
Adresa  příslušného  úřadu

Úřad: Ministerstvo  dopravy

Ulice: nám.  Ludvíka  Svobody  1222/12

PSČ, obec:  íí  0 15 I)ralqa I

Věc:  ZADOST  O STAVEBNI  POVOLENI

podle ustanovení % l10 odst. l a 2 zákona č. l 83/2006 sb., o ťizei'nním  plánování a stavebníín řádu
(stavební zákon), a el 18b vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě úzei'nního rozhodování,
územního  opatření  a stavebního  řádu

CAST  A

I.  Identifikaění  údaje  stavebního  záměru

(název,  místo,  účel  stavby)

název  stavby:,,D7  Kutrovice  -  Panenský  Týnec"

druh  a účel  stavby:  dopravní  stavba

stavba  veřejně  prospěšná  dle  Zákona  č. 416/2009  Sb.  Ve  znění  pozdějších  předpisů  (Zákon  o

urychlení  výstavby  dopravní,  vodní  a energetické  infrastruktury)

místo  stavby:  Kutrovice,  Kvílice,  Třebíz,  Hořešovice,  Hořešovičky,  Kokovice,  Klobuky

n. Identifikaění  údaje  stavebníka

(fyzická  osoba  uvede  jméno,  příjmení,  datum  narození,  místo  trvalého  pobytu  popřípadě  též adresu

pro  doručování,  není-li  shodná  s místem  trvalého  pobytu;  pokud  záměr  souvisí  s její  podnikatelskou

činností,  uvede  fyzická  osoba  jméno,  příjmení,  ďatum  narozetíí,  IC, bylo-li  přiděleno,  místo  tvalého

pobytu  popřípadě  též adresu  pro  doručování,  není-li  shodná  s místem  trvalého  pobytu;  právnická  osoba

uvede  název  nebo  obchodní  firmu,  IC,  bylo-li  přiděleno,  adresu  sídla  popřípadě  též  adresu  pro  doručování,

není-li  shodná  s adresou  sídla,  osobu  oprávněríou  jednat  jménem  právnické  osoby)

Ředitelství  silnic  a dálnic  ČR

Na Pankráci  546/56,  140  00 Praha  4

IČ: 659933900

Telefon/mobilní  telefon:  +420  284  009 I I I

Fax / e-mail: posta@rsd cz

Datová  schránka:  zjq4rhz

Podává-li  žádost  více  osob,  připojují  se ťidaje  obsažené  v toi'nto  bodě  v samostatné  příloze:

č ano % ne

I



nI.  Stavebník  jedná

g samostatně

[g je  zastoupen;  v pMpadě  zastoupení  na základě  plné  moci  je  plná  moc  připojena  v sainostatné  příloze

(u fyzické  osoby  se uvede  jméno,  příjmení,  datum  narození,  i'nísto  trvalélio  pobytu  popřípadě  též

adresa  pro  doručovárí,  nenf-li  shodná  s i'nístei'n  trvalého  pobytu;  právnická  osoba  uvede  název  nebo

obchodní  firmu,  IC, bylo-li  přiděleno,  adresu  sídla  popřípadě  též adresu  pro  doručování,  není-li

shodná  s adresou  sídla,  osobu  oprávněnou  jednat  jinénem  právnické  osoby):

SUDOP  PRAHA  a.s.,

se sídlem  Olšanská  la,  130  80 Praha  3

IČ: 257  93 349

Adresa  pro doručování:  SUDOP  PRAHA  a.s.,  Projektové  středisko  Plzeň,

Husova  71, 301 00 Plzeň

Oprávněná  osoba:  Ing. Ivana  Maštalířová

Telefon/inobilní  telefon:

Fax  / e-mail:

Datová  schránka:

378 132  820  / 703  462  500

ivana. mastalii'ova@síidop.cz

nd9sqfy

IV.  Údaje  o stavebním  záměru  a jeho  popis

g  nová  stavba

% změna dokončené stavby (nástavba, přístavba,  stavební úprava)

g soubor  staveb

0  podmiňující  přeložky  sítí technické  infrastruktury

0  stavby zařízení  staveniště

[gl stavba byla umístěna úzeinním  rozhodnutím  / územním souhlasem / veřejnoprávní  smlouvou,

Územní rozhodnuti  č. 1 3/20a19 o umistění  stavby:,,D7  Slaný  - hranice Středočeského  kraje, zkapacitnění
silnice"

které  vydal  MěÚ  Slaný,  Stavební  úřad

dne  13.6.2019  pod  č.j.  M USLANY/27208/201  9/SÚ,  právní  moci  nabylo  dne  16 7.2019

Základní  údaje  o stavebním  záměru  podle  projektové  dokumentace  (obec,  ulice,  číslo  popisné  / evidenční,
účel  užívání  stavby,  zastavěná  plocha,  počet  nadzemních  a podzemních  podlaží,  výška  / hloubka  stavby),
jeho  členění,  technickém  nebo  výrobním  zařízení,  budoucím  provozu  a jeho  vlivu  na zdraví  a životní

prostředí  a o souvisejících  opatřeních:

název  stavby:,,D7  Kutrovice  -  Panenský  Týnec"

druh  a účel  stavby:  dopravní  stavba  -  stavba  veřejně  prospěšná  dle Zákona  č. 416/2009  Sb. Ve znění

pozdějších  předpisú  (Zákon  o urychleni  výstavby  dopravní,  vodni  a energetické
infrastruktury)

místo  stavby:  Kutrovice,  Kvílice,  Třebíz,  Hořešovice,  Hořešovičky,  Kokovice,  Klobuky

'  Středočeský

Katasti'ální  íízemi:  678031  Kuti'ovice  (okres  Kladno),  678376  Kvílice  (okres  Kladno),  770035  Třebíz
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(okres  Kladno),  64514  7 Hořešovice  (okres  Kladno),  645125  Hořešovičky  (okres

Kladno),  666441  Kokovice  (okres  Kladno),  666424  Klobuky  (okres  Kladno)  678031

Kutrovice  (okres  Kladno)

Členěni  stavby:

SO 103  Hlavní  trasa  D7 - úsek  Kutrovice  - hranice  Stč.kraje

SO 106  Úprava  stáv.  silnice  1/7 - úsek  Kutrovice  - hranice  Stč.  Kraje

SO 113  MÚK  Hořešovice

SO 170  Staveništni  komunikace

SO 192.2  Portály  pro dopravní  značeni  D7 - úsek  Kitrovice  - hranice  Stč.kraje

SO 208  Most  na D7 přes  polní  cestu  u obce  Kutrovice

SO 208.1  Rekonstríikce  mostu  na D7 přes  polni  cestu  u obce  Kutrovice

SO 209  Most  na D7 přes  údolí  Bakovského  potoka

SO 209  1 Rekonstrukce  mostu  na D7 přes  údolí  Bakovského  potoka

SO 211  Most  na D7 přes  údoli  Bílichovského  potoka  a silnici  111/23733

SO 211.1  Rekonstrukce  mostu  na D7 přes  údolí  Bílichovského  potoka

SO 313  Dešt'ová  kanalizace  hlavní  trasy  km 28,620-30,000

SO 314  Dešt'ová  kanalizace  hlavní  trasy  km 30,000-31,770

SO 315  Dešt'ová  kanalizace  hlavní  trasy  km 32,020-34,000

SO 316  Dešt'ová  kanalizace  hlavní  trasy  km 34,150-34,464

SO 338  Úprava  kanalizace  pod  mostem  SO 209

SO 339  Úprava  kanalizace  pod  mostem  SO 211

SO 370  DUN  č. 10 včetně  odpadu  v km 28,680  vlevo

SO 371  DUN  č. Il  včetně  odpadu  v km 31,750  vlevo

SO 372  DUN  č. 12 včetně  odpadu  v km 32,  130  vlevo

SO 769  PHS  km 27,70-28,66  vpravo  u obce  Kutrovice

SO 770  PHS  km 29,98-30,94  vlevo  LI obce  Třebíz

Popis  stavby:

Jde o změnci  dokončené  stavby,  účel  uživání  stavby  se nemění.  Bíide  provedena  výstavba  pravého

pásu  dálnice  a dalšich  socivisejícich  komunikací  včetně  napojení  okolních  pozemků.

V současné  době  je silnice  1/7 v předmětném  úseku  vedena  po dvocipruhové  komunikaci,  která  tvoři

polovinu  budouci  čtyřpruhové  komunikace,  tímto  je pevně  dán prCiběh  trasy  směrově  i výškově  včetně

mostních  objektů.

Soíičástí  projektové  dokíimentace  je dostavba  pravého  pásu  dálnice  D7, výstavba  MÚK Hořešovice

včetně  napojení  na stávající  síť nových  pozemních  komunikací.  Dúležitou  součástí  je úprava  trasy  sil.

11/237 a s tím spojená  rekonstrcikce  stávající  sil. 111/23733 mezi  obcí  Klobuky  -  MÚK  Hořešovice.

Dojde  k úpravě  trasy  budoucí  sil. Ill. Třidy  mezi  obcemi  Třebíz  a Klobciky,  budoci  upraveny  místni

komunikace  a polni  cesty  pro obsluhíi  pozemkú.  Opcištěné  části  pozemních  komunikací  budou

rekultivovány.

Výstavba  bude  realizována  bez  většiho  zásahu  do provozu  na okolnich  komunikaci.  Převážná  část

dopravy  bcide  neíistále  vedena  po sil. 1/7.

Stavební  pozeinek  se nachází  v extravilánú  obcí  Kutrovice,  Kvílice,  Třebíz,  Hořešovice,  Hořešovičky,

Kokovice  (část  obce  Klobuky),  Klobuky.

Jedná  se o část  stavby,,D7  Slaný  -  hranice  Středočeského  kraje,  zkapacitněni  silnice"  pro kterou  bylo

vydáno  Rozhodmiti  o umístění  stavby  č.13/2019,  č.j.MUSLANY/27208/2019/SÚ  dne  13.6.2019  stavbu

veřejně  prospěšnou  podléhající  zákonci  č.416/2009  sb., (Zákon  o urychlení  výstavby  dopravni,  vodni  a

energetické  infrastruktcii-y  a infrastruktury  elektronických  komunikací  (liniový  zákon).

Veřejný  zájem  realizovat  stavbci  je dán  samotným  charaktei-em  stavby.

Realizaci  zkapacitnění  stávající  komunikace  se odstraní  nehodová  místa  v místech  úirovňových

křižovatek  a střet  protijedoucích  vozidel.  Zvýší  se plynulost  jizdy  a zkrátí  jizdní  doba.  Realizaci

protihlukových  opatření  Ixide  snížena  socičasná  hlciková  zátěž  okolí
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Změna  dokončené  stavby (nástavba,  přístavba  nebo stavební úpravy)  se navrhuje  z důvodu  změny

v užívání  stavby:  l  ne

a ano

Pokud  ano,  uvést  nový  způsob  užívání  stavby:

Statistické  údaje  (u staveb  obsahujících  byty):

Nová  výstavba:

počet  bytů..........................------------  --aaaaaaaaa0

užitková  plocha  všech  bytů  v m2 (bez  plochy  nebytových  prostor)

Změna  dokončené  stavby  (nástavba,  přístavba,  stavební  úprava):

počet  nových  bytů.

počet  zrušených  bytů...........................  .......

počet  bytů,  ve kterých  se provádí  stavební  úpravy

užitková  plocha  všech  bytů  v m2 (bez  plochy  nebytových  prostor)

V. U doěasného  stavebního  záměru

Doba  trvání:

Náwh  úpravy  pozemku  po  jeho  odstranění:

VI.  Údaje  o místu  stavebního  záměru

(stavební  pozemek  popřípadě  pozeinky,  které  se majípoužít  jako  staveniště)



obec katastrální  ťizeiní parcelnf  č. druh pozei'nku  podle katastru  neinovitostí
výiněra

[in2]

Kutrovice Kutrovice

Kvílice Kvílice

Třebíz Třebíz

Hořešovice Hořešovice

Hořešovičky Hořešovičky

Kokovice Kokovice

Klobuky Klobuky

Jedná-li  se o více  pozeinků,  připojují  se údaje  obsažené  v tomto  bodě  v samostatné  příloze:

«  ano  č  ne

viz  část  projektové  dokumentace  E.4.2  ZÁBOROVÝ  ELABORÁT  - majetkoprávní

VII.  Zhotovitel  stavebního  záměru  -  stavební  podnikatel

Název  a sídlo  stavebního  podnikatele  (pokud  je znám),  IČ, bylo-li  přiděleno

Bude  cii'čeno  po výběru  zhotovitele.

VIII.  U staveb  financovaných  z veřejného  rozpoětu  -  jméno  a příjmení  fyzické  osoby  vykonávající

technický  dozor  stavebníka  s oprávněním  podle  zvláštního  právního  předpisu

Bude  určeno  po výběru  zhotovitele.

IX.  Předpokládaný  termín  zahájení  a dokončení  stavebního  záměru

Zahájení  Konkrétni  termín  realizace  není v současné  době  znám,

Dokončení  Konkrétni  termín  realizace  není v socičasné  době  znám,

Orientační  náklady  na provedení  stavebního  záměru:  viz část  projektové  dokumentace  G.

Náklady  stavby

X.  Užití  sousedního  pozemku  nebo  stavby

K provedení  stavebního  záměru  má být  použit  sousední  pozemek  (stavba)  [g ano  Č ne

Pokud  ano,  je  vyjádření  vlastníka  této  nemovitostí  připojeno  v samostatné  příloze.

XI. Posouzení  vlivu  stavby  / její  změny  na životní  prostředí  podle  zvláštního  právního  předpisu

0 stavba/změnastavbydposouzeníjejíchvlivůnaživotníprostředí
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0 nevztahuje  se na ni zákon  č. 100/2001  Sb. ani ís 45h a 45i  zákona  č. 114/1992  Sb.

0  stanovisko  orgánu  ochrany  přírody  podle  S, 45i odst. 1 zákona  č. 114/1992  sb., kterým  tento

orgán  vyloučil  významný  vliv  na předmět  ochrany  nebo celistvost  evropsky  význainné  lokality

nebo  ptačí  oblasti,  pokud  je vyžadováno  podle  zákona  č. 114/1992  Sb.

[]  sdělení  pMslušného  úřadu,  že stavba  / její  změna,  která  je podlimitním  záměrem,  nepodléhá

zjišt'ovacímu  řízení,  je-li  podle  zákona  č. 100/2001  Sb. vyžadováno

0  závěr  zjišt'ovacího  řízení,  kterým  se stanoví,  že stavba  / její  zi'něna  nemůže  mít  významný  vliv

na životní  prostředí,  pokud  je vyžadován  podle  zákona  č. 100/2001  Sb.

% stavba / změna stavby %  posouzení jejích  vlivů  na životní  prostředí:

0  žadatel doloží závazné stanovisko k posouzení vlivů  provedení  záiněru  na životní  prostředí

[g doloží verifikační  závazné stanovisko podle % 9a odst. l zákona č. 100/2001 Sb.

V...PIzni...........,,,,,,,dne......l7.O5.2022.........
ASuDOP f'RAHA  aí  ,,/

Projektové střeďako Pb*ň  X-
Husova 71. 301 00 Plzeň

Ing.lvana  Liaštalířová.

podpis
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CAST  B

Přílohy  žádosti  o povolení  stavby:

@ l. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo
z práva  stavby  požadovaný  stavební  záměr  nebo  opatření  uskutečnit,  dokládá  souhlas

vlastníka  pozemku  nebo  stavby.  Není-li  žadatel  o povolení  změny  dokončené  stavby  jejím

vlastníkem,  dokládá  souhlas  vlastníka  stavby.  K žádosti  o povolení  změny  dokončené  stavby

v bytovém  spoluvlastnictví  vlastník  jednotky  dokládá  souhlas  společenství  vlastníků,  nebo

správce,  pokud  společeiiství  vlastnfků  nevzniklo.

Souhlas  s navrhovaným  stavebním  záměrem  i'nusí být vyznačen  na situačním  výkresu

dokumentace,  nebo  projektové  dokui'nentace.

Souhlas  se nedokládá,  je-li  pro  získání  potřebných  práv  k pozemku  nebo stavbě  pro

požadovaný  stavební  záměr  nebo  opatření  stanoven  účel  vyvlastnění  zákonem.

[E] 2. Plná i'noc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení,
popřípadě  plná  moc  do protokolu.

[]  3.  Seznam  a adresy  osob,  které  majívlastnická  práva  nebo  práva  odpovídající  věcnéi'nu  břemenu

k sousedním  pozemkům  nebo  stavbám  na nich,  a tato  práva  i'nohou  být  prováděním  stavby

přímo  dotčena.  Je-li  těchto  osob  více  než  30, identifikujíse  pouze  označením  pozemků  a staveb

evidovaných  v katastru  nemovitostí.

% 4. Náwh plánu kontrolních pFolilídek stavby.

% 5. Projektová dokumentace podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. anebo vyhlášky
č. l46/2008  Sb.

ě 6. územnírozhodnutíneboveřejnoprávnísmlouvaúzei'nnírozhodnutínahrazujícíaneboúzemní
souhlas  včetně  celkové  situace  v měřítku  katastrální  mapy  ověřené  stavebním  úřadem  (pokud

je  pro  daný  případ  stavebním  zákonem  vyžadován  a vydal  jej  jiný  orgán  než stavební  úřad,

který  provedení  stavby  povoluje).

[]  7. Pokud  stavba  / změna  stavby  nevyžaduje  posouzení  jejích  vlivů  na životní  prostředí  a vztahuje

se na ni zákon č. 100/2001 Sb. nebo % 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

0  stanovisko  orgánu ocmany  přírody  podle 8, 45i odst. I zákona č. 114/1992  sb., kterýín  tento
orgán  vyloučil  významný  vliv  na předmět  ochrany  nebo celistvost  evropsky  významné

lokality  nebo  ptač'í  oblasti,  pokud  je  podle  zákona  č. 114/1992  Sb. vyžadováno,  nebo

0  sdělení příslušného  úřadu, že stavba/ její  změna, která je podlimitním  záměrei'n,  nepodléhá
zjišťovacímu  řízení,  pokud  je  podle  zákona  č. 100/2001  Sb. vyžadováno,  nebo

[]  závěr  zjišťovacího  řízení,  kterým  se stanoví,  že stavba  / její  změna  nemůže  mít  významný

vliv  na životn'í  prostředí,  pokud  je  vyžadován  podle  zákona  č. 100/2001  Sb.

[]  8. Dalšf  přílohy  podle  části  A

g k bodu  II.  žádosti

[]  k bodu  VI.  žádosti

g k bodu  X.  žádosti
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