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Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy
Palackého nám. 1, 278 0l Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, mesto@mestokralupy.cz, tel.: 315 128 088
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq
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TEL.:
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Bc. Hana Hejzlarová
315 728 088

hana.hejzlarova@mestokralupy.cz

DATUM: 16.11.2018

Poskytnutí ínformací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpísŮ

Městský úřad vKralupech nad Vltavou obdržel dne 07.11.2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatelka se domáhala
poskytnutí informace, zda bylo vydáno vyjádření nebo závazné stanovisko pro záměr Objekt D8.7 (Mercedes Benz
After - Sales Logistíc Center) v katastrálním území Úžice a Chvatěruby, které má sloužít jako podklad ke spojenému
územnímu a stavebnímu řízení. Parcely v Úžici 75/1, 76, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 91/1, 92, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104,
105, 484, 485/1. Parcely ve Chvatěrubech - 171/1, 171/13, 171/14, 171/15, 171/16, 171/17. V případě vydaného
vyjádření či stanoviska, žádala o jeho poskytnutí.

V příloze zasíláme Vámi požadované údaje.
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otisk úředního razítka
Bc. Hana Hejzlarová

vedoucí odboru dopravy
Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Příloha:

Vyjádření pro účely územního a stavebního řízení - Objekt D8.7 (Mercedes Benz After - Sales Logistic Center)
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M. Pekárková

315 739 956

pekarkova@mestokralupy.cz
6.11.2018

Vyjádření pro účely územního a stavebního řízení na stavbu ,,D8.7 Mercedes-Benz After-Sales
Logistics Center".

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy, jako příslušnýsilničnísprávní úřad vevěcech
sílnic Il. a Ill. třídy dle ustanovení § 40, odst. 4, písm. d), posoudil Vámi předloženou žádost, vč. PD,
sestávající z Technické zprávy - 10 41 Dopravní připojení na komunikaci ll/608, 10 51 Areálové
komunikace a zpevněné plochy, výkresové části C.2 Katastrální situace, Situace kornunikací
a zpevněných ploch, Situace dopravního značení, Situace bezbariérových úprav, Vzorové řezy,
Charakterístické řezy, Podélné profily - větev 1-3, Podélný profil - v;etev 4, datované dne 2018-05-14,
zpracované společností OBERMEYER HELIKA a.s. předmětné stavby z hlediska vlivu na hospodaření
a ochranu zájmů sítě silnic Il. a lll. třídy a bezpečnosti silníčního provozu. Stavbou bude dotčen silniční
pozemek silnice č. Il/608.

S ohledem na výše uvedené silniční správní úřad konstatuje, ze závazné stanovisko k předmětnému
podání se nevydává a nenachází pro jeho vydání ani oporu v zákoně. Podání dále silniční správní úřad
vyhodnotil dle obsahu a na základě správního uvážení proto vydává vyjádření, kterým požaduje splnění
těchto podmínek:

1.

2.

3.

přílohou žádosti o příslušné povolení stavebního úřadu bude změna rozhodnutí - povolení zřízení
sjezdu, vydaného zdejším odborem dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou
pod č.j. MUKV 38844/2016 0D/Br dne 11.8.2016. Uvedeným rozhodnutím se povoluje připojení
sousední nemovitosti na pozemku p.č. 171/14 v k.ú. Chvatěruby zřízením sjezdu. V předložené PD
výše uvedené stavby se uvádí napojení navrhovaného areálu průsečnou křižovatkou z pozemní
komunikace Il. tř. V rozporu je i výčet dopravně napojených pozemků, kdy v platném rozhodnutí
t'.3. MUKV 38844/2016 0D/Br je uveden pouze pozemek 1, oproti žádosti, kde je umístěním záměru
dotčeno pozemků 27. Dále je v Technické zprávě zmíněno další napojení prostřednictvím nouzového
vjezdu, který není ve výkresové části předložené PD zakreslen, a který taktéž podléhá povolení
příslušného silničního správního úřadu.
přílohou žádosti o příslušné povolení stavebního úřadu bude rozhodnutí zdejšího odboru dopravy
MěÚ Kralupy nad Vltavou o povolení zvláštního užívání silnice č. ll/608 v souladu s ustanovením § 25
odst. 6 písm. d) zák. č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
z důvodu uložení inženýrských sítí do silničního pozemku dotčené pozemní komuníkace.
nejméně 30 dní před zahájením stavebních prací pro uložení inženýrských sítí požádá zhotovítel
stavby, vsouladu sustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zák. č. 13/1997 sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zdejší odbor dopravy o povolení zvláštního užívání
dotčené silnice z důvodu stavebních prací.
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4. z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavebních prací, požádá zhotovitel
stavby odbor dopravy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou o vydání povolení přechodné i.ípravy
provozu na dotčené pozemní komunikaci. Součástí žádosti bude návrh užití dopravních značek
v grafické podobě.

Bc. Martina Pekárková

referent odboru dopravy
oprávněná úřední osoba


