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OZNÁMENÍ
zahájení územního řízení a
nařízení veřejného ústního jednání
Odbor stavební Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP), který si vyhradil pravomoc stavebního úřadu podle § 17 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), podle § 87 odst. 1 stavebního zákona oznamuje účastníkům
řízení a dotčeným orgánům, že k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, Na
Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupeného spol. VIS a.s., Bezová 1658/1, 147
01 Praha 4, IČ 60192712, ze dne 1.2.2007, bylo u MHMP zahájeno územní řízení o
umístění stavby nazvané
„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol - Březiněves“ a současně řízení o
ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby
na pozemcích v k.ú. Suchdol v Praze 6, k.ú. Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves a
Ďáblice v Praze 8 a v k.ú. Zdiby ve Středočeském kraji. Soupis pozemků dotčených stavbou
a hlukovým pásmem je přílohou tohoto oznámení.
K projednání věci odbor stavební MHMP současně nařizuje veřejné ústní jednání, které se
bude konat v

pondělí 17. března 2008 v 9:00 hod.
v budově MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, v zasedací místnosti č. 201, 2. patro.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání na odboru stavebním
MHMP, Jungmannova 29, Praha 1, 3. patro, č.dv. 319 v návštěvní den (pondělí 12-17 hod.,
středa 8-12 a 13-18 hod.), v jiné dny po předchozí telefonické dohodě, a při ústním jednání.
Vizualizaci stavby je možno zhlédnout ve výstavním prostoru v přízemí budovy MHMP
Jungmannova 29, Praha 1 (při vchodu z ul. Charvátovy) v každý pracovní den.
Upozornění:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
podle § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se podle § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení je podle § 89 odst. 3 stavebního zákona povinen ve svých námitkách uvést skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují tyto požadavky, se nepřihlíží.
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Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d), může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její vlastnické nebo jiné věcné právo k nemovitosti přímo
dotčeno.
Osoba, které má postavení účastníka řízení na základě zvláštního právního předpisu, může v územním
řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce na jednání písemnou plnou
moc. Zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo
společný zástupce.
Žadatel je podle § 87 odst. 2 stavebního zákona povinen zajistit, aby informace o jeho záměru a o
tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné
ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném
místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního
jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve
kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději.

Ing. Jitka Kylarová
vedoucí technického oddělení

Příloha:
-soupis pozemků dotčených stavbou a hlukovým pásmem
-výkres přehledné situace v měř. 1:10 000 (1 ks)
-výkresy koordinační situace v měř. 1:2000 (4ks)
-výkresy záboru stavby spolu s návrhem ochranného hlukového pásma v mapě KN v měř.
1:1000 (9 ks)
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Rozdělovník:
I. účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona a veřejnosti veřejnou vyhláškou
zveřejněním na úřední desce:
1) OST MHMP po dobu 15 dnů
+ příloha
2) MČ Praha Suchdol po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění a vrácení situačních výkresů
+ příloha
3) MČ Praha 8 po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění a vrácení situačních výkresů
+ příloha
4) MČ Praha Dolní Chabry po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění a vrácení
situačních výkresů
+ příloha
5) MČ Praha Březiněves po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění a vrácení situačních
výkresů
+ příloha
6) MČ Praha Ďáblice po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění a vrácení situačních výkresů
+ příloha
7) obce Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění a
vrácení situačních výkresů
+ příloha
8) města Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky, po dobu 15 dnů a podání zprávy o
+ příloha
zveřejnění a vrácení situačních výkresů
II. účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona doporučeně do vl. rukou:
1) VIS a.s., Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4
2) hl. m. Praha, zast. URM, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
3) Obec Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby
III. dotčeným orgánům doporučeně:
4) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1
5) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
6) OOP MHMP
7) DOP MHMP
8) OKP MHMP
9) Úřad MČ Praha 6 - nakládání s odpady
10) Úřad MČ Praha 6 - orgán ochrany přírody a krajiny
11) Úřad MČ Praha 6 - silniční správní úřad
12) Úřad MČ Praha 8 - nakládání s odpady
13) Úřad MČ Praha 8 - orgán ochrany přírody a krajiny
14) Úřad MČ Praha 8 - silniční správní úřad
15) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
16) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 11, 150 21
Praha 5
17) MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - odbor územního rozvoje a památkové péče,
Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
18) MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - odbor životního prostředí, Masarykovo
nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
19) MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1 - odbor dopravy,
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
20) Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1
21) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, detašované pracoviště v Praze 5, Žitavského 497, 156 80 Praha 5
IV.na vědomí:
22) Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
23) MHMP OST/2 - spis
24) MHMP OST/2 - Št
25) MHMP OST/2 - Ky
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