. možné procento ~vhf. N'.ltka Ie a.fù.

. Pof.8dujeme DUlit ~ik na jimfm konci obytnébo .-rku a pffltup po .,elf fait ~ ze
I8ávajkl Dscavby P~~.u újezdu. N_ltce bylo ~BO

. Chybi vyj6dleni MM]( odboru t.ivotnilK> prostfedi podle vodnfuo Ïkona a dále z hlediska
-~~ s odpedy. N'-ttce bylo T}~yI~

pod è.j.1281/08 R6&na Jelinkov" bytem Pražská 305, BraJkov, majitelka pozemk6 parc.è.94/16 k.ú.
BnIkov a 139/4 k.ú. p~ Újezd

. pozemek ~.è.144/45 k.ú. PI«ený Újezd mstane podle PO neobd61ávaný, mime obavy
z ~ ukl6d6nf odI8du na tomto JM)8lllku N'-itce bJI8 vya.._Y-hG

. Na hranici m~ pozemku, který tvoff èAst polnf meze, lije kolonie køeèka potnO1o. N'.ltka se
a_i*'.

. N6mitka týbjici ~ pl6novanQlO pfipojonf výte uvedené lokality na elektrickou sft z vedeni pro
BraJkov - Toskánka, nebo• již pti napojeni 3 nových ckMn6 jsou problélny s vý.-Jky energie.
N_1ta bylo ."..-

pod èJ. 1284/08 Aeroklub K1adno 0.5. jako provozoval vefejn&o vniU'o5tjmfbo letiJt6 Kladno

. Z d4vodu bJ&Iku ~ick:b a liislivljk:fdl Id8deI chceme, aby vlicbni t-~_lCf majitelé
pozemk4 byli sezn6meni s tim, ~ se v *né bllzkosti nach6zf vefejné vnitrostá1nf letiti Kladno.
N_ttee bylo yyMvfBO

pod è.j. I 287/08 M. Kocáb, bytem BraJkov- Toskánb 79

. N6mitka ~ týU ~~ obèaa*é vybaveoosti a 1~"'-.veDOIti oIK:e Pa.-ý Újezd ua
pfidIod noYýda obyvatel N_ttce .,.. ~w~ ~8V'it.

Dne 6.3.2008 pod è.j. 1318/08 Obec B~ov

. Pof.adujeme zadK)váni lokality a zastavtno8i, jak je uvedeno v "'vrtlu k~ 628nnfbo pta
obce Pletený Újezd N'-ltka Ie zamfd

. Pof.adujaDe vyfeIaú mfsta napojeIú DOV~ vmik16 pMi kom~~ z oby~ kcaplexa s ulici
9.kv6tna a vybudovAní chodnik4 pro chodce po celé délce komunikace 1/6 a vybudoVMf
~ho ~u po clKMIce. N_18ce bylo vy--

. Po~ujane odd6lit stávajfcf zistavbu na kaIaS1rU ~ 8raJkov a novou výstavbu na katu1nJ
obce Pletený Újezd mt.eným P'Iem s ~i komunikaci N~ bylo ~ ~~~-

. Uvitali bydIom _len6ni pozemk4 bez daJJfho vyut:af do projektové dokument8ce. N'.itee Ie
uaúd

Dne 15.8.2001 pod èj. 4832/08 podali úmilky do ff8nf Jana a Jiff Bedn6fovi, by1em V Úvoze 4,
Bralkov, Radka a Josef Neumannovi, bytem Prabká 87, 8ralkov, Jaroslava Stehlíkovi a Robert Raj"
oba bytem V Úvoze 5, Braltov.

. Pof.8dujf aby v pn1b6hu stavby bylo zajiJtino, f.e velkeri dopravoi obsluha lOuviscjici se stavbou
byla vedena tak. aby nan~lo dojít k ~iJt&i ~ TO5kjnka. N'-Itce bylo VY""

Dne 15.7.2009 podali úmitku do tf7a1f Jana a Jiff BedI~ bytem V Úvoze 4, BraJkov, Radka a Josef
Neumannovi, bytem Pražská 87, Bralkov, Jaroslava StehlfkM a Robert Rais, oba bytem V Úvoze 5,
Bnlkov .. Navmovani výstavba RD je navržena nevhodn6 z d4vodu maèn6 hustoty zástavby a zároveò

z d4vodu absence vefejnýcb ploch a jakéhokoli obè.-6ho vybaveni v cb~ výstavb6 dCMn6
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P'O va jak 100 DOv6 pi'Dovanýcb obyvatel. kWf . vlivem této výstavby maji pfistlbovat do
I8iv8jki obce PIdený ujezd I dosavIdnfmi ~ 400 obyvateli a dnes prakticky nulovým
obèanským vybavenfm

. I) Pljnovan' hulti sí• parcel a pfistupových komunikaci neumot.òuje respektovat stanovisko
Sd~tch vodMaI. a.s. a dne 16.4.2009, 4.1.2001 a 10.12.2007 - _.tU N U8td

. 2.) ~ PletaIý Újezd IiiInY1ie nivrb ùzaaDthn pIjnu. Pfedlof.ený nivrb nové výstavby
nerespektuje zadan6 ~lativy pro výstavby RD v obci tak. jak jsou uvedeny v pfiJX'lvovu*n
nivrllu ÚP - ù-Jtb N ~iei

. 3.) V dt1sledku navrbov81é výstavby mi poèet obyvatel DIrtIt o 11O'I..~ výstavby je
v pfimém IOzponI s pfiIDvovanou ~n6 plinov8Cf dokumentaci Stfedoèelk6ho kraje
(~~i územnOMJ rozvoje) a I ÙDIDM aaJytictými podkWy k ZÚR (ÚAP). - _.1tU N

aafd

Dne 17.1.2009 podal úmitky do ff74ú D Výbor Econord 0.1. Michal ~, ~ sldlem Praha 6,
Nicoty Tesly 12, (ÈO 265 80 181. Namitá, fe

. Zim& vyt.aduje poauzovinI ElA - Bimltka Ie zamfd

. Stavba ncnf v soul.du s Ùl8ftnim plánem a nepHpusbt6 Dsahuje do krajinného rázu -
Ú8itk8NI8aft6

. Oznimeni o zahijenf f(zenJ bylo d~èovino zp4~ fe termin pro ústní jedninf je
nezjkonný a pff1it brzký - ù-itka N aaft6.

. ~ zpracovat hh1kovou lt1Miii na hluk ~ výstavby, aby nebyly ~roteoy limity
hlukov6 átìfe stanovené zikonem o ochran6 vefejného zdrav i, naf(zenim v~y o ochran6
zdravf ~ ~ivými úèinky hl-*u a vitnd - ú8itb . 188fti.

. Žádime o biologický ~ kJbIity, kde . mohou vyskytOVat chránìné druhy ~
- ù-ltU Ie zamfd.

. Navrhujeme doložit studii dopoavy v pohybu, ..~ komlDlikKe kaplCi1n! n~uj' -
D'.itka Je za8íd.

Dne 24.1.2009 pfi ústním jedninf podala nimitku do Hzenf obec BraJkov

. Obci Bnlkov se jevf navraný ~ DstavtJy jako nevhodný. zejm6na pro neú1nm.<xJ
~ a minimAlnf IODDIry pllcel- 8681... Ie aaf*,.

Pobdujeme. aby pøfjezd do lokality byl zajilt!n komunikací odboèující ze silnice U6 ZÁpedM
od T 0Ikánky - ù-Ib bylo YJ~ lMtKM

Upozoròujeme na nezbymost 7Jfzalí matefsk~ !koly - ù-Itce bylo vybov_lMtelM.

.

.

Odl\'ed..(:

~ 28.12.2006 podal uvrbov8lel ..vrtt na '-mí rmJIcd1utf o umlsdnf výIe u ~ .-vb)'.

Protoa nivrb nebyl úplný a nebyl dolo8 vt.Dj podklady a 1taDOVist.y ~~-mi po .,., fWW
posaumti, byl navrhovatel dne 26.1.2001 vyzvú k dopln&if nivlt1u a ffzeni bylo prsuleoo. N'vrb byl
dopln&1 dne 21.12.2001.

Stavební úøad omámil zahájeni územnJho ffzalf známým (~~ikam fimú . ~m oraánùID a
IOUì...ì nafídil k pro~f nivItJu 6stnf jedn6nf spojen6 I mi.fm letfenfm na den 6.3.2008 o jeho!
výsledku by I sepI8I protokol.

Dne 5.3.2008 podali n6mitky do Hzen(

pcMI è.j. 1276t1)1 mant.el~ Jana a Jiff ~i, by-.. V úvoa 4, Bralkov, majitel~ pozemkO
parc.è.93, st.5 k.ú. BnJkov,

pod ì.j. 127&1)8 Alena 0I'Ieov'- byt8n PId*A 119, Bnlkov, majitelka
k.ú. BraIkov . ~.ì.139/2 k.ú. Pletasý Újezd
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pod ì.j.12~ Rda a Josef N.~i, by'-D Prd8i 17, BraIkov, maji81é ::--~~
~.è.W2, 92/4, 92/3 a sl6312 k.ú. Bnlkov a ~.ì.l40f2 k.ú. Pte8ný Újezd

pod ìj.1291/O1 J~lava StehJfkov6. bytem V ÚVOD S, BnIkov - T~ maji8lb ::-::~~;.=-~
~.t.312 to.. Br.a;ov

kteff sousedi s výte uvedenou stavbou. Vlichni výle uvedeni mají bydlilti v obci BnJkov - To*jnb.
Nam~f. k . touto ~vbcMI zlk)rií kvalita ~ ~~edf a D8n1ti . kraji8lý ráz obce. dále ~
k propojeni obcI P~ Újezd a Bralkov - ToskMka. Navrhuji

. vytYoftt '" zele8f , ktert by oddIIiI btutr PIete8t Újezd I a ba.tr obce
BnIkov Ie ICjvajid .tavbo.. Této ámitce bylo vyhov&Io. V r6mci projekbI je V)1Vofcn mezi
t6míto dv6ma oblomí pruh zelen~ o §ffce 9m.

. od_t ltiY8jld a ~ _a&.-M opirM8 zdi, kter6 b8de YJ~t ~ ,..
v '~k. tena. aov' a ItánJId zútaVby. Pruh o §Ifce 901, který je mezi tìmito lokalitami
navržen. je dostateèný pro ~lenl lokalit jak z funkìnfho hlediska tak i z d6vodu odliW výtky.
Jelikož na sebe tyto lokality pfimo nepfiléhaji. Deni upoCfebi vyb.Mlov8t ~ Dd', proto 1810
nimitka se zamítá.

. Pobd.Ji dopi8k -~ .rI88.8tické hIeeIl8bItJ tak, aby byl ~.. veaMnkt
ráz ob08 obci, zeJ.- I HIed- .. _kW..f podD zeleaf. SoubmnA provcxlnf a technická
zpráva, kteri je nedílnou souèjsti projektové dokumentace, uvjdí min. 4Sti 0;. podO zeleni na
je8J('Alivý JK)-zemcfch RD. Dále jsou R8vr'fa1y v lokaIid poci6l vnitfI8ch kcm~i _Ieaé
pruhy, kde budou vysazeny stromy. K této projektové dokumentaci se vyjadfoval Obecní 6fad
Pletený Új~ dále MMK odOOr životnOIo proS8fedi a Kú ()db<'.: t.ivotnOlO prosdedi a
mDWlstvi. St8noviska vlech tkhto orgjn6 byla kI.tni. Projektová dok~ byla od
podinf ústnJho jednáni do omámeni o pokraèovánI ffzcnl na z*k1ad6 námitek dopln6na o pruhy
zel_. Poèet RD byl redukován.N6mitce bylo vyhCN&IO.

. Chtfjf .pozonit .. likridad del•ovýeh vod .. , cic. dvoJdo.U .. po.-ách
IO~~ se lt4vaj6cJ ústavbou obce BnJkov. Pobd.jf zvlde.f jed80tltvýC~ parcel
pti.. .8ledidc~ I toto dst8Yh8 a .e...rit 8u. 80186 p~. DIC8\'f8(. ~entKe
byla pfepr8COvána tak, že na po~cfch nejblft.e z6sta~ obce Dralkov byly zakres1my místo
p4vodM navržených dvoj00in6 sam0statn6 stojicl individuální domy, byla dále stanovena mu.
mfra zastav_i na 38% a byla pfedJc)fala Zlriva ,.P~8IÚ geoIosických a hydrogeologickýc:h
pomìrù zájmového územ I a polOUzenl mofnosti likvidace sr6!kových vod zachycených
zpevD&lými plochami komunikacf4, kter6 byla zpw;ova autorimvanou osoOOu Mgr. Petrem
Žiblým. Z *o Zlrivy vyplýv6. k aeoioJickj pcxItky v obl8lli j- vhodM .-o Ii'M zasakov6ni
zachycených ri!kových vod. Na rAkl8d6 tohoto poeouzenf byla ~ likvidace deltových
vod a to tak. že z rodinných dom6 bud<MI del•ové vody likvidov6ny na pozancfch t6chto ~6,
z kc:m_ikKi IMMkMI sveda!y syit8DaD pov~ a nbni k_liZKe do .~~fch vsakOVKidt
nidrti. Poèet, velikost a hloubka vsakovac'ch objekt6 bude upøesn6na v dalllm stupni projekto\lé
dokumentace. N6mitce byk> vyhovfno.

. Pobd8jf r.nJiC cWaik .a jila- koad ..."...H .-ra a pHlt.p pro pBf hllt PO" ze
Itávajk( záltavby Pletea'ho 6Jezdu. Na zákiad6 ámitky byl z projektu tento chodník zru_.
V tomto mlst! byly zvìtJeny parcely navrhovaných RD. N6mitce bylo vy--.

. Chybí vyJ6dfea( MMK odboru lIv~o p.-tfedf podle voda"o dbna a dále z hledilka
aakljdá" I odP8dy. Tato vyjádfenf byla doplMoa a jsou kladná. N6mitce bylo vyhovb.

pod èj.J28J/O8 R6!ena Jellnková, bytem Pntsk, 30S, 8raJkov, majitelka pozemk6 ~.è.94/16 k.ú.
DraJkova 139/4 k.ú. Pletený Újezd

. Kromì n6mitek, které byly shodné s pfedchozimi n6mitbmi, úìas1nfk ~I uvádí, že poze8ek
p8J'C.~.tW4S k.4. Pletený Újezd data- podle PO aeobdBávuf, _á obavy z _ota,.
.~J~á.f od.-d. .. tO8. poz.-b. N6mitce bylo vybav-, ne~ .-o poamek. který je ve
vlastnictví obce Pletený Újezd bude s~~ jako èást 7 m lirokého mleného p6su oddìluj'cfbo
pozemky novì navržené lokality od pozemkO, kter' nejsou pledm6tem ffzeni a jsou v souèasné
dobì o~lávané.
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è.j. 38~.

N. ~ruid mého ~ka, kterf tvoff ìút poIDf meze, tiJe kolOBit kfeìka polDfho. Lokalita
dotèená stavbou nenf zafazena mezi tato c~ ÚmDí. Jednim z ~6 rozhodnuti byla
stanoviska MMK odboru livotnfbo prostfedf, KÚ odboru životního prostfedf a zem~~lstvf.
Nikdo proti umf$talf stavby nedal zamftavé stalX>visko. N6micka se zamftá.

N'mltu týuJfcf se pija0V8DQO pftpojeaf výIe 8VedeH lokality .. elektric:ko. lit z vede-'
pro BnIkov - T_~~.ka. 8ebot jif. pft ..pojftl 3 .ovýc:~ do_' jIo8 proWmr . vtpadky
eDerlleJednIm z podklad6 romodnuti je i vyjádlenf tEZ Distribuce LI. u dne 1.12.2006, kde
~ st8nowjí podmfnky po pfipojenf. Bude nU1nO vybudovat vedeni VN 22 kV, distritxlènf
trafostanice. atd. V projektové dokumentaci je navmoo. & nová lokalita txIde napájena ze dvou
novýdt kioskovýcb ttafosl8nic. Pro nlpijenf ~ 1IafOItanic tKIdou poutity nové kabety, ~
budou pøipojeny na stávajfcf venkovnf vedeni VN - pffpojka pro TS Toskánka tEZ Distri~
u. - k projektové doklan8ltaci vy~ala . svým vyjádfenfm a souhluem s napojenfm je
garantem vhodnosti toiK)to zp6sobu ~. N6mitce byk> vybovho.

.

.

pod è.j.1284/08 Aeroklub K1Idoo o.s.jako p-ovozoval vdejnébo vnitrosajtnrho Icti~ Kladno

. Z dboda blan v~~ a pftltáY8jick~ letadel c~~ aby .~ai Hdouc' .ajitelé
poze8kt byli ...,..1 . da, Ie . "... blÏ-tI ucbhi "mj- VDltrost'tai IedJtE
KladH. Stavebnf úøad oIxIml stIoovisko Úr8du p-o civi1nf letectví, kde se cituje. že nejsou
námitky prui realizaci výstavby, ale je zde momA zvýIen6 hladina hluku. Stavebnf úøad si
vyf.ádaI stanovisko KHS Sti. kro . kta'é bylo vyd6no SCMIbIasné avlak s urèitými podmink8ni.
které bylo ~Ieno 1M> pfedlofenf zkuJeb1ího protokolu o mìøenf hluku v mimopracovním
prostfedúD. který byl zprKOVÚ liuleb1f IaOOratolf akreditovanou tlA. Nnitce bylo vyhov~.

pod èj. 1287/08 M. Kocáb, bytem Bralkov-Toskánka 79

. Ni8itka. týki Bed-mtef-' oWa_u Yyb8ft8O1t1a 8epfipravnosd obce Pldeaý Újezd
aa pHebod aovýc~ obyvatel Spoleènost Viva Reality s.r.o.~~ s 0tM:f Pldeoý újem
,.pIáJtOVKi smlouvu a smlouvu o vzijemné spoIuprKi'". Tento dokmnent je jednim z nástrojù.
kde si obec urèuje podmfnky, za k1erýcb je 7Jm« rrK)f.Itý. V r6mci 1éto lokality byl sIaDOYaI
pozem" který je urten pro obèanskoo vybavenost a to ~ tkolku. SlM>leènost . dále zavamje,
f.e ~je o~i fmanènimi pr~ na vy~f ÈOV. ~ obec: pOCiebuje. Nové
obchody oejlOU obci nikde 7JDln&ly. Námitce bylo ~~ vyhOV~ vym~'m pozemku p-o
§kolku.

DM 63.2001

pod è.j. 1318/08 Obec Brdkov

. PoIad.Jane Z8choriat lokality. Z81t8VIDOItI, Jak je .vldeu v úvrlau koaaph w.afko
pIá8. ebce Plete8ý Újezd. ~ PIeeený Ú"jezd nemá ~Ý Ú78ftnf plán. V S(MIÈISIM dobe
se nacházf ve stádiu projedn'vánf konceptu 6zemnfbo plánu. K výJe uvedené stavb6 byl vydán
souhlas obce a byla dne 1.4.2008 j:-:-~~~1I8 "pl8ovKf smlouva. smloova o vDjanné
spolupráci". Na mklad~ vmesených ÚlDitok obèan6 obce DraJkov z èásti T~~ byla
UJnVen8 projektov' ~~ po daIIf flzaú . m na umilt&lf rod8mýcb dcxn6 tak, že fk}my
nejblit.e umístìné ke ~vajfc( zjJt8vb6 T~ byly z pavodnfcb dvojdoma zm~nìny na
individu6Jnf rodiMé ~y. Tim se DneDJilo i ~ DItav&ú na *~ pfilehlých pozemcicb.
Vzhledem k tomu, ž.e umfstìn( rodinných doma nenf 1iedm6tem tohoto fízenf, n'mitka se zamfù.

. Pobd.je8e vyfele8i upoJeaf .ovl vzaikW pHf ko..nikace z obytD'ko ko.plen
. uJkf 9.kvftna 8 vybDdoriaf ~.fk6 pn cMdce po ceN dBce ko...lkace V6 8
vyb8d0Yi8f .vkleH~ p~. pn chodce. Na mklad~ óSbifbo jednáni dne 6.3.2008 na
MìÚ Unb~• , kde zástu~i obce DraJkov vznesli úmitky k tomuto ffzenf. byla ~-!!!. mezi
spoleènosti Viva Reality S.f.O. a Obcf BraJkov ..Smlouva o vújemné spolupráci", kde se
spoleènost zavázala k souèinnosti s výstavbou cbodnJkù a i výstavW osvklenéOO pfechodu ples
silnici 1/6H. Pùv<Mlnf propojeIÚ lokaIity,jef;je pfecim6tem povoleni, s ulici 9.kv6bla pro pìti byk>
zruleno. Nám~ bylo VYOOvn.
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t.j. 3I8A1JN"

. PoI8d.jeme oddfUt SÚ..jid Ï-aY" .. katutn obce Dr8IkGY . 8OYO8 "ÝSf8Yb8 ..
katutru obce Pletený Újezd zele.ýDl P'Ie- . pH' koDlu.lkad. Zelený pás v lifce 9m,
~Iujicf ~ lokality, je v projektov6 dc:Kumeutaci vyznIÈen. Nimitce bylo VYOOv~ ~~.

. Uvitall bychom ulleHni po'." bez daUfho vyaliti do proJektov' dok..e.tace.
Nezastavìné p>zemky nejsou pfedm&em tohoto ro7J8odnutí. nebo• nejsou v t.6dném ani
smlUvnÚD vztahu k f;adateli o ÚR. Nimitce nebylo vybov6no.

StaveMf úfad vyzval stavebnfka na zák1d~ ~ dne 6.3.2008 a na mkld podaných námitek do
ffzenf k dopln6ní projektové dokumentace. Po dopln~f stavební úfad omimil dne 18.7.2008 pokraèování
ffzenf s novou th&1tou pro námitky.

K tomuto flZeIú byla mimo jin6 ~tota. ..Smblva o ~~ 1PO1.xi* mezi spoleènosti Vøva
Reality, 5.r.O. a Obci Bralkov ze dne 1.4.2001 I dAlo ,.pI6DOYKf smlouva a smlouva o vújemn6
SJM)hlprXi" m= sp>1eènoItf Vøva reality. s.r.o. a Obd Pa...ý ú ~ by~ ~~ roozJtodn...
KÚ stf.u. odbonl dopravy ze dne 26.10.2007 pod èj.15107312007/KUSK-OI (povoleni zvWmfilo
užfvinl na silniènlm pozemku 1/6H - .-o u)ot:elú inf.enýnkých lid a áYet.li prb) a ro2hocIn~ Kú
Stø.u. od!K)nI ckJfn~ èj.ISIO7SI2007/KUSK-oI (pfipojenf nov6 budovaM mlstnf komunikace pro
obytný park Pletený lrJezd k silnici 1/6H).

Dne 15.1.2008 pod èj. 4832IVI podali núnitky do fizenf Jana I Jiff B~vi, bytem V Úvoze 4,
BraJkov, Radka a Josef Newnannovi. bytan Pr8bkj 17. BraJkov. Jaroslava Steb1íkm a Robert Rais,
oba bytem V Úvoze S. Br8Ikov. Pof.8duji aby " prtw.. 8t8YtJr .".. aj_Do, Je YeIke'" dopr8Y8f
obll.ba IO8YileJid Ie lta"bo. byla " tak, aby --ob" doJft k ~... ~
T_Uaka. výjezd z lokality hIde UP'8VeII tak. aby nebyly meìiJtov6ny pfileitlé k<Mnunibce. V daWm
stupni projektové dokumentace bude UpfesMn výjezd ze stavby a navržena opattení k zam~nf
zneèiJtovmi mistlÝCb k<Mnunibcf . silnK:e 1/6H. NAmitce bylo vybovìoo podminkoo è.S7 ~
rozhodnuti.

Stavebnl úfad vydal - 17.9.2008 ~... pod èj. S311/O1/VýIt.

Dne 2.10.2001 podali odvoláni do rozhodnuti úèUblici fl78ú Jana . Jiff Bednáfovi. Radka . Josef
Neu~_~i. J~1ava SteJaliková . Robert bil. Na .~ ~ odvoIái KJljský íi8d
Stfedoèeského kraje odbor regionálnfho rozvoje dne 20.1.2009 rozhodnutÚD pod è.j.
O I 0276f2009/KUSK vyd8M ro7JIodDmf znliil . . vr6ti1 k DOVáDu JX)IOUZeni.

Dne 11.5.2009 podaJ stavebník dopln6ný návrh na vydáni 6zemnJbo rozhodnuti. Staveblú úfId oznámil
pokrKováni úzannOM> fj~1 m'lDým úèastDfktm ffzenf a ~ým ~n6m I ~ n8fidi1
k projodnánl nivrbu ústnl jedn6ni spojené s mismim ietfenÚD na den 24.7.2009 o jehož výlledku byl
IePS'n protokol.

Dne 15.7.2009 podali námitku do fjzenf Jana a Jiff Bednáøovi. bytem V Úvom 4. BraJkov. Radka . Jc»ef
Neumaoovi. b)1aD Praf.ski 17. BraIkov, J8'OIIava S_lfkovi a Robert R8iI. oba bys.. V Ó\'OIe S.
Br8tkov .

. N8VrtKJV8D6 výsIavbe RD je -~-.:- ~ z diva mKné b~ lJ888vby a *v-~~
z d6vodu ablence verejných ploch a jak6hokoli obèInského vybavení v chystané výstav~ dom6
.-o va jak 700 novì pl6novanýcb obyv8l. k1d'i . vlivem .-o výstavby ~i ~.idIMJVIt do
~lci ~ Pletený Újezd I dosavadnfmi cca 400 obyvateli a dnes prakticky nulovým
obèanským vybavenÚD :

o N ~-aú ~- ~ d08i je a .~.. z dlYod. Z8K8f
hUltoty zútavby. Hustota zútavby Dem' vliv na bodoocenf vhodnosti nebo nevhodnosti
celkového Mvrbu Ds8avby. Vbod..- Dstavby byla ~~ ~ými orI*IY stjmi
sprivy, správci i~ýrskýdt liti a zastupitelstvem obce Pldený Újezd, kteff se vyjádøili
k úmìru kladnì. ~ byl úvrb JM)SOUzen ~ obce Pletený Újezd ve velqMm
i~::~.du. kde se md1Ii vyj6dfit k hust~ dstavby, obèan*6 vybavenosti~. Na
základ6 referenda byl nivrb ústaVby upraven a r*In6 projednán. NAmi1ka . zamitá.

o N8Y~ 'VfstaY" je A.-jfeaa 8eYWaI z diYed. aa=:-:; .elej.;.:. pioc. a
jillbokollv oWa..kého vybaveni pro vke jak ,. novtdl obyvateJ. N'vrh JK>Èfd
s výstavbou 161 mnnýc:h dom6. tj. pfi jiI~ 3.S EO na I RD. celkan S6O EO
celkem. Souè6s1f návrbujsou vefejn6 plochy, zeleò a vymezená plocha JI'O výstavbu
&kolky, kted v obci chybl. Z6stavba rovMf. sousecIse sportovnim --lem~.
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DopiD6lú j~ #~~~ vyt.veIK)SÙ aebyIo ~~ c*e . ~ ~~~~:; újezdu
v projednáni pobdovAno. Dle infonnace obce, Jieck:b6zejfci pokusy o 1XOYOlDV8ú
obchodu se smileným zbofjm v centrátni è6sti obce, z d6vodù ex~ hypermaJtetu
v sousedstv~ lknchovali. V pI_u je otMIOveIú èinnosti ~ obctkJdu . obnoveni
èinnosti fjv~~~ priv~ v úvamosti na zvýIenf poètu ~icxlimidl ~íku
z plánovan6 zástavby. Námitka se zam(tL
Nav~.jí dopneo,-at pfedlote.1 n'm tak, aby 8eponlovaJ doand_f ve.kovsk'f
wrakter oW"" -- aby byl Y 10"". . priadpy 8ode~o .rb8aiI8a,
respektoval udrtitel_1 rozvoj dle plat8é Iec8ladvy, nspektOY8l eko..kU
podmínky dotm1eb 'zemnf Iprivak. eelkl a v neposiedDI f8di byl v 1O818dU
. --81 pIiaov8d dob80gei. N'vrlI dstaVby byl upraven na zákld námitek
5tejnýdl úèMtnfku tfzenf jít. v prvnúD projedn6nl. NivrtI byl upraven ve smyslu
rozvolM!1í záDvby, dopln6nf vefejných p~ _leoIa P'su R~ mezi btamoy *e
Pletený Ujezd a Bralkov. S tímto felenfm nllnf~ic( MJubluili, co! potvrdili svými
podpisy na projektové dokumentaci. P~f niYrbu v dallicb bodech této úmidcy
namítajicÚD acpIísIulL ~-Á-~ návrhu neaf 1It8I188veb rodinných dCM116. Úmnnf
plán obce Den( do SOIJèuo6 doby schviJen. ~~~~ dokladové èisd ..o;ektoyé
dokuma1tace je ~ lt8nOViJko obce . pl6novIC( _lovy. s obci Pletený Újezd.
~~ ~ ~~ obce ~ kJ.W do lX'**oIu z .fllDlIo ledení. N6mitka se
zam(tá.

o

výte uvedeni úè8Stnici Hzeni uvád6ji d'Je odOvodnmi námitek a úvrh. Stavební úfad k tomuto uv~í:
J) PH8OY8ú ~atá at parcel. ~PO'1Q ...8ibd 8ft8o118Je respektovat ItaDO\'ilko

Stfedofes~ v~ . dM 16.4.189,4.1.1.017 . 10.12.2107
VJeobecné podmínky ke stavb6m vodobospod~ých ~ vydané ~1OStf S~~é
vodámy, a.s.jsou technickými standny pro navrhovMli vodohosp()(láfskýcb staveb ve správì
IIK>Ioèoosti Stfeck)Èeské vodámy,LI. Jako takové jsou podkladem pro projektanty pti ~váni
lM-ojektové ck*amentace pro s8avelMú povoleni . raliZ8ci II8vby ~ aby ~ být I88Vt. bcz
problému plevzata do ma'pku, plfpedD6 spr'vy spolealOSti. ieIeIú technických det8iJ6 ve
smyslu ochranných p6som vedeni, objektò . Zlflzenf .. jednotlivých vedenfch atd. je ~.!èL8!!
projektu pro saavebnf fXJVOleIú, nikoliv dokumallacc po 6Dmni ffzalf. Spoleènost ~:;.:~,
vodjrny. LI. vydala k 06vrhu k~ aoovisko.

2) Obec Pleteaý Újezd v IOKu.' doW pHpr8V8je .,. ...iM pljDL
Návrh 7Jstavby pfedc~llpr'8COV..ù 6zemnfbo plánu obce. Z dùvodu podaných n6mitek
~~6 ~~ ~ odvo1anf k vydan6mU {~nfmu ro7JtOdnutf . romodmId odvolaco.o
orgjnu, který vrùi1 návrh k novánu projaInáni. Prodlout;eojm tenninu projedo6ni doIIo ke
skuteènosti, !e Mvrh územnDto plánu se projednáv' I(XJÈasM s návrhem stavby. Pfedmkná
plocha je {~!6-~!~ _vrhem '-nnfho pl6nu ~ po mnis1!nf rodinných domO . nemytné
OOpravoi. ~ iDfJ-.-dktury. ~ v reau~ ~f po -.vebni úf8d v posuzovaJ
úm6ru relevantní. Stavebnf 6fad vych6zf ze skuteènosi. f.e ~ o ~i 6zemnJbo rolhodDud
byl. pod6ua v roce 2006 jeJt6 pPed ZIDCOVinfm Úzelmfho plánu a pojedn6vaný ~f plán
~f ., ~ibo dne IChv6len. ~ je ~~~ ck*1adoYé è-i .-ojettové dokumentlce
stavby kladné stanovisko 00ce Pletený Újezd a pl6novKi smlouva, ~ Jdi daW majetkové.
ekonomické vazby mezi n'vrhem a obci. SouèaSD6 nejsou ze strany obce uvedeny pf1fX)mfDky
v protokolu z mistniho lecfeni stavby. Stavebni •iad vybázf ~ *uteènosti, !e obec Pletený Újezd
se stavOOu souhIasi . to jak S oavrbovaoou b~ 7.ástIvby. replativy ástavby, piocham i
zelen6 a obèanskou vybavenosti atd.

3) Polet Obyv.tel má ur61t o 180 -I.. TilD dojde I ke zvýIeDi dopr8VY. V obci je _lm...
p~ .itt . tid. lIùby ..i JiDé ow...ké vyb8Ve8f. Nim výlt8vby je v pHID'm
rozpoR . pHPr8VOV8808 6ze8. pHaov8d doka8e888d SCfedofakéH knJe a f
an.lytkkýml podklady k ZÚR.
Dopravof zatiženi. kapacity komunikaci, bylo dobženo výpoètem autorizovaného inženýra
v oOOru dopnvn6cb sI8veb . Jk>!OU~ . ~~ odtMXan dopravy Magistrátu m~
Kladna, který vydaJ kladné stanovisko. ~~~ u.o skuteènost uvedl ck> ~olu z mfstniho
§etfeni. Hlavni è6st budoucf dopravy z navrbovan6 ústavby je svedeta na silnici I. tfidy (bývalá
..K-k1vanUj, mimo mstavtRI obce ~ Újezd . 8raJkov. Dopravni zatft.enl této silnice I.
tfidy je, z dóvodu 'ZpnJvouaf d6.inice D8 Karlovy VMY. minimilní,~. prakticky Denf ani
z daleka nap~ jej i plavlni bpac:i1a, cGt. bylo ovBeoo fyzicky na m~ a ro~ pti jedninf
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s AeditelltVfm simic 8 dálnic (SIrivce ua Pr\fDÍ 1ffdy) 8 odIMx8a dopnvy baj*ého 6f8du. Ke
~ byla vydWjejicb kladoj stanoviska.
Pot1MI ~ jedD6 o úvItI obytné *-vby, nelze Jk) blit) typu D5t8vby pof;adov8C vytvoienf
pncovn6cb mlat ve smyslu uvedené 06mitky. N~ ás88vt. z-èwige ~u po um(6f
&:oiky, kWi v obci dIybi. PIánov8Cf 8Dlouva PeIf ~lupr6ci pfi realizaci obecnf èistfmy
odP8dnfcb vod 8splalkové k8IaI~ Che Pletený Úje:rd. ~- ~ dle -kJuvy o
spolupráci s Obcf BraJkov realizovjny chodniky 8 OIv&Jený piecbod pro chodce v katutr6Jn1m
úmni Bnlkov .1j. ji! v dob6 ~Ii~ IM.Ie obytný .-k IWO ob6 cJIM:e pff~. ~ nelze
popHt fakt, že I pfkbodem nových ~6, ti. nových á~mlfk6, by ~ cqit k ~
èilMlost obchodu . smSeným zbo1án v centrální èisti obce Pletený Újezd, který byl priv~
z ~vod4 nezijmu zavfen. ~ si jIk aavftM)vaael. tak ~~viteW ciK:e sI.ji od zvýtenf
poètu obyvatel rovnM obfK1IIenf èinnolti Mkterý(:h t.ivnOltník6, tak jak se to dije ve vedlejJfch
obckh. Tj. Dm& je V M)Ul.tu S pilinou ieliIIMivou 8 ~~ickým pIjnan ~.ého
územnfbo celku.
Co . týèe JX)S0enJ vazby .. Pnhu, ~ ~ skuteènost pfedj(mat Prim6mf sm6r dopravy se
pfed~ ~fm do m"" ~~ které V)1vcii1o 8 ~ jak obcbodni, 18k sportOVDf a
kultumf kaplCity jak pro obyvatele mata, tak pfilehJých obci. Zvýtenf újmu o tyt) kapiCity
logicky vede k vytvolaú JnCOvnkb Iif~ ùvaJ~ bydlelú a c:elk~ výrazu mìsta.
Pokud m61to Kladno Dem' vytvofeno ~!~ pracovnkb Jiflef;i-.d v primirnbn sys8ému 8
potýki ~ I vyjit4koo za lX8Ci,jIk uvidf uamft8jfcf, nelze pof.aciov. Jk) !ad_Ii, aby tuto
skuteènOll feiil v r6mci Iied~ úvrhu.
Dle pfed~ých podklld4 a vyj6dfalf Obce Pletený Újezd bude zil8avbe pro obec pffnosem. již
z hledisb výIe uvedeo6 otIIovaI6 obèansk~ V)_.~ výl88vby ~~ ~_I~ a
èistimy odpadnfch vod, Ikoiky pro ltivajfcf a nové oWany, Ud. Vke obyv8IeJ ~ po obec
mameDII rovMf; vb ~mu do obecafbo ~.
Pokud ~ jedM o p'Oblematiku Ýr6Itu poètu obyv88el . I dm IpojeD6 IOCiiIni d6s~~ .
ohrotenf soci'lnf a Ifdelnf stability regionu, je m~ uv6Itjen to, že IOUledsk' vztahy se na
úfadecb fe!i kaf.dý den . nanusf j6t jen o aoW pfidlOVaW obyv8lele. Rozpory v ÚIXWech ~
projevují nejen mezi lidmi, ktefí vede lebe t.ili dl~ léta v pokoji. ale i mezi rodiDnými
pfislumiky. Z nalich zkuIeooId je rozpon1 mezi ~~lfky 8 pfi~aki mW ne! mezi
lidmi, kteff se znajf dlouhé roky.

n.. 17.7'" podaIl8n;lty do ffzenf za Výtxx
Haly T.ay 12, 100 26S 80 781. Namtti, k

u.& Y)'I8d8je ,.~ I:IA. Dok\DDeDtM:e po (~~f ffzenf byla ..~- od
roku 2006 a tJdost o vydjnf územnibo ro1JIodnud byla pod'na v prosilK:i 2006.1iièem:!
navrtM>vMe1 piedjodnal Dna6r ji! v roce 2OOS fcxmou DstavovacfdJ studii. Do lOUÈasnosti
byla dokladová ~ projektové dokImIeot8Ce akt81imv- 2x z db0d6 pr~ ~
~h vyjádfenf. VIechna SC8nOviska jsou kladná. K zám6ru se kJadn6 vyj~fil rovn6ž
odbc.' tivooúho ~~~ Mq868u m~ KJIdM 8 odbor fivmnlbo proI8iedf Krajského
úf8du Stfcdoèesk6ho kraje v posouzeni vyn6ti pi1dy m Z8!!.~lIk6bo p6ckúho fondu.
V pr6bSIu projedaánf nebylo IM*'Uza!f EIA vyt.8doY- 8 to ani odvolacfm orpnan
v odvolacfm Hzenf 8 rozhodnutí z IccbI8 2009. pUo %p'8COVúi ~-JZ8f EIA oebyto
realimv6DO 8 naaf ~~~ dokunlaJ18Ce. SouÈaln! nebylo posouzeni EIA vyt.adováno
z ~vodu, U dle JriVDfd1Ji8dpi16 pII8IIých 8 úe8lnýda V 00b6 pod6nf ~ 8 Db6jeni
ffzenf, dle ktelých je pos~o cel6 pfedm~ úzannf Hunf, nfj)ylo s ohledem na
char8k1eI' 8 panmecry mnau pov~ f.8d8teIe o vydáf p:-~~ ~nJhO
rozhodnuti zajistit zpracov6nf mA nebo tento zám& pocirob-lJiJ•OVKfmu ffzenf dic zák(.a
100/2001 Sb. Námitka se mmftá.

Sl8Yba Maf v..w. . 6 pi68em. Návrh Ï-vby piedcháml ZP"ICOVinf
územního plánu otK:e. Z dl\vodu podaných námitek 6èaafk6 fIRDf. _1edn6 odvolanf
k vydan6mu územnimu romodnutf 8 rozhodnutí odvolacfbo orpnu, který vrátil návrh
k novému projednjnf. tedy v7J1Icdem k prodJou2enf tennmu i'--ojedr" ~ ke skuteè~
u návm územního plánu se projednává souèasM I návrhem stavby. Pfedm~ plocha je
návrhem územního plÚMI mtaI8 po wn(uìlú rodiMých dom6 8 nezbytn6 dopravní.
technick6 infrastruktury. Rozpor v regulativech neIÚ pro staveblú úfId v fK)SUmYinf zámìna

*.14
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re~l StaYaí {iId vydI6zf m *~i, tJe WOIt o v)'d'nf 6zemnfho romodnutf
byla ~ v ~ 2006 jeM6 peci ~~..- *-nDOIO pIjnu . IXojedniv8rý 6JBnnf
plm není do dnelnOlo dne schválen. ~~~ je ~~ dokJadov' èásti IXojektové
dokumentace stavby kladn6 mnovisko obce Pletený Újezd a plánovací 1m1ouva, kt8'á feii
dalIí majetkové . ek~~ vazby meri úvrtIem a obci. ~ nejIOU ze strany obce
uvedeny pfipomfnky v ~Iu z mfllDllo ktfeof avby. Sgvelxtf 6f8d vyda6zf ~
skuteènosti. že obec Pletený Újezd se _va ~. N_iIka . DlDftá.
u.& Depffputaf Dlah.Je do knJiuéM rúL ~.!È,!..~ OOkJ8dori èMti jlOU kI8dDi
stanoviska 0lI6o6 sIitof sprivy a správc6 intellýnkých sltí. vèetn~ kl.dnébo stanoviska
odboru tivotnOlO ~f Magistrátu ~ KI.tDa. který se ke qinnému Jim vyjadøuje.
Umfst!nf rodinných dom6 Dalf souèástí flzenf, . tedy ~f kr8j~ rázu je v tomto
Hmnf bezpfedm~tné. Námitka se zamftá.
Oz8'-eaf o zab'Je81 fizaf bylo doruloriao zpllobe., Ie termla pro jed~ je
~---t a pf8 'rIkt. T«m'ny jDI v soul. s platnou legislativou. Odvolacf orgjn ve
sv6m ro~utf z ledna 2009 vyt..iuje, aby s8a~f (i8d vydal ooYé romodmaí bez
zbyteèných pr6tahd. Posunuti terminu vefej~ jGjIjJ Denf mofJl6. Navic o ~ ri7.enf
byli úèastníci ffzenf infonnov6nfjiž zaè*kem roku 2008. kdy se na ákl8d6 omámeni o
zah6jenf ÚZCIDnfbo fi-ù a pozváni k ústnímu jednáni m dne 31.1.2008 konalo dne 6. bfema
2008 prvnf ústaf jed.-af. kde mohli ùQsmfci ffzaú podat sv6 úmitky a dile ~ 6èutnfci
f{zenf mohli vyj6dfit ve 1h6tì do 18.8.2008 na z6k1ad6 omDcof o poknèovúf ffmtí ~ dne
18.7.2008. Námitka se zamftá.

Udaji zpracovat bl.kovou atM" w...1f8Yby, aby 8eb)1J phk1o.&.yl8ltJ W.""
útHe staaovené úkonem. Stavebník musí pti rea1izac.i dna dodd.ovat zákooy . platné
pfedpisy a kmn! jiného dbát na docIrtenf pffpusb1é hlukové zátHe ~hem stavby. Do doby
poruJenf tìchto limitu neIÚ relevantnf Mo hlukovou zMìt posumvat Námi1ka se zamftá.
~ ji o bioIoIickt prizk.. ~.." kde . .,.k)'toY8t c.n8IM d ~y
livoliehi. ZAm~r byl Ndo~ projednán s orgánem ocbr8Iy f.ivotnOlO ~f, ~ posoudil
zám6r rovMt. z hlediska existence chránìných dnlh6 v místì navrhované Dvby. Orgán
f.ivotniho i"iI~~f vydal ke -~ kladné ánovisko. Zpr8COVAni b~logického Irllzkumu
nebylo p>žadoVb. NDi1b se zamítá.
Navr.uji dololJt st8dU dopnY)' y ~yb8, , ko...1kaee ka~~ ~"1X8ji.
Souèásti projektov6 dokumentace je posouzeni kapacit komunikaci zpracované
auttXimvlDým int.eIIýran v obonI dopnvnfch ..veb. Toto p>souzenf bylo v ffzenf
posouzeno odtx.an dopravy Magim*u m6sta Kleci.-. Správou. ídžbou silnic, Policii ÈR
a Øeditelstv(m silnic a dálnic ÈR. Vlecbny «gjDy It8ú SIriVY vydali kl8dn6 aIOViska,
ktcri jsou souèútf projektové dokwnentace. Námitka K DlDftá.

.

.

.

.

.

Dne 24.7.2009 podala v rámci jednáni námitky Obec Bralkov zastoupen' m~1OIfoU oIM:e p. Haem
. Obci Bnlkov se jevf aavòený zp6s0b ástavby jaM 8ev~.ý, ze"- pn

..lno- ~asto" a mlai_Dal rozmiry pareel- Jak již bylo výte zmiòov6DO. hustota
zástavby Dem' vliv na ~f vhodDOsti nebo nev~i ~Ik~ nivrbu ástavby.
Vhodnost zistavby byla posou~ ~ými orpny dnf S{rivy, SIriYci intellýr~ sfU
. zastupitelstvem obce PI«ený Újezd, kteff se vyjádfili k z6mhu kladM. souè8aI byl úvrh
fM)IOUzeD obèany obce Ptetený Újezd ve vefejném refa'Ondu, kde ~ mohli vyji(fit k b~
ástaYby, obèansk' vybavenosti 8td. N. DkIad6 referaada byl "'vrh 7Jstavby UJnveII a
fádnì projednin. Nimitka ~ zamftá.

. Pobd_ji, aby pHJad H IobItJ byl Dj8ci8 k88_1kad odW.jid - 1i18ice 1/6
dP8d81 od T_kAaky - Dle ~inky è.22 ~ ro7JIodnutf je obytni zóna 161 RD
naJX'jena dv~a vjezdy. H1avnim vjezdem je dopravni napojeni na silnici IJ6. ~
nap>jeni je jibovýchc.xtním sma-em do centra obce . Nimitce bylo vyhov6no èisteènì

. Vpozortaj( na nezbytDmt zHzea( matehkf IkoIy. Tito nimitka zde již ~ byla
m1i6ov6na. Spoleènost Víva Reality S.f .o.podepsaIa s Obci Pletený 6jezd "plinov8Cl smlouvu
a smlouvu o vzijemM spotuJrici'". Tam dcIkwnent je jedn(m z niIIroj6, kde si obec ..tuje
podminky. za kterých je zán6r motný. V rjmci této ~ byl sIanoven fM)laIItt. k8ý je

..tJ
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urèen pro obèanskou vyb8~ . to .-o Ikolku. N6milce bylo vybovb è~~~
vym~m pomnku pro .oIku.

S Viva Reality S.f.O. UDvfeIa obec smlouvu o vzijanM spoluprici, spoèfvajlcf v umoll*l
ztiDnf pffpojky eiektlO, k-' je kCMDpalmvtoo 6Incba è..i -'k1.d6 na ~~ v 1obIit6
T oskinka. PIabIOIt konèí 31.12.2010, nebudo-li v té dob6 ~ P'8v<MDocM ÚRo Obec
upo:IXW1\uje, k mj v ~:~ pofádb o ~i na akci "Dokonèeni inftlStnlkt1a'Y
Toskánb", kjejit. ra1iZKi m6k dojft jif. v ~ rob 2010. V takováD ~ bude
nutnost uzavfft zm!nu této smlouvy. Stavobnf 6fad posoudil výle uvedeni pouze jako
Iiipomblku. Staveblúk si je v&ICMn podpiJU smloU'vy o ~n6 spoluJWki s obci Or8ltov .
hodl6ji respektovat.

.

IDOvisb 8 vyjjchfú sdllili:

Obecní úøad Pletený Újezd ì.j.18/12lO7

Obecnf 6fad 8rdkov R dne 20.12.2006

MMK odfM)r fjVOO1iM) ~~~ èj. OŽPtl~lmI, OŽP/I4WI/BK, OŽP/14&'OB

KÚ ~:~~~ ~ odIx. ~Om tR-c.r-~ 8 ZIem6diIm1 èJ .18322912007 /KUsKJO!P- VZ

Knj*' byg.~~ ~~ pod èj. 1871-21S12OO81K l/Kr8Ia èj.2643-21S1lfX)61K!,KI

Povodf Vhavy s.p. pod èJ. 2007 n 1316

ZVHS Oblast povodf Vltavy pod èj.OPV/KIl8300008, OPV/KL/2042/07, OPV/KU13S3/2OOI,
OPV IKU94I /2009

MiniJtentvo dotnVY pod èJ.46f2007-12O-STSPtl

KÚ Sti.kr. odb<w dotnVY èj.4273&12OO1/KUSK, ì.j.l I I2I8/lOO8IKUSK

MMK odbor dopravy 811uhb pod èj. Oo.Sll 102-1/08/210, OD8SI3S7S/O6f21O

Policie ÈR správa Sti.u. DI è.j.PSC-789-I/DP-2006

Policie ÈR 0beSIú feditelavi DI è.j.ORKD-313-1 17f(:J-2008-06, OUD- I S-428/D1-2006

icditelstvf silnic 8 dilnic ÈR SIriva ,.. èj.OP/8'n1f2006-3 1022
Slriva 8 úmfb8 silnic ~ èJ. 1 I S72~CMm6Qr2 I lNe

HZS Sti.u. krajsk~ feditelstvf èj. HSKL-4936/KL-2006

MMK odbor výstavby èj.Výst.6030/06/412-V/S

ArdtOOlosický 6ICav A V CR èj.S79I;1)6

Lesy ÈR,I.p. Lesai SIriva Nifbcx'èJ.10I3/181/I4/J 12.412006

Sdrut,ení po tivotlú iX"\»t:~ ~ ~-:~~~jcb v ÈR

Aeroklub KJadno, obèansk' Idn.-ú èj.l07tlOO6

Úøad pro civilnf letectvf ÈR e.j.209I6;1)6.720 8 pod1out..f - dne 23.3.2009

ÈEZ Discri~ LI. èj.K-I0lS4m63, è.412013S679, m.102143371O-PJ-0412, m.K-I021410203,
m.22201tlOO9, m.22200'2009, DL221W2009

Stfedoèeské vodAmy 8.5. - dne 2.5.-7 8 èj.2714376, ì. 44307/06, PO97I000IS07

STP 8.S. èj.OPOS~833, STP-KL.o71219-2886

Telefonica 02 C~ R..,ric a.l. è.PaV4S79/2006, èj.200806/07/CKUMOO, 221 1 48/O61CKllMOO,
309161O91CSC/MOO
RWE Tranagu Nd, 5.1.0. è.S772/07/OVP/N 8 m.1S41/O9K>VP/N

Policie ÈR Spr6va Sti.kr. èj.PSC-l 0-3 7S/OIKT -2007

MiniJtenlvo vnitra èj.SIK4-3-499/K-2007, SIK-176S/K-2006

Vojenská ubytovKi8 ~~.. Slriva Litca8ice èJ.4488f2006-1440 a èj. I 812-ÚPf2009-7103/41
ÈR-státnf a-~~ ~~ è.236-6.11/06/20.103/NI

Pozemkový fond ÈR è.12IB8/06

Krajsk' øeditelství policie Stfedoèesk~o kraje è.j.KRPS-l 0-1 72/OIKT-2009
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. RWE Distribuèní služby. S.f.O. m.lll1JO9/172. 956/09/172

. STP Net, s.r.O. m. 292/09/280

Umístìni stavby vyhovuje obecným technickým požadavktbn na výstavbu podle ustanovení vyhlášky è.
137/1998 Sb.. o obea1ých technických požadavcích na výstavbu, ve m!ni pozdìjšich pfedpis6.

Stavebni úøad zajistil vzájemný soulad pledložených stanovisek dotèených orgánO vyžadovaných
zvláJtlúmi pøedpisy, zabezpeèil plnìní požadavkO vlastrúku sftí technického vybaveni k napojení na n! a

tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek ro7JK>dnuf.

Stavebni úøad proto ro7J!odl, jak je uvedeoo ve výroku ro7JK>dnutí. za použití ustanovení právnfd1
pøedpisù ve výroku uvedených.

Úèastníci ffzenf - dal!f dotèené osoby:

. Viz úèastníci dle veøejné vyhlálky

Vypoøádání s návrhy a námitkami úèasi\íkù:

Viz rozhodnutí o nárnitkácl1..

Vyp0ø6dání s vyjádøeními úèastnikù k podkladùm
, .

Uèastnfcl se k podkladóm.

Pouèení IÍlèastnfkù
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 1 S dnl1 ode dne jeho omámení k Krajskému úøadu
Stfedoèeského kraje, podáním u zdejšího správnIho orgánu.

Odvoláni se podiv' s potøebným poètem stejnopisd tak, aby jeden stejnopis z6sta1 sprivnimu orgánu a
aby každý úèastnik dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii úèastIúk potøebný poèet stejnopisi1, vyhotoví je
správní orgán na náklady úèastnfka.

Odvolánfm lze napadnout výrokovou èást romodn&Kí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejlf ustanoveni.
Odvoláni jen proti oddvodnìnf rozhodnuti je neplipustné.

Stavebnf úøad po právnf moci ro7JK>dnutf pøedá ovìfenou dokumentaci
úøadu,jehož Úzefnn(ho obvodu se umfsìni stavby týká, není-li sám stavebnfm úøadem.

Územnf rozhodnuti má podle § 40 odst. I stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabyti právní moci
tohoto rozhodnuti. Nepozbude v~ platnosti, jestliže v této lhùtì bude podána žádost o stavební
povolení. Romodnutf pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úøadu donIÈeno omámení
navrhovatele nebo jeho prá~íbo ~~pce o tom, že upusti2 n/už se ro71lodnuti vztahuje.

e ." ,. , to' ~w:

. ""

Toto oznámení mas' být vyvHeno po dobu 15 dnù.

Vyv&nO dne: ..((...(...~~..1

OBEC1'Ji tikAl) URAŠKOV
271 51 I,)nho~• /
okrc\ Kladno

Razftko, podpis orPnUt ktaý ~f a sejmuti

..n

nevyjádøili.rozhodnuti

navrboVMeli, pfipadnì obecnímu

Ing. Lenka Hortová
vedoucí odboru výstavby

1. ~ 1. f
dne:

oznámeni.


