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VÝZVA

Praha

23.4.2007

Podáním Reditelství silnic a dálnic CR, závod Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastou
peného spol. Drpo spol. s r.o., Legerova 14, 120 00 Praha 2, bylo dne 28.12.2006 bylo u od
boru stavebního Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), který si vyhradil pravomoc stavebního
úradu pro územní rízení dále uvedené stavby podle § 123 zákona c. 50/1976 Sb. o územním
plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu, zahájeno rízení o
umístení stavby

"Silnicní okruh kolem Prahy, stavba 511 Bechovice - dálnice Dl",

navržené pod názvem "Pražský rychlostní silnicní okruh - stavba 511 Bechovice - dálce Dl"
(dále jen SOKP 511) na pozemcích v k.ú. Bechovice, Dubec, Uhríneves, Hájek, Královice,
Nedvezí, Kolovraty, Rícany u Prahy, Kurí u Rícan a Nupaky v Praze 15,21,22 a ve
Stredoceském kraji.

Vzhledem k tomu, že predložený návrh neposkytuje úplný podklad pro posouzení umístení
navrhované, stavby, nebot neobsahuje všechny náležitosti stanovené v § 37 odst. 3 stavebního
zákona o podkladech k vydání územního rozhodnutí, odbor stavební MHMP navrhovatele
podle § 45 odst. 2 zákona c. 500/2004 Sb. - správní rád

vyzývá

k doplnení o návrh na vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu stavby SOKP
511, a to ve lhute

do 20. února 2008.

USNESENÍ

Odbor stavební MHMP soucasne s výzvou k odstranení nedostatku návrhu na umístení shora
uvedené stavby podle § 64 odst. 1 písmo a) s poukazem na § 181 zákona c. 500/2004 Sb.,
správní rád, územní rízení

prerušuje.
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Oduvodnení

Pri ústním jednání územního rízení dne 20.2.2007 vznesl zástupce dotceného orgánu Hygie
nické stanice h1.m. Prahy jako orgánu ochrany verejného zdraví (zákon c. 258/2000 Sb.) po
žadavek na doplnení dokumentace o návrh ochranného hlukového pásma podél komunikace
SOKP 511 vzhledem k tomu, že není možné dodržet hygienické limity na hrane komunikace.

Podle § 35 odst. 2 stavebního zákona je navrhovatel stavby, která bude svými negativními
vlivy prekracovat limitní hodnoty stanovené právními predpisy, povinen predložit též návrh
na vydání rozhodnutí o ochranném pásmu. V daném prípade se jedná o ochranné hlukové
pásmo podél predmetné pozemní komunikace.

Územní rízení o ochranném hlukovém pásmu bude vedeno podle zákona c. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), žádost o vydání rozhodnutí o ochran
ném pásmo je proto nutno podat zpusobem a s náležitostmi dle tohoto zákona.

Vzhledem k výše uvedenému požadavku dotceného orgánu byl navrhovatel vyzván k doplne
ní podání a územní rízení se prerušuje. Nebude-li návrh na vydání územního rozhodnutí stav
by SOKP 511 ve stanovené lhute doplnen o návrh ochranného hlukového pásma, stavební
úrad územní rízení stavby SOKP 511 zastavÍ.

Poucení o odvolání

Podle § 76 odst. 5 správního rádu se proti tomuto usnesení muže úcastník rízení odvolat do 15
dnu ode dne jeho oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj, podáním ucineným u odboru
stavebního MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1. Odvolání proti usnesení nemá odklad
ný úcinek.
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Rozdelovník:

doporucene, do vi. rukou:
1) adresát

k informaci úcastnikum rízeni verejnou vyhláškou:

2) úrední deska MHMP ke zverejnení po dobu 15 dnu
3) Úrad MC Praha Bechovice - ke zverejnení na úrední desce po dobu 15 dnu a podání zprá

vy o zverejnení,
4) Úrad MC Praha Dubec - ke zverejnení na úrední desce po dobu15 dnu a podání zprávy

o zverejnení,
5) Úrad MC Praha 22 - ke zverejnení na úrední desce po dobu 15 dnu a podání zprávy

o zverejnení,
6) Úrad MCPraha Královice - ke zverejnení na úrední desce po dobu 15 dnu a podání zprá

vy o zverejnení,
7) Úrad MC Praha Kolovraty - ke zverejnení na úrední desce po dobu 15 dnu a podání zprá

vy o zverejnení,
8) Úrad MC Praha Nedvezí - ke zverejnení na úrední desce po dobu 15 dnu a podání zprávy

o zverejnení,
9) Mesto Rícany, Masarykovo nám. 53,251 01 Rícany, ke zverejnení na úrední desce po

dobu 15 dnu a podání zprávy o zverejnení,
10) Obec Nupaky, Nupaky 106,251 01 Rícany, ke zverejnení na úrední desce po dobu 15 dnu

a podání zprávy o zverejnení,

k informaci úcastnikum rízeni (doporucene):
11) hl.m. Praha, zast. URM, Hradcanské nám. 8, 118 54 Praha 1
12) MC Praha Bechovice
13) MC Praha Dubec
14) MC Praha 22
15) MC Praha Královice
16) MC Praha Kolovraty
17) MC Praha Nedvezí
18) Mesto Rícany, Masarykovo nám. 53,251 01 Rícany
19) Obec Nupaky, Nupaky 106, 251 01 Rícany

na vedomi:

20) DIPO S.f.O., Legerova 14, 12000 Praha 2
21) Hygienická stanice hl.m. Prahy, Rytírská 12, 11001 Praha 1
22) Krajská hygienická stanice Stredoceského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128

01 Praha 2

23) MHMP OST/2 - spis
24) MHMP OST/2 - Št
25) MHMP OST/2 - Ky
26) MHMP OST/3 - Jr
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