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Slaný dne 26.05.2022

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,
kterého zastupuje SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, IČO 25793349, Olšanská č.p.
2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov
(dále jen "stavebník") dne 19.05.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
"D7 Kutrovice - Panenský Týnec" - SO 324, SO 325, SO 326
na pozemku parc. č. 913, 936, 937, 938, 1111 v katastrálním území Hořešovice, parc. č. 501, 502, 511/1,
511/2, 511/3, 512, 517, 518, 519, 520, 525, 526, 527, 529, 540/1, 540/2, 540/4, 540/6, 560/4 v
katastrálním území Kutrovice, parc. č. 1009, 1010 v katastrálním území Třebíz. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

Středočeský
Kutrovice, Hořešovice, Třebíz
Hořešovice, Kutrovice, Třebíz
parc. č. 913, 936, 937, 938, 1111 v
katastrálním území Hořešovice, parc. č. 501,
502, 511/1, 511/2, 511/3, 512, 517, 518, 519,
520, 525, 526, 527, 529, 540/1, 540/2, 540/4,
540/6, 560/4 v katastrálním území Kutrovice,
parc. č. 1009, 1010 v katastrálním území
Třebíz
Název vodního toku
Bakovský potok, Zlonický potok, Dřínovský
potok
Čísla hydrologického pořadí
1-12-02-051, 1-12-02-058, 1-12-02-067
Říční km vodního toku (konec stavby)
27,013 ; 18,375; 8,200 km
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, SO 324 X:1019966 Y:769100; SO 325
Y)
X:1021491 Y: 766974; SO 326 X:1018677 Y:
769847
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, SO 324 X:1019952 Y:769018; SO 325
Y)
X:1021466 Y: 767363; SO 326 X:1018680 Y:
769893
Stavební objekty:

SO 324 Úprava Bakovského potoka, SO
324 Úprava Zlonického potoka, SO 326
Úprava Dřínovského potoka

Údaje o předmětu rozhodnutí:
Název vodního díla

"D7 Kutrovice - Panenský Týnec" - SO 324
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Úprava Bakovského potoka, SO 324 Úprava
Zlonického potoka, SO 326 Úprava
Dřínovského potoka
Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta
vod.toků včetně terénních úprav
Účely užití vodního díla (Č 11)
Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního
toku

úprava koryta a břehů
stabilizace toku
90, 81, 46,2 m

Stavba obsahuje:
•

SO 324 Úprava Bakovského potoka pod SO 209:
Úprava koryta této vodoteče je navržena pod mosty SO 209 a SO 209.1 a dále po toku až cca 22 m
za zaústění otevřeného odpadu SO 396. Trasa je navržena ze dvou oblouků o poloměru r=12 m s
rovnými meziúseky. Příčný profila koryta je navržen jednoduchý lichoběžníkový se šířkou ve dně
1,0 m a sklony svahů 1:2. Opevnění pod mosty je navrženo z kamenné dlažby do betonového lože s
vyspádováním, mimo mosty ze záhozu z lomového kamene do 80 kg. Na obou koncích úpravy a v
místech změny typu opevnění budou umístěny betonové stabilizační prahy o velikosti 0,3 x 0,6 m z
betonu C3037/XF4 vedené přes celou šířku opevnění. Kámen pro opevnění musí být třídy I. s
minimální pevností v tlaku 100 kp/m2, maximální nasákavostí 1,5 % hmotnosti a se součinitelem
odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích cyklech 0,75. Odolnost proti otěru bude Mde =30. Do
upravované části potoka bude zaústěn otevřený odpad SO 338, a to v km 0,0521 a otevřený odpad z
retenční nádrže č.7 (SO 396). Celková úprava činí celkem 90 m. V rámci úpravy koryta je dále
navrhováno čištění stávajícího koryta vodoteče v délce cca 75 m nad úpravou.

•

SO 325 Úprava Zlonického potoka:
Navrhuje se trasa v přímé, v trase původní vodoteče. Začátek a konec úpravy bude zajištěn
stabilizačními prahy na celý profil koryta. Příčný profil koryta se navrhuje jednoduchý
lichoběžníkový se šířkou ve dně 1,0 m a sklony svahů 1:2. Technické opevnění se navrhuje ve dně i
svazích kamennou dlažbou do betonového lože s vyspárováním. Opevnění bude ukončeno vždy
betonovým prahem přes celou šířku koryta. Do upravované části potoka je zaústěna přeložka
kanalizace SO 339 a propustky 158-2 a 158-3 přivádějící vody ze silničních příkopů SO 103 a SO
106, Celková úprava činí celkem 81 m.
SO 326 Úprava Dřínovského potoka:
Navrhuje se trasa v přímé, v trase původní vodoteče. Začátek a konec úpravy navazuje na propustky
komunikací SO 101 a SO 154. Příčný profil koryta se navrhuje jednoduchý lichoběžníkový se šířkou
ve dně 1,6 m a sklony svahů 1:1,75. Technické opevnění se navrhuje ve dně i svazích kamennou
dlažbou do betonového lože s vyspárováním. Do upravované části potoka je zaústěn otevřený odtok
z odvodnění mostního objektu SO 220 v km 0,0374. Celková úprava činí celkem 46,2 m.

•

Výše uvedený záměr je součástí stavby, která v plném rozsahu podléhá zákonu č. 416/2009 Sb., zákon o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací (liniový zákon) a zákonu č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na stavbu
„Zkapacitnění silnice I/7 v úseku Knovíz – obchvat Sulce“ bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí podle § 10 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen
„stanovisko EIA“) Ministerstvem životního prostředí, č.j. 9820/ENV/710/05 ze dne 7.12.2005, které bylo
prodlouženo do 7.12.2009. Následně Ministerstvo životního prostředí vydalo Prodloužení platnosti
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j.: MZP/2020/710/1157 ze dne
15.7.2020, kterým byla platnost stanoviska prodloužena do 15.07.2025. Dne 15.2.2017 bylo
Ministerstvem životního prostředí pod č.j. 24160/ENV/16 vydáno pro účely územního řízení souhlasné
závazné stanovisko k ověření souladu EIA a dne 3.1.2022 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko
k ověření změn záměru na záměr předkládaný v navazujícím řízení „Dálnice D7 MÚK Slaný - západ –
Kutrovice“ v rozsahu tohoto stavebního povolení pod č.j. MZP/2021/710/6214.
Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu ve Slaném, jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4
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vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního
zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
Městského úřadu ve Slaném, úřední dny Po a St 7:30 - 17:00 hod., Čt 7:30 - 12:00 hod.).
Vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn:
Beránková Marie, Hulcr Michal Ing., Jelínková Eliška, Kubeš Stanislav, Kubeš Václav, Kubištová
Libuše, Kučera Pavel, Miková Eva, Obec Třebíz, Petrů Zdeňka, Pokorná Marie, Povodí Vltavy, státní
podnik, Rubeš Dušan, Rubešová Pavla, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státní pozemkový úřad, Šeflerová
Blažena, Zázvorková Kateřina
Vlastníci (správci) sítí technické infrastruktury:
CETIN a.s., ČEZ Distribuce a.s., ČEPRO a.s., ČEPS a.s., Dial Telecom a.s., GasNet Služby s.r.o., GasNet
s.r.o., MERO ČR a.s., NET4GAS s.r.o., SITEL spol. s r.o., Vodafone Czech Republic
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
k.ú. Kutrovice
246
245/3
511/4
540/8

389
245/4
511/5
560/11

497
496/1
512/1
560/12

503
496/3
512/2
560/4

517
496/5
518/1
560/7

531
496/6
519/1
560/8

532 533
562
496/7 511/1 511/2
526/2 540/10 540/3

k.ú.
Hořešovice
1110
739/39
757
936/1

1112
739/43
758
936/2

1113
745
759
937/1

1114
748/1
90/1
938/1

1116/1
748/2
908/1
941/1

1116/3
750/1
912
958/1

1117
750/2
913/1
960/1

k.ú. Třebíz
958

1009/2

1010/1 1010/3 959/2

960/2

967/3 979/4

245/2
511/3
540/5

1121/5 1124/1 1124/2
752
755
756
913/3 914
915
960/2

988/2

994/1

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 uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
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uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Monika Nováková
odborný referent - Vodoprávní úřad

„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Slaný, na úřední desce
Obecního úřadu Kutrovice, na úřední desce Obecního úřadu Hořešovice, na úřední desce Obecního
úřadu Třebíz po dobu minimálně 15 dnů.
Po vyznačení potřebných údajů bude kopie této vyhlášky zaslána na MěÚ Slaný, odbor životního
prostředí.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, IDDS: nd9sqfy
sídlo: Olšanská č.p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov
zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
2. Obec Hořešovice, IDDS: b6gj2kc
sídlo: Hořešovice č.p. 23, 273 74 Klobuky v Čechách
3. Obec Kutrovice, IDDS: 7i4b2d3
sídlo: Kutrovice č.p. 1, 273 75 Třebíz
4. Obec Třebíz, IDDS: txdrft5
sídlo: Třebíz č.p. 57, 273 75 Třebíz
5. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
6. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
účastníci řízení – vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn (veřejnou
vyhláškou)
účastníci řízení – správci a vlastníci inženýrských sítí (veřejnou vyhláškou)
účastníci řízení – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám
(veřejnou vyhláškou)
dotčené správní úřady (jednotlivě)
7. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
8. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e
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sídlo: Gen.Klapálka č.p. 1583, 272 01 Kladno 1
9. Krajská správa a údržba silnic, Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
10. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
11. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
12. Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
13. Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
14. Městský úřad Slaný, stavební úřad, úřad územního plánování, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
15. Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
16. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
17. Středočeský kraj, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

