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Praha: 16.09.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56 

140 00 PRAHA 4 

zast. 

SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 1a 

130 80 PRAHA 3  

Číslojednací: 128500 /2020/KUSK-DOP/Svo 

Spisováznačka: SZ_103153/2020/KUSK 

Vyřizuje: Ing. Kateřina Svobodová 

Značka: DOP/Svo 

 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

(dále jen „stavebník”), podalo dne 22.07.2020  žádost o vydání stavebního povolení na stavbu 

 

„D6 Krupá, přeložka” 

SO 3130 – Přeložka silnice I/6 v km 46,700 – 48,010 

SO 3140 – Provizorní napojení D6 v km 48,200 

 

na pozemcích p.č. 1921/8, 1921/9, 1921/10, 1924/1, 1924/2, 1983/34, 2683/1, 2683/4, 

2683/5, 2683/14, 2683/15, 2683/20, 2683/21, 2683/22, 2683/23, 2683/24, 2683/25, 2683/26, 

2683/28, 2683/29, 2683/30, 2683/31, 2683/32, 2683/33, 2683/34, 2683/35, 2683/36, 

2683/37, 2683/38, 2683/39, 2683/40, 2683/41, 2683/42, 2683/43, 2683/44, 2683/45, 

2683/46, 2683/47, 2683/48, 2683/49, 2683/50, 2683/51, 2683/52, 2683/53, 2683/54, 

2683/55, 2683/56, 2683/57, 2683/58, 2683/59, 2683/60, 2683/61, 2683/62, 2683/63, 

2683/64, 2683/65, 2683/66, 2683/67, 2683/68, 2683/69, 2683/70, 2683/71, 2683/72, 

2683/73, 2683/74, 2683/75, 2683/76, 2683/77, 2683/78, 2683/79, 2683/80, 2683/81, 

2683/82, 2683/83, 2683/84, 2683/85, 2683/129, 2683/130, 2683/131, 2683/132, 2683/133, 

2683/134, 2683/135, 2683/136, 2683/175, 2683/176, 2683/178, 2683/179, 2683/180, 

2683/181, 4192 v k.ú. Nesuchyně. 

(Pozn. s ohledem na změnu označování rychlostních silnic a dálnic je v textu používání označení D6 

místo označení R6, které je užito na projektové dokumentaci.) 

 

Stavební objekt SO 3130 je stavbou trvalou a řeší přeložku stávající silnice I/6 v uvedeném 

staničení tak, aby nedošlo ke křížení s dálnicí D6. Přeložka se napojuje na stávající silnici I/6 

mezi obcemi Krupá a Hořesedly, jižně pod obcí Nesuchyně. Po uvedení dálnice D6 

do provozu bude silnice I/6 převedena na silnici II/606 a bude sloužit jako doprovodná 

komunikace pro obsluhu obcí v dané lokalitě. 
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Stavební objekt SO 3140 je stavbou dočasnou s předpokládanou délkou trvání jednoho roku. 

Provizorní napojení bude sloužit k převedení dopravy ze stávající silnice I/6 na SO 3101 do té 

doby, než bude dobudován Stavební úsek 4 dálnice D6. 

Dnem podání bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad 

ve věcech silnic I. třídy dle § 15 odst. 1 písm. c) zákonač.183/2006Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 40 odst. 3 písm. 

d) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 

dle § 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 § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání a místního šetření 

a určuje lhůtu 15 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. 

 

Jelikož se jedná o stavbu silnice I. třídy dle § 1 odst. 2 písm. a) 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 

výstavby“), v souladu s § 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby Krajský úřad 

Středočeského kraje, Odbor dopravy (dále jen „speciální stavební úřad“) oznamuje, 

že se na řízení vztahuje tento zákon. 

Pokud se jedná o řízení vedené podle stavebního zákona a současně o řízení s velkým počtem 

účastníků, oznámení o zahájení řízení se doručuje podle stavebního zákona (§ 112 stavebního 

zákona). Veškeré ostatní písemnosti v tomto řízení budou v souladu s § 2 odst. 5 zákona 

o urychlení výstavby doručovány jednotlivě pouze stavebníkovi, obci, na jejímž území má být 

záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení budou v rámci 

tohoto řízení veškeré následující písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou. 

 

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. 
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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. 2stavebníhozákonanepřihlíží. 

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. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 2057 u Odboru 

dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, ve dnech pondělí 

a středa od 8.00 do 13.00 hodin, jinak po telefonické domluvě na tel. 257 280 477. 

 

 

INFORMACE 

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

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, Odbor dopravy Krajského 

úřadu Středočeského kraje, jako speciální stavební úřad ve věcech silni I. třídy spolu 

s oznámením o zahájení stavebního řízení uvádí následující informace podle ustanovení § 9b 

ZPVŽP: 

- Kopie žádosti o stavební povolení je přílohou tohoto oznámení o zahájení stavebního 

řízení 

- Jedná se o záměr posouzený ZPVŽP 

Do příslušné dokumentace navazujícího řízení lze nahlédnout na Krajském úřadu 

Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 Smíchov po předchozí telefonické dohodě 

(tel. 257 280 477 Ing. Kateřina Svobodová).  

Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je stavební povolení pro veřejně prospěšnou 

stavbu dopravní infrastruktury „D6 Krupá, přeložka“ v rozsahu výše uvedených stavebních 

objektů. 

- Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva 

nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu před tím 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 https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1213, a to včetně závazného stanoviska 

k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí vydaného Ministerstvem 
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životního prostředí dne 01.10.2018 pod č.j. MZP/2018/500/656, sp.zn. 

ZN/MZP/2018/500/97. 

- Speciální stavební úřad upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání 

na místě a ústního jednání.  

- 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 na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

- Informace o dotčených orgánech 

o Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10 (odbor ochrany 

ovzduší, odbor ochrany vod, odbor odpadů, odbor obecné ochrany krajiny a přírody, 

odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, odbor posuzování 

vlivů na ŽP a integrované prevence) 

o Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 

11, 150 21 Praha 

o Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník 

o KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Rakovník, Lubenská 

2250, 269 01 Rakovník 

o Ministerstvo zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Palackého 

náměstí 4, 128 01 Praha 2 

o Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 

Praha 6 

o Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední 

Čechy, Oddělení Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5, 270 24 Zbečno 

o Obvodní báňský úřad pro území Hl. m. Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, P.O. 

BOX 31, 110 01 Praha 1 

- Účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bod 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  podmíne podle § 3 písm. i) bod 2 ZPVŽP 

- Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená 

veřejnost uvedená v  §3 písm. i) bod 2 ZPVŽP, a to i v případě, že nebyl a účastníkem 

v řízení v prvním stupni. 

 

(otisk úředního razítka) 

 

Ing. Kateřina Svobodová        

Odborná referentka silničního hospodářství 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 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.  

 

Písemnost /nebo oznámení/  se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 

Krajského úřadu Středočeského kraje 

 

 

 

 

Příloha:  

- žádost o stavební povolení 

- upřesnění žádosti o stavební povolení 

 
 

 

Obdrží: 

Jednotlivě účastníci řízení dle § 109 písm. a) – d) stavebního zákona: 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 zast. SUDOP PRAHA a.s., 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IDDS:nd9sqfy 

 

- AGROSCIENCE spol. s r.o., Chrášťany 175, 270 01 Chrášťany, IDDS: muijx7g 

- EUROPE ABILITY, a.s., Rychnovská 121, Letňany, 199 00 Praha 9, IDDS: xbxdzbx 

- Václav Kloub, Arm. gen. L. Svobody 747, Butovice, 742 13 Studénka 

- Emilie Pánková, 270 09 Krupá 

- Ladislav Pochman, Bítovská 1209/4, Michle, 140 00 Praha 4 

- Václav Pochman, Nový Dvůr 18, 270 01 Chrášťany 

- Pavel Severský, U Kněžské louky 2677/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

- Jaroslav Sokol, Kpt. Jaroše 195/5, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

- Obec Nesuchyně, Nesuchyně 21, 270 07 Nesuchyně, IDDS: d8tajy3 

 

Veřejnou vyhláškou účastníci řízení dle § 109 písm. e) – f) stavebního zákona: 

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

k.ú  Nesuchyně 

1232/16, 1921/11,1921/13, 1965/8, 1966/2, 1983/33, 2610/9, 2610/12, 2683/2, 2683/3,2683/7, 2683/10, 

2683/12, 2683/97, 2798, 2799, 2800, 2807, 2815, 2819, 2824, 2832, 2835, 2839, 2841, 2844, 2857, 

2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2901,2907, 2909, 

2913, 2915, 2916, 2918, 2921, 2923, 2926, 2928, 2930, 2933, 2936, 2952, 2958, 2962, 2967, 2969, 

2976, 2981,2982, 2987, 2988, 2994, 2999, 3004, 3010, 3015, 3386, 3555,4185, 4201, 4232 

 

Dotčené orgány a ostatní (DS):  

- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 00 Praha 10, IDDS: 9gsaax4 
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  - odbor výkonu státní správy I 

 - odbor ochrany ovzduší  

  - odbor ochrany vod 

  - odbor odpadů 

  - odbor obecné ochrany krajiny a přírody 

  - odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

  - odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence 

- Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 

Praha, IDDS: keebyyf 

- MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník, IDDS: qb9bqrd 

- MěÚ Rakovník, odbor výstavby a investic, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník, IDDS: qb9bqrd 

- MěÚ Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, TV a CR, Husovo nám. 27, 269 01 

Rakovník, IDDS: qb9bqrd 

- KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 

Rakovník, IDDS: hhcai8e 

- Ministerstvo zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Palackého náměstí 4, 128 01 

Praha 2, IDDS: pv8aaxd 

- Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6, IDDS: 
4dkdzty  

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, Oddělení 

Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5, 270 24 Zbečno, IDDS: ffydyjp 

- Obvodní báňský úřad pro území Hl. m. Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, P.O. BOX 31, 110 01 

Praha 1, IDDS: ixaaduf 

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 

160 01 Praha 6, IDDS: hjyaak 

- Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, 

IDDS: n75aau3 

- HZS Středočeského kraje, odloučené pracoviště Rakovník, Dukel. hrdinů 2502, 269 01 Rakovník, 

IDDS: q5whqfb 

- Policie ČR, KŘPČR Stř. kraje, odbor služby dopravní policie, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5, IDDS: 

2dtai5u 

 

- Obecní úřad Nesuchyně, Nesuchyně 21, 270 07 Nesuchyně, IDDS: d8tajy3  

(s žádostí o vyvěšení dokumentu na úřední desce a zpětné zaslání dokumentu s potvrzením 

o vyvěšení po dobu 30 dní)        

 

- spis 
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