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Poděbrady,

dne 20.7.2015

Oprávněná

osoba: Červinka Jaroslav
Tel.:
325 600 277
E-mail:
supod.277@mesto-podebrady.cz
úřední

Ukl. zn.:
Skart. zn. :

BENZfNA, s.r.o.
Na Pankráci 1683
140 00 Praha 4-Nusle

ROZHODNUTÍ
Výroková

část:

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle§ 13
odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále
jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 18.5.2015
podala

BENZINA, s.r.o., IČ 60193328, se sídlem Na Pankráci 1683, 140 00 Praha 4-Nusle, jejímž
jménem jedná Marek Zouval, jednatel společnosti,
kterého zastupuje LANGER - inženýrská činnost, s.r.o., IČ 28787650,
se sídlem Habrmanova 323, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, jejímž jménem
jedná Jiří Langer, jednatel společnosti
(dále jen "žadatel"), a na

I.

základě

tohoto

přezkoumání:

Vydává podle§ 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § Ba vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o

umístění

stavby

na stavbu:
bezobslužná ČSPH expres/FIN, ul. Bílkova,
Poděbrady VIII - Kluk, Poděbrady
(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 90/3, 90/25, 90/32, 90/33, 90/35, 90/36, 90/37, 90/41, 90/43,
90/44, 90/47, 90/48, 90/49, 90/51a90/60 všechny v katastrálním území Kluk.

II.

Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § Ba vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
bezobslužná ČSPH expres/FIN, ul. Bílkova,
Poděbrady VIII - Kluk, Poděbrady
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na pozemcích p . č. 90/3, 90/25, 90/32, 90/33, 90/35, 90/36, 90/37, 90/4 \, 90/43 , 90/44, 90/47, 90/48,
90/49, 90/51, 90/60 v katastrálním území Kluk.
Stavba obsahuje podle projektové dokumentace vypracované Ing. Jiřím Hájkem, autorizovaným
inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0601757 a kolektivem, č.zakázky 17-H-2012 z 04.2014:
trvalou stavbu bezobslužné čerpací stanice ČS PHM expres/F~ s těmito částmi
: výdejní místo+ stáčení
: spojený ostrůvek zeleně
: technické zázemí
: vlajky a cenová tabule
: sítě

III. Stanoví podmínky:pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, vypracovanou Ing. Jiřím
Hájkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0601767,která obsahuje mimo jiné
výkres situace koordinační č.výkresu C3 z 04.2014 v měřítku 1:250 s požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb.
2. Stavba bude umístěna na souboru výše uvedených pozemků v katastrálním území Kluk s výdejním
místem na pozemku p.č. 90/25 a 90/35 v k.ú. Kluk.
3. Dvě podzemní ocelové ležaté, skladovací dvouplášťové nádrže, každá o objemu 32 m3, budou
uloženy pod výdejní plochou čerpací stanice.
4. Čerpací stanice bude situována v jihovýchodní části parkovací plochy. Výdejní plocha s přístřeškem
bude od příjezdu na parkovací plochu chráněna zeleným ostrůvkem (spojením dvou stávajících
ostrůvků). Východně od výdejního místa na zeleném pásu mezi parkovací plochou a chodníkem
bude umístěn objekt technického zázemí. Při vjezdu z Bílkovy ulice bude umístěna cenová tabule.
5. Objekt technického zázemí bude tvořen kontejnerem obdélníkového půdorysu 4,24x2,12 m). Výška
kontejneru je 2,25 m. Objekt výdejní plochy a přístřeší bude zastřešeno ocelovou konstrukcí.
6.

Cenová tabule bude 6,25 m vysoká. Na sloupu kruhového půdorysu bude umístěno Logo s nápisem
„EXPRES 24")

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing .. Jiří Hájek,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Č KAIT 0601767, Ing. Miloš Halama, autorizovaný
inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAlT 0601745, Ing. Zdena Čiháčková, autorizovaný
inženýr pro statiku a dynamiku staveb 1 ČKAIT 0700208, Doc.Ing. Jan Masopust, CSc, autorizovaný
inženýr pro geotechniku, ČKAlT 0000226, log. Jaroslava Seidlová, autorizovaný mzenýr
pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 06018 l 5, Ing. Vlastimil Klazar, autorizovaný inženýr
pro městské inženýrští a dopravní stavy, Ing. Bohuslav Kouba, autorizovaný inženýr
pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0600768, Václav Sháněl, autorizovaný technik pro techniku
prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, Ing. Martin Bíza, autorizovaný inženýr
pro technologická zařízení staveb.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo oznámí stavebník před
zahájením stavebních prací.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 odst.2 zákona č.
2011987 Sb., už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Aerologickému ústavu A V ČR
Praha, Letenská 4, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum.
6.

Stavba a především zemní práce musí být prováděny tak, aby nemohly být ovlivněny chemické,
fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost,
jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s § 23 zákona č. 164/200 I Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, ve znění pozdějších předpisů a aby nemohlo dojít k úniku nebo odkapům pohonných hmot,
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olejů či

jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod a aby byla
ochrana vod ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Zakládání stavby musí probíhat pod odborným hydrogeologickým dozorem, který bude provádět
na základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění
pozdějších předpisů, právnická nebo fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti v oboru
hydrogeologie.
zabezpečena

7.

8.
9.
1O.

11.

12.

13.
14.

15.

V bezprostředním okolí čerpací stanice bude prováděn monitoring kvality podzemních
a povrchových vod.
Hydrogeologický dozor vyhotoví zprávu o průběhu prací a monitoringu podzemních vod, kterou
předloží ministerstvu zdravotnictví před zahájením kolaudačního řízení.
Kotvení nádrží bude provedeno tak, aby při rozkmitu hladiny podzemní vody nedošlo k nadzvednutí
nádrží vztlakem. Po dokončení ukotvení a ukončení čerpání ve vrtech kolem jámy bude monitorován
nástup hladiny podzemní vody a jeho účinky na stavbu.
Na stavbě budou používány jen vozidla a mechanismy v dobrém technickém stavu a techniky
a staveniště bude kontrolováno zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. Bude stanoven
jednoznačný požadavek na očistu vozidel před výjezdem z areálu.
Odpady ze stavba musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením.
Odpady je zakázáno spalovat, a to jak na stavbě, tak v lokálních topeništích. Odpady musí být
tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Po dokončení stavby budou předloženy MěÚ
Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí doklady o množství,
druzích odpadů a jejich využití. Veškeré nakládání s odpady musí probíhat v souladu se záklonem
č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Při realizaci stavby nebude navýšena stávající niveleta terénu.
Stáčecí a výdejní místo bude zastřešeno, izolováno, odkanalizováno separátně do okapové jímky
přiměřeného objemu, přičemž bude zabráněno nátoku dešťových nebo povrchových vod z okolí, a to
vše bude umístěno nad hladinou Q100 , kteráje v této lokalitě na kótě 188,20 m n.m„
Stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do lesních pozemků nebo k omezení hospodaření
na okolních lesních pozemcích. Na lesních pozemcích nesmí být ukládán žádný materiál ani
technika, a to ani dočasně.

16. Při provádění stavebních prací budou splněny podmínky uvedené:
v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, územní pracoviště
v Nymburku ze dne 29.4.2015 zn. KHSSC 16420/2015
v závazném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství ze dne 7.7.2015 č.j. 060600/2015/KUSK
ve stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí ze dne 12.2.2015 č.j. 120261/2014/KUSK
ve vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí
ze dne 29.4.2015 č.j. 0014639/DZZ/2015/SCe
ve vyjádření MěÚ Poděbrady, odboru správních činností ze dne 28.4.2015 č.j. 0016512/SC/2015/JKr
ve stanovisku Povodí Labe, s.p. ze dne 13.5.2015 č.j. PVZ/15/10685/Sk/O
v závazném stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky - Českého inspektorátu lázní
a zřídel ze dne 20.5.2015 č.j. MZDR 22304/2015-2/0ZD-ČIL
v závazném stanovisku MěÚ Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního
prostředí ze dne 15.7 .2015 č.j. 0026442/DZZ/2015/SCe a ze dne 28.5.2015 č.j. 0019431/DZZ/2015
ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 12.8.2014 zn. 9306/21/14-21200-Dv.
17. Dojde-li užíváním pozemku k narušení okolních pozemků, je investor na vlastní náklady povinen
uvést toto do původního stavu.
18. Pří provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní.
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Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č . 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavbu, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a příslušné
normy.
20. Ve zkušebním provozu bude provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby
v denní i noční době č.p. 94 ulice Kovanická a č.p. 42 ulice Bílkova při provozu všech zdrojů hluku
souvisejících s provozem ČSPH včetně obslužné dopravy související se zásobováním ČSPH.
21. Ke kolaudaci stavby předložit doklady o nepropustnosti podzemní bezodtokové jímky u výdejních

19.

stojanů.

22. Ke kolaudaci doložit odsouhlasený provozní a manipulační řád a provozní řád z hlediska zákona
o ochraně ovzduší.
23 . Před uvedením stavby do provozu vypracovat a předložit ke schválení havarijní plán zpracovaný dle
vyhlášky č . 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24. Stavební úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí doplnit nebo změnit, nebudou-li plněny stanovené
podmínky, nebo bude-li to vyžadovat oprávněný zájem a ochrana života nebo zdraví osob.
25. Za dodržení výše uvedených podmínek a podmínek daných rozhodnutími a vyjádřeními uvedenými
v tomto rozhodnutí je zodpovědný stavebník.
26. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

BENZINA, s.r.o., Na Pankráci 1683, 140 00 Praha 4-Nusle

Odůvodnění:

Dne 18.5.2015 podal žadatel žádost o vydání

společného

rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno

společné řízení.

Stavební

úřad

oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a
ústní jednání na 8. 7.2015, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

dotčeným orgánům.

Současně nařídil

v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění
stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na
využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stavební
a

řízení

úřad

dotčenými

Stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření sdělili:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Nymburku dne 29.4.2015
zn. KHSSC 16420/2015
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 3.2.2014
č.j. 018019/2014/KUSK, 12.2.2015 č.j. 120261/2014/KUSK, dne 16.4.2015 č.j . 060944/2014/KUSK
a dne 7.7.2015 č.j. 060600/2015/KUSK
MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí dne 29.4.2015
č.j. 0014639/DZZ/2015/SCe
MěÚ Poděbrady, odbor správních činností dne 28.4.2015 č.j. 0016512/SC/2015/JKr
Povodí Labe, s.p. dne 13 .5.2015 č.j. PVZ/15/10685/Sk/O
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Český inspektorát lázní a zřídel dne 20.5.2015
č.j. MZDR 22304/2015-2/0ZD-ČIL
MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí dne 28.5.2015
č.j. 0019431/DZZ/2015 a dne 15.7.2015 č.j. 0026442/DZZ/2015/SCe a
Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 12.8.2014 zn. 9306/21/14-21200-Dv.
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Hasičský záchranný sbor Středočeského kreaje, územní odbor Nymburk dne 12.5.2014 č. NY-1542/2014/PD

MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení dopravně správní dne 14.4.2015
zn. 0014449/DZD/2015/SGL
Technické služby města Poděbrad s.r.o. dne 29.4.2015
Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj dne 13.5.2015
č.j. 6343/42115-2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, oblast Kutná Hora dne24.6.2015
zn. 3103/14/KSUS/KHT/RYG

ČEZ Distribuce a.s. dne 22.4.2015 zn. 0100407099
ČEZ ICT Services a.s. dne 22.4.2015 zn. 0200309610
RWE Distribuční slOžby s.r.o. dne 12.5.2015 zn. 5001105009
VaK Nymburk a.s. dne 21.4.2015 zn. 1146/2015
02 Czech Republic a.s. dne 23.4.2015 č.j. 0115349753
Lesy ČR dne 7.5.2015 č.j. OOLCRl 74/000811/2015
Sn;ilouva EDEN Development a.s. a Benzina, s.r.o.z 19.12.2013
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:

Tesco Franchise Stores ČR, a.s., Město Poděbrady, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Ing. Vladimír Hrbek, Správa a údržba silnic Kutná Hora přísp. org.

Vypořádání

s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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 regionálního rozvoje
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 výroku o umístění stavby 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 také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je

Stavební
ověřené
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povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej
tam až do dokončení stavby, případqě do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou
označit jiným vhodným způsobem s u.vedením údajů ze štítku.
·' '.';

Společné

rozhodnutí má podle• §'94a odst. S stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
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Ja~ I v Červinka
samostatný odborný referent - úsek stavební řád

~
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Poplatek:
Sp~ávní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 3 0000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci

(dodejky)
LANGER - inženýrská činnost, s.r.o., IDDS : kwjme8p
zastoupení pro: BENZINA , s.r.o., Na Pankráci 1683, 140 00 Praha 4-Nusle (_ .J ~ · :7 · '2 ct_
VTesco Franchjse Stores ČR, a.s., IDDS: 9pag7d2
( ;) ' - '::f _1 c.l \/
Město Poděbrady Jiřího náměstí č.p. 20/1 , 290 01 Poděbrady I
\f Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz ( :2 .D . +.'LU.. \./
' lng. Vladimír Hrbek Na Hrázce č.p . 22, Kluk, 290 01 Poděbrady
V Správa a údržba silnic Kutná Hora přísp. org. IDDS: a6ejgmx ( .Q 2i . 7- . l.U ~)

V

i\]

V

~otčené orgány státní správy

t_ ~ J... _ f. 1 u..\)
K.HS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk IDDS : hhcai8e
~
VHZS Středočeského kraje, se sídlem v Kladně územní odbor Nymburk, ffiDS: dz4aa73 ( ~ · i· Z <:.Á \I
\,/ Kraj,ský úřad Středočeskébo kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: keebyyf C o:a.J . f.. . '2. cJ..
MěU Poděbrady, Odbor dopravy a životního prostře dí - odd ě lení dopravně správní, Jiříh o nám. č.p . 20,
290 O1 Poděbrady I
,/ MěÚ Poděbrady, Odbor správnách činností, Jiřího náměstí č.p . 20/1 , 290 01 Poděbrady I
JV1ě9 Poděbrady Odbor správních čjnností - památková péče, Jiřlho náměstí č.p. 20/1 , 290 31 Poděbrady
V MěU Poděbrady, odbor výstavby a UP, Jiříh o náměstí č .p. 20/ l 290 3 1 P o děbrady l
VStátní úřad inspekce práce, IDDS: cmwaazf ( ..J.IJ . .':/ - '1 4 \ (
Povodí Labe státni podnik, IDDS : dbyt8g2
l. J_.ů. < 'l- · '1... & \}
i/ Lesy České repub'liky, s.p., IDDS: e8jcfsn ( .2.J -1· ~o..{ ~l
V Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd ( c:J(). ~ /. 't..C<
I/ Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku
Praha, lDDS : hjyaavk ( ~ O • -f.. ~ ct\7

q

v'
/

v

\1

ystatní

V Technické služby města Poděbrad s.r.o.„ IDDS: fpz6jea

Č ..:2..'.l '7- 2 d \ )
\/ ~EZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy C. ,;1;; .. '::/- . 'l cl. ~ \
(/CEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i ( .;J .o r '::{ - 1.u..
V RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS : jnnyjs6 ( .)_ :J. _ ·1-- '"2- cJ. ~l
\:/Vodovody .a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33 Č .Q.:J, "':(. 7_cA\7
Vo2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
ť .:1 3 · :::/. · ,..2 d ~l
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