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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

INFORM ACE  
podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení 
§ 15 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, oznámilo na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, zastoupeného na základě plné moci 
společností PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 45272387, ze dne 
1. 11. 2021, zahájení stavebního řízení pro stavbu „D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice“ v rozsahu 
stavebních objektů níže vyjmenovaných.  

Stavební řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVŽP“), je předmětné stavební řízení 
podle ustanovení § 3 písm. g) ZPVŽP navazujícím řízením a Ministerstvo dopravy jako speciální 
stavební úřad ve věcech dálnic spolu s oznámením o zahájení řízení v souladu s § 9b odst. 1 
ZPVŽP zveřejňuje postupem podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších 
předpisů následující informace: 

• Kopie žádosti o stavební povolení je přílohou této informace. 

• Jedná se o záměr posouzený podle ZPVŽP. 

• Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je stavební povolení pro veřejně prospěšnou 
stavbu dopravní infrastruktury „D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice“ v rozsahu následujících 
stavebních objektů: 
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o SO 102   Hlavní trasa D7 - úsek I/16 - Kutrovice  

o SO 105  Úprava stávající silnice I/7 - úsek I/16 - Kutrovice 

o SO 205   Most na D7 přes Byseňský potok a polní cestu 

o SO 205.1  Rekonstrukce stávajícího mostu na D7 přes Byseňský potok a polní cestu 

o SO 206   Most na D7 přes Lotoušský potok 

o SO 206.1  Rekonstrukce stávajícího mostu na D7 přes Lotoušský potok 

o SO 207  Most na D7 přes silnici III/23728 

o SO 307  Dešťová kanalizace hlavní trasy km 24,350-24,600 

o SO 308  Dešťová kanalizace hlavní trasy km 24,600-25,240 

o SO 309  Dešťová kanalizace hlavní trasy km 25,240-26,160 

o SO 310  Dešťová kanalizace hlavní trasy km 26,160-27,090 

o SO 311  Dešťová kanalizace hlavní trasy km 27,090-27,700 

o SO 366  DUN č. 6 včetně odpadu v km 24,550 vpravo 

o SO 367  DUN č. 7 včetně odpadu v km 24,725 vpravo 

o SO 368  DUN č. 8 včetně odpadu v km 26,150 vpravo 

o SO 768  PHS km 26,97-27,57 vlevo u obce Lotouš 

• Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva 
a/nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly. 

• S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 ZPVŽP, se 
lze seznámit na Ministerstvu životního prostředí. V elektronické podobě jsou zveřejněné na 
následujícím odkazu: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP046?lang=cs, a to včetně 
závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí vydaného 
Ministerstvem životního prostředí dne 7. 12. 2005 pod č. j. 9820/ENV/710/05. 

• Do příslušné dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout na  odboru infrastruktury 
a územního plánu Ministerstva dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, 
po předchozí telefonické nebo písemné dohodě na tel. 225 131 154, patrik.kvasnicka@mdcr.cz 
(oprávněná úřední osoba Ing. Patrik Kvasnička, mob. 702 121 024). 

• Veřejnost uvedená v § 3 písm. h) ZPVŽP může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky 
k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do 30 dnů od zveřejnění této informace, jinak 
k nim nebude přihlédnuto. 

• Speciální stavební úřad samostatnou písemností č. j. MD-36193/2021-910/9 oznámil zahájení 
stavebního řízení a stanovil lhůtu pro zaslání připomínek následujícím způsobem: 

o účastníci řízení mohou své námitky a připomínky k výše uvedené stavbě uplatnit 
u speciálního stavebního úřadu nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení 
stavebního řízení č. j. MD-36193/2021-910/9, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné 
lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.  

• Informace o dotčených orgánech – jmenný seznam vč. uvedení kontaktních adres: 

o Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1; 

o Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7; 

o Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6; 

o Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10; 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP046?lang=cs
mailto:patrik.kvasnicka@mdcr.cz


MD-36193/2021-910/10 

Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3  

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 3 
IČO: 660 03 008 tel. +420 225 131 111  

 

o Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 
Praha 2; 

o Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5; 

o Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5; 

o Městský úřad Slaný, Odbor životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný; 

o Městský úřad Slaný, Stavební úřad, Velvarská 136, 274 01 Slaný; 

o Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6; 

o Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, 
110 01 Praha 1; 

• Účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 
ZPVŽP, a to pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který 
navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této veřejné vyhlášky. V podání 
písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) bod 2 ZPVŽP. 

• Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost 
uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPVŽP, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním 
stupni. 

Přílohy k informaci podle § 9b ZPVŽP: 

• Kopie žádosti o stavební povolení 
 

 
V Praze dne 30. června 2022 

 
 
 
 
 
Ing. Petr Vůjtěch 
ředitel 
Odbor infrastruktury a územního plánu 
 

Informace podle § 9b ZPVŽP se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která 
bude vyvěšena nejméně po dobu 30 dnů na úředních deskách následujících úřadů: 

• Ministerstvo dopravy, 
• Městský úřad Slaný, 
• Obecní úřad Tuřany, 
• Obecní úřad Neprobylice, 
• Obecní úřad Kutrovice. 

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

 
Vyvěšeno: …………………                                                Sejmuto: …………… 

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

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
se tato informace doručuje veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného 
úřadu: 

1. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody č. p. 1222/12, 110 00  Praha 1; 

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 
veřejná vyhláška zasílá též následujícím úřadům s žádostí o zveřejnění na úřední desce:  

2. Městský úřad Slaný, Velvarská 136/1, 274 53 Slaný 1; 
3. Obecní úřad Tuřany, Tuřany 10, 273 79 Tuřany; 
4. Obecní úřad Neprobylice, Neprobylice 4, 273 75 Třebíz; 
5. Obecní úřad Kutrovice, Kutrovice, 273 75 Třebíz; 

Uvedené úřady žádáme o vyvěšení informace po dobu 30 dnů způsobem v místě obvyklým. 
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