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OZN ÁME N Í
o po k ra č o vá ní úze mního říze ní a
na říze ní ve ře jné ho ús tního je dná ní
Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen SUP 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 17.10.2014 a 16.12.2014 doplněna o podklady požadované výzvou č.j. S-MHMP
1467465/2013/OST/He ze dne 20.12.2013 a SUP MHMP může pokračovat v územním
řízení o umístění stavby

„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ (dále jen
SOKP 511)
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:
Aktualizovanou dokumentaci pro územní řízení (aktualizace 2012) stavby SOKP 511,
doplněk č. 1 – přeložka dráhy Benešov – Praha – Vršovice, doplněk č. 2 – protihluková stěna
Běchovice včetně aktualizovaných stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní
a technické infrastruktury.
K projednání věci odbor stavební MHMP současně nařizuje veřejné ústní jednání, které se
bude konat v

pondělí 23. března 2015 v 9:00 hod.
v budově MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201, 2. patro.

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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Odbor stavební a územního plánu (dříve odbor stavební) Magistrátu hlavního města Prahy,
dne 26.6.2008 obdržel žádost o umístění výše uvedené stavby. SUP MHMP 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. Dne 4.10.2010 SUP MHMP vydal nové
rozhodnutí o umístění stavby SOKP 511. Rozhodnutím č.j. 3589/2011-83/265 ze dne 18.
srpna 2011 MMR rozhodnutí o umístění stavby zrušilo a věc vrátilo k novému projednání.
Výzvou č.j. S-MHMP
k doplnění podání.

1467465/2013/OST/He ze dne 20.12.2013 byl žadatel vyzván

Žadatel podáním
(aktualizace 2012)
Vršovice, doplněk
dotčených orgánů

ze dne 17.10.2014 doplnil aktualizovanou dokumentaci pro územní řízení
stavby SOKP 511, doplněk č. 1 – přeložka dráhy Benešov – Praha –
č. 2 – protihluková stěna Běchovice včetně aktualizovaných stanovisek
a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dopisem č.j.
MHMP 1695086/2014 vypraveným dne 2.12.2014 byl žadatel upozorněn, že doplněné závazné
stanovisko hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 6.5.2013 ve věci objektu č.p. 347, k.ú.
Kolovraty počítá s odstraněním tohoto objektu, což je v rozporu s rozhodnutím o odvolání ze
dne 18. srpna 2011.
S ohledem na lhůtu stanovenou ve výzvě S-MHMP 1467465/2013/OST/He ze dne
20.12.2013 pro doplnění podání do 31.12.2014 nebylo znovu přerušeno řízení.
Dne 16.12.2014 bylo doplněno závazné stanovisko hygienické stanice hl. m. Prahy, ze
kterého vyplývá, že k ochraně objektu č.p. 347, k.ú. Kolovraty je navrženo položení tzv.
tichého asfaltu a hlukové limity jsou tak dodrženy. V souvislosti s tím byla upravena i
souhrnná technická zpráva.
Žadatel podáním ze dne 17.10.2014 a 16.12.2014 doplnil nejen dokumentaci, ale i další
podklady uvedené výše. Proto SUP MHMP o tomto doplnění vyrozumívá účastníky řízení a
dotčené orgány a nařizuje k projednání upravené a doplněné dokumentace veřejné ústní
jednání.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání na odboru stavebním
a územního plánu 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.
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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. Markéta Vacínová
vedoucí oddělení metodiky
odboru stavebního a územního plánu

Příloha:
soupis pozemků dotčených stavbou

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. IPR, 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)
Magistrát hl. m. Prahy s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů včetně
zveřejnění umožňujícího dálkový přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
rozhodnutí odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy
9)
Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany, s žádostí o vyvěšení na
úřední desce po dobu 15 dnů včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup, vyznačení data
vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu
hlavního města Prahy
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10) Obecní úřad Nupaky, Nupaky 106, 251 01 Říčany u Prahy, s žádostí o vyvěšení na
úřední desce po dobu 15 dnů včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup, vyznačení data
vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu
hlavního města Prahy
11) Obecní úřad Modletice, Modletice 6, 251 01 Říčany u Prahy s žádostí o vyvěšení na
úřední desce po dobu 15 dnů včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup, vyznačení data
vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu
hlavního města Prahy
12) Obecní úřad Dobřejovice, Na návsi 26, 251 01 Říčany u Prahy, s žádostí o vyvěšení na
úřední desce po dobu 15 dnů včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup, vyznačení data
vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu
hlavního města Prahy
13) Obecní úřad Čestlice, Pitkovická 17, 251 01 Říčany u Prahy, s žádostí o vyvěšení na
úřední desce po dobu 15 dnů včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup, vyznačení data
vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu
hlavního města Prahy
účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona k informaci veřejnou vyhláškou:
14)
Úřad městské části Praha 22 s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů
včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení
rozhodnutí odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy
15)
Úřad městské části Praha Běchovice, Za poštovskou zahradou 479, 190 00 Praha 9 s
žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů včetně zveřejnění umožňujícího dálkový
přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí odboru stavebnímu a
územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy
16)
Úřad městské části MČ Praha Dubeč, Starodubečská 401/36, 100 00 Praha 10 s
žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů včetně zveřejnění umožňujícího dálkový
přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí odboru stavebnímu a
územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy
17)
Úřad městské části Praha – Královice, K Nedvězí 66, 100 00 Praha 10 s žádostí o
vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup,
vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí odboru stavebnímu a územního plánu
Magistrátu hlavního města Prahy
18) Úřad městské části Praha Kolovraty, Mírová 364/34, 103 00 Praha 10 s žádostí o vyvěšení
na úřední desce po dobu 15 dnů včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup, vyznačení
data vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu
hlavního města Prahy
19) Úřad městské části Praha Nedvězí, Únorová 15/3, 110 00 Praha 10 s žádostí o vyvěšení na
úřední desce po dobu 15 dnů včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup, vyznačení data
vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí odboru stavebnímu a územního plánu Magistrátu
hlavního města Prahy
20) Úřad městské části Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů včetně zveřejnění umožňujícího dálkový
přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí odboru stavebnímu a
územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy
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21) Úřad městské části Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10, 19012 Praha 9 s žádostí o
vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup,
vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení rozhodnutí odboru stavebnímu a územního plánu
Magistrátu hlavního města Prahy
dotčeným orgánům doporučeně:
21) Magistrát hl. m. Prahy odbor ochrany prostředí
22) Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravních agend
23) Magistrát hl. m. Prahy odbor krizového řízení
24) Magistrát hl. m. Prahy odbor památkové péče
25) Úřad MČ Praha 21 - odbor životního prostředí a dopravy, Staroklánovická 260, 190 16
Praha 9
26) Úřad MČ Praha 22 - odbor životního prostředí, Nové nám. 1250/10, 104 00 Praha 114
27) Úřad MČ Praha 22 - odbor dopravy, Nové nám. 1250/10, 104 00 Praha 114
28) Úřad MČ Praha 15 - odbor dopravy, Boloňská 1, 109 00 Praha 1029) Úřad MČ Praha 15
odbor životního prostředí, Boloňská 1, 109 00 Praha 10
30) Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany
31) Městský úřad Říčany, odbor správních agend a dopravy, Masarykovo nám. 53, 251 01
Říčany
32) Městský úřad Říčany, odbor regionálního rozvoje, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany
33) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11,
150 21 Praha 5
34) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
35) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2
36) Hygienická stanice hl.m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1
37) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
38) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
39) Ministerstvo vnitra, generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR,
Kloknerova 26, 148 01 Praha 4
40) Drážní úřad, sekce stavební – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
41) Obvodní báňský úřad Kladno, Kozí 4, PO BOX 31, 110 01 Praha 1
42) Státní energetická inspekce, Legerova 49, 120 00 Praha 2
43) Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1
44) Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 5, 110 10 Praha 10
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/3 - Jr
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