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Praha: 10.4.2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Závod Praha 

Na Pankráci 56 

145 05 PRAHA 4 

zast. 

PONTEX, spol. s r.o. 

Bezová 1658 

147 14  PRAHA 4 

 

 

Číslo jednací: 044344/2019/KUSK-DOP/Lac OZN                

Spisová značka: SZ_044344/2019/KUSK 

Vyřizuje: Helena Lacková   

Značka: DOP/Lac 

Oznámení zahájení stavebního řízení  
Veřejná vyhláška 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 (dále jen 

stavebník) podal 28.3.2019  žádost o vydání stavebního povolení  na stavbu:  

Oprava mostu  ev.č. 7-028, silnice I/7  

(provozní staničení km 28,283 – 28,535) mezi obcemi Třebíz, Lotouš 

na poz. parc.č. 426/3, 494/1, 494/2, 494/4, 494/5, 496/3, 497, 501, 502, 511/1, 511/2, 511/3, 512, 540/1, 540/2, 

540/3, 540/4, 540/6, 560/4, 560/6, 560/7, 560/8, 563/1, 563/2, 563/3, 563/4, 572/9, 704/1, 704/2, 721 a 

722v k.ú.Kutrovice a 28/1, 216/4, 216/31, 228/2m 378 a 393 v k.ú. Kvvílice 

(dále jen stavba) 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic 

I. třídy dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle ust. § 112 odst. 1 

stavebního zákona zahájení stavebního řízení. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry na staveništi 

a předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení, v souladu s ustanovením § 112  

odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání a místního šetření a určuje lhůtu 10 dnů od 

doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své 

námitky, popř. důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude 

přihlédnuto. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou 

moc, opravňující ho k takovému postupu 

Poučení 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 

řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se 

nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 

o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 
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Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo 

k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve výše stanovené 

lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou 

souhlasí.  

Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem 

k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, dle kterého mají účastníci řízení možnost 

před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, i ke způsobu jejich zjištění, případně 

navrhnout jejich doplnění speciální stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění 

tohoto práva k čemuž stanovuje lhůtu jeden týden od shora uvedené lhůty.  

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 2068 u Odboru dopravy 

Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 

17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě na tel. 257 280 139. 

 

 

otisk úředního razítka 

 

Helena Lacková         

odborná referentka silničního hospodářství 

 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu středočeského kraje 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po 

posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.  

 

Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 

 

Obdrží účastníci řízení: 

Obec Kutrovice, Kutrovice 26, 273 75 Třebíz 

Obec Kvílice, Kvílice 38, 273 75 Třebíz 

SPÚ, Husinecká 1024/11a, 130 00mPraha 3 Žižkov 

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, zast. 

K SÚS Střč. kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 

CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 

SČVaK, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

Povodí Vltavy, s.p.,  Závod Dolní  Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 

Eva Miková, Kutrovice 1, 273 75 Třebíz 

Marie Krausová, Kutrovice 53, 273 75 Třebíz 

Stanislav Kubeš, Slánská 258, 273 05 Smečno 

Václav Kubeš, Hrdlívská 238, 273 05 Smečno 

Libuše Kubíčková, Vašíčkova 506, 274 04 Kladno 

JUDr. Pavel Kučera, Unhošťská 1908, 272 01 Kladno Kročehlavy 

Eliška Jelínková, Třebíz 73, 273 75 Třebíz 
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Další účastníci řízení vlastníci sousedních nemovitostí veřejnou vyhláškou:  

identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly –  

k.ú. Kutrovice 462/1, 463, 462/2, 494/3, 516/2, 516/1, 517, 518, 519, 520, 566, 565, 572/6, 572/29, 710/, 568, 

572/8, 572/28, 572/12, 572/25, 572/24, 248, 250/3; k.ú. Kvílice 228/1, 216/28, 216/27, 216/13, 216/18, 216/17. 

 

Obec Kutrovice, Kutrovice 26, 273 75 Třebíz 

Obec Kvílice, Kvílice 38, 273 75 Třebíz 

(obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední 

desce na dobu nejméně 15 dnů) 

 

Dotčené orgány a ostatní:  

HZS Středočeského kraje, ÚO Kladno 

MÚ Slaný, ODSH, Velvarská 136, 274 53 Slaný   

MÚ Slaný, OŽP, Velvarská 136, 274 53 Slaný    

Povodí Vltavy, s.p.,  Závod Dolní  Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 

Policie ČR, správa Stř. kraje, odbor dopravní policie, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5 

spis 
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