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Sp. zn.	Praha
S-MHMP 387742/2008/OST/He	20.8.2008 
S-MHMP 387758/2008/OST/He
oznámení
zahájení územního řízení a 
nařízení veřejného ústního jednání
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“ a ochranné hlukové pásmo této stavby, oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že k žádosti 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, bylo u MHMP zahájeno územní 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 a hlukovým pásmem je přílohou tohoto oznámení.
 a současně územní řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby
na pozemcích v kat. území  Dolní Počernice, Běchovice, Dubeč, Hájek, Uhříněves, Královice, Nedvězí u Říčan, Kolovraty v Praze a na pozemcích v kat. území Říčany u Prahy, Kuří u Říčan, Nupaky, Jažlovice, Modletice U Dobřejovic, Dobřejovice, Čestlice ve Středočeském kraji. Soupis pozemků dotčených stavbou a hlukovým pásmem je přílohou tohoto oznámení.
K projednání věci odbor stavební MHMP současně nařizuje veřejné ústní jednání, které se bude konat ve
pondělí 29. září 2008 v 9:00 hod.
v budově MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201, 2. patro.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání na odboru stavebním MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, 3. patro, č.dv. 367 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. Vizualizaci stavby je možno zhlédnout ve výstavním prostoru v přízemí budovy MHMP Jungmannova 29, Praha 1 (při vchodu z ul. Charvátovy) v každý pracovní den.

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.
Žadatel je podle § 87 odst. 2 stavebního zákona povinen zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Ing. Ivana Souralová
ředitelka odboru stavebního
Příloha:
	pro řízení o umístění stavby:

	soupis pozemků dotčených stavbou 

-	výkresy:
-	přehledná situace v měř. 1:10 000 (1ks)
-	situační výkresy v měř. 1:2000 (3 ks)
-	výkresy záboru stavby v mapě KN v měř. 1:2000 (3 ks)
	pro řízení o ochranném hlukovém pásmu:
	soupis pozemků dotčených stavbou 

-	výkresy:
-	výkresy dotčených pozemků ochranným hlukovým pásmem v mapě KN v měř. 1:2000 (4 ks)
	informace pro úřad – pracoviště obsluhy úřední desky úřadu 

Rozdělovník: 
účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona do vl. rukou:
DIPO spol. s r.o., Legerova 14, 120 00 Praha 2

Hl. m. Praha, zast. URM, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou:
3)	zveřejněním na úřední desce MHMP po dobu 15 dnů
4)	zveřejněním na úřední desce obce Říčany u Prahy, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany u Prahy, po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
5)	zveřejněním na úřední desce města Nupaky, Nupaky 106, 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:
6)	zveřejněním na úřední desce MČ Praha 22 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 
7)	zveřejněním na úřední desce MČ Praha Běchovice, Za poštovskou zahradou 479, 190 00 Praha 9 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
8)	zveřejněním na úřední desce MČ Praha Dubeč, Starodubečská 401/36, 100 00 Praha 10 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
9)	zveřejněním na úřední desce MČ Praha – Královice, K Nedvězí 66, 100 00 Praha 10 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
	zveřejněním na úřední desce MČ Praha Kolovraty, Mírová 364/34, 103 00 Praha 10 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

zveřejněním na úřední desce MČ Praha Nedvězí, Únorová 15/3, 110 00 Praha 10 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
na vědomí:
11)	Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
12)	MHMP OST/2 - spis 
13)	MHMP OST/2 - He
15)	MHMP OST/3 - Jr 



