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Datum
Praha 24. 6. 2021

Č. j.:/Sp. zn.:/Typ
640/2020-910-IPK/41

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ VE SPOLEČNÉM ŘÍZENÍ
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390,
zastoupený na základě plné moci společností Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4,
IČ: 45272387, podal dne 17. 7. 2020 žádost o společné územní rozhodnutí a stavební povolení
na stavbu „LŘD okolo Prahy“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení.
Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení § 15
a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, posoudilo předložený návrh podle § 94o stavebního zákona
a na základě projednání návrhu ve společném územním a stavebním řízení podle § 94p stavebního
zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje stavební záměr

„LŘD okolo Prahy“
Základní údaje o stavbě:
Místo stavby:
Hlavní město Praha:
o
k. ú. Ruzyně, p. č. 1213/3, 1213/4, 1215/5, 1215/7, 1224/39, 1224/40, 1224/43,
1226/8, 1226/12, 2201/4, 2201/11, 2202/5, 2266/3, 2269/1, 2754/47, 2970/1,
2970/2, 2970/3 a 2970/5
o
k. ú. Zličín, p. č. 676/37, 781, 804/2, 824/5, 824/11, 879/2, 879/7, 879/8,
879/11, 880/8, 880/10, 880/12, 880/13, 880/14, 880/15, 880/24, 881/2, 881/12,
882/4, 882/6, 882/29 a 882/31
o
k. ú. Třebonice, p. č. 313/1, 617/8, 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 634/5, 634/6,
634/7, 634/8, 634/12, 634/13, 635, 637/1, 638/1, 639/1, 639/2, 645/1, 645/10,
645/27, 645/54, 645/55, 645/74, 645/80, 645/81, 645/110 a 645/123
o
k. ú. Chodov, p. č. 251/8, 397/801, 2014/351, 2034, 2101/2, 2359/1, 2359/2,
2360/1, 2360/17, 2360/27, 2361, 2743, 2760/1 a 2760/68
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Stavebník:
Projektant:
Zhotovitel:
Předpokládané
zahájení stavby:

k. ú. Šeberov, p. č. 537/14
k. ú. Újezd u Průhonic, p. č. 211/26, 213/1, 214/13, 214/17, 214/122, 236/1,
236/11 a 611/1
Středočeský kraj, okres Praha-západ:
město Hostivice, k. ú. Hostivice, p. č. 1126/7, 1126/9, 1126/10, 1126/17,
1126/19, 1127/10, 1127/11, 1127/12, 1328/2 a 1328/5
obec Chrášťany, k. ú. Chrášťany u Prahy, p. č. 416/30, 417/6, 417/26, 417/27,
437, 438 a 439
město Rudná, k. ú. Dušníky u Rudné, p. č. 393/36, 407/13, 566/1, 566/2, 566/3,
566/4, 566/5, 566/6 a 567
město Rudná, k. ú. Hořelice, p. č. 95/7, 95/9, 95/13, 308/1, 309/1, 384, 385/1,
385/2, 385/3 a 386
obec Drahelčice, k. ú. Drahelčice, p. č. 822/1, 822/2, 822/3 a 822/4
obec Nučice, k. ú. Nučice u Rudné, p. č. 1162
obec Průhonice, k. ú. Průhonice, p. č. 179/6, 509/1, 509/2, 509/3, 510, 525/8,
585/1, 586/2 a 587/3
Středočeský kraj, okres Praha-východ:
obec Čestlice, k. ú. Čestlice, p. č. 83/3, 322/33, 351/24, 371/40, 390/1, 390/8,
390/20, 391/3, 391/4, 391/5, 392/6, 449/1, 449/2 a 449/3
obec Nupaky, k. ú. Nupaky, p. č. 317/7 a 363
obec Modletice, k. ú. Modletice u Dobřejovic, p. č. 392/3, 394/4 a 394/33
město Říčany, k. ú. Jažlovice, p. č. 29/1, 43, 269/3, 295/12, 302, 310/1, 330/1,
330/2, 330/3, 330/8, 330/43, 330/44, 330/61, 330/62, 330/64, 330/65, 330/66,
330/67 a 337
obec Strančice, k. ú. Všechromy, p. č. 470/1, 470/2, 479/2, 479/3, 479/4 a 485/3
obec Kunice, k. ú. Kunice u Říčan, p. č. 115, 1265/2, 1266/2, 1303/1, 1303/2,
1303/3, 1305/1 a 1311
obec Kunice, k. ú. Všešímy, p. č. 1963 a 1966
obec Mirošovice, k. ú. Mirošovice u Říčan, p. č. 1998
Středočeský kraj, okres Beroun:
obec Chrustenice, k. ú. Chrustenice, p. č. 546
obec Loděnice, k. ú. Loděnice u Berouna, p. č. 679/1, 742/3, 856, 867/2, 890/1,
1619, 1620/12, 1620/15, 1620/17, 1620/18, 1620/19, 1620/20, 1620/21,
1620/22, 1620/24, 1620/25, 1621/1 a 1644
obec Vráž, k. ú. Vráž u Berouna, st. p. č. 892; p. č. 2091/3, 2348/1, 2348/2,
2348/3, 2348/9, 2348/10, 2348/11, 2348/12, 2348/13 a 2348/14
město Beroun, k. ú. Beroun, p. č. 575/29, 2433, 2696/1, 2697/1, 2697/2, 2824/1
a 6692
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4,
zodpovědný projektant Ing. Vladimír Koníček, ČKAIT 0009887
dle výsledku výběrového řízení
6/2022
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Předpokládané
dokončení stavby: 8/2023
Předpokládané
náklady:
532 mil. Kč
Druh a účel povolované stavby:
Novostavba součástí systému liniového řízení dopravy na dálnicích D0, D1 a D5 v okolí
Prahy. V rámci projektu dojde mimo jiné k vybudování nových portálů proměnného dopravního
značení a souvisejících kabelových přípojek na úsecích dálnice D0 Ruzyně - Třebonice, D1 Chodov
- Mirošovice a D5 Třebonice - Beroun.
Stavba obsahuje následující stavební objekty:
SO 101-D0 Stavební úpravy dálnice
Stavební úpravy vyvolané realizací jednotlivých portálů LŘD na dálnici D0, jako je výměna
svodidel v SDP a v nezpevněné krajnici, případně rozšíření koruny tělesa dálnice a doplnění
svodidel. V místech rozšíření koruny dálnice pro umístění svodidla v zářezu vyvolá tato
úprava posun stávajících drenáží a kontrolních šachet drenáží.
SO 101-D1 Stavební úpravy dálnice
Stavební úpravy vyvolané realizací jednotlivých portálů LŘD na dálnici D1, jako je výměna
svodidel v SDP a v nezpevněné krajnici, případně rozšíření koruny tělesa dálnice a doplnění
svodidel. V místech rozšíření koruny dálnice pro umístění svodidla v zářezu vyvolá tato
úprava posun stávajících drenáží a kontrolních šachet drenáží.
SO 101-D5 Stavební úpravy dálnice
Stavební úpravy vyvolané realizací jednotlivých portálů LŘD na dálnici D5, jako je výměna
svodidel v SDP a v nezpevněné krajnici, případně rozšíření koruny tělesa dálnice a doplnění
svodidel. V místech rozšíření koruny dálnice pro umístění svodidla v zářezu vyvolá tato
úprava posun stávajících drenáží a kontrolních šachet drenáží. Oproti dálnici D0 a D1 jsou
portály navrženy na budoucí šířkové uspořádání D28/130, tedy na šířku zpevnění jízdního
pásu 11,5 m. Šířkové uspořádání zůstává zachováno stávající a umístění svodidel vyvolaných
realizací portálu probíhá v rozsahu stávající koruny.
SO 260-D1 Úpravy PHS
Úprava stávající protihlukové stěny na dálnici D1 z důvodu vybudování výklenku pro stojku
portálu s proměnnou dopravní značkou.
SO 260-D5 Úpravy PHS
Úpravy stávající protihlukové stěny na dálnici D5 z důvodu vybudování výklenku pro stojku
portálu k zajištění rozhledu ve směrovém oblouku na proměnnou dopravní značku.
SO 190.1-D0 Svislé a vodorovné dopravní značení
Vyvolaná úprava stávajícího dopravního značení na dálnici D0 v místech budovaných portálů
LŘD.
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SO 190.1-D1 Svislé a vodorovné dopravní značení
Vyvolaná úprava stávajícího dopravního značení na dálnici D1 v místech budovaných portálů
LŘD.
SO 190.1-D5 Svislé a vodorovné dopravní značení
Vyvolaná úprava stávajícího dopravního značení na dálnici D5 v místech budovaných portálů
LŘD.
SO 190.2-D0 Portály
Předmětem objektu jsou portálové konstrukce systému LŘD na dálnici D0.
SO 190.2-D1 Portály
Předmětem objektu jsou portálové konstrukce systému LŘD na dálnici D1.
SO 190.2-D5 Portály
Předmětem objektu jsou portálové konstrukce systému LŘD a vyvolaných úprav portálových
konstrukcí v souvislosti s úpravou svislého dopravního značení na dálnici D5.
SO 190.3-D0 Proměnné dopravní značení
Předmětem objektu je provedení samotného proměnného dopravního značení na dálnici D0
pro účely LŘD.
SO 190.3-D1 Proměnné dopravní značení
Předmětem objektu je provedení samotného proměnného dopravního značení na dálnici D1
pro účely LŘD.
SO 190.3-D5 Proměnné dopravní značení
Předmětem objektu je provedení samotného proměnného dopravního značení na dálnici D5
pro účely LŘD.
SO 430-D0 Přípojky NN
Výstavba kabelových tras NN pro napájení rozvaděčů dálničního informačního systému (DIS)
pro zařízení portálů LŘD a PDZ ve zvoleném úseku dálnice D0. Napájení je řešeno
ze stávajících rozvaděčů RM3 ve vlastnictví ŘSD. V případě nedostupnosti těchto rozvaděčů
a s ohledem na velké vzdálenosti jsou dále napájení řešena z distribuční sítě
PREdistribuce, a.s. Vlastní LŘD a PDZ jsou součástí dalších navazujících objektů.
SO 430-D1 Přípojky NN
Výstavba kabelových tras NN pro napájení rozvaděčů dálničního informačního systému (DIS)
pro zařízení portálů LŘD a PDZ ve zvoleném úseku dálnice D1. Napájení je řešeno
ze stávajících rozvaděčů RM3 ve vlastnictví ŘSD. V případě nedostupnosti těchto rozvaděčů
a s ohledem na velké vzdálenosti jsou dále napájení řešena z distribuční sítě
PREdistribuce, a.s., nebo ČEZ Distribuce, a.s. Vlastní LŘD a PDZ jsou součástí dalších
navazujících objektů.
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SO 430-D5 Přípojky NN
Výstavba kabelových tras NN pro napájení rozvaděčů dálničního informačního systému (DIS)
pro zařízení portálů LŘD a PDZ ve zvoleném úseku dálnice D5. Napájení je řešeno
ze stávajících rozvaděčů RM3 ve vlastnictví ŘSD. V případě nedostupnosti těchto rozvaděčů
a s ohledem na velké vzdálenosti jsou dále napájení řešena z distribuční sítě ČEZ
Distribuce, a.s. Vlastní LŘD a PDZ jsou součástí dalších navazujících objektů.
SO 490 Přípojky NN pro systém DIS-SOS
Vybudování kabelových přípojek NN 0,4 kV z distribuční sítě pro napájecí rozvaděče RM3
dálničního systému SOS-DIS.
SO 495-D1 Systém DIS-SOS – meteostanice
Výstavba silniční meteorologické stanice (SMS) na určeném portálu LŘD na dálnici D1. Dále
jsou předmětem tohoto objektu také koordinační práce a SW úpravy v příslušném místním
centru dopravní telematiky, spojené s integrací nově instalované SMS do dohledového
systému.
SO 497-D0 Systém DIS-SOS - kamerový dohled
Výstavba kamerového dohledu CCTV (Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh)
na určených portálech LŘD na dálnici D0. Předmětem tohoto objektu jsou také koordinační
práce a SW úpravy v příslušném místním centru dopravní telematiky, spojené s integrací nově
instalovaných prvků kamerového dohledu do dohledového systému.
SO 497-D1 Systém DIS-SOS - kamerový dohled
Výstavba kamerového dohledu CCTV (Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh)
na určených portálech LŘD na dálnici D1. Předmětem tohoto objektu jsou také koordinační
práce a SW úpravy v příslušném místním centru dopravní telematiky, spojené s integrací nově
instalovaných prvků kamerového dohledu do dohledového systému.
SO 497-D5 Systém DIS-SOS - kamerový dohled
Výstavba kamerového dohledu CCTV (Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh)
na určených portálech LŘD na dálnici D5. Předmětem tohoto objektu jsou také koordinační
práce a SW úpravy v příslušném místním centru dopravní telematiky, spojené s integrací nově
instalovaných prvků kamerového dohledu do dohledového systému.
SO 498-D0 Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD
Výstavba datových tras pro připojení rozvaděčů dálničního informačního systému (DIS)
pro zařízení portálů LŘD a PDZ ve zvoleném úseku dálnice D0. Bude provedena odbočka
z páteřního optického kabelu OK DIS. V SDP, v místě protlaku a výkopu řešeného v rámci
SO 430, bude přes stávající optotrubky ŘSD osazena nová odbočná šachta, ve které bude
přerušena optotrubka s optickým kabelem OK DIS. Na kabel bude navařena odbočná optická
spojka. Odbočná šachta v SDP bude provedena dle požadavků PPK-KAB. V rámci tohoto SO
bude vybudována část páteřní optické trasy s kabelem OK DIS, a to od km 27,500
do km 28,040.
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SO 498-D1 Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD
Výstavba datových tras pro připojení rozvaděčů dálničního informačního systému (DIS)
pro zařízení portálů LŘD a PDZ ve zvoleném úseku dálnice D1. Bude provedena odbočka
z páteřního optického kabelu OK DIS. V SDP, v místě protlaku a výkopu řešeného v rámci
SO 430, bude přes stávající optotrubky ŘSD osazena nová odbočná šachta, ve které bude
přerušena optotrubka s optickým kabelem OK DIS. Na kabel bude navařena odbočná optická
spojka. Odbočná šachta v SDP bude provedena dle požadavků PPK-KAB. V rámci tohoto SO
bude vybudována část páteřní optické trasy s kabelem OK DIS, a to od km 0,335
do km 0,050.
SO 498-D5 Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD
Výstavba datových tras pro připojení rozvaděčů dálničního informačního systému (DIS)
pro zařízení portálů LŘD a PDZ ve zvoleném úseku dálnice D5. Bude provedena odbočka
z páteřního optického kabelu OK DIS. V SDP, v místě protlaku a výkopu řešeného v rámci
SO 430, bude přes stávající optotrubky ŘSD osazena nová odbočná šachta, ve které bude
přerušena optotrubka s optickým kabelem OK DIS. Na kabel bude navařena odbočná optická
spojka. Odbočná šachta v SDP bude provedena dle požadavků PPK-KAB.
SO 499.1-D0 Dálniční informační systém DIS
Výstavba rozvaděčů dálničního informačního systému (DIS) přednostně určených k přenosu
ovládání proměnného dopravního značení (PDZ) portálů LŘD a výstavba indukčních smyček
ve vozovce v místě portálů LŘD na dálnici D0. Vlastní PDZ jsou součástí objektu dopravního
značení. Dále jsou předmětem tohoto objektu také koordinační práce a SW úpravy
v příslušném místním centru dopravní telematiky, spojené s integrací nově instalovaných
prvků DIS do dohledového systému.
SO 499.1-D1 Dálniční informační systém DIS
Výstavba rozvaděčů dálničního informačního systému (DIS) přednostně určených k přenosu
ovládání proměnného dopravního značení (PDZ) portálů LŘD a výstavba indukčních smyček
ve vozovce v místě portálů LŘD na dálnici D1. Vlastní PDZ jsou součástí objektu dopravního
značení. Dále jsou předmětem tohoto objektu také koordinační práce a SW úpravy
v příslušném místním centru dopravní telematiky, spojené s integrací nově instalovaných
prvků DIS do dohledového systému.
SO 499.1-D5 Dálniční informační systém DIS
Výstavba rozvaděčů dálničního informačního systému (DIS) přednostně určených k přenosu
ovládání proměnného dopravního značení (PDZ) portálů LŘD a výstavba indukčních smyček
ve vozovce v místě portálů LŘD na dálnici D5. Vlastní PDZ jsou součástí objektu dopravního
značení. Dále jsou předmětem tohoto objektu také koordinační práce a SW úpravy
v příslušném místním centru dopravní telematiky, spojené s integrací nově instalovaných
prvků DIS do dohledového systému.
Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1) Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou dokumentací, která obsahuje výkres současného
stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení; případné
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3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

15)
16)

17)

změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.
Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický
dozor stavebníka nad prováděním stavby.
Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní podmínky
staveb pozemních komunikací.
Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo
nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemku.
Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby.
Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich
odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či
vedení respektovat předem stanovené relevantní požadavky jejich správců. Před započetím
stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich
aktualizaci.
Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí
být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto
inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dbát na ochranu
zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru
staveniště. Je nutné zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů pro stavebníka, provádějících
za provozu práce na dálnicích a v jejich těsné blízkosti, podle příslušných závazných směrnic
generálního ředitele ŘSD ČR (např. č. 4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích
a silnicích“, aj.).
Stavebník přijme taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby při provádění
stavebních prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy v přilehlých úsecích dálnic
D0, D1, D5 ani na okolních komunikacích.
Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením stavebních prací
povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení výstavby (§ 152
odst. 3 písm. a) stavebního zákona).
Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci případných investic souvisejících s předmětnou
stavbou.
Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení)
do prostoru jejich umístění v případě havárie.
Stavebník před zahájením stavebních prací projedná s příslušným silničním správním úřadem,
s dotčenými obcemi a s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí trasy staveništní dopravy
a případné objízdné trasy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne
potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy.
Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené
odstavné plochy.
Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník
zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování
nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy
či ke znečistění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi
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18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

26)

a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní
nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti
z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související
s přesunem sypkých materiálů.
Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických
kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze
na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění
staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané
lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz ust. § 18d vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele,
označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum
nabytí právní moci, termín dokončení stavby, atd.
Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2027.
Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doklady budou předloženy před
podáním žádosti o kolaudační souhlas.
Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního
či podzemního vedení, výrobny elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou
podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané,
zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona
písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či
distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech
byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek stanovených správcem
přenosové či distribuční soustavy.
Stavebník zajistí, aby vodorovné a svislé dopravní značení na dálnicích D0, D1 a D5 odpovídalo
aktuálnímu Stanovení místní (resp. přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích,
vydanému Ministerstvem dopravy.
Stavebník zajistí na území správního obvodu Praha 6 splnění požadavků souhrnného stanoviska
Úřadu městské části Praha 6, odboru dopravy a životního prostředí, č. j. MCP6 025148/2019
ze dne 1. 7. 2019 (citace kurzívou):
a) Při stavební činnosti bude odpad ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů,
které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo únikem odpadů.
b) Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude
mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny podle
následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír,
plast, nebezpečný odpad.
c) Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí
oprávněny.
d) Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu
zakrytou, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu.
e) Při manipulaci s prašným materiálem budou aplikována účinná opatření, která povedou
k minimalizaci zatěžování okolního prostředí prachem. Zcela nezbytné je, aby bylo po celou
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27)

28)

29)

dobu stavební činnosti dbáno na šetrné zacházení s veškerým prašným materiálem. Prašnost
je třeba snižovat důsledným zkrápěním staveniště. Vozidla vyjíždějící z jeho prostoru musí
být vždy důkladně očištěna. Rovněž navazující veřejné komunikace je nezbytné udržovat
v čistém stavu. Ložné plochy nákladních vozidel, která budou převážet prašný materiál, musí
být vždy zakrývány plachtami.
Stavebník zajistí na území správního obvodu Praha 11 splnění požadavků souhrnného
stanoviska
Úřadu
městské
části
Praha
11,
odboru
životního
prostředí,
č. j. MCP11/19/007266/OŽP/Hako ze dne 28. 2. 2019 (citace kurzívou):
a) Při zemních pracích bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou
produkci prachu.
b) Při manipulaci s výkopkem a jinými prašnými materiály a při nakládání bude použito
postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu.
c) Mezideponie výkopku a jiného prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak,
aby jejich povrch nevysychal.
d) Při odvozu výkopku bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.
e) Budou odstraňovány mechanické a další nečistoty ulpěné na podvozcích vozidel
a stavebních mechanismů.
f) Bude prováděna pravidelná očista znečištěných komunikací při výstavbě.
g) Stavební odpady vytříděné dle druhů budou uloženy do velkoobjemového kontejneru na
stavební odpad, ve kterém bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku,
nebo bude stavební odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo
k odstranění, stavební odpad nebude volně odložen na pozemku.
h) Celý prostor stavby bude zajištěn tak, aby sypké materiály nemohly být roznášeny větrem,
vodou či jinak a neznečišťovaly nejen vlastní staveniště, ale ani přilehlá veřejná
prostranství.
Stavebník zajistí na území správního obvodu Praha 13 splnění požadavků souhrnného
stanoviska Úřadu městské části Praha 13, odboru životního prostředí, č. j. OŽP/P13-03156/2019
ze dne 20. 2. 2019 (citace kurzívou):
a) Veškeré pojezdové trasy budou zpevněné.
b) Před výjezdem vozidel ze staveniště bude zajištěno očišťování nečistot z pneumatik
a podběhů.
c) Na staveništi musí být zařízení umožňující skrápění možných zdrojů prašnosti.
d) Mezideponie prašného materiálu musejí být zajištěny před úniky tuhých látek hrazením nebo
jiným účinným způsobem (překrytím fólií, sítí, plachtou), příp. budou průběžně zvlhčovány
tak, aby jejich povrch zůstal vlhký.
e) Nákladní prostor automobilů musí být zajištěn proti jakémukoliv úniku převáženého
materiálu např. plachtou.
f) Pojezdová rychlost techniky a vozidel na staveništi bude omezena na 20 km/h.
g) U manipulační techniky a technologických zařízení budou použita zařízení, která splňují
emisní normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší.
Stavebník zajistí na území správního obvodu Praha 17 splnění požadavků souhrnného
stanoviska Úřadu městské části Praha 17, odboru životního prostředí a dopravy, č. j. ÚMČP17
000936/2019ŽPD/Šr ze dne 14. 5. 2019 (citace kurzívou):
a) Vzniklý odpad požadujeme důsledně třídit dle druhů a kategorií a předávat pouze osobám,
které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Pouze nebudou-li recyklace
nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce.
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30)

31)

32)

b) Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad
bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
c) Před zahájením užívání stavby předloží stavebník doklad o způsobu odstranění a nakládání
s odpady ze stavební činnosti (faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadu)
ke kontrole, pokud jejich další využití není možné.
d) Údržba přístupových komunikací, plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.
e) Při nakládání suti a jiných prašných materiálů musí být použito postupů, které zajistí nízkou
produkci prachu.
f) Před výjezdem vozidel ze staveniště bude zajištěno odstraňování nečistot z pneumatik
a podběhů.
g) Na staveništi musí být zařízení umožňující skrápění možných zdrojů prašnosti.
h) Stavebník vhodnými prostředky zajistí přístup k sousedním nemovitostem a ovládacím
prvkům inženýrských sítí po celou dobu realizace stavby.
i) V případě potřeby stavebník vhodnými technickými prostředky zajistí důkladný průběžný
úklid přilehlých komunikací. Pokud budou využívána vozidla stavby, bude prováděno jejich
čištění tak, aby nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací.
j) Zábor dotčených komunikací v souvislosti se stavební činností podléhá povolení podle § 25
zákona o pozemních komunikacích, v případě potřeby záboru stavebník požádá o povolení
silniční správní úřad a předloží návrh DIO min. 4 týdny před realizací.
Stavebník zajistí na území správního obvodu ORP Beroun splnění požadavku závazného
stanoviska Městského úřadu Beroun, odboru životního prostředí, č. j. MBE/33317/2019/ŽP-HrS
ze dne 6. 8. 2019 (citace kurzívou):
a) V souvislosti s realizací předmětného stavebního záměru nedojde k dotčení PUPFL
p. č. 423/22, 423/13, 423/19, 423/20, 423/21, 375/3, 423/1, 365/3, 365/17, 419/4, 419/1,
419/5, 419/6, 342/4 a 342/2 vše v k. ú. Beroun, p. č. 1819/1, 1827/2, 1927/1, 1834, 1850,
1860, 1908/2, 1904, 1917, 1937, 1943, 1950, 1961, 1968, 1975, 1979, 1989 vše v k. ú. Vráž
u Berouna, p. č. 769 v k. ú. Loděnice u Berouna a p. č. 112/1 a 115/1 oba v k. ú. Chrustenice
ani k poškození lesních porostů na nich rostoucích včetně kořenového systému dřevin, a to
ani ukládáním stavebního či výkopového materiálu.
Stavebník zajistí na území správního obvodu ORP Říčany splnění požadavků závazného
stanoviska Městského úřadu Říčany, č. j. 132977/2019-MURI/OŽP-00081 ze dne 9. 5. 2019
(citace kurzívou):
a) Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou sloužit jako deponie zeminy z výkopových
prací, složiště materiálu nebo jako skládka odpadu nebo k umístění provizorních staveb.
b) Nedojde k poškození v nadzemní ani kořenové části okolního lesního porostu; nepřípustné je
i dočasné zahrnutí bází stromů zeminou.
c) Na pozemek určený k plnění funkcí lesa nebudou vjíždět žádné mechanismy.
Stavebník zajistí na území správního obvodu Praha 11 splnění požadavků souhlasu s trvalým
odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Úřadu městské části Praha 11,
odboru životního prostředí, č. j. MCP11/20/053694/OŽP/Vlac ze dne 11. 11. 2020 (citace
kurzívou):
a) Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení hranic záboru zemědělské půdy
v terénu a zajištěno, aby tyto hranice nebyly stavebníkovou činností narušovány a svévolně
posouvány.
b) Na pozemky přilehlé k odnímaným bude zabezpečen provozně vyhovující přístup.
c) Po nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dojde
na odnímaných částech pozemků, tj. 61 m2, k provedení skrývky kulturních vrstev půdy
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33)

34)

o mocnosti cca 18 - 35 cm o celkovém množství cca 16,7 m2, dle pedologického průzkumu
zpracovaného spol. GeoTec-GS, a.s. v září 2020. Vzhledem k předpokládané nízké kvalitě
ornice v místě trvalého záboru v důsledku působení negativních vlivů z provozu dálnice
(ropné produkty, solanka apod.) bude deponovaná ornice použita pro zpětné ohumusování
po dokončení terénních úprav na dotčených pozemcích a případné přebytky budou uloženy
na příslušnou skládku. Za provedení výše uvedené skrývky a využití skryté humózní zeminy
zodpovídá stavebník.
d) O činnostech souvisejících se skrývkou bude podle § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb.,
o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, veden protokol.
Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití
a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy
půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.
e) Během výstavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných
látek poškozujících zemědělský půdní fond.
Stavebník zajistí na území správního obvodu ORP Říčany splnění požadavků souhlasu
s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Městského úřadu Říčany,
č. j. 344936/2020-MURI/OŽP/00151 ze dne 4. 12. 2020 (citace kurzívou):
a) Stavebník oznámí Městskému úřadu Říčany zahájení realizace záměru, a to nejpozději
15 dnů před zahájením.
b) Sejmutá kulturní vrstva půdy, popřípadě i hlouběji uložená zúrodnění schopná zemina bude
skryta odděleně, bude zajištěno její hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely
rekultivace.
c) Bude veden protokol o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či
jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy,
v němž se uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti
a účelnosti využívání těchto zemin.
d) Za vedení deníku ručí osoba pověřená stavebním dozorem stavby, nebo odborným vedením
stavby, popř. zhotovitel.
Stavebník zajistí splnění požadavků závazného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy,
odboru pozemních komunikací a drah, č. j. MHMP-801814/2019/PKD-O2/No ze dne 2. 5. 2019
(citace kurzívou):
a) Stavebník dodrží Obecné podmínky pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu
metra vydané Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. a podmínky JDCM a Svodné komise
DP, a.s.
b) Stavbou nesmí dojít k poškození stávajících objektů a inženýrských sítí ve správě JDCM.
c) Stavbou nesmí dojít k omezení nebo ohrožování provozování speciální dráhy (metra)
a drážní dopravy.
d) Na stavbě nesmí být použity mechanismy a zařízení, jejichž činnost by mohla nepříznivě
ovlivnit provoz metra a zařízení metru náležející.
e) Na zařízení metra nesmí být napojena zařízení, která s provozem metra nesouvisí
bez předchozího projednání s drážním správním úřadem.
f) V případě možného ovlivnění tubusu metra v průběhu stavby nebo po jejím dokončení zajistí
stavebník měření jeho deformací.
g) Uvedením stavby do provozu nesmí být ohrožen bezpečný a plynulý provoz metra. Stavba
musí být udržována tak, aby byl vyloučen nepříznivý vliv stavby na provoz metra.
h) Stavebník zajistí pasivní ochranu stavby proti bludným proudům.
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35)

36)

Stavebník zajistí splnění požadavků závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební územního odboru Praha, č. j. DUCR-39553/19/Lj ze dne 23. 7. 2019 (citace kurzívou):
a) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
b) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
c) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná
ochranná opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat
s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
d) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby.
e) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, které
Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona o drahách.
Stavebník zajistí splnění požadavků závazného stanoviska Ministerstva obrany, sekce nakládání
s majetkem, odboru ochrany územních zájmů, č. j. 107491/2019-1150-OÚZ-PHA ze dne
10. 12. 2019 (citace kurzívou):
a) Souběhy a křížení s podzemním vedením vojenské správy musí být provedeny podle platných
předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 6113, 33 4050 a dalších technických předpisů
a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník
zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem
podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR
k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště
a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.
b) Podzemní komunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo
na betonovou desku či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit
před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci
podzemního vedení na tel. č. 724 801 177 (VÚ 3255 Praha, kpt. Ing. Miroslav Kalivoda).
Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně
zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru,
tj. minimálně 1,5 m na obě strany od telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně
a s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem
odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být
ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní
vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního
vedení budou dodrženy příslušné technické normy, a to především s ohledem na dodržení
hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod. V ochranném pásmu 1,5 m na obě
strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek.
c) Výsadbu trvalých porostů provádět 2 m od osy kabelu. V prostoru ochranného pásma kabelu
je zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo
dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je
nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po
záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce
podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky
stavby. Zároveň si VÚ 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly
dodržování zde stanovených podmínek na základě ustanovení § 4 odst. 6 zákona
č. 183/2006 Sb.
d) Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat
si minimálně 14 dní před započetím zemních prací vytýčení podzemního telekomunikačního
vedení jeho provozovatelem na tel. č. 602 226 257 (VÚ 3255 Praha, Ing. Libor Macháček),
který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany tak, aby nebyla narušena jeho
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provozuschopnost. Prostředky k vytýčení a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí
k vytýčování v terénu žadatel.
Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů jsou:
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupený na základě plné
moci společností PUDIS, a.s., Podbabská 20, 160 00 Praha 6
 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
 Městská část Praha 6, Československé armády 23, 160 00 Praha 6
 Městská část Praha 11, Ocelíkova 1, 149 00 Praha 4
 Městská část Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 5
 Městská část Praha-Zličín, Tylovická 2, 155 21 Praha 5
 Městská část Praha-Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
 Městská část Praha-Újezd, Kateřinské nám. 1, 149 00 Praha 4
 Město Hostivice, Husovo nám. 13, 253 01 Hostivice
 Obec Chrášťany, Plzeňská 28, 252 19 Rudná
 Město Rudná, Masarykova 53, 252 19 Rudná
 Obec Drahelčice, Na návsi 25, 252 19 Rudná
 Obec Nučice, Kubrova 31, 252 16 Nučice
 Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 267 12 Loděnice
 Obec Loděnice, Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice
 Obec Vráž, Školní 259, 267 11 Vráž
 Město Beroun, Husovo nám. 1, 266 01 Beroun
 Obec Průhonice, Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice
 Obec Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Říčany
 Obec Nupaky, Nupacká 106, 251 01 Říčany
 Obec Modletice, Modletice 6, 251 01 Říčany
 Město Říčany, Masarykovo nám. 40, 251 01 Říčany
 Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice
 Obec Kunice, Kunice 92, 251 63 Strančice
 Obec Mirošovice, Na ohradě 190, 251 66 Senohraby
 CETIN, a.s., Českomoravská 19, 190 00 Praha 9
 T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 1, 148 00 Praha 4
 Vodafone Czech Republic, a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5
 České radiokomunikace, a.s., Skokanská 1, 169 00 Praha 6
 Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a, 186 00 Praha 8
 Telia Carrier Czech Republic, a.s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3
 UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
 NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 8, 140 21 Praha 4
 GridServices, s.r.o., Plynárenská 1, 602 00 Brno
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 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U plynárny 500, 145 08 Praha 4
 PREdistribuce, a.s., Svornosti 19a, 150 00 Praha 5
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín
 Telco Pro Services, a.s., Duhová 3, 140 00 Praha 4
 ČEPS, a.s., Elektrárenská 2, 101 52 Praha 10
 CEFIL, s.r.o., Zelený pruh 99, 140 00 Praha 4
 SITEL, s.r.o., Baarova 15, 140 00 Praha 4
 Technické služby Průhonice, s.r.o., K dálnici 439, 252 43 Průhonice
 KSF, s.r.o., Azalková 23, 102 00 Praha 10
 KPV Beta, s.r.o., U družstva Práce 44, 140 00 Praha 4
 Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 1, 102 00 Praha 10
 Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 3, 266 01 Beroun
 1. SčV, a.s., Novohospodská 93, 261 01 Příbram
 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 00 Praha 5
 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42, 190 22 Praha 9
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 130 00 Praha 3
 Stone Hill, a.s., Na struze 1, 110 00 Praha 1
 Domo Development II, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5
 DMO Invest, a.s., Heineho 8, 160 00 Praha 6
 Komerční park Čestlice, s.r.o., Brodská 570, 261 01 Příbram
 Volvo Group Czech Republic, s.r.o., Obchodní 109, 251 01 Čestlice
 Římskokatolická farnost Rudná-Hořelice, 5. května 1, 252 19 Rudná
 Ing. Ondřej Brynda, U Dobré vody 9, 266 01 Beroun
 Alena Lichocká, U Dobré vody 11, 266 01 Beroun
 Jindřiška Mrkvičková, Na vinobraní 58, 106 00 Praha 10
 Otakar Ženíšek, Záběhlická 129, 106 00 Praha 10
 Michal Adámek, Radimovická 17, 149 00 Praha 4
 Monika Benčeková, Radimovická 19, 149 00 Praha 4
 Helena Burešová, Radimovická 21, 149 00 Praha 4
 Petr Dobiáš, Radimovická 17, 149 00 Praha 4
 Marcela Dobiášová, Radimovická 17, 149 00 Praha 4
 Ing. Eva Forgáčová, Lípa 166, 582 57 Lípa
 Alena Goldová, Radimovická 19, 149 00 Praha 4
 Marek Janouch, Radimovická 19, 149 00 Praha 4
 Klára Janouchová, Radimovická 19, 149 00 Praha 4
 Miroslav Jireček, Radimovická 21, 149 00 Praha 4
 Petr Kment, Ke škole 3, 149 00 Praha 4
 Václav Lejčko, Radimovická 19, 149 00 Praha 4
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 Olga Lejčková, Radimovická 19, 149 00 Praha 4
 Václav Norek, Radimovická 17, 149 00 Praha 4
 Václava Norková, Radimovická 17, 149 00 Praha 4
 Alena Petlanová, Radimovická 21, 149 00 Praha 4
 Pham Thanh Long, Radimovická 17, 149 00 Praha 4
 Le Phuong Trang, Radimovická 17, 149 00 Praha 4
 Milan Rolc, Radimovická 21, 149 00 Praha 4
 Lucie Rolcová, Radimovická 21, 149 00 Praha 4
 PhDr. Ivana Růžičková, Radimovická 21, 149 00 Praha 4
 Petr Růžička, Radimovická 21, 149 00 Praha 4
 Eva Říhová, Radimovická 19, 149 00 Praha 4
 Václav Shejbal, Bachova 12, 149 00 Praha 4
 Alena Shejbalová, Bachova 12, 149 00 Praha 4
 Stavební bytové družstvo Vyšehrad, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4
 Karolína Surová, K halám 724, 252 44 Psáry
 Jiří Šoufek, Radimovická 17, 149 00 Praha 4
 Jitka Šoufková, Radimovická 17, 149 00 Praha 4
 Denisa Valo, Radimovická 21, 149 00 Praha 4
 Marie Hlavatá, Formanská 42, 149 00 Praha 4
 Jiří Janovský, Nad výpustí 111, 149 00 Praha 4
 Miroslav Janovský, K Sukovu 105, 149 00 Praha 4
 Václav Janovský, K Sukovu 103, 149 00 Praha 4
 Ing. Jaroslav Dvořák, Fibichova 9, 251 01 Říčany
Odůvodnění:
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390,
zastoupený na základě plné moci společností Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4,
IČ: 45272387, podal dne 17. 7. 2020 žádost o společné územní rozhodnutí a stavební povolení
na stavbu „LŘD okolo Prahy“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení. Ke dni 7. 12. 2020 doplnil stavebník svou žádost o zbývající nezbytné náležitosti.
Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic oznámilo podle § 94m
odst. 1 stavebního zákona pod č. j. 640/2020-910-IPK/2 ze dne 16. 12. 2020 zahájení společného
územního a stavebního řízení. Současně upozornilo účastníky řízení i dotčené orgány, že mohou své
námitky, resp. svá stanoviska k předmětné stavbě uplatnit nejpozději do ústního jednání dne
12. 1. 2021, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Protože jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek pro její
umístění a provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona
od ohledání na místě.
Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout
do dokumentace a podkladů rozhodnutí, a to na odboru infrastruktury a územního plánu
Ministerstva dopravy a na ústním jednání.
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Účastník řízení, společnost DMO Invest, a.s., vznesl dne 8. 1. 2021 námitky vůči umístění
stavby na pozemku p. č. 587/1 v k. ú. Průhonice, jenž je v jeho vlastnictví. Připomínka byla
následně vyslyšena stavebníkem a došlo k úpravě projektové dokumentace (viz níže).
Ústní jednání se konalo dne 12. 1. 2021 v budově Ředitelství silnic a dálnic ČR, Práčská 3,
106 00 Praha 10.
Během ústního jednání vznesli účastníci řízení Domo Development II, s.r.o. a Obec Čestlice
připomínku, že jim přede dnem ústního jednání nebyla k dispozici projektová dokumentace,
a jelikož se stavba nachází přímo na jejich pozemcích a je v potenciálním střetu s jejich záměry,
požádali o zaslání projektové dokumentace a o možnost se k ní podrobně vyjádřit. Stavebník
přislíbil zaslání projektové dokumentace a speciální stavební úřad stanovil termín pro doložení
stanovisek účastníků řízení, kteří o tuto možnost na ústním jednání požádali, nejpozději
do 11. 2. 2021.
Účastnice řízení, paní Marie Hlavatá, vznesla na jednání námitku, že nebylo řešeno finanční
vyrovnání s majiteli pozemků a postup nebyl s majiteli pozemků nijak koordinován. K uvedené
námitce speciální stavební úřad konstatuje, že majetkoprávní vyrovnání není předmětem tohoto
stavebního řízení. Koordinaci přípravy s majiteli pozemků nemůže speciální stavební úřad před
zahájením projednávání ve správním řízení vyžadovat, záměr byl projednán nyní v rámci
společného územního a stavebního řízení.
Účastník řízení, Římskokatolická farnost Rudná-Hořelice, vznesl na jednání připomínku vůči
umístění stavby na pozemku p. č. 78/21 v k. ú. Hořelice, jenž je v jeho vlastnictví. Připomínka byla
následně vyslyšena stavebníkem a došlo k úpravě projektové dokumentace (viz níže).
Paní Jitka Serdelová na jednání požádala o zaslání projektové dokumentace a možnost
uplatnit případné připomínky ve stanoveném termínu. Dne 11. 2. 2021 paní Jitka Serdelová sdělila,
že na základě seznámení se s projektovou dokumentací nemá proti stavbě připomínky.
Účastník řízení, společnost Domo Development II, s.r.o. vznesl dne 10. 2. 2021, tedy
v termínu stanoveném během ústního jednání, námitky proti stavbě z důvodu kolize s jeho
připravovaným stavebním záměrem. Tyto námitky byly dále řešeny stavebníkem s cílem dosažení
koordinace.
Dne 26. 2. 2021 stavebník předložil speciálnímu stavebnímu úřadu projektovou dokumentaci
se zapracováním dílčích úprav na základě požadavků účastníků řízení. Došlo k následujícím
úpravám:
- z pozemku p. č. 78/21 v k. ú. Hořelice byl odstraněn SO 430 Přípojky nízkého napětí na základě požadavku vlastníka pozemku, Římskokatolické farnosti Rudná - Hořelice; bylo
posunuto napojovací místo z pozemku vlastníka na pozemek p. č. 385/2 ve vlastnictví
stavebníka
- z pozemku p. č. 587/1 v k. ú. Průhonice byl odstraněn SO 430 Přípojky nízkého napětí a SO
498 Systém SOS-DIS - na základě požadavku vlastníka pozemku, DMO Invest, a.s.; vedení
trasy přípojky bylo posunuto do pozemku p. č. 587/3 ve vlastnictví stavebníka
- byla provedena úprava trasy SO 430 D1 Přípojky NN v pozemku p. č. 351/24
v k. ú. Čestlice na základě požadavku vlastníka tohoto pozemku, Obce Čestlice
- byla provedena úprava řešení portálu v km 6,895 na D1 spočívající ve zvětšení rozpětí
portálu tak, aby stojka na vnější straně dálnice byla v zákrytu s blízkými pilíři nadjezdu
a zároveň byla umožněna budoucí realizace rampy k připravovanému dálničnímu nájezdu,
a to na základě požadavku vlastníka pozemku p. č. 391/3 v k. ú. Čestlice, Domo
Development II, s.r.o.
Na základě výše uvedených úprav stavebník rovněž zúžil žádost o vydání společného
povolení, a sice o pozemky p. č. 78/21 v k. ú. Hořelice a p. č. 587/1 v k. ú. Průhonice, na nichž se
po těchto úpravách projektové dokumentace předmětná stavba nebude nacházet.
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Speciální stavební úřad opatřením č. j. 640/2020-910-IPK/27 ze dne 5. 3. 2021 v souladu
s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu oznámil účastníkům uvedené změny a umožnil
účastníkům řízení se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům.
Účastník řízení, společnost Domo Development II, s.r.o., dne 25. 3. 2021 potvrdil, že úprava
projektové dokumentace s ním byla koordinována a současně stáhl svou námitku proti stavbě
podanou dne 10. 2. 2021.
Během stanovené lhůty nebyly proti doplněným podkladům vzneseny žádné námitky.
V průběhu společného řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že projektová dokumentace byla
zpracována osobami s příslušnou autorizací. Stavebník doložil doklady o majetkoprávním
vypořádání pozemků pro stavbu v potřebném rozsahu.
Byla doložena souhlasná závazná stanoviska orgánů územního plánování podle § 96b
stavebního zákona, vydaná Magistrátem hlavního města Prahy, odborem územního rozvoje,
č. j. MHMP 359894/2019 ze dne 27. 2. 2019 a Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem
územního plánování a stavebního řádu, č. j. 045816/2019/KUSK ze dne 1. 4. 2019.
Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení, doložená ke společnému
řízení, byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. Jedná se zejména
o následující:
 souhrnné stanovisko Úřadu městské části Praha 6, odboru dopravy a životního prostředí,
č. j. MCP6 025148/2019 ze dne 1. 7. 2019
 souhrnné stanovisko Úřadu městské části Praha 11, odboru životního prostředí, č. j. MCP11/
19/007266/OŽP/Hako ze dne 28. 2. 2019
 souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Úřadu městské
části Praha 11, odboru životního prostředí, č. j. MCP11/20/053694/OŽP/Vlac ze dne
11. 11. 2020
 souhrnné stanovisko Úřadu městské části Praha 13, odboru životního prostředí,
č. j. OŽP/P13-03156/2019 ze dne 20. 2. 2019
 souhrnné stanovisko Úřadu městské části Praha 17, odboru životního prostředí a dopravy,
č. j. ÚMČP17 000936/2019ŽPD/Šr ze dne 14. 5. 2019
 souhrnné stanovisko Městského úřadu Černošice, č. j. MUCE 51421/2019 OSU ze dne
12. 8. 2019
 závazné stanovisko Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, č. j. MUCE
15425/2019 OŽP/Zan ze dne 4. 3. 2019
 závazné stanovisko Městského úřadu Beroun,
č. j. MBE/9390/2019/ŽP-HaL ze dne 8. 2. 2019

odboru

životního

prostředí,

 závazné stanovisko Městského úřadu Beroun,
č. j. MBE/33317/2019/ŽP-HrS ze dne 6. 8. 2019

odboru

životního

prostředí,

 souhrnné stanovisko Městského úřadu Říčany, č. j. 35327/2019/MURI/OŽP/00354 ze dne
12. 3. 2019
 závazné stanovisko Městského úřadu Říčany, č. j. 132977/2019-MURI/OŽP-00081 ze dne
9. 5. 2019
 souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu Městského
úřadu Říčany, č. j. 344936/2020-MURI/OŽP/00151 ze dne 4. 12. 2020
 vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, č. j. KHSSC
68043/2018 ze dne 21. 1. 2019
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 vyjádření Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky, č. j. MV-411-2/PO-PRE-2019 ze dne 15. 3. 2019
 závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu speciální dráhy Magistrátu hlavního
města Prahy, odboru pozemních komunikací a drah, č. j. MHMP-801814/2019/PKD-O2/No
ze dne 2. 5. 2019
 závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební - územního odboru Praha, č. j. DUCR39553/19/Lj ze dne 23. 7. 2019
 závazné stanovisko Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky, č. j. MV-220772/OBP-2019 ze dne 8. 2. 2019
 závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany
územních zájmů, č. j. 107491/2019-1150-OÚZ-PHA ze dne 10. 12. 2019
 vyjádření Státního pozemkového úřadu, č. j. SPU 357327/2018 ze dne 16. 8. 2018
 vyjádření CETIN, a.s., č. j. 573994/19 ze dne 25. 3. 2019, č. j. 573978/19 ze dne
25. 3. 2019, č. j. 573942/19 ze dne 25. 3. 2019, č. j. 573254/19 ze dne 26. 3. 2019, č. j.
573762/19 ze dne 30. 4. 2019, č. j. 573818/19 ze dne 30. 4. 2019
 vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., č. j. E09000/19 ze dne 1. 3. 2019, č. j. E09189/19
ze dne 4. 3. 2019, č. j. E09220/19 ze dne 4. 3. 2019
 vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., č. j. 191126-0856142938 ze dne 2. 12. 2019,
č. j. 191126-1133142991 ze dne 2. 12. 2019, č. j. 191126-1019142963 ze dne 2. 12. 2019,
č. j. 191126-1120142986 ze dne 2. 12. 2019, č. j. 191126-1127142988 ze dne 2. 12. 2019
 vyjádření Českých radiokomunikací, a.s., č. j. UPTS/OS/247338/2020 ze dne 2. 6. 2020
 vyjádření Dial Telecom, a.s., č. j. CR673979 ze dne 20. 3. 2019
 vyjádření Telia Carrier Czech Republic, a.s., č. j. 1312001564 ze dne 19. 6. 2020
 vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., č. j. 1119/2019 ze dne 13. 6. 2019
 vyjádření NET4GAS, s.r.o., č. j. 6640/18/OVP/Z ze dne 17. 8. 2018
 vyjádření GridServices, a.s., č. j. 5001989619 ze dne 19. 9. 2019, č. j. 5001989625 ze dne
18. 9. 2019, č. j. 5001989612 ze dne 27. 8. 2019
 vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., č. j. 2019/OSDS/04697 ze dne 6. 8. 2019
 vyjádření PREdistribuce, a.s., č. j. 300063773 ze dne 19. 3. 2019
 vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č. j. 001109373895 ze dne 22. 6. 2020, č. j. 001103740423
ze dne 30. 4. 2019, č. j. 001104159193 ze dne 14. 6. 2019, č. j. 1106918662 ze dne
6. 1. 2020, č. j. 1106850115 ze dne 6. 1. 2020
 vyjádření Telco Pro Services, a.s., č. j. P3A20000023242 ze dne 10. 6. 2020,
č. j. 0201082290 ze dne 9. 6. 2020, č. j. 0201082925 ze dne 10. 6. 2020, č. j. 0201082399 ze
dne 9. 6. 2020
 vyjádření ČEPS, a.s., č. j. 816/19/KOC/Ro ze dne 9. 8. 2019, č. j. 1028/2021/OLE ze dne
15. 2. 2021
 vyjádření CEFIL, s.r.o. ze dne 21. 8. 2018
 vyjádření SITEL, s.r.o., č. j. 1112002698 ze dne 19. 6. 2020
 vyjádření Technických služeb Průhonice, s.r.o., č. j. 32/20/Ohnh ze dne 3. 6. 2020
 vyjádření KSF, s.r.o. ze dne 25. 7. 2018
 vyjádření KPV Beta, s.r.o., č. j. 18-175-6 ze dne 5. 4. 2019
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 vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., č. j. PVK 14522/ÚTPČ/19 ze dne
30. 5. 2019
 vyjádření Vodovodů a kanalizací Beroun, a.s., č. j. O191-19984/2019 ze dne 16. 12. 2019
 vyjádření 1. SčV, a.s., č. j. TÚŘ/O20800075338/20 ze dne 25. 6. 2020
 vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s.o., č. j. S-8126/MS-8472/2019-SŽDC-OŘPHA-OPS ze dne 2. 4. 2019
 vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., č. j. 0932019/5320/St ze dne
18. 4. 2019
 vyjádření Lesů České republiky, s.p., č. j. LCR955/000243/2019 ze dne 31. 1. 2019,
č. j. LCR954/000407/2019 ze dne 14. 2. 2019
 vyjádření Povodí Vltavy, s.p., č. j. 12934/2019-242-Mš ze dne 27. 2. 2019, č. j. 13081/2019242-Mš ze dne 28. 2. 2019
Speciální stavební úřad stanovil podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů
především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, minimalizace
negativních vlivů stavební činnosti na okolí, bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky
rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby
ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.
Speciální stavební úřad došel po provedeném společném územním a stavebním řízení
k závěru, že stavbou „LŘD okolo Prahy“ nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně
omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože v průběhu společného územního a stavebního řízení nebyly shledány důvody, které
by bránily schválení stavebního záměru, rozhodl speciální stavební úřad tak, jak je uvedeno
ve výroku.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat rozklad k ministru dopravy
prostřednictvím odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka
Svobody 12, 110 15 Praha 1, ve lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné rozhodnutí nenabude právní moci.
Společné rozhodnutí pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do dvou let ode dne, kdy
nabylo právní moci.

Ing. Josef Kubovský
ředitel
Odbor infrastruktury a územního plánu
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce
následujících úřadů:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 (na úřední desce a elektronicky
s možností dálkového přístupu)
Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
Úřad městské části Praha 6, Československé armády 23, 160 00 Praha 6
Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 1, 149 00 Praha 4
Úřad městské části Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 5
Úřad městské části Praha-Zličín, Tylovická 2, 155 21 Praha 5
Úřad městské části Praha-Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské nám. 1, 149 00 Praha 4
Městský úřad Hostivice, Husovo nám. 13, 253 01 Hostivice
Obecní úřad Chrášťany, Plzeňská 28, 252 19 Rudná
Městský úřad Rudná, Masarykova 53, 252 19 Rudná
Obecní úřad Drahelčice, Na návsi 25, 252 19 Rudná
Obecní úřad Nučice, Kubrova 31, 252 16 Nučice
Obecní úřad Chrustenice, Chrustenice 69, 267 12 Loděnice
Obecní úřad Loděnice, Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice
Obecní úřad Vráž, Školní 259, 267 11 Vráž
Městský úřad Beroun, Husovo nám. 1, 266 01 Beroun
Obecní úřad Průhonice, Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice
Obecní úřad Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Říčany
Obecní úřad Nupaky, Nupacká 106, 251 01 Říčany
Obecní úřad Modletice, Modletice 6, 251 01 Říčany
Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 40, 251 01 Říčany
Obecní úřad Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice
Obecní úřad Kunice, Kunice 92, 251 63 Strančice
Obecní úřad Mirošovice, Na ohradě 190, 251 66 Senohraby

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Ministerstva dopravy.

Vyvěšeno dne: ............................

Ministerstvo dopravy
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 660 03 008

Sejmuto dne: ............................
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Rozdělovník:
účastníci řízení podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené společností
Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4
2. Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
3. Městská část Praha 6, Československé armády 23, 160 00 Praha 6
4. Městská část Praha 11, Ocelíkova 1, 149 00 Praha 4
5. Městská část Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 5
6. Městská část Praha-Zličín, Tylovická 2, 155 21 Praha 5
7. Městská část Praha-Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
8. Městská část Praha-Újezd, Kateřinské nám. 1, 149 00 Praha 4
9. Město Hostivice, Husovo nám. 13, 253 01 Hostivice
10. Obec Chrášťany, Plzeňská 28, 252 19 Rudná
11. Město Rudná, Masarykova 53, 252 19 Rudná
12. Obec Drahelčice, Na návsi 25, 252 19 Rudná
13. Obec Nučice, Kubrova 31, 252 16 Nučice
14. Obec Chrustenice, Chrustenice 69, 267 12 Loděnice
15. Obec Loděnice, Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice
16. Obec Vráž, Školní 259, 267 11 Vráž
17. Město Beroun, Husovo nám. 1, 266 01 Beroun
18. Obec Průhonice, Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice
19. Obec Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Říčany
20. Obec Nupaky, Nupacká 106, 251 01 Říčany
21. Obec Modletice, Modletice 6, 251 01 Říčany
22. Město Říčany, Masarykovo nám. 40, 251 01 Říčany
23. Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice
24. Obec Kunice, Kunice 92, 251 63 Strančice
25. Obec Mirošovice, Na ohradě 190, 251 66 Senohraby
ve smyslu ustanovení 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací se účastníkům řízení podle § 94k písm. c)
až e) a případným dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou
následujícím úřadem po dobu 15 dnů:
26. Ministerstvo dopravy, - zde ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se veřejná vyhláška zasílá
též příslušným obecním úřadům (Následující úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu
30 dnů způsobem v místě obvyklým):
27. Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
28. Úřad městské části Praha 6, Československé armády 23, 160 00 Praha 6
29. Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 1, 149 00 Praha 4
30. Úřad městské části Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 5
31. Úřad městské části Praha-Zličín, Tylovická 2, 155 21 Praha 5
32. Úřad městské části Praha-Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4
33. Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské nám. 1, 149 00 Praha 4
34. Městský úřad Hostivice, Husovo nám. 13, 253 01 Hostivice
35. Obecní úřad Chrášťany, Plzeňská 28, 252 19 Rudná
36. Městský úřad Rudná, Masarykova 53, 252 19 Rudná
37. Obecní úřad Drahelčice, Na návsi 25, 252 19 Rudná
38. Obecní úřad Nučice, Kubrova 31, 252 16 Nučice
39. Obecní úřad Chrustenice, Chrustenice 69, 267 12 Loděnice
40. Obecní úřad Loděnice, Husovo nám. 4, 267 12 Loděnice
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Obecní úřad Vráž, Školní 259, 267 11 Vráž
Městský úřad Beroun, Husovo nám. 1, 266 01 Beroun
Obecní úřad Průhonice, Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice
Obecní úřad Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Říčany
Obecní úřad Nupaky, Nupacká 106, 251 01 Říčany
Obecní úřad Modletice, Modletice 6, 251 01 Říčany
Městský úřad Říčany, Masarykovo nám. 40, 251 01 Říčany
Obecní úřad Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice
Obecní úřad Kunice, Kunice 92, 251 63 Strančice
Obecní úřad Mirošovice, Na ohradě 190, 251 66 Senohraby

dotčené orgány:
51. Úřad městské části Praha 6, odbor územního rozvoje, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
52. Úřad městské části Praha 6, odbor dopravy a životního prostředí, Čs. armády 23, 160 52
Praha 6
53. Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, Ocelíkova 1, 149 41 Praha 4
54. Úřad městské části Praha 11, odbor životního prostředí, Ocelíkova 1, 149 41 Praha 4
55. Úřad městské části Praha 13, odbor výstavby, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 5
56. Úřad městské části Praha 13, odbor životního prostředí, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 5
57. Úřad městské části Praha 17, odbor výstavby, Žalanského 12b, 163 02 Praha 6
58. Úřad městské části Praha 17, odbor životního prostředí a dopravy, Žalanského 12b, 163 02
Praha 6
59. Městský úřad Hostivice, stavební úřad, Husovo nám. 13, 253 01 Hostivice
60. Městský úřad Rudná, stavební úřad, Masarykova 53, 252 19 Rudná
61. Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00 Praha 2
62. Městský úřad Beroun, stavební úřad, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun
63. Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun
64. Obecní úřad Průhonice, stavební úřad, Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice
65. Městský úřad Říčany, stavební úřad, Masarykovo nám. 40, 251 01 Říčany
66. Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 40, 251 01 Říčany
67. Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
68. Obecní úřad Velké Popovice, stavební úřad, Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice
69. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
70. Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Mariánské nám. 2, 110 01
Praha 1
71. Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1
72. Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Praha, Wilsonova 8, 121 06 Praha 2
73. Ministerstvo dopravy, silniční správní úřad, - zde 74. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7
75. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů
a řízení programů nemovité infrastruktury, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
na vědomí:
76. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ministerstvo dopravy
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 660 03 008

ID datové schránky: n75aau3
e-mail: posta@mdcr.cz
tel. +420 225 131 111
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