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Přflolia
Aďresa

příslušnébo

'Úřad:

č. 503/2006 85,

llIIIIIllllllIIllllllllIllllllII

úřadu

Ministcrstvo

č. 9 k vyhlášce

clopravy

ŤDCRPe100ERY8

KV-Dm-0005-2022

Věc:

ZADOST

O STAVEBNI

POVOLENI

ustanovení fl llO odst. I a 2 zákona č.
183/2006 sb., o územnímplánovánía sta'vebním
řádu
zákon), a fl 18b vyhlášky č. 503/2006
sb., o podrobnějšíúpravě územníhorozhodovátí,
úzeinního
opatřenf
a stavebnnho řádu.
podle

(stavební

Se žádostí

o projednánf

ii'ifrastruktui-y,

poc'lle

v platném

znění.

V souladu s ustanoveníin dle
prostředí,

v platnčm

Zároveň

žádáme

v příloze

č. 8

zákona č. 4 }6/2009 Sb., o urychlení výstayby
dopravní, vodní a energetické
í:3 9b,

zněi'ií.

o vydóní

'g 9c a '%23a zákona č. 100/2001sb., o
posuzovánívlivů na živottíí

inezitíinního

rozliodnutí dle zákona č. 416/2009 Sb.5
4c pozen'úcy uvedené

ČÁST A
I.

Identifikaění

údaje

stavebního

záměru

(název, mfsto, účel stavby)
Rada 100 - Objekty
pozemních
komunikací:
4101 - H1avíiítrasa
ki-n 48,200 - 57,400
4101.1 - Napojení na stávajíď
silníci U6 v ZÚ
4110 - MťJK
4175 - Příjezd

Kněževes

(dočasná

sLavba)

kin 50,927

k RN ki'n 49,160

4176 - Příjezd

k RN kin 53, 747
418() - Pi'ovizoi'ní koínunikace
la'i-i 57,400 (dočasná
4186.1 - Provizorníkomunikace
kin 57,400 - větev
4193 - Portály dopi-avního značení
Rada 200 - Mosty a zdi:
4201 - Most přes silnici rn/229 }3
v km 49,094
4202 - IVlost přes Novodvor.ský
potok v km 49.559
4203 - Most přes lokálíií biokoridor
v km 52,577
4104 - Most přes polní cestu v kin
52.804
!:1205 - Most přes poli'ií cestu a vodoteč
v kin 53,389
4206 - Most přes Hájevský
potok v kin 54,525

stavba)
2 (dííčasnú stavba)

4207 - Most přes poli'ií cestti a biokoridor
v km 57,040
4251 - Záiubiíízed'
kin 56,800 - 56,980
Řada 300 - Vodohospodářské
objekty:
4301 - Dešťová

kanalizace

z1302 - Dešťová

kanalizace

kín 49,650

4303 - Dešťová

kanalíz;tce

- 50, 157
km 50. 157 - 48,2t2
km 50, 157 - 52, 120

4304 - Deší'ová

kaíializace

km 53,830

- 52,021

4305 - Deší'ová kaimlizace
4307 - Dešt'ovň kanalizace

km 53,830 - 55.592
klll 55,592 - 57,400

součást stavhy ,,D6 Hořesedly, liřeložkaí'.
II. Idei'itifikační

údaje stavcbníka

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo
trvalého pobytu popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s n'iístem trvaM]io pobytu; pokud
záměr socivisf s její podnikatelskou
činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum i'iarozenf,
IČ, bylo-li přiděleno, inísto trvalého
pobytu popřípadě též adresu pro doi-učovánf, není-li shodná s
místem trvalélio pobytu; právnická osoba
uvede název nebo obchodní firinu, IČ, bylo-li přidělei'io,
adresu sídla popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnohi
jediiat jménem právnické osoby)
Ředitelství

a dálnic ČR,
56, 145 05 Praha 4

silnic

Na Pankráci
Telefon

/ inobilní

IC:' 65993390

telefon:

Fax / e-inail:
Datová

schránka:

Podává-li žádost více osob, připojujíse
[l

III.

[]

[g

ano

Stavebnfk

údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ne

jedná

sainostatně

%

je zasíoupen; v případě zastoupenf na základč plné moci, je plná
inoc připojena v samostatné příloze
fyzické osoby se uvede jn'iéno, příjínení, datim narozerrí, rnísto
trvalého pobytu popřípadě též adresu
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; prúvnická
osoba uvede název nebo obchodní
firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřfpadě též adresu
pro doi-učování, není-li shodná
(LÍ

sídla, osobu
íia

oprávněnoci

jednat

jrnénem

s adresou

právnické

osoby):

zúkiadě plné moci

společností:

PRAGOPROJli:KT,

a.s. se sídlem

K Ryšánce 16/1668,

147 54 Pralia

4

IČ 45272387
Teíefon

/ inobilní

telefon:

Fax / e-mail:
Datová
vyřizuje:

IV.

scliránka:

41cifr54

Ing. Mai'cela

Údaje

o

Do1eža1ov4 tel.: 353 303 233, e-mail: marcela.dolezalova@pragoprojckt.cz

stavebním

záměru

a jeho

popis

nová stavba

[l

změna dokončené stavby (tástayba, přístavba, stavební úprava)

g

soubor

staveb

[]

podinimijící

Ů

stavby zařízení staveniště

[J

stavba byla umístěna iizemníin rozhodnutíin,' iizcmním r,ouhlascin
/
ktereI vydal

přeložky

sítí technické

['VIě'Ú Rakovník,

Odbor

infrastruktury

výstayby

a iiwestic

vcřcjnopr.ívní

'+mloui.íou,

dne 26.3.2009 l)OClč.j. Výsí/3344/2008/Va-, v piaávníí'iíoci dne 4.5.2009.
Platiiost

prodloužena:

Rozliodnutím ze dne 5.8.2011 č.j. Výst./14792/201 l/V,i - v právní inoci dne 13.9.2011
*
Lí) Rozhodnutíín ze dne 19. 12.2016 č.j. Výst./44189/2016/Dr - v prá'vní
moci dne 21. 1.2017
Změn:i úzeini'ílqo rozhodnutí vydanú Krajskýin úřadem Středočeského kra.je, odbor
úz,enínflio
l)l(lllOVállÍ a stavebnílio řádu ze dne 3.3.2020, č..j. 037767/2020/KUSK. Toto rozliodnutí
nabylo
*

právnímoci

dne 5.10.2020.

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné/evidenční,
účel užívánístavby, zastavěná plocha, počet níidzei'iinícli a podzeinnícli podlaží, výška /
hloubka stavby),
jelio členění, teclinickém nebo výrobríi'i'í zařízení. budoucím provozu a jeho vlivu na
zdraví a životní
prostředí

a o souvisejících

opatřeních:

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se na'vrhuje
v íižívání stavby:
[l i'ie
g
Pokud

ano, uvést

Statistické
Nová

údaje

nový

z dťivodu

změny

ano

zpčisob

(u staveb

užívánístavby:

obsa)uijíďcli

byty):

výstavba:

počet bytťi
užitková

Ziněna

plocha

všech bytťi

dokončené

stavby

počet nových

užitková

V.

Návrh

VI.

přístavba,

stavební

prostor)

úprava):

bytči.

ve kterých

plocha

U dočasného

Doba

(nástavba,

nebytových

bytů.

počet zrušených
počet bytů,

v m2 (bez plochy

se provádf

všecli

bytů

stavební

úpravy

v m2 (bez plocliy

stavebního

nebytových

prostor)

záměru

trvánÍ:.
úpi'avy

Údaje

(stavební

pozei'nku

o místu

pozemek

obec

po jeho

stavebního
popřípadě

odstraněnf:

záměru

pozemky,

katastrálníúzeiní

které

se majípoíižít

parcelníč.

jako

staveniště)

druh pozei'iiku podle katastru neinovitostí

výměi'a

[mi]

Jednú-li

[J

se o více pozen'ilďi,

ano

VII.

[]

a sídlo

Stavba

bude

VIII.

stavební]io
stavebrílio

zániěru

obsažené

- stavební

podnikatele

provedeim

v tomto

bodě

v sainostatné

termín

znám),

lla základě

za}iájexií

IČ, bylo-li

výběrovélio

a dokončení

řízení

stavebního

přiděleno
zhotovitele.

záměru

2022

Dokončení

2025

IX.

Orientační

náklady

na provedení

4101 - Hlavní tiaasa km 48,200 - 57,400
4'101.1 - Napojení na stávající silnici I/6 v
4 ílO - M(íK
Ki'iěžcves kin 50,927
4175 - Přfjezd

stavebního

záměru:
i 538 556 164,-

ZÚ (dočasnú stavba)

9 423 025,24 345 736,6 344 ] 23,-

k RN kin 49,760

4l76 - Př0ezd k RN km 53,747
4186 - Pi-ovizornf
4186.1
4í93

komuiíikace

- Provizori'ií
- Portály

4201 - Most

3442172,-

km 57,400

koimmikace

ďopravního
přes silnici

(dočasnú

ki'ii 57,400

5 988 958,stavlx)

3147436,-

značení
IIV22913

I 198 166,'lí

kin 49,094

4202 - Most

přes Novodvorský
přes lokální

4204 - Mosí
4206 - Most

přes polní cestti v kín 52,804
přes polrícestíi
a vodoteč v kin 53,389
přes Hájevský
potok v kin 54,525

4207 - Mosí

přes polnícestu

4251 - Zái'ubnízed'

stavba)

- včtev 2 (dočasná

4203 - Most
4205 - Most

přííoze:

podnikatel

(pokudje

doclavatelsky

Předpokládaný

Zahájeiíí

údaje

ne

Zliotovitel

Název

připojhijíse

polok

biokoridoia

v kin 49,559

31 844 608,-

v km 52,577

a bio]<oí'idoi'

km 56,800

23 888 383,-

V

23 630 334,25 246 655,26 2'8

599,-

24 194711,-

km 57,040

26 298 599,-

- 56,980

18 220 750,-

4301 - Dešt'ová

kanalizace

kin 49,650

- 50, í57

4302 - Dešt'ová

kanalizace

]O 817 584,29 051 334,-

4303 - Dešťovó

kanalizace

km 50, 157 - 48,212
km 50, ]57 - 52, 120

4304 - Dešt'ová

kanalizace

kÍ1153,830

- 52,021

4305 - Dešt'ová

kana]izace

km 53.830

- 55,592

4307 - Dešt'ová

kanalizace

16 855 988,-

kin 55,592

- 57,400

16 103 540,-

X.

Užití

sousedního

pozemku

K provederu' stavebního záiněri
Pokud

ano, je vyjádření

V Karlových

Varecli

nebo

24 890 583,
19 i I I 415,-

stavby

má být použit sousední pozemek (stavba)

vlasti'iíka

této

nemovitostí

připojeno

V sainostatné

@

ano

[I ne

příloze.

dne 22.2.2022
.

Ing. Marcelíi Dolcžalová

,il

- PRAGOPROJEKT.

a.S.

ČÁST
Příloliy

žádosti
].

o povolení

B

stavby:

Dok]ad

prokazující
vlastnické právo k pozemkti nebo stavbé anebo právo
založeíit' sinlouvou
provést
nebo opalření anebo právo odpovídající
věci'iéinu břeinenu kpozeinkti
nebo stavbě, pokud
stayební úřad neinůže existenci
takového pitva ověřít v kalastru neinovitostí
dálkovým
přístupein;
si'nlouva o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastnílďi
jednotek přijaté podíe zvláštního právního
předpisti (je-li stavebníkem společenství ylastníkčí jednotek).
stavbu

%

2.

3.

[gl

Plná moc v případě
moc do protokolu.

zastupování

stavebníka,

není-íi

udělena plná nioc pi-o více řfzení,

popřípadě

plná

Seznain

a adresy osob, ktené inají vlttstnicíďí práva nebo
práva odpovídajťcí
věcnéinu
břemei'iu
k sousedníi'ii pozeinkčun nebo stavbáin na nich, a tato
prúva i'nolioti být prov.'iděním stavby příino
dotčeim. Je-li těchto osob více než 30, identifikují
se pouze označei'ím pozemlďi a staveb evidovaných
v katasti'u i"ieinoyitostí.

4. Plán komroinícíi proMídek stavby. viz příloŇia F16 projektové
dokumentace na CD
5. Projektová dokuinentace podle přííohy č. 5 vyhíášky č. 499/2006
sb., jejíž součástíjsou:

@

zúvazná staíioviska dotčených orgánů, popřípadě jejich
rozhodnutí opatřená doložkou právní inoci
nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisči,
pokud inohou být veřejné zájiny, které tyto
orgúny podle zv)áštního právního předpisu hájí, prováděním
stavby dotčeny,
stanoviska

ylastníků
k podmínkám

nebo

sittiačnfin

nebo vyhíášky

dokumentaci

zpráva

B: Socihrnná

technická

C: Situační

spoleliliyosti

konstrukcí

stavby z hlediska jejícíi

budoucího

využití,

Sb.
2x v tištěné

podobě,

a to:

zpráva

výkresy

D. Dokumentace

(J

kontroly

č. 146/2008

A: Průvodní

Celkovou

dopravní a technické inlarastruktury k inožnosti a zpťisobu
napojení
dotčenýcli
ocliranných
a bezpečnostrrích
pásein, popřípadě vyzimčená na

výí<resu,

plán provedení

projektovou

veřejné

objektů

dokumentaci

stavby

na 2 dvou

elektronickýcli

nosičích.

6. úzcmní rozhodnutí nebo veřejnopróvní siniouva úzeinní rozhodnutí
nahrazující íinebo územní souhlas
včetně celkové
stavebríin
povoltije).

%

situace v iněřťtku
zákonem vyžadován

- víz příloha

katastrálrí

mapy ověřené stavebníin úřadein (pokud je pro daryý případ
a vydal jej jiný orgán než stavebm úříid, který provedení
stavby
EI projektové
dokumentace
na CD

7. Další přílohy podle části A
g

%

k bodti

IL žádosti

kbodu VI. žúdosti- výpis dotčených pozemků stavebního
záměru (přílolia

dokunientace
[]
8.

na CD a příloha

7 žádosti)

k bodu X. žádosti".
Pozeinky

k vydáíiíinezitíinního

rozhodnutí

dle zákona č. 416/2009

Sb.% 4c

F18 projektové

