V Praze dne:

1. 7. 2022

Spisová značka: SZ 076811/2022/KUSK ÚSŘ/Št
085151/2022/KUSK
Č. j.:
Vyřizuje:

Ing. Štufka / 257 280 707, 702 237 067

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha, který zastupuje společnost
4roads s.r.o., IČO 06327354, Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00

Praha, která pověřila

zastupováním společnost SHB, akciová společnost, IČO 25324365, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava (dále
jen "žadatel") podal dne 16. 6. 2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v žádosti
nazvané:
„II/125 Vlašim - Pavlovice, narovnání“
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 868/3, 868/11, 868/13, 877/1, 877/2, 879/36, 879/38, 879/39,
879/45, 879/47, 966/6, 966/31, 966/34, 966/35, 966/36, 966/46, 966/76, 993/2, 993/6, 993/7, 994/2, 996,
998/26, 2343/2, 2344, 2347/4, 2370 v katastrálním území Vlašim.
Předmětem územního řízení je soubor staveb tvořený stavbami silnice II. třídy, místních
a účelových komunikací, chodníků, zárubních zdí a inženýrských sítí. Soubor staveb se nachází
v intravilánu města Vlašim ul. Vlasákova (průjezdní úsek silnice II/125 km 0,000 – km 0,6660) a částečně
také v extravilánu města Vlašim (km 0,660 – km 1,000). Soubor staveb je vymezen provozním
staničením silnice II/125 km 23,200 – km 24,220.
Pro stavbu je v územním plánu města Vlašim vymezen koridor veřejně prospěšné stavby „Návrh
úpravy silnice II/125“.
Stavební záměr obsahuje tyto objekty:
SO 101 Novostavba silnice II/125
SO 111 Novostavba místních a účelových komunikací
SO 121 Novostavba chodníků
SO 211 Zárubní zeď vlevo v km 0,220
SO 212 Zárubní zeď vpravo v km 0,300
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 302 Odvodnění parkoviště
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SO 431 Veřejné osvětlení
SO 451 Přeložka sdělovacího vedení CETIN
SO 501 Přeložka STL plynovodní přípojky PE dn 32
SO 701 Přeložka oplocení v km 0,250
Předmětem územního řízení je umístění stavby dopravní infrastruktury uvedené v § 1 odst. 2
písm. d) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dnem podání
žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební
úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 2e liniového zákona,
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu
dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští
ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání s ohledáním na místě. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky
do 20 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu, v pondělí a středa v úředních hodinách, v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě
Ing. Karel Štufka, tel.: 257 280 707, 702 237 067).
Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 3 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 85 odst. 2
stavebního zákona, tj. osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům,
identifikováni dále uvedenými pozemky, evidovanými v katastru nemovitostí:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 388, 1200, 1201, 1204, 2867, 3092, 3145, 3146, parc. č. 859/1, 859/64, 862/1, 862/4, 862/5,
862/11, 865/5, 865/6, 867/1, 867/2, 867/3, 868/30, 879/5, 879/40, 966/7, 966/19, 966/32, 966/33,
966/52, 966/69, 998/5, 998/6, 998/8 v katastrálním území Vlašim
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Vlašim č.p. 1800, Vlašim č.p. 1840 a Vlašim č.p. 1858
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších případů,
mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům,
do kterých je možno nahlédnout na Krajském úřadě Středočeského kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu, Zborovská 11, 150 00 Praha 5.
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Správní řízení je vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Poučení podle § 2 odst. 5 liniového zákona:
Jelikož se jedná o řízení vedené podle stavebního zákona a současně s velkým počtem účastníků,
oznámení o zahájení řízení se doručuje podle stavebního zákona. Veškeré ostatní písemnosti v tomto
řízení budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení budou v rámci řízení veškeré následující
písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději ve lhůtě stanovené krajským úřadem, jinak se k nim nebude přihlédnuto.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým
je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Karel Štufka
vedoucí oddělení stavebního řádu

Příloha:
Situační výkres širších vztahů
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Oznámení o zahájení územního řízení se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která
bude vyvěšena nejméně po 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:
-

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská č. p. 11, Praha 5-Smíchov, 150 21 Praha 521

-

Městský úřad Vlašim, Jana Masaryka č.p. 302, 258 01 Vlašim

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského
úřadu Středočeského kraje.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis:

Rozdělovník:
účastníci řízení
Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícímu účastníku řízení, v návaznosti
na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení jednotlivě:
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha,
zastoupený společností 4roads s.r.o., IČO 06327354, Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00
Praha, která pověřila zastupováním společnost SHB, akciová společnost, IDDS: v8ff9yx
sídlo: Masná č.p. 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Město Vlašim, IDDS: zbjbfmb
sídlo: Jana Masaryka č.p. 302, 258 01 Vlašim
Zdeněk Křemen, Psáře č.p. 51, 258 01 Vlašim
Pavla Křemenová, Psáře č.p. 51, 258 01 Vlašim
Libuše Králová, Havlíčkova č.p. 1708, 258 01 Vlašim
Jiří Jandoš, IDDS: tqi7uvz
trvalý pobyt: Ratajská č.p. 357, 258 01 Vlašim
Ing. Vladimír Svatoň, Hynaisova č.p. 179, 258 01 Vlašim
Ing. Jan Dufala, Pavlovice č.p. 10, 258 01 Vlašim
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN, IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
zastoupený společností GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Telia Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a
sídlo: K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha 3-Strašnice
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Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:
Město Vlašim, IDDS: zbjbfmb
sídlo: Jana Masaryka č.p. 302, 258 01 Vlašim
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto
oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu:
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská č. p. 11, Praha 5-Smíchov, 150 21 Praha 521
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Odbor životního prostředí a zemědělství,
Odbor dopravy,
Městský úřad Vlašim, IDDS: zbjbfmb
Odbor životního prostředí
Odbor výstavby a územního plánování
Odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo: Jana Masaryka č.p. 302, 258 01 Vlašim
Na vědomí:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
CO: spis

