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ROZHODNUTÍ 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

  

Výroková část: 

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy (dále jen „speciální stavební úřad“), jako příslušný orgán státní 
správy podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 
předpisů a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost 
o stavební povolení, kterou dne 20. 11. 2019 podalo 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 
140 00  Praha, 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

 
R6 Nové Strašecí - křižovatka s I/27 - stavební úsek 3 - D6 Krupá, přeložka 

 
SO 3120 - Sjezdy na pozemky 
SO 3131 - Přeložka silnice II/229 v km 43.530 
SO 3150 - Přeložka polní cesty v km 44.550 
SO 3151 - Přeložka polní cesty v km 46.390 
SO 3152 - Souběžná polní cesta vlevo v km 46.380 - 47.150 
SO 3153 - Přeložka polní cesty v km 45.080  
SO 3154 - Polní cesta vpravo v km 44.260 
SO 3155 - Přeložka polní cesty v km 44.310 



Č.j. MURA/43798/2020 str. 2 

 
SO 3156 - Přeložka účelové komunikace vlevo v km 42.940 - 43.500 
SO 3185 - Úpravy stávajících komunikací 
SO 3186 - Provizorní přeložka silnice II/229 
SO 3220 - Most na silnici II/229 v MÚK Krupá 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 607/10, 2466/14, 2505/3, 2505/4, 2505/5, 2505/6, 2505/7, 2505/8, 
2505/9, 2505/10, 2505/11, 2505/12, 2505/13, 2505/14, 2505/15, 2505/16, 2505/17, 2505/18, 2505/19, 
2505/20, 2505/21, 2505/22, 2505/23, 2505/24, 2505/25, 2505/26, 2505/27, 2505/28, 2505/29, 2505/32, 
2505/33, 2505/34, 2505/38, 2505/42, 2505/43, 2505/57, 2505/58, 2505/59, 2505/60, 2505/61, 2505/62, 
2505/63, 2505/64, 2505/65, 2505/66, 2505/77, 2505/78, 2505/79, 2505/82, 2505/83, 2505/84, 2505/85, 
2505/86, 2505/87, 2505/89, 2505/90, 2505/91, 2505/92, 2505/111, 2505/112, 2505/113, 2505/114, 
2505/115, 2505/117, 2505/118, 2505/119, 2505/136, 2505/137, 3126, 3131, 3263, 3342, 3686, 3696, 
3742, 3752 v katastrálním území Krupá, parc. č. 634/101, 634/102, 634/103, 634/104, 634/105, 634/106 
v katastrálním území Krušovice, parc. č. 1863/5, 1863/6, 2683/66, 2683/86, 2683/87, 2683/88, 2683/89, 
2683/90, 2683/91, 2683/92, 2683/93, 2683/94, 2683/95, 2683/96, 2683/97, 2683/98, 2683/99, 2683/100, 
2683/101, 2683/102, 2683/103, 2683/104, 2683/105, 2683/106, 2683/107, 2683/108, 2683/109, 
2683/110, 2683/111, 2683/112, 2683/113, 2683/114, 2683/115, 2683/116, 2683/117, 2683/118, 
2683/119, 2683/120, 2683/121, 2683/122, 2683/127, 2683/128, 2683/129, 2683/137, 2683/138, 2683/181 
v katastrálním území Nesuchyně. 

 

Stavba obsahuje: 
• V dokumentaci je komunikace D6 navržena jako čtyřpruhová – v kategorii D 25,5/100. Stávající 

silnice I/6 bude převedena do silnic II. třídy, označením II/606. Celková délka úseku stavby je 6,450 
km.  

• Začátek 3. stavebního úseku je v km 41,750, je v oblasti západně od obce Krušovice, kde tento úsek 
stavby navazuje na 2. úsek stavby. Zde je vedena ve směrové přímé a dále navazuje směrový 
pravostranný oblouk o poloměru 4900 m. V km 42.435 je navržen most přes Červený potok. 
V km 42.890 je komunikace R6 vedena nad již položenou chráničkou ropovodu firmy MERO ČR 
a.s. V km 43.513 je navržena MÚK Krupá. Tato mimoúrovňová křižovatky řeší křížení komunikací 
D6 a II/229. Silnice II/229 je navržena v nadjezdu nad komunikací D6. V km 43.750 komunikace D6 
kříží stávající nadzemní elektrické vedení 400 kV. Komunikace D6 je směrově vedena tak, aby 
si v místě křížení nevyžádala posun podpěr elektrického vedení. Most přes trať SŽDC je navržen 
v km 44.330. Dále je komunikace vedena po estakádě (km 44.509 – 45.335). Dále následuje most 
na D6 přes polní cestu v km 46.390. Vedení komunikace D6 dále pokračuje levostranným směrovým 
obloukem o poloměru 4750 m. přeložka silnice I/6 je navržena v km 46.700 – 48.010 (SO 3131). 
Stávající silnice I/6 bude sloužit po vybudování komunikace D6 jako její doprovodná komunikace 
a bude zařazena do silnic II. tříd s označením II/606. Tato doprovodná komunikace zajistí 
bezproblémové dopravní spojení mezi obcemi Řevničov, Krušovice a Krupá. Postupným stahováním 
jízdních pruhů se komunikací D6 od km 48.200 připojí na stávající silnici I/6 směrem na Karlovy 
Vary.  

• Stavba je rozdělena na objekty: 
SO 3120 - Sjezdy na pozemky 
SO 3131 - Přeložka silnice II/229 v km 43.530 
SO 3150 - Přeložka polní cesty v km 44.550 
SO 3151 - Přeložka polní cesty v km 46.390 
SO 3152 - Souběžná polní cesta vlevo v km 46.380 - 47.150 
SO 3153 - Přeložka polní cesty v km 45.080  
SO 3154 - Polní cesta vpravo v km 44.260 
SO 3155 - Přeložka polní cesty v km 44.310 
SO 3156 - Přeložka účelové komunikace vlevo v km 42.940 - 43.500 
SO 3185 - Úpravy stávajících komunikací 
SO 3186 - Provizorní přeložka silnice II/229 

 SO 3220 - Most na silnici II/229 v MÚK Krupá  
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Zbyněk MUSIL, ČKAIT 0004788, 
Ing. DANA WANGLER, ČKAIT 0007827; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení speciálního stavebního úřadu. 

2.  Před zahájení stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby, orgány nebo organizacemi 
k tomu oprávněnými. Doklad o vytyčení prostorové polohy stavby, včetně jeho ověření úředně 
oprávněnými zeměměřičskými inženýry, bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen spolu 
se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 

3.  Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má 
stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo 
odpovídající věcnému břemeni k pozemku. 

4.  Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
5.  Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) předání staveniště 
b) závěrečnou kontrolní prohlídku. 

6.  Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
7.  Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení. Dodavatel bude speciálnímu 

stavebnímu úřadu nahlášen po ukončení výběrového řízení. Dodavatel bude oprávněn ke své činnosti 
podle zvláštních norem a předpisů. 

8.  Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.  

9.  Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, příslušné 
normy, a dále ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů. 

10.  Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě  
po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby 
včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie. Doklady  
o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu 
předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich 
použití na stavbě. 

11.  Odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud  
to nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu splatnými právními předpisy (zák. č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) na úseku nakládání s odpady např. na povolené 
skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

12.  Před zahájením výkopových prací požádá stavebník správce stávajících inženýrských sítí o jejich 
vytyčení a stanovení podmínek pro provádění stavebních prací. 

13. O povolení uzavírky/částečné uzavírky silnice č. II/227 z důvodu výstavby bude požádáno min. 
30 dnů před její realizací a bude projednána v rámci samostatného řízení, které povede místně 
příslušný silniční správní úřad, tj. Městský úřad Rakovník, odbor dopravy. 

14. O stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, 
ve znění pozdějších předpisů, bude požádáno min. 30 dnů předem u Městského úřadu Rakovník, 
odboru dopravy. 

15. O stanovení místní úpravy provozu na dokončené stavbě dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon 
o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, bude požádáno min. 30 dnů před provedením 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby u Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy tak, aby 
ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení. 

16.  Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě 
kolaudačního souhlasu (dle § 119 odst. 1 a § 122 stavebního zákona). Obsahové náležitosti žádosti  
o vydání kolaudačního souhlasu stanoví prováděcí právní předpis. 

17.  Budou dodrženy podmínky a požadavky vyplývající z následujících vyjádření vlastníků 
technické infrastruktury: ČEPS a.s. – ze dne 11. 10. 2019 zn. 405/14720/11.10.2019/Le; 



Č.j. MURA/43798/2020 str. 4 

 
NET4GAS, s.r.o. – ze dne 3. 9. 2020 zn. 8359/20/OVP/Z;  GridServices, s.r.o. – ze dne 9. 4. 2020 
zn. 5002060521, GasNet Služby, s.r.o. – ze dne 2. 12. 2020 zn. 5002267415; Dial Telecom – ze dne 
27. 9. 2019; CETIN a.s . – ze dne 2. 9. 2019 č.j.: 676857/18; InfoTel, spol. s r.o. – ze dne 5. 9. 2019, 
zn. 1655/2019, Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 1. 10. 2020 zn. 200930-
1332215069; ČD-Telematika a.s. – ze dne 30. 8. 2019; ČEZ Distrubuce, a.s. – ze dne 17. 9. 2019 
zn. 001105542336; MERO ČR, a.s. – ze dne 21. 1. 2020 č.j.: 2018/000659/2 a ze dne 18. 8. 2020 
č.j.: 2018/000659/4. 

18. Budou dodrženy podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených 
orgánů: Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I – ze dne 1. 10. 2018 
č.j.: MPZ/2018/500/656, ze dne 10. 3. 2020 č.j.: MPZ/2020/610/605 a ze dne 21. 10. 2020 
č.j.: MZP/2020/500/1872; Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem MO odbor ochrany 
územních zájmů – ze dne 21. 8. 2019 sp.zn.: 109658/2019-1150-OÚZ-LIT; Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor dopravy – ze dne 16. 1. 2020 č.j.: 008686/2020/KUSK-DOP/Sva; 
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy – ze dne 7. 8. 2019 spis.zn. OD01/33009/2019/Vav; Městský 
úřad Rakovník, odbor dopravy – ze dne 4. 11. 2019 spis.zn. OD01/48836/2019/Prch; Městský úřad 
Rakovník, Odbor výstavby a investic – ze dne 9. 10. 2019 zn.  Výst./32797/2019/Ky; Městský úřad 
Rakovník, Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu – ze dne 
10. 7. 2019 zn. MURA/34055/2019 a ze dne 9. 7. 2019 zn. MURAX00RT3RC; Městský úřad 
Rakovník, Odbor životního prostředí – ze dne 8. 7. 2019 spis.zn. OZP01/33685/2019/KL, ze dne 
3. 7. 2019 zn. OZP01/33105/2019, ze dne 2. 3. 2020 zn. MURA/10101/2020/Běl-20, ze dne 
6. 12. 2019 spis.zn. OZP01/56370/2019/Ku, ze dne 25. 6. 2020 spis. zn. OZP01/8959/2020/Sm; 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno – 
ze dne 4. 7. 2019 zn. 4649/19/KSUS/KLT/ENG; Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Rakovník ze dne 18. 7. 2019  č.j.: KRPS-182100-2; 
Muzeum T. G. M. Rakovník – ze dne 16. 7. 2019, č.j.: 64/19; Ústav archeologické památkové péče 
středních Čech, příspěvková organizace ze dne 4. 9. 2020 zn. 4172/2020; Správa železnic, státní 
organizace – souhrnné stanovisko ze dne 31. 3. 2020 zn. S3918/S-15661/2020-SŽDC-OŘ PHA-OPS; 
Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka – ze dne 8. 11. 2019 zn. PVL-51216/2019/342/Ron 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno, 
Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 
Obec Krupá, Krupá č.p. 14, 270 09  Krupá 
Obec Krušovice, Rabasova č.p. 47, 270 53  Krušovice 
Obec Nesuchyně, Nesuchyně č.p. 21, 270 07  Nesuchyně 
MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou 
Správa železnic, státní organizace, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II/1718/8, P.O.BOX 22, 140 21 Praha 4 - Nusle 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 
InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň 
ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

 

Odůvodnění: 

Dne 20. 11. 2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic vydal 
územní rozhodnutí o umístění stavby  Č.j.: Výst. 2290/2006/Va dne 15. 8. 2006 a souhlas dle § 15 
odst. 2 stavebního zákona pod spis. zn.: Výst./32797/2019/Ky ze dne 9. 10. 2019. 
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Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl stavebník dne 30. 1. 2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla 
doplněna dne 28. 5. 2020 a 2. 12. 2020. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě 
a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Jelikož se řízení vede podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o urychlení“) a v případě navazujícího řízení se vždy jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, 
bylo v souladu s ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení, oznámení o zahájení řízení doručováno účastníkům 
řízení dle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž 
území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou 
vyhláškou. 

Spolu s oznámením o zahájení stavebního řízení byla účastníkům zaslána výzva k seznámení 
se s podklady řízení, v níž bylo účastníkům oznámeno, že speciální stavební úřad shromáždil veškeré 
podklady pro vydání rozhodnutí a účastníci tak mají možnost uplatnit své právo dané ust. § 36 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a před vydáním rozhodnutí se k těmto 
podkladům vyjádřit, a to včetně způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění.  

Dne 19. 8. 2020 přišel do správního spisu nahlížet účastník řízení Ing. Václav Somol, CSc. Ostatní 
účastníci svého práva nevyužili a do podkladů pro vydání rozhodnutí nahlížet nepřišli. 

Dne 14. 8. 2020 pod č.j. MURA/37020/2020 obdržel  speciální stavební úřad „nesouhlas s udělením 
stavebního povolení“ od účastníka řízení Europe ability, a.s. 

Dne 24. 8. 2020 pod č.j. MURA/38236/2020 obdržel  speciální stavební úřad „nesouhlas s udělením 
stavebního povolení“ od účastníka řízení Ing. Jiřího Severského. 

Dne 26. 8. 2020 pod č.j. MURA/38884/2020 obdržel speciální stavební úřad námitku od účastníka řízení 
Ing. Václava Somola, CSc. 

 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, 
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí 
o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení 
stavby. 

 

Stanoviska sdělili: 

- ČEPS a.s. – souhlas ze dne 11. 10. 2019 zn. 405/14720/11.10.2019/Le,  

- NET4GAS, s.r.o. – vyjádření ze dne 3. 9. 2020 zn. 8359/20/OVP/Z, vyjádření ze dne 20. 9. 2019 
zn. 7329/19/OVP/Z, 

- GridServices, s.r.o. – souhlas ze dne 9. 4. 2020 zn. 5002060521,GasNet Služby, s.r.o. – souhlas ze 
dne 2. 12. 2020 zn. 5002267415 

- Dial Telecom  - vyjádření ze dne 27. 9. 2019, 

- CETIN a.s.  – stanovisko ze dne 2. 9. 2019 č.j.: 676857/18; vyjádření ze dne 2. 9. 2019 
č.j.: 676857/18, 

- InfoTel, spol. s r.o. – vyjádření ze dne 5. 9. 2019 zn. 1655/2019, Vodafone Czech Republic a.s. – 
vyjádření ze dne 1. 10. 2020 zn. 200930-1332215069, 

- Türk Telekom International, s.r.o. – souhlas ze dne 19. 9. 2019, 

- ČD-Telematika a.s. – vyjádření ze dne 30. 8. 2019, 
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- ČEZ Distrubuce, a.s. – souhlas v ochranném pásmu ze dne 17. 9. 2019 zn. 001105542336, 

- MERO ČR, a.s. – stanovisko ze dne 21. 1. 2020 č.j.: 2018/000659/2 a stanovisko ze dne 18. 8. 2020 
č.j.: 2018/000659/4 

- Středočeské vodárny, a.s. – vyjádření ze dne 18. 7. 2019 zn. P19710013993 

- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I – závazné stanovisko ze dne 
1. 10. 2018 č.j.: MPZ/2018/500/656, změna č. 5 souhlasu k odnětí ze ZPF ze dne 10. 3. 2020 
č.j.: MPZ/2020/610/605 a závazné stanovisko ze dne 21. 10. 2020 č.j.: MZP/2020/500/1872 

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem MO odbor ochrany územních zájmů – závazné 
stanovisko ze dne 21. 8. 2019 sp.zn.: 109658/2019-1150-OÚZ-LIT, 

- Ministerstvo dopravy ČR – závazné stanovisko ze dne 6. 4. 2020 zn. 808/2019-120-ssu/3 a 
rozhodnutí ze dne 21. 1. 2020 č.j.: 762/2019-120-SSU/6, 

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy – sdělení ze dne 3. 7. 2019 
č.j.: 090084/2019/KUSK-DOP/Lac, 

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy – rozhodnutí (připojení pro SO 3152) ze dne 
16. 1. 2020 č.j.: 008686/2020/KUSK-DOP/Sva, 

- Městský úřad Rakovník, odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 7. 8. 2019 
spis.zn. OD01/33009/2019/Vav, 

- Městský úřad Rakovník, odbor dopravy – rozhodnutí povolení zřízení sjezdu ze dne 4. 11. 2019 
spis.zn. OD01/48836/2019/Prch, 

- Městský úřad Rakovník, Odbor výstavby a investic – souhlas ze dne 9. 10. 2019 
zn. Výst./32797/2019/Ky, 

- Městský úřad Rakovník, Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu – 
vyjádření ze dne 10. 7. 2019 zn. MURA/34055/2019 a Usnesení - spojení správního řízení ze dne 
9. 7. 2019 zn. MURAX00RT3RC, 

- Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 8. 7. 2019 spis. zn. 
OZP01/33685/2019/KL, závazné stanovisko ze dne 3. 7. 2019 zn. OZP01/33105/2019, závazné 
stanovisko ze dne 2. 3. 2020 zn. MURA/10101/2020/Běl-20, závazné stanovisko č. 36/2019 ze dne 
6. 12. 2019 spis.zn. OZP01/56370/2019/Ku, rozhodnutí spis. zn. OZP01/8959/2020/Sm ze dne 
25. 6. 2020, 

- Obec Krušovice – souhlasné stanovisko ze dne 3. 7. 2019, 

- Obecní úřad Krušovíce – rozhodnutí ze dne17. 9. 2019 č.j.: OuKr-0262/2019, 

- Obecní úřad Krupá – vyjádření ze dne 2. 7. 2019 č.j.: 38/19 a rozhodnutí ze dne 13. 12. 2019 
č.j.: 61/2019-7, 

- Obecní úřad Nesuchyně – vyjádření ze dne 11. 7. 2019 a rozhodnutí ze dne 30. 1. 2020, 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno – 
vyjádření ze dne 4. 7. 2019 zn. 4649/19/KSUS/KLT/ENG,  

- KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze – závazné stanovisko ze dne 3. 9. 2019 č.j.: KHSSC 
34600/2019, 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník – 
souhlasné závazné stanovisko ze dne 16. 7. 2019 ev.č. RA-127-2/2019/PD, 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát 
Rakovník – stanovisko ze dne 18. 7. 2019  č.j.: KRPS-182100-2, 

- Muzeum T. G. M. Rakovník – vyjádření ze dne 16. 7. 2019, č.j.: 64/19, 

- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace - vyjádření ze dne 
4. 9. 2020 zn. 4172/2020, 

- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Lužná – souhlasné stanovisko ze dne 15. 8. 2019 
č.j.: LCR179/000819/2019 a vyjádření ze dne 17. 7. 2019 č.j.: LCR955/0002232/2019, 

- Drážní úřad – závazné stanovisko ze dne 2. 7. 2019 sp.zn.: MP-SOP1378/19-2/Bd, 

- Správa železnic, státní organizace – souhrnné stanovisko ze dne 31. 3. 2020 zn. S3918/S-
15661/2020-SŽDC-OŘ PHA-OPS 

- Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka – stanovisko ze dne 8. 11. 2019 zn. PVL-
51216/2019/342/Ron, 
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- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. – stanovisko ze dne 15. 7. 2019 zn. 110190281, 

- Řízení letového provozu ČR, s.p. – vyjádření ze dne 19. 9. 2019 zn. 10045/2019/RLPCR, 

- Úřad pro civilní letectví – závazné stanovisko ze dne 3. 7. 2019 č.j.: 007488-19-701, 

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – vyjádření ze dne 25. 7. 2019 č.j.: SR/1511/SC/2019-3 a 
stanovisko ze dne 26. 8. 2019 č.j.: SR/1699/SC/2019-2, 

- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského – vyjádření ze dne 
3. 7. 2019 zn. SBS 22946/2019/OBÚ-02/1, 

- Stání energetická inspekce územní inspektorát pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj – vyjádření 
ze dne 17. 7. 2019 zn. SEI-3845/2019/10.101-2, 

- České dráhy, a.s. – vyjádření ze dne 12. 3. 2020 č.j.: 615/2020, 

- ŘSD ČR – vyjádření ze dne 12. 11. 2019 zn. 25567-19-ŘSD-11120 

 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 447/11, 447/12, 480/1, 480/9, 501/11, 607/30, 607/31, 607/56, 736/28, 2492/2, 2505/35, 
2505/36, 2505/37, 2505/39, 2505/40, 2505/41, 2505/76, 2505/80, 2505/81, 2505/88, 2505/100, 
2505/101, 2505/106, 2505/107, 2505/108, 2505/109, 2505/110, 2505/138, 3027, 3045, 3057, 3063, 
3077, 3085, 3090, 3094, 3097, 3100, 3104, 3105, 3106, 3111, 3112, 3114, 3118, 3120, 3121, 3122, 
3123, 3124, 3125, 3134, 3144, 3145, 3149, 3153, 3157, 3164, 3185, 3186, 3187, 3194, 3201, 3204, 
3209, 3212, 3213, 3239, 3243, 3244, 3331, 3340, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3701, 3712, 3713, 
3738, 3764, p. p. k. 471, 485, 499/1, 499/2, 508 v katastrálním území Krupá, st. p. 327, 
parc. č. 497/32, 497/57, 497/58, 497/59, p. p. k. 497/8, 497/9, 497/10, 497/11, 497/12, 497/14 
v katastrálním území Krušovice, parc. č. 1232/13, 1232/14, 1232/15, 1232/16, 2683/67, 2683/123, 
3511, 3513, 3514, 3519, 3527, 3535, 3540, 3544, 3548, 3552, 3555, 3557, 3565, 3577, 3587, 3592, 
3595, 3599, 3600, 3609, 3615, 3617, 4189, 4213, 4214 v katastrálním území Nesuchyně. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
 
Dne 14. 8. 2020 pod č.j. MURA/37020/2020 obdržel  speciální stavební úřad „nesouhlas s udělením 
stavebního povolení“ účastníka řízení, které podala Ing. Jaroslava Severská, Výkonný ředitel Europe 
ability, a.s. (vlastníka pozemků p.č. 2505/18, p.č. 2505/6, p.č. 2505/21, p.č. 2683/137, p.č. 2683/87). 

Námitka Ing. Jaroslavy Severské, Výkonného ředitele společnosti Europe ability, a.s. – v následujícím 
znění: 

Nesouhlas s udělením stavebního povolení ke stavbě – R6 Nové Strašecí – křižovatka s I/27 – stavební 
úsek 3 – D6 Krupá, přeložka: 

Dne 18. 11. 2010 jsem uzavřel s ŘSD Smlouvu o právu provést stavbu, týkající se všech našich 
pozemků pod budoucí R6/D6. Smlouva má číslo MP/Pr/10/061. Tato smlouva mimo jiné zakládá 
povinnost ŘSD platit majiteli pozemků dotčených dočasným záborem v průběhu stavby nájemné 
ve výši dle platných předpisů. 

ŘSD momentálně staví úsek č. 1 R6/D6 v oblasti Řevničova. Přestože ŘSD používá naše pozemky, 
není ochotno dodržet uzavřenou smlouvu a platit nájemné, upravené zákonnými předpisy. Tím ŘSD 
úmyslně porušuje platnou smlouvu. 

Vzhledem k tomu, že ŘSD se chová velmi nestandardním způsobem, jedná z pozice síly a úmyslně 
porušuje podepsanou smlouvu, nesouhlasím s vydáním stavebního povolení pro další etapu této 
stavby, dokud ŘSD neodstraní svoje pochybení z první etapy stavby a rozumným způsobem nezaručí, 
že nadále bude dodržovat uzavřenou smlouvu. 
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Kromě naší společnosti ŘSD ještě dále úmyslně porušuje uzavřené smlouvy o právu provést stavbu 
i u ostatních majitelů pozemků dotčených stavbou první etapy. Jedná se minimálně o následující 
osoby: 

Ing. Jiří Severský, Pavel Severský, Alexandr Filippov, Ing. Jaroslav Sokol. 

Podle par. 114 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění je účastník stavebního řízení oprávněn podat 
námitky. Jakožto účastník stavebního řízení tedy tímto způsobem podávám námitku proti vydání 
stavebního povolení u výše uvedené stavby. Důvodem námitky je úmyslné porušování vlastnických 
práv naší společnosti a dalších majitelů ze strany ŘSD a úmyslné nerespektování uzavřených smluv 
ze strany stavebníka. 

Úmyslné porušování zákonných předpisů a uzavřených smluv dokládám kopií emailové komunikace 
mezi předchozím výkonným ředitelem naší společnosti a panem Hnízdilem za ŘSD. 

 

Speciální stavební úřad k obdrženému podání „námitky účastníka řízení“ uvádí: podání neobsahuje žádné 
konkrétní námitky a ani důvody podání námitek, ale je zde pouze uvedeno „ŘSD momentálně staví úsek 

č. 1 R6/D6 v oblasti Řevničova. Přestože ŘSD používá naše pozemky, není ochotno dodržet uzavřenou 
smlouvu a platit nájemné, upravené zákonnými předpisy. Tím ŘSD úmyslně porušuje platnou smlouvu. 
Vzhledem k tomu, že ŘSD se chová velmi nestandardním způsobem, jedná z pozice síly a úmyslně 
porušuje podepsanou smlouvu, nesouhlasím s vydáním stavebního povolení pro další etapu této stavby, 
dokud ŘSD neodstraní svoje pochybení z první etapy stavby a rozumným způsobem nezaručí, že nadále 
bude dodržovat uzavřenou smlouvu.“.  
Speciální tavební úřad k obdrženým „námitkám“ uvádí, že v souladu s § 111 stavebního zákona posoudil 
předloženou žádost a připojené podklady z hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověřil zejména, 
že projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou, v souladu s vyhláškou o dokumentaci 
staveb a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.  
Na základě tohoto přezkoumání speciální stavební úřad konstatuje, že neshledal důvody, které by bránily 
povolení záměru. 

Speciální stavební úřad námitku zamítl. Předmětné řízení je vedeno podle zákona o urychlení 
výstavby. Dle ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona souhlas vlastníka pozemku nebo stavby 
se nedokládá. 

 

Dne 24. 8. 2020 pod č.j. MURA/38236/2020 obdržel  speciální stavební úřad „nesouhlas s udělením 
stavebního povolení“ od účastníka řízení Ing. Jiřího Severského. 

Námitka Ing. Jiřího Severského – v následujícím znění: 

Nesouhlas s udělením stavebního povolení ke stavbě – R6 Nové Strašecí – křižovatka s I/27 – stavební 
úsek 3 – D6 Krupá, přeložka: 

Dne 18. 11. 2010 jsem uzavřel s ŘSD Smlouvu o právu provést stavbu, týkající se všech mých 
pozemků pod budoucí R6/D6. Smlouva má číslo MP/Pr/10/064. Tato smlouva mimo jiné zakládá 
povinnost ŘSD platit mi nájemné ve výši dle platných předpisů za pozemky dotčené dočasným 
záborem v průběhu stavby. 

ŘSD momentálně staví úsek č. 1 R6/D6 v oblasti Řevničova. Přestože ŘSD používá moje pozemky, 
není ochotno dodržet uzavřenou smlouvu a platit nájemné, upravené zákonnými předpisy. Tím ŘSD 
úmyslně porušuje platnou smlouvu. 

Vzhledem k tomu, že ŘSD se chová velmi nestandardním způsobem, jedná z pozice síly a úmyslně 
porušuje podepsanou smlouvu, nesouhlasím s vydáním stavebního povolení pro další etapu této 
stavby, dokud ŘSD neodstraní svoje pochybení z první etapy stavby a rozumným způsobem nezaručí, 
že nadále bude dodržovat uzavřenou smlouvu. 

Kromě mé osobě ŘSD ještě dále úmyslně porušuje uzavřené smlouvy o právu provést stavbu 
i u ostatních majitelů pozemků dotčených stavbou první etapy. Jedná se minimálně o následující 
osoby: 

Europe Ability, a.s., Pavel Severský, Alexandr Filippov, Ing. Jaroslav Sokol. 
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Podle par. 114 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění je účastník stavebního řízení oprávněn podat 
námitky. Jakožto účastník stavebního řízení tedy tímto způsobem podávám námitku proti vydání 
stavebního povolení u výše uvedené stavby. Důvodem námitky je úmyslné porušování vlastnických 
práv naší společnosti a dalších majitelů ze strany ŘSD a úmyslné nerespektování uzavřených smluv 
ze strany stavebníka. 

Úmyslné porušování zákonných předpisů a uzavřených smluv dokládám kopií emailové komunikace 
mezi mnou a panem Hnízdilem za ŘSD v příloze. 

 

Speciální stavební úřad k obdrženému podání „námitky účastníka řízení“ uvádí: podání neobsahuje žádné 
konkrétní námitky a ani důvody podání námitek, ale je zde pouze uvedeno „ŘSD momentálně staví úsek 

č. 1 R6/D6 v oblasti Řevničova. Přestože ŘSD používá moje pozemky, není ochotno dodržet uzavřenou 
smlouvu a platit nájemné, upravené zákonnými předpisy. Tím ŘSD úmyslně porušuje platnou smlouvu. 
Vzhledem k tomu, že ŘSD se chová velmi nestandardním způsobem, jedná z pozice síly a úmyslně 
porušuje podepsanou smlouvu, nesouhlasím s vydáním stavebního povolení pro další etapu této stavby, 
dokud ŘSD neodstraní svoje pochybení z první etapy stavby a rozumným způsobem nezaručí, že nadále 
bude dodržovat uzavřenou smlouvu.“.  
Speciální tavební úřad k obdrženým „námitkám“ uvádí, že v souladu s § 111 stavebního zákona posoudil 
předloženou žádost a připojené podklady z hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověřil zejména, 
že projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou, v souladu s vyhláškou o dokumentaci 
staveb a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.  
Na základě tohoto přezkoumání speciální stavební úřad konstatuje, že neshledal důvody, které by bránily 
povolení záměru. 

Speciální stavební úřad námitku zamítl. Předmětné řízení je vedeno podle zákona o urychlení 
výstavby. Dle ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona souhlas vlastníka pozemku nebo stavby 
se nedokládá. 
 

 
Dne 26. 8. 2020 pod č.j. MURA/38884/2020 obdržel speciální stavební úřad námitku od účastníka řízení 
Ing. Václava Somola, CSc . 

Námitka Ing. Václava Somola, CSc. (dále jen „účastník řízení“) – v následujícím znění: 

Námitka ke stavebnímu řízení OD01/56615/2019/Vav: 

V oznámení o zahájení stavebního řízení OD01/56615/2019/Vav jsem jakožto vlastník pozemku 
ppč. 3263 v k. ú. Krupá uveden jako účastník řízení. 

K tomuto stavebnímu řízení podávám námitku: 

Pozemek ppč. 3263 je veden v KN veden jako zemědělský půdní fond – orná půda. Na tomto 
pozemku žádná stavba stát nemá, o čemž jsem se přesvědčil nahlédnutím do PD SO 3150 dne 19. 8. t. r. 
Na pozemku není žádné věcné břemeno, já jsem žádná souhlas se stavební činností na tomto pozemku 
nikomu nedal a také žádnou stavební činnost na tomto pozemku nechci. 

Žádám o vyřazení pozemku ppč. 3263 ze seznamu pozemků, na kterých je stavební řízení 
OD01/56615/2019/Vav zahajováno. 

 

Speciální stavební úřad k obdrženému podání „námitky účastníka řízení“ uvádí: Investor, kterým je  ŘSD 
ČR, Správa Karlovy Vary, v zastoupení společností SUDOP PRAHA a.s., zaslal účastníku řízení v srpnu 
2019 nájemní smlouvu s průvodním dopisem a situací ke smlouvě ve věci veřejně prospěšné stavby 
dopravní infrastruktury „D6, přeložka“, a to v souvislosti s pozemkem parc. č. 3263 zapsaným na LV 
č. 72 pro obec Krupá a k. ú. Krupá, ve prospěch účastníka řízení. Uvedený pozemek či jeho části jsou 
potřebné pro přípravu a realizaci výše uvedené stavby. Jedná se o dočasný zábor nad 1 rok za účelem 
zhotovení SO 3150 (také SO 3432, SO 3371) a ze ZPF bude vyňat dočasně (v současné době k vynětí 
ze ZPF není potřeba souhlasu). Pozemek bude zasažen melioracemi a sítí ve vlastnictví ČEZu.  

O záměru byl účastník řízení informován (popř. předchozí vlastník) před vydání územního 
rozhodnutí ŘSD ČR, závodem Praha a dále pozvánkami na společná jednání vlastníků či následnou 
korespondencí v letech 2010 až 2016 ŘSD ČR, Správou Karlovy Vary. 
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Speciální stavební úřad námitku zamítl. Předmětné řízení je vedeno podle zákona o urychlení 

výstavby. Dle ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona souhlas vlastníka pozemku nebo stavby 
se nedokládá. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Podmínky a požadavky vyplývající z vyjádření vlastníků či správců inženýrských sítí byly zahrnuty 
do podmínek pro provedení stavby ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby 
se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
 

Ing. Renata Vavrušková v. r. 
 

  
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Renata Vavrušková, vedoucí oddělení registru silničních vozidel, 
zkušebních komisařů a silničního hospodářství 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rakovník, 
Obecního úřadu Krupá, Obecního úřadu Krušovice a Obecního úřadu Nesuchyně (včetně 
zveřejnění na www.mesto-rakovnik.cz). 
 
Vyvěšeno dne: 3. 12. 2020   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je 
osvobozen. 
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Obdrží k vyvěšení: 
Městský úřad Rakovník 
Obecní úřad Krupá 
Obecní úřad Krušovice 
Obecní úřad Nesuchyně 
 

 
Obdrží jednotlivě do vlastních rukou – účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Účastníci řízení: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, v zastoupení: SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy 
Obec Krupá, IDDS: hucaqf4 
Obec Krušovice, IDDS: vnabgqt 
Obec Nesuchyně, IDDS: d8tajy3 
 

Dotčené orgány jednotlivě: 

Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí č.p. 27, Rakovník I, 269 01  
Rakovník 1 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, IDDS: 9gsaax4 
Městský úřad Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, 
Husovo náměstí č.p. 27, 269 01  Rakovník 1 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Rakovník, 
Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník, IDDS: 
q5whqfb 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Rakovník, IDDS: hhcai8e 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů Čechy MO, IDDS: hjyaavk 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Střední Čechy - oddělení 
SCHKO Křivoklátsko, IDDS: ffydyjp 
Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01  Rakovník 1 
Městský úřad Rakovník, odbor správy majetku, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01  Rakovník 1 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfsn 
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Lužná, IDDS: e8jcfsn 
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 
 

Obdrží veřejnou vyhláškou – účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Účastníci řízení: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Oblast Kladno, IDDS: 
a6ejgmx 
MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx 
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd 
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
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Obdrží veřejnou vyhláškou – účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům – dle § 27 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): 

parc. č. 447/11, 447/12, 480/1, 480/9, 501/11, 607/30, 607/31, 607/56, 736/28, 2492/2, 2505/35, 2505/36, 
2505/37, 2505/39, 2505/40, 2505/41, 2505/76, 2505/80, 2505/81, 2505/88, 2505/100, 2505/101, 
2505/106, 2505/107, 2505/108, 2505/109, 2505/110, 2505/138, 3027, 3045, 3057, 3063, 3077, 3085, 
3090, 3094, 3097, 3100, 3104, 3105, 3106, 3111, 3112, 3114, 3118, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 
3134, 3144, 3145, 3149, 3153, 3157, 3164, 3185, 3186, 3187, 3194, 3201, 3204, 3209, 3212, 3213, 3239, 
3243, 3244, 3331, 3340, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3701, 3712, 3713, 3738, 3764, p. p. k. 471, 485, 
499/1, 499/2, 508 v katastrálním území Krupá, st. p. 327, parc. č. 497/32, 497/57, 497/58, 497/59, 
p. p. k. 497/8, 497/9, 497/10, 497/11, 497/12, 497/14 v katastrálním území Krušovice, parc. č. 1232/13, 
1232/14, 1232/15, 1232/16, 2683/67, 2683/123, 3511, 3513, 3514, 3519, 3527, 3535, 3540, 3544, 3548, 
3552, 3555, 3557, 3565, 3577, 3587, 3592, 3595, 3599, 3600, 3609, 3615, 3617, 4189, 4213, 4214 
v katastrálním území Nesuchyně. 
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