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OZNÁMENÍ 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Společnost MJ Global s.r.o., IČO 25011154, Nové Dvory 95, 413 01 Nové Dvory 

(dále jen "žadatel") dne 27.4.2022 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která 
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 92 a stavební povolení podle § 115 stavebního 
zákona na stavbu: 

Samoobslužné mycí boxy Litoměřice 

na částech pozemků parc. č. 4795/3 (ostatní plocha), 4795/4 (ostatní plocha), 4796/1 
(ostatní plocha), 4796/6 (zahrada), 4796/11 (ostatní plocha), 4799 (zastavěná plocha a 
nádvoří), 4800/7 (zahrada) v katastrálním území Litoměřice. 

 

Záměr obsahuje: 

- Novostavba samoobslužných mycích boxů je tvořena čtyřmi jednopodlažními 
boxy obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 5,0 x 6,5 m a výšky 4,0 a 
jedním technologickým boxem obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 2,8 
x 6,5 m. Celá sestava tvoří obdélník o půdorysných rozměrech 23,4 x 6,5 m. 
Podlahu boxů bude tvořit žb. prefa panel tl. 300 mm. 

- Mytí se provádí po navolení mycího programu na mincovním ovladači. Při mytí se 
používá ohřátá voda na teplotu 50-55 °C. Odpadní vody budou stékat na 
spádovanou mycí plochu do středového sběrného žlabu pod vozidlem a dále do 
sedimentačních jímek. Takto přečištěná voda je čištěna v ČOV AquaPur – na 
stavbu ČOV bylo vydáno společné povolení Městským úřadem Litoměřice, 
odborem životního prostředí – vodoprávním úřadem dne 1.4.2022 pod č.j. 
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MULTM/0023678/22/ŽP/JBa. Filtrovaná voda je ukládána do nádrže na 
přečištěnou vodu a využívána k praní filtru a proplachu pistolí v zimním období. 
Nadbilanční voda je vypouštěna do splaškové kanalizace. Sedimentovaný kal bude 
odvážen k likvidaci. 

- Veškerá technologická zařízení jsou situována do uzavřeného technologického 
boxu situovaného mezi mycí boxy. 

- Při výjezdu z mycích boxů jsou situovány 2 ostrůvky s vysavačem, pračkou 
koberečků, klepačem autokoberců a stojanem utěrek.  

- Mycí boxy budou napojeny na stávající el. přípojku z Želetické ulice z nové 
rozvodné a elektroměrové skříně před fasádou bytového domu na pozemku p. č. 
4799 v k.ú. Litoměřice. 

- Napojovací místo pro vodovod bude na pozemku p. č. 4800/7 v k.ú. Litoměřice na 
stávající vodovodní přípojku. Rozvod pitné vody bude primárně používán pro 
potřeby technologie mytí vozidel. Napojení, které bude provedeno na měřené části 
vodovodního rozvodu za fakturačním vodoměrem, bude provedeno 
prostřednictvím odbočky, vysazené na stávajícím potrubí D63. Venkovní rozvod 
pitné vody bude zaústěn do technické místnosti mycího centra. Jako zdroj 
užitkové vody, která bude přivedena do tech. boxu, bude použito stávající vrtané 
studny umístěné na pozemku p. č. 4799 v k.ú. Litoměřice, která se nachází v areálu 
mycího centra. Tato voda nebude využívána v mycím procesu. 

- Areálová splašková kanalizace bude svedena do hl. vstupní šachty na pozemku 
investora, ze které bude provedena nová přípojka do stávající kanalizační stoky 
v ulici na pozemku p. č. 4795/4 v k.ú. Litoměřice. Čistící šachta bude osazena ve 
vzdálenosti cca 2,2 m od technické místnosti. Venkovní rozvod splaškové 
kanalizace bude ukončen hl. vstupní šachtou. Potrubí mezi šachtou a uliční 
kanalizací bude kanalizační přípojkou. Potrubí bude provedeno z PVC, systém KG o 
průměru 150 mm, spád 2,2 %. Šachty budou provedeny z betonových skruží, v 
prostoru zpevněných ploch s poklopem v provedení D400. Dešťová kanalizace 
bude ze zpevněných ploch a ze střechy mycího centra svedena do zemního vsaku. 

- Přípojka plynu bude vedena z napojovacího místa ve zpevněné ploše nákupního 
centra OBI na pozemku 4796/1 v k.ú. Litoměřice a dále na východní straně areálu v 
oplocení zřízen HUP. Plynovodní přípojka bude napojena na STL plynovodní řad 
provedený z PE potrubí o vnějším průměru 63 mm. Napojení na řad bude 
provedeno navrtávacím přípojkovým T— kusem s dimenzí odbočky D 32 mm. 
Vlastní přípojka bude dlouhá 25,5 m a bude provedena z polyetylénového potrubí 
PE 100 RC SDR 11, DN 32 mm s ochranným pláštěm. Potrubí bude přivedeno do 
zděného pilíře k hlavnímu uzávěru plynu. Domovní NTL plynovod bude veden mezi 
zděným pilířkem a mycím centrem, V úrovni vnější strany obvodové stěny bude 
vnější plynovod propojen s vnitřním plynovodem, který je součástí vybavení 
technické místnosti. V tech. boxu bude osazen plynový kotel o výkonu 45 kW. 

- Součástí stavby budou nové zpevněné plochy areálové komunikace o ploše 630 
m2. Zpevněné plochy pojížděné budou z asfaltového betonu, plochy pochozí 
z betonové dlažby. Areál bude dopravně napojen novým sjezdem z komunikace na 
pozemku p. č. 4795/4 v k.ú. Litoměřice – napojení bylo povoleno rozhodnutím 
vydaným Městským úřadem Litoměřice, odborem dopravy a silničního 
hospodářství ze dne 4.5.2022 č.j. MULTM/0034576/22/DOPSH/LJů. 
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- V rámci stavby bude provedena nová protihluková stěna na pozemku p. č. 4799 
v k.ú. Litoměřice dlouhá 32,0 m a vysoká 3,0 m. Stěna bude založena na 
betonových základových patkách, nosnou konstrukci budou tvořit ocelové sloupky, 
mezi které budou vloženy akustické panely. Ostatní oplocení bude tvořeno 
plotovými dílci s podhrabovými deskami 

 

 Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, 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"), podle § 78a odst. 5 
stavebního zákona 

o z n a m u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

Poučení: 

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na 
dobu 15 dnů. 

 

 

 

Ing. arch. Dominik Miko 
vedoucí stavebního úřadu 

otisk úředního razítka 
podepsáno ověřeným elektronickým podpisem 
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Toto informace musí být v souladu s ust. § 78a odst. 5 stavebního zákona vyvěšena 
po dobu 15 dnů na úřední desce. Současně se písemnost zveřejní též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno.  

 

 

Vyvěšeno dne: …………………………………………Sejmuto dne: …………………………………… 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………… 

 

Jméno, příjmení, funkce osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí:  

Lenka Gmitterová, administrativa stavebního úřadu 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Obdrží k vyvěšení na úřední desku: 

Městský úřad Litoměřice 
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