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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Stavební úřad Velké Přílepy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. e) 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") a dále přezkoumal
v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona předloženou žádost vč. projektové
dokumentace, kterou dne 22.7.2021 podal:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje Meritum Kladno – Projekce, s.r.o., IČO 28544391, Lomená č.p. 4, 273 08
Pchery
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 128 odst. 4 a 6 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Povolení

Odstranění stavby:
Stávajícího vedení venkovní NN typu AlFe čx25, AlFe 42/7, AYKYz 4x35 a AYKYz 4x16 včetně
podpěrných jako jsou betonové sloupy, zední konzole, střešníky s výzbroji.
Dle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení
(dále jen „odstranění stavby“)
II. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
Rozhodnutí o umístění

stavby

Lichoceves – rekonstrukce v. v. za kNN
Číslo stavby: IE-12-6005386
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 6 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 11 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná
plocha a nádvoří), st. p. 14 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a nádvoří),
st. p. 33 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2 (ostatní plocha), parc. č. 12/1 (ostatní plocha),
parc. č. 35/1 (trvalý travní porost), parc. č. 35/3 (zahrada), parc. č. 39/2 (zahrada), parc. č. 39/3 (ostatní
plocha), parc. č. 86 (orná půda), parc. č. 87/1 (zahrada), parc. č. 87/2 (zahrada), parc. č. 89/8 (zahrada),
parc. č. 116/4 (zahrada), parc. č. 119 (ostatní plocha), parc. č. 121 (ostatní plocha), parc. č. 138/2 (ostatní
plocha), parc. č. 138/3 (ostatní plocha), parc. č. 142 (ostatní plocha), parc. č. 147/1 (ostatní plocha), parc.
č. 147/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Lichoceves.
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Druh a účel umisťované stavby:
Stávající rozpojovací skříň R3 napájená z TS PZ_4730 bude nahrazena novou SD922/NKW2 ze
které budou vyvedeny dva páry kabelů AYKY 3x120+70. Jeden pár smyčkově napojí jednotlivé RD
v nových skříních SS směrem k obecnímu úřadu, z nichž bude smyčkování pouze jeden a druhý
bude přímý. Kabely budou ukončeny v nové SR602/NVW2 SJZ: R13, ze které budou vyvedeny dva
kabely AYKY 3x120+70 z nichž jeden smyčkově napojí jednotlivé RD v nových skříních SS a
budou ukončeny v nové skříni SR502/NVW2 SJZ: R14.
Druhý pár smyčkově napojí jednotlivé RD v nových skříních SS směrem k hospodě. Bude ukončený
v nové SD922/NKW2 SJZ: R10 u č.p.30 ze které bude dále vyveden pár kabelů AYKY 3x120+70 z
nichž jeden smyčkově napojí jednotlivé RD v nových SS a přes SS200/NKE1P-C SJZ: R1 budou
ukončeny v nové skříni SR502/NKW2 SJZ: R12. Z této skříně bude vyveden jeden kabel AYKY
3x120+70, který bude ukončen v vyměněné SR602/NVW2 SJZ: R6.
Z nové rozpojovací skříně u č.p.30 budou dále vyvedeny dva kabely AYKY 4x70 z nichž jeden
smyčkově napojí jednotlivé RD v nových skříních SS v slepé ulici a budou ukončeny ve skříni SS u
č.p.37.
Ze stávající trafostanice budou vyvedeny dva kabely AYKY 3x240+120 do nové SR602/NKW2
SJZ: R7 umístěné na křižovatce ulice směrem k č.p.26. Z této SR budou vyvedeny dva kabely
AYKY 3x120+70 z nichž jeden smyčkově napojí jednotlivé RD v nových skříních SS ve slepé ulici
a budou ukončeny ve skříni SR502/NVW2 u č.p.26.
V rámci stavby bude zdemontováno venkovní vedení NN typu AlFe čx25, AlFe 42/7, AYKYz 4x35
a AYKYz 4x16 včetně podpěrných jako jsou betonové sloupy, zední konzole, střešníky s výzbroji.
Umístění stavby na pozemku:
- na pozemku st. p. 6, 9/1, 11, 12, 13, 14, 15/1, 17, 18, 23, 33, 37, 39, 40, parc. č. 2, 12/1, 35/1, 35/3,
39/2, 39/3, 86, 87/1, 87/2, 89/8, 116/4, 119, 121, 138/2, 138/3, 142, 147/1, 147/2
Určení prostorového řešení stavby:
Jedná se o podzemní stavbu; která bude řešena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.
III.

Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1). Stavba bude odstraněna v rozsahu ověřené projektové dokumentace, která kopíruje trasu nového
podzemního vedení 0,4kV NN.
2). Stavebnímu úřadu budou oznámena tato stádia bouracích prací pro provedení kontrolní prohlídky:
a). Odstranění kabelizace z nosných prvků
b). Odstranění podpůrných bodů vč. způsobu likvidace
3). Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně
staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích. Materiál, získaný odstraněním
stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné
komunikace. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění
povrchových vod.
4). Žadatel vyrozumí veškeré majitele pozemků, na něž bude probíhat demolice 14 dní před jejím
započetím.
IV.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1). Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou ověřené projektové dokumentace, která obsahuje
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic
pozemku a sousedních staveb. Žadatel musí před zahájením stavby vytyčit veškeré sítě
infrastruktury v daném území.
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2). Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Černošice, Oddělení dopravy
a správy komunikací pod č. j. MUCE 20220/2019 OSU ze dne: 25. 3. 2019: …“Stavba bude
projednána se správcem silnic III/00710-0071-0079, kterým je Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, přisp. org. Investor/zhotovitel požádá MěÚ Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a
správy komunikací, o zahájení projednávání povolení zvláštního užívání/uzavírky silnic III/00710-00710079 dle § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích, dopravní opatření pro
uzavírku pro realizaci stavby minimálně 60 dní před zahájením stavby z důvodu vedení autobusových
linek na silnici 111/00715 a projednávání s dotčenými orgány a správcem komunikací. Navržené
dopravní opatření bude upraveno dle dopravní situace před zahájením stavby, tzn. koordinováno v
případě
dalších dopravních opatření v oblasti, navržené objízdné trasy a stavby v předpokládané
době výstavby. K žádosti o povolení zvláštního užívání/uzavírky pro realizaci stavby bude doloženo DIO
(dopravně-inženýrské opatření) schválené Policií ČR, Dl Praha venkov – Západ. Výkopové práce budou
prováděny v souladu se stanovisky správců podzemních zařízení. Souhlasné závazné stanovisko dle § 25
odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích se uděluje po dobu umístění stavby v tělese silnic
III/00710.“
3). Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského ředitelství Policie Středočeského
kraje, Územní odbor Praha venkov – ZÁPAD, dopravní inspektorát, pod č. j. KRPS-37873-1/ČJ2019-011606-KI ze dne: 11. 2. 2019: …“jestliže by stavbou došlo k omezení silničního provozu na
pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení
dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení, přechodné dopravní značení musí být rozměrem a
barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být
umístěno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (III. vydání),
při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do
původního stavu. Konstrukce nových zpevněných ploch pozemních komunikací a chodníků musí po
uvedené akci svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným
požadavkům bezpečného užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních
komunikacích. Musí též splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární
techniky; “
4). Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod
zn. 858/19/KSUS/KLT/CAJ ze dne: 26. 3. 2019: …“. Protlaky budou provedeny kolmo k ose vozovky
v min. hl. 1,2 m, kabely budou uloženy do chráničky. Pracovní jámy pro provedení protlaků budou
umístěny mimo vozovku uvedené komunikace. Výkopy podél silnice musí být prováděny tak, aby
nedošlo k ohrožení stability tělesa přilehlé silnice, tj. pažení, řádné zhutnění, vedení dopravy v dostatečné
vzdálenosti od hrany výkopu. Pro výkopy ve vozovce a následné uvedení do původního stavu platí
technické podmínky TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve
vozovkách pozemních komunikací schválených Ministerstvem dopravy a spojů ČR:
-před výkopem ve vozovce bude asfaltový kryt vozovky zaříznut pilou s přesahem 0,5m na všechny
strany výkopu, možno též odfrézovat,
-v případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo k poklesu konstrukce vozovky, bude přesah
proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu,
-zásyp výkopu bude proveden nenamrzavým, dobře hutnitelným materiálem s hutněním po vrstvách v
max. tl. 20 cm
-obnova konstrukce a krytu vozovky bude provedena ve složení 30 cm štěrkodrť, 20 cm betonová
stabilizace, 5 cm asfaltobetonová ložní vrstva a 5 cm asfaltobetonová krytová vrstva,
-veškeré vodorovné a svislé plochy budou před pokládkou krytové vrstvy ošetřeny asfaltovou emulzí a
spáry napojení původního a nového vozovkového krytu budou utěsněny zálivkovou hmotou,
-obnovení krytové vrstvy vozovky bude provedeno přes celou délku uložení kabelů NN ve vozovce,
pokud zásah do vozovky přesáhne šíři jednoho jízdního pruhu nebo u vozovky šířky menší než 5,5 m,
budou obnoveny krytové vrstvy v celé šíři vozovky.
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-Výkopový, demontovaný a stavební materiál po dobu stavby nebude ukládán na tělese silnice, vozovku
udržovat v čistotě, případné znečištění bude zhotovitel neodkladně odstraňovat. Odvodnění silnic bude
obnoveno, uvedeno do funkčního stavu. Stavba musí být projednána se silničním správním úřadem, tj.
Městský úřad Černošice, OSU – oddělení dopravy a správy komunikací, po předchozím souhlasu Policie
ČR – DL. Jakýkoliv zásah do tělesa silnice nesmí být prováděn v zimním období, tj. od 1. listopadu
do 31. března následujícího roku. V případě jakéhokoliv poškození silničního tělesa vzniklého v
důsledku stavby bude toto nahlášeno správci komunikace a opraveno na náklady investora, po dokončení
stavebních prací bude vše uvedeno do původního stavu. Začátek a konec stavebních prací je nutné
nahlásit na KSÚS (tel. 724924629), po konečných povrchových úpravách bude dotčený úsek tělesa
protokolárně předán zpět na KSÚS a bude stanovena záruční doba v délce 60 měsíců ode dne předání.“
5). Současně budou splněny podmínky vyjádření Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, pod
zn. 634/2019 ze dne: 15. 2. 2018: …“Umožnění záchranného archeologického výzkumu podle § 22
zákona č. 20/1987Sb. při provádění zemních a výkopových prací. Tento výzkum dle § 22 zákona č.
20/1987 Sb. ve znění zákona c. 242/1992 Sb. hradí investor a je na něj nutno předem uzavřít
smlouvu nebo objednávku. Organizace, která neumožní záchranný archeologický
výzkum, popřípadě záchranný archeologický výzkum formou dohledu, může být podle
§ 35 zákona č. 20/1987 Sb. pokutována. Sdělení charakteru stavby a termínu přibližného zahájení, vč.
kontaktních informací (název stavební akce, adresa nebo parcelní číslo pozemku, katastrální území
stavby, jméno a příjmení stavebníka, adresa, telefonní a emailový kontakt) Archeologickému ústavu A V
ČR, Praha v. v. i. nejméně 30 dní předem (email: oznameni@arup.cas.cz, datová schránka:
fxcngóz, telefon: +420 257 014 405).
Zohlednění provedení záchranného archeologického výzkumu v časovém a finančním
harmonogramu stavby a respektováni našich požadavku v jejím průběhu. Nahlášení náhodných
archeologických nálezů učiněných v průběhu stavby Archeologickému ústavu A V CR. Praha, v. v. i.,
nebo oprávněné organizaci provádějící záchranný archeologický výzkum.
Respektovat zákonnou povinnost, která stanoví, že v případě provádění stavební nebo jiné
činnosti jsou stavebníci nebo osoby tuto činnost provádějící povinni již od doby přípravy
tento záměr oznámit Archeologickému ústavu A V CR, Praha. v. v. i. a umožnit jemu nebo
jiné oprávněné organizaci na stavbou ohroženém území provedení záchranného
archeologického výzkumu. V případě stavby na území s vyšší památkovou ochranou
(národní kulturní památky, kulturní památky a jejich ochranná pásma. Státní archeologická
rezervace Levý Hradec) navíc doporučujeme kontaktovat Národní památkový ústav
a jejich stanovisko a doporučení zohlednit při tvorbě projektové dokumentace, která tak ve
výsledku bude respektovat podmínky a případná omezení stavebních a jiných aktivit
předmětné stavby.
6). Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury pod č. j. 698908/21
ze dne: 21. 6. 2023: …“Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen, dodržet tyto níže
uvedené podmínky“ (dále jen „Všeobecné podmínky ochrany SEK – jež jsou součástí výše uvedeného
vyjádření).
7). Projekt rekonstrukce NN bude koordinován se záměrem „Lichoceves – Obec v zahradě“, kterou
připravuje p. Pavel Španko, pobytem Václavské náměstí 823/33, Praha 1–110 00. Započatá stavba bude
oznámena s předstihem 14 dnů a prodiskutována.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
František Čáp, Lichoceves č.p. 41, 252 64 Velké Přílepy
Mgr. Michaela Gray, K Červenému vrchu č.p. 678, Vokovice, 160 00 Praha 6
Phillip Gray, Lichoceves č.p. 21, 252 64 Velké Přílepy
Jindřiška Hajzlerová, Lichoceves č.p. 13, 252 64 Velké Přílepy
Květoslava Jelínková, Lichoceves č.p. 9, 252 64 Velké Přílepy
Hana Kolářová, Budečská č.p. 356, Dubí, 272 03 Kladno 3
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Hana Koritenská, Lichoceves č.p. 26, 252 64 Velké Přílepy
Pavla Kovářová, A. Dvořáka č.p. 143, 252 61 Jeneč
Jitka Langerová, U Pekařky č.p. 234/5, 180 00 Praha 8-Libeň
Miroslav Linka, Lichoceves č.p. 7, 252 64 Velké Přílepy
Hana Linková, Lichoceves č.p. 7, 252 64 Velké Přílepy
Pavel Novák, Lichoceves č.p. 22, 252 64 Velké Přílepy
Jiřina Nováková, Lichoceves č.p. 22, 252 64 Velké Přílepy
Eva Pešková, Lichoceves č.p. 42, 252 64 Velké Přílepy
Jiřina Růžičková, Pod Lesem č.p. 101, 252 67 Tuchoměřice
Blanka Schnappelová, Lichoceves č.p. 4, 252 64 Velké Přílepy
Miroslav Schnappelovi, Lichoceves č.p. 4, 252 64 Velké Přílepy
Gisela Stříbrná, Lichoceves č.p. 19, 252 64 Velké Přílepy
Alena Šístková, Lichoceves č.p. 26, 252 64 Velké Přílepy
Pavel Španko, IDDS: v2iy3rs
Jiří Štětka, Lichoceves č.p. 13, 252 64 Velké Přílepy
Hana Zachová, Ludvíka Kuny č.p. 406, 272 04 Kladno 4
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Obec Lichoceves, IDDS: npvanb3
Státní pozemkový úřad ČR, pobočka Beroun, IDDS: z49per3
Odůvodnění:
Dne 22.7.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně upustil od ústní jednání spojené s ohledáním na místě, protože jsou mu poměry v území dobře
známy.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení 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.
Stanoviska sdělila:
-

Česká telekomunikační infrastruktura pod č. j. 698908/21 ze dne: 21. 6. 2021

-

GridServices s r. o. pod zn. 5001866437 ze dne: 5. 2. 2019

-

T-Mobile Czech Republic a.s. pod zn. E31865/21 ze dne: 16. 6. 2021

-

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí pod č. j. MUCE 18597/2019 OŽP/Hau ze dne:
15. 3. 2019

-

Městský úřad Černošice, Oddělení dopravy a správy komunikací pod č. j. MUCE 20220/2019 OSU
ze dne: 25. 3. 2019

-

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – Východ, Dopravní
inspektorát pod č. j. KRPS-37873-1/ČJ-2019-011606-KI ze dne: 11. 2. 2019

-

Ústav archeologické památkové péče, Střední Čechy pod zn. 634/2019 ze dne: 15. 2. 2019

-

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace pod zn.
858/19/KSUS/KLT/CAJ ze dne: 26. 3. 2019

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.
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Účastníci řízení – další dotčené osoby dle § 85 odst. 1, 2 stavebního zákona:
František Čáp, Mgr. Michaela Gray, Phillip Gray, Jindřiška Hajzlerová, Květoslava Jelínková, Hana
Kolářová, Hana Koritenská, Pavla Kovářová, Jitka Langerová, Miroslav Linka, Hana Linková, Pavel
Novák, Jiřina Nováková, Eva Pešková, Jiřina Růžičková, Blanka Schnappelová, Miroslav
Schnappelovi, Gisela Stříbrná, Alena Šístková, Pavel Španko, Jiří Štětka, Hana Zachová, Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, Obec Lichoceves, Státní pozemkový úřad ČR, pobočka Beroun
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 3, 4, 8, 16, 19/2, 20, 21, 24, 34, 35, 36/2, 41, 42, 75, parc. č. 9, 30, 51/1, 51/2, 56/2, 59/4,
59/5, 59/6, 59/14, 89/4 v katastrálním území Lichoceves
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Lichoceves č.p. 11, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 10, č.p. 5, č.p. 23, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 18, č.p. 25, č.p. 29, č.p. 37,
č.p. 35 a č.p. 36
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastník řízení p. Pavel Španko podal dne 31. 8. 2021 připomínku/námitku: „Vzhledem k tomu, že
jako vlastník pozemků v k. ú. Lichoceves, dotčených výše uvedenou stavbou, připravuji na území
obce Lichoceves záměr rezidenční výstavby včetně vybavenosti a infrastruktury, souhlasím
s navrženou stavbou za podmínek věcné a časové koordinace s výše uvedeným záměrem, nazývaným
„Lichoceves – Obec v zahradě“.“ Dále pak připojil situaci připravovaného záměru a výpis pozemků
jejímž je vlastníkem.
Stavební úřad posoudil uvedenou námitku či připomínku a na základě velikosti připravovaného záměru jí
vyhověl ve výrokové části IV. Upravující podmínky umístění stavby v podmínce č. 7.
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 k Odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje 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.

Bc. Zedník Tomáš
samostatný odborný referent
otisk úředního razítka
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Velké Přílepy a obce
Lichoceves
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Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Obecního úřadu Velké Přílepy.
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)
Meritum Kladno - Projekce s.r.o., IDDS: cm7madr
František Čáp, Lichoceves č.p. 41, 252 64 Velké Přílepy
Mgr. Michaela Gray, K Červenému vrchu č.p. 678, Vokovice, 160 00 Praha 6
Phillip Gray, Lichoceves č.p. 21, 252 64 Velké Přílepy
Jindřiška Hajzlerová, Lichoceves č.p. 13, 252 64 Velké Přílepy
Květoslava Jelínková, Lichoceves č.p. 9, 252 64 Velké Přílepy
Hana Kolářová, Budečská č.p. 356, Dubí, 272 03 Kladno 3
Hana Koritenská, Lichoceves č.p. 26, 252 64 Velké Přílepy
Pavla Kovářová, A. Dvořáka č.p. 143, 252 61 Jeneč
Jitka Langerová, U Pekařky č.p. 234/5, 180 00 Praha 8-Libeň
Miroslav Linka, Lichoceves č.p. 7, 252 64 Velké Přílepy
Hana Linková, Lichoceves č.p. 7, 252 64 Velké Přílepy
Pavel Novák, Lichoceves č.p. 22, 252 64 Velké Přílepy
Jiřina Nováková, Lichoceves č.p. 22, 252 64 Velké Přílepy
Eva Pešková, Lichoceves č.p. 42, 252 64 Velké Přílepy
Jiřina Růžičková, Pod Lesem č.p. 101, 252 67 Tuchoměřice
Blanka Schnappelová, Lichoceves č.p. 4, 252 64 Velké Přílepy
Miroslav Schnappelovi, Lichoceves č.p. 4, 252 64 Velké Přílepy
Vladimír Stříbrný, Lichoceves č.p. 19, 252 64 Velké Přílepy
Alena Šístková, Lichoceves č.p. 26, 252 64 Velké Přílepy
Pavel Španko, Václavské náměstí č.p. 823/33, 110 00 Praha 1-Nové Město
Jiří Štětka, Lichoceves č.p. 13, 252 64 Velké Přílepy
Hana Zachová, Ludvíka Kuny č.p. 406, 272 04 Kladno 4
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Obec Lichoceves, IDDS: npvanb3
Státní pozemkový úřad ČR, pobočka Beroun, IDDS: z49per3
účastníci (veřejná vyhláška)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 3, 4, 8, 16, 19/2, 20, 21, 24, 34, 35, 36/2, 41, 42, 75, parc. č. 9, 30, 51/1, 51/2, 56/2, 59/4,
59/5, 59/6, 59/14, 89/4 v katastrálním území Lichoceves
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Lichoceves č.p. 11, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 10, č.p. 5, č.p. 23, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 18, č.p. 25, č.p. 29, č.p. 37,
č.p. 35 a č.p. 36
dotčené orgány
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4
Městský úřad Černošice, stavební úřad, oddělení dopravy, IDDS: u46bwy4
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace Středočeského kraje,
IDDS: eaig3gd

