
SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005983 
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 _
Název související veřejné zakázky: D10 MUK Kosmonosy -  DSP, IČ pro SP, SP, VD-ZDS, AD

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb 
pozemních komunikací, ěíslo dohody: 01UK-003365

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

2. Sdružení NOVA
a

vedoucí společník: 
se sídlem: 
zastoupeným:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

bankovní spojem: 
IČ:
DIČ:

48266230
CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rej střiku nebo v j iné evidenci: OR vedeném Kraj ským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 4487

Společník: 
se sídlem:

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupeným:
IČ: 48585955
DIC: CZ48585955
zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849 
(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto



Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: Koncept DSP, 
Čistopis DSP, IČ, SP (podání žádosti o SP), Koncept VD -  ZDS, Čistopis VD -  ZDS a AD.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 

pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 
2017, v platném znění (dále také jen ,,Směmice“) (http://www.pjpk.cz)

• Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění (http://www.pjpk.cz)
• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, (http://www.pjpk.cz)
• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, (http://www.pjpk.cz)
• B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map 

komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/teclmicke- 
predpisy/datove-predpisy)

• C2 - Datový předpis pro předávám digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění 
(https://www.rsd.cz/wps/portal/web/teclmicke-predpisy/datove-predpisy)

• C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění 
(https://www.rsd.cz/wps/portal/web/teclmicke-predpisy/datove-predpisy)

• XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávám soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpám v 
digitální podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/teclmicke-predpisy/datove- 
predpisy)

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve 
znění souvisejících předpisů a vyhlášek; (http://www.pjpk.cz)

• Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění, (http://www.pjpk.cz)

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 
24. 09. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 7 576 100,- Kč

DPH: 1 590 981,-Kč

včetně DPH: 9 167 081,-Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je 
oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
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Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: proběhne na písemnou výzvu objednavatele 

dokončení prací: předpoklad do 24 měsíců od zahájení prací 

specifikace případných etap:

Popis části, etapy, dílčího 
plnění

Lhůty plnění

Koncept DSP Do 6 měsíců od písemné 
výzvy (Objednatele) 
k zahájení prací na DSP

Čistopis DSP Do 1 měsíce od předám 
připomínek ke konceptu od 
Objednavatele

IČ, SP (podání žádosti o 
SP)

Do 5 měsíců od schválení 
čistopisu DSP objednatelem

Koncept VD -  ZDS Do 6 měsíců od písemné 
výzvy objednatele k zahájení 
prací na VD-ZDS

Čistopis VD -  ZDS Do 1 měsíce od schválení a 
zapracování připomínek ke 
konceptu

AD V průběhu stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj (k. ú. Kosmonosy) D10 v km 45,598 -  47,269

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne 
odevzdám a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou 
pro realizaci díla: netýká se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá 
další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
Předloženou dokumentaci D SP a VD -ZD S dát k připomínkování (Generální ředitelství ŘSD)
a (provozní úsek Závodu Praha ŘED ČR). Veškeré připomínky je nutno zapracovat do
čistopisu.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup pň kontrole 
prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se 
těchto povinností zhotovitele: netýká se.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli
předá v termínu:__________________________________________________________

Popis části, etapy, dílčího Množství Lhůty plnění
plnění



Koncept DSP 1 paré + 1CD Do 6 měsíců od písemné 
výzvy (objednatele) 
k zahájení prací na DSP

Čistopis DSP 3 paré + 3 CD Do 1 měsíce od předám 
připomínek ke konceptu od 
Objednavatele

IČ, SP (podání žádosti o 
SP)

lx žádost Do 5 měsíců od schválení 
čistopisu DSP objednatelem

Koncept VD -  ZDS 1 paré + 1CD Do 6 měsíců od písemné 
výzvy objednatele k zahájení 
prací na VD-ZDS

Čistopis VD -  ZDS 3 paré + 3 CD Do 1 měsíce od schválení a 
zapracování připomínek ke 
konceptu

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Pokud se na jakoukoliv část plnění 
poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o 
zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je 
dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění;
2. Technické podmínky plnění smlouvy;
3. Podrobná specifikace ceny;
4. Podklady pro zpracování díla.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Diaitálně podepsal

Datum: 2019.02.14 
15:06:42 +0T00'



Příloha číslo 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Jedná se o přestavbu stávající mimoúrovňové křižovatky dálnice D10 a silnice I/38 (exit 46), 
v městě Kosmonosy. Účelem přestavby je zlepšit současné připojení ploch, východně od 
dálnice D10, na kterých je dle územních plánů měst Kosmonosy a Mladá Boleslav plánovaná 
výstavba průmyslové zóny. Jedná se o napojení 7 větví, stavbu 2 mostů a demolici 1 mostu. 
Součástí jsou i nutné přeložky inženýrských sítí. V současné době se provádějí nutné 
průzkumy pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP).



• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 
srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice“) 
(http://www.pjpk.cz)

• Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění (http://www.pjpk.cz)
• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

(http://www.pjpk.cz)
• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. (http://www.pjpk.cz)
• B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění 
(https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy)

• C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 
platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 
predpisy)

• C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v 
platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 
predpisy)

• XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 
jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění 
(https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy)

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; (http://www.pjpk.cz)

• Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. 
(http://www.pjpk.cz)

Příloha číslo 2 - Technické podmínky plnění smlouvy
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Příloha číslo 3 - Podrobná specifikace ceny



Přfloha číslo 4 - Podklady pro zpracování díla

•  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - D10 MUK KOSMONOSY DUR 
ČISTOPIS

• D10 MUK Kosmonosy pravomocné UR

Digitálně podepsal:

Datum: 15.02.2019 11:05:30 +01:00



AKCE

D10 MÚK Kosmonosy, DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD
žlutě-vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Příloha číslo 3 - Podrobná specifikace ceny

Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná

cena stavebních nákladu bez OPH z Pozn pro zadavatele: Bude zvolen konkrétní požadovaný projektový stupeň. Bližií specifikace uvedená v 

předchozího projektového stupně nebo dalších listech slouží pouze k upřesnění rozsahu služeb a současně slouží ke kontrole možných

oficiální zveřejněná na webové m imořádně nízkých nabídkových cen.
prezentaci ŘSD

Procentní poměr

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v

Procentní poměr 

ze stavebních 
nákladů nabídnutý

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 

Kč bez
DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč

v Kč bez DPH uchazečem v Rámcové smlouvě uchazečem v bez DPH ***)

Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k Rámcové smlouvě

- část DSP*) SP vč. majetkopr. - část VD-ZDS*)
projednání*)

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci__________________________________

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky_____________________________

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH

% změna ceny Nabídka/Předpoklad

7 576 100

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být bud shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz ČI. 6 

"Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 

prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doptní do 

příslušné tabulky technické pomoci
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č . l  a rozepsaných cen v 

tabulce č. 2 - 6
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. Část DSP 
Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 

Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle .Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s  účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s  upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D10 MÚK Kosmonosy, DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis práci
Zadavatelům 

předpokládány počet hod
Hodinová sazba Kd/hod Cena Kč



iOUČET celkem za D SP  (bez DPH) 3 379 600

V Liberci 30.01.2019

Valbek, spol. s r.o.



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP  včetně majetkoprávního projednání

D10 MÚK Kosmonosy, DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba
Zadavatelem Hodinová

předpokládaný sazba Cena

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A počet hod Kč / hod Kč



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč



CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP 1 218 500

V Liberci 30.01.2019

Valbek, spol. s r.o.



Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D10 MÚK Kosmonosy, DSP, IČ SP, VD-ZDS, AD
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1---- . — ■---r-------------1------------ 1

Celkem VD-ZDS bez D P H _________ |________________ [_____________ | 2 778 000 |
* Předběžné ocenění dle cenových normativů M D ČR  pro rok 2015

V  Liberci 30.01.2019

Valbek, spol. s r.o.



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor

D10 MÚK Kosmonosy, DSP, IC SP, VD-ZDS, AD

|Celkem Kč bez DPH I
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši 
Poznámky:
i. zaKiaonim uceiem vyKonu a u  je sieoovam, zoa postup staveomcn prací oopovioa scnvaiene 
zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce 
zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a 
dalších jednáni svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti 
zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele

i m n n ř o r a  n ř A u ó r t  U n n ě r n lH  ř H i i h t r r l I o  w l ^ r f r t í h r i i  n r á í p n í  r t í m  i o  n ř o W o m  n-a ě i i t n
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na zakladě 
výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před 
datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním
nroipktti a ipiirh náslpriné w sv řt ln vá n í ..........  ^ t ^
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své
účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o 
návrzích na opatřeni a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků
nrnváriění stavhv zanisiiip rin stavphnihn dpníku npjnnzrtěii Hni tří 13) nrarnvn írh  rtnů nri
4. vesnera činnost Duae zajistovana Dez zoytecneno oaKiaau taK, aDý neoýi onrozen postup

200 000

V Liberci 30.01.2019

Valbek, spol. s r.o.



Akce: D10 MÚK Kosmonosy
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: VALBEK, spol. s r.o.
Projektový stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí

S E Z N A M P R I L O H

A. Úvodní údaje
B. Průvodní zpráva
C. Souhrnná technická zpráva
D. Výkresová dokumentace
D.1 Přehledná situace M 1 : 10 000
D.2 Ortofotomapa M 1 : 10 000
D.3 Zákres do katastrální mapy M 1 : 2 000
D.4 Koordinační situace M 1 : 2 000
D.5 Stavební část
1. S ituace -  v iz  p říloha  D.4 M 1 : 2 000
2.1 Podé lné  p ro fily  -  vě tve  1 ,2 , 3 a 4 M 1 : 2 000 /  200
2.2 Podé lné  p ro fily  -  vě tve  5, 6, 7 a 8 M 1 : 2 000 /  200
2.3 Podé lné  p ro fily  -  p rs tenec M Ú K  a SO 170 M 1 : 2 000 /  200
3. V zo rové  p říčné  řezy M 1 : 100
4. M o s tn í ob jekty

D.6 Celkové vodohospodářské řešení
E. Doklady (v průběhu IČ)
F. Související dokumentace, podklady
F.1 Záborový elaborát
F.2 Plán rekultivace ploch dočasných záborů
F.3 Bilance skrývky kulturních vrstev
F.4 Dendrologický průzkum
F.5 Studie vegetačních úprav
F.6 Staveniště a organizace výstavby
F.7 Odhad stavebních nákladů



Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor
Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy

Č.j: st.2302/2017- 10-328
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Kosmonosy, dne: 10.1.2018

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Kosmonosy, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon”), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

D10 MÚK KOSMONOSY
na pozemcích v katastrálním území Kosmonosy a v katastrálním území Mladá Boleslav, kterou podal subjekt 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (IČO - 65993390), Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

ú z e m n í  r o z h o d n u t í  o u m í s t ě n í  s t a v b y
pro stavbu: D10 MÚK KOSMONOSY na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 915, 916, 921, 922, 
927, 994/9, 994/10, 994/11, 994/22, 994/23, 994/12, 996/5, 996/4, 1690/11, 1690/98, 1690/15. 1690/14, 
1690/16, 1690/18, 1690/22, 1690/28, 1690/13, 1690/21, 1690/33, 1690/8, 1690/9, 1690/27, 1690/3, 1690/5, 
1690/26, 1693/34, 1693/22, 1693/15, 1693/14, 1693/1, 1693/4, 1693/6, 1693/26, 1693/5, 1698/35, 1698/5, 
1698/32, 1698/23, 1698/20, 1698/28, 1698/34, 1698/25, 1698/22, 1698/18, 1698/19, 1698/27, 1698/3, 
1698/24, 1698/17, 1698/62, 1698/14, 1698/15, 1698/16, 1698/67, 1698/4, 1698/21, 1698/66, 1698/1, 
1698/26, 1698/63, 1698/54, 1698/59, 1698/61, 1698/40, 1699/2, 1699/1, 1699/6, 1699/21, 1699/3, 1717, 
1720/1, 1727/1, 1727/5, 1743/11, 1743/21, 1743/1, 1743/22, 1743/2, 1743/25, 1743/26, 1743/32, 1743/36, 
1743/34, 1743/33, 1743/27, 1743/12, 1743/23, 1743/20, 1743/19, 1747/4, 1747/3, 1747/2, 1747/5, 1747/6, 
1747/8, 1747/7, 1747/1, 1748/1, 1748/9, 1750/10, 1750/9, 1750/3, 1750/2, 1750/11, 1783/15, 1783/14, 
1783/18, 1783/16, 1783/10, 1783/26, 1783/7, 1783/8, 1833/20, 1833/25, 1833/59, 1833/11, 1833/10, 1833/9, 
1838/1, 1838/2, 1846/4, 1846/6, 1846/2, 1846/5, 1846/1, 1848/4, 1848/2, 1848/6, 1848/7, 1849/8, 1849/3, 
1849/5, 1849/2, 1849/7, 1849/6, 1849/1, 1849/4, 1879, 1880, 1885, 1887/1, 1887/7, 1887/5, 1887/8, 1887/6, 
1887/2, 1887/4, 1887/3, 1889, 1890, 1891/2, 1891/1, 1892/4, 1892/2, 1892/5, 1892/3, 1892/1, 1893, 1894, 
1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 v katastrálním území Kosmonosy, pozemkové 
parcely parcelní číslo 799/2, 800/1, 804/17, 804/13, 804/14, 869/15. 869/1, 881/19, 881/17. 881/18. 881/15, 
881/20, 881/7, 881/16, 1298/2, 1389/1, 1392/10, 1633 a 1738 v katastrálním území Mladá Boleslav.

Druh a účel umisťované stavby :
Dopravní stavba (dopravní infrastruktura)
Jedná se úpravu / přestavbu stávající MÚK na vícepaprskovou mimoúrovňovou křižovatku s okružním 
jízdním pásem ve druhé úrovni.
Navržená stavba je stavbou veřejně prospěšnou

Popis navrhované stavby:
Předmětem stavby je úprava stávající mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy spojující silnici 1/38 (ulice 
Průmyslová) s dálnicí D10 Praha -  Turnov (Exit 46). Plánovaná přeložka silnice 1/16 ve směru od Jičína 
bude zaústěna do MÚK Kosmonosy současně se samostatným napojením nových areálů průmyslové zóny. 
Velké množstvu' větví, které je třeba do křižovatky zaústit, je navrženo propojením v okružní křižovatce nad 
stávající dálnicí D10.
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