HLA VNÍ M ĚSTO PRA HA
MAGIS TRÁT HLAVNÍHO MĚS TA PRAHY
ODBOR STA VEBNÍ

Sp. zn.
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OZN ÁME N Í
o pok račo vá ní úze mního říze ní a
n a ř í z e n í v e ř e j n é h o ús t n í h o j e d n á n í

Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP), který Ministerstvo pro
místní rozvoj opatřením č.j. 21173/2007-83/K-1130/07 ze dne 6.6.2007 stanovilo stavebním
úřadem pro stavbu nazvanou „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice
D1“, oznamuje v souladu s ust. § 36 odst. 3 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, účastníkům
řízení a dotčeným orgánům, že žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05
Praha 4, IČ 65993390, zastoupeného společností DIPO spol. s r.o., Legerova 14, 120 00 Praha
2, IČ 63677075, ze dne 26.6.2008, byla dne 28.5.2010 a 23.6.2010 doplněna o podklady
požadované výzvou č.j. S-MHMP 387742/2008/OST/He, S-MHMP 387758/2008/OST/He ze dne
20.5.2010 a odbor stavební MHMP může pokračovat v úze mním řízení o umístění stavby

„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“
na pozemcích v kat. území Běchovice, Dubeč, Hájek, Uhříněves, Královice, Nedvězí u Říčan,
Kolovraty v Praze a na pozemcích v kat. území Říčany u Prahy, Kuří u Říčan, Nupaky ve
Středočeském kraji. Soupis pozemků dotčených stavbou je přílohou tohoto oznámení.
Žádost byla doplněna o:
Zákres stavby SOKP 511 do mapového podkladu platného územního plánu
Doplněk dokumentace –– řešení protihlukových opatření u obytné zástavby Běchovice 2
včetně úpravy vedení 22 kV v této lokalitě
Aktualizovaná vyjádření správců podzemních sítí
Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská Distribuce a.s., Telefónica 02 CR a.s.,
Ochrana sítí, GTS Novera a.s., T-Systems CR a.s., UPC ČR a.s., ČEZ ICT Services a.s.,
MV ČR, SITEL s.r.o., Telia International Carrier a.s., České radiokomunikace a.s.,
Kolektory Praha a.s., Netprosys s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech
Republic a.s., Dial Telecom a.s., CentroNet a.s., Planet A a.s., Invitel International CZ
s.r.o.,
RWE Transgas Net s.r.o., Eltodo-Citelum s.r.o., 1.SčV a.s., PRe distribuce a.s.,
ČEZ Distribuce a.s., Sloane Park Properte Trust a.s., Business Centre Service a.s.,
Pražské vodovody a kanalizace a.s., VUSS
Aktualizovaná stanoviska dotčených orgánů:
MHMP – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
MHMP – odbor krizového řízení,
MHMP - odbor ochrany prostředí,
Sídlo: M ariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště a podatelna: Jungmannova 29, 111 21 Praha 1
e-mail: vladimira.helebrantova@cityofprague.cz

tel.: +420-236 004 806
fax :+420-236 007 045
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Městská část Praha 21, odbor životního prostředí a dopravy,
Hygienická stanice hl.m.Prahy,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje,
Další aktualizovaná vyjádření a rozhodnutí:
souhlas OŽP ÚMČ Praha 15
souhlas OV ÚMČ Praha 22
rozhodnutí o připojení vydané OD MHMP
rozhodnutí o připojení vydané OD MHMP
rozhodnutí o připojení vydané OD ÚMČ Praha 15
rozhodnutí o připojení vydané OD ÚMČ Praha 22
vyjádření Povodí Vltavy a.s.,
vyjádření Správy železniční dopravní cesty
K projednání věci odbor stavební MHMP současně nařizuje ve řejné ústní je dnání, které se
bude konat v

úterý 10. srpna 2010 v 9:00 hod.
v budově MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201, 2. patro.
Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy dne 26.6.2008 obdržel žádost o umístění
výše uvedené stavby a její ochranné hlukové pásmo. Usnesením ze dne 19.8.2008 odbor
stavební Magistrátu hlavního města Prahy tato řízení spojil a ve věci vydal dne 8.12.2008
územní rozhodnutí, kterým umístil výše uvedenou stavbu a stanovil její ochranné hlukové
pásmo. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Rozhodnutím ze dne 27.1.2010 pod
č.j. 23091/2009-83/1761 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) územní rozhodnutí zrušilo a
věc vrátilo k novému projednání. Opatřením č.j. 7993/2010-83/398 ze dne 22.2.2010,
doručeným odboru stavebnímu MHMP dne 20.4.2010, oznámilo MMR, že rozhodnutí o
odvolání nabylo právní moci.
Výzvou č.j. S-MHMP 387742/2008/OST/He, S-MHMP 387758/2008/OST/He ze dne
20.5.2010 byl žadatel vyzván k doplnění podání.
Žadatel podáním ze dne 28.5.2010 doplnil dokumentaci o návrh dalších protihlukových
opatření včetně kladných stanovisek orgánů ochrany veřejného zdraví k tomuto doplnění.
Dne 23.6.2010 pak podání doplnil o zbývající podklady. Z doplnění vyplývá, že žádost o
územní řízení o ochranném hlukovém pásmu stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511
Běchovice – dálnice D“ je bezpředmětná a proto podáním ze dne 28.5.2010 žadatel vzal tuto
svojí žádost o územní řízení na ochranné hlukové pásmo zpět. Usnesením ze dne 14.6.2010
odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy vyloučil ze spojeného řízení řízení o
ochranném hlukovém pásmu stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice –
dálnice D“. Usnesením č.j. S-MHMP 387758/2008/OST/He ze dne 14.6.2010 odbor stavební
Magistrátu hlavního města Prahy podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o
ochranném hlukovém pásmu stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice –
dálnice D“ zastavil.
Žadatel podáním ze dne 28.5.2010 a 23.6.2010 doplnil nejen dokumentaci, ale i další
podklady uvedené výše. Proto odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy o tomto
doplnění vyrozumívá účastníky řízení a dotčené orgány a nařizuje k projednání upravené
dokumentace veřejné ústní jednání.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání na odboru stavebním
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MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, 3. patro, č.dv. 309 v návštěvní den (pondělí 12-17 hod.,
středa 8-12 a 13-18 hod.), v jiné dny po předchozí telefonické dohodě, a při ústním jednání.
Upozornění:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
podle § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se podle § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení je podle § 89 odst. 3 stavebního zákona povinen ve svých námitkách uvést skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které
nesplňují tyto požadavky, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d), může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její vlastnické nebo jiné věcné právo k nemovitosti přímo
dotčeno.
Osoba, které má postavení účastníka řízení na základě zvláštního právního předpisu, může v územním
řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce na jednání písemnou plnou
moc. Zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo
společný zástupce.

Ing. Ivana Souralová
ředitelka odboru stavebního

Příloha:
soupis pozemků dotčených stavbou
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Rozdělovník:
účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona do vl. rukou:
1) DIPO spol. s r.o., Legerova 14, 120 00 Praha 2
2) Hl. m. Praha, zast. URM, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
3) Město Říčany u Prahy, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany u Prahy
4) Obec Nupaky, Nupaky 106, 251 01 Říčany u Prahy
5) Obec Modletice, Modletice 6, 251 01 Říčany u Prahy
6) Obec Dobřejovice, Na návsi 26, 251 01 Říčany u Prahy
7) Obec Čestlice, Pitkovická 17, 251 01 Říčany u Prahy
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
8) zveřejněním na úřední desce MHMP po dobu 15 dnů
9) zveřejněním na úřední desce města Říčany u Prahy, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany
u Prahy, po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
10) zveřejněním na úřední desce obce Nupaky, Nupaky 106, 251 01 Říčany u Prahy, po
dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
11) zveřejněním na úřední desce obce Modletice, Modletice 6, 251 01 Říčany u Prahy, po
dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
12) zveřejněním na úřední desce obce Dobřejovice, Na návsi 26, 251 01 Říčany u Prahy, po
dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
13) zveřejněním na úřední desce obce Čestlice, Pitkovická 17, 251 01 Říčany u Prahy, po
dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona k informaci veřejnou vyhláškou:
14) zveřejněním na úřední desce MČ Praha 22 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
15) zveřejněním na úřední desce MČ Praha Běchovice, Za poštovskou zahradou 479, 190 00
Praha 9 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
16) zveřejněním na úřední desce MČ Praha Dubeč, Starodubečská 401/36, 100 00 Praha 10
po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
17) zveřejněním na úřední desce MČ Praha – Královice, K Nedvězí 66, 100 00 Praha 10 po
dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
18) zveřejněním na úřední desce MČ Praha Kolovraty, Mírová 364/34, 103 00 Praha 10 po
dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
19) zveřejněním na úřední desce MČ Praha Nedvězí, Únorová 15/3, 110 00 Praha 10 po dobu
15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
20) zveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150
21 Praha 5 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
na vědomí:
21) Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
22) MHMP OST/2 - spis
23) MHMP OST/2 - He
24) MHMP OST/3 - Jr
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