
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3  

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1 
IČO: 660 03 008 tel. +420 225 131 111  

 

 
 

  

*MDCRX014IR6P* 
 

 
 
 

 Č. j./Sp. zn./Typ 
MD-2194/2022-910/3 
MD/2194/2022/910 
      
 

Vyřizuje/Útvar/Telefon 
Ing. Patrik Kvasnička, 910 
+420 2251 31154 
 

Datum 
Praha 
25.01.2022 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI 
STAVEBNÍHO POVOLENÍ 

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 564/56, 140 00 Praha 4, 
IČO: 65993390, zastoupený na základě plné moci společností PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 
160 00 Praha 6, IČO: 45272891, požádal dne 17. 1. 2022 dopisem zn. D-17-023/JSta/22/001 
o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby na dálnici D8 s názvem „D8 PHS Všestudy“. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení. 

Správní řízení je rovněž vedeno 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. 

Pro jmenovanou stavbu vydalo stavební povolení Ministerstvo dopravy svým rozhodnutím 
č. j. 164/2019-910-IPK/9 ze dne 24. 1. 2020, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2020. 

Stavba se nachází ve Středočeském kraji, okres Mělník, na území obce Všestudy, v k. ú. 
Všestudy u Veltrus p. p. č. 157/66, 157/102, 157/103, 157/104, 157/107, 157/109, 367/1, 390/1, 
388/12, 388/24, 388/27, 391/5 a v k. ú. Dušníky nad Vltavou p. p. č. 293/2 a 293/3. 

Předmětem stavby „D8 PHS Všestudy“ je demolice stávající protihlukové stěny, která bude 
odstraněna v celém svém rozsahu a nahrazena novou protihlukovou stěnou, která je navržena dle 
požadavků hlukové studie jako jednostranná. Tato nově navržená protihluková stěna bude 
umístěna v levé krajnici levého jízdního pásu dálnice D8 směrem na Teplice. Celková délka 
protihlukové stěny bude 1636 m, z čehož 1606 m bude mimo mostní objekt a 30 m protihlukové 
stěny bude realizováno na mostě D8-017.2. Současně s výstavbou protihlukové stěny budou 
probíhat úpravy tělesa dálnice včetně konstrukce nezpevněné krajnice a dlážděné plochy mezi 
lícem svodidla a protihlukovou stěnou. Dojde k vybudování chybějícího zpevněného přístupu 
k hlásce SOS v km 15,0. Odvodnění vozovky bude provedeno realizací betonových a štěrbinových 
žlabů podél zpevněné krajnice v LJP. 
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Jelikož dosud nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy u pozemků potřebných pro stavbu 
„D8 PHS Všestudy“, požádal stavebník o prodloužení platností stavebního povolení o dva roky. 

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení 
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního 
zákona zahájení řízení podle ustanovení § 115 odst. 4 o prodloužení platnosti stavebního 
povolení č. j. 164/2019-910-IPK/9 ze dne 24. 1. 2020, které nabylo právní moci dne 25. 2. 2020, 
pro stavbu na dálnici D8 s názvem „D8 PHS Všestudy“ v rozsahu stavebních objektů:  

• SO 002 Demolice; 
• SO 101 Stavební úpravy na dálnici; 
• SO 301 Úprava odvodnění dálnice; 
• SO 761 Nová PHS (mimo most); 
• SO 762 Nová PHS na mostě ev. č. D8-017.2; 

Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění, upouští ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě 
a ústního jednání. 

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 
písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, 
evidovanými v katastru nemovitostí: 

k. ú. Všestudy u Veltrus: p. p. č. 157/67, 157/100, 157/101, 157/105, 157/106, 226/1, 226/139, 
226/140, 226/138, 226/137, 226/136, 226/135, 226/134, 226/133, 226/132, 226/117, 226/118, 
226/120, 226/141, 226/142, 226/143, 226/174, 226/5, 226/175, 226/165, 226/164, 226/163, 
226/162; 

k. ú. Dušníky nad Vltavou: p. p. č. 203/19, 203/65, 203/66; 

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet pozemků, 
které mohou být prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě stavební 
úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, 
že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno 
veřejnou vyhláškou. 

Účastníci řízení mohou své námitky popřípadě důkazy k prodloužení platnosti stavebního 
povolení uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků 
řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. 

Účastník řízení může uplatnit námitky proti prodloužení platnosti stavebního povolení, 
pokud je jím přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu 
nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení 
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, 
a důvody podání námitek; k námitkám, jež překračují rozsah uvedený v první větě tohoto odstavce, 
se nepřihlíží. 

Ke dni 23. 2. 2022 bude mít speciální stavební úřad shromážděny všechny podklady 
pro vydání rozhodnutí. Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), speciální stavební úřad dává účastníkům 
řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, k čemuž ustanovuje lhůtu 5 pracovních dnů po 
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výše uvedeném datu. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit a nahlížet do nich 
na odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 
Praha 1, po předchozí telefonické dohodě: Ing. Patrik Kvasnička, tel. 225 131 154, mob. 702 121 
024. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, 
nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, 
k nimž speciální stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v § 112 
stavebního zákona. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí. 

Při nahlížení je nutné dodržet platná opatření vydaná ve vládních nařízeních týkající se 
Covid-19 (aktuálně dostupná na https://www.vlada.cz). 

Poučení podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů:  

Jelikož se jedná o řízení vedené podle stavebního zákona a současně o řízení s velkým 
počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení se doručuje podle § 112 stavebního zákona. 
Veškeré ostatní písemnosti v tomto řízení budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obcím, na 
jejichž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení 
budou v rámci tohoto řízení veškeré následující písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou. 
 
 
Ing. Josef Kubovský 
ředitel 
Odbor infrastruktury a územního plánu 

 
 

Oznámení o zahájení stavebního řízení se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou 
vyhláškou, která bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících 
úřadů: 

• Ministerstvo dopravy; 
• Obecní úřad Všestudy; 

 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední 
desky Ministerstva dopravy. 

 
 
Vyvěšeno: …………………                                                Sejmuto: ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

https://www.vlada.cz/
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Rozdělovník: 

účastníci řízení: 

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
se následujícím účastníkům řízení, v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 citovaného 
zákona a §112 odst. 1 stavebního zákona, doručuje toto oznámení jednotlivě: 

1. PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, zplnomocněný zástupce Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4; 

2. Ing. Martin Nedbal, Všestudy 4, 277 46 Veltrusy; 
3. Jaromír Pavliš, Komenského 154, 277 46 Veltrusy; 
4. Ing. Petr Hurdík, Kmochova 462, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou; 
5. Obec Všestudy, Všestudy 7, 277 46 Veltrusy; 

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na 
úřední desce níže uvedeného úřadu: 

6. Ministerstvo dopravy, -zde- 

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
se veřejná vyhláška zasílá též následujícímu příslušnému obecnímu úřadu s žádostí 
o zveřejnění na úřední desce: 

7. Obecní úřad Všestudy, č. p. 7, 277 46 Veltrusy; 

dotčené orgány: 

8. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Nad štolou 3, 170 34 
Praha 7; 

9. Ministerstvo dopravy, odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, - zde - 
10. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů 

Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6; 
11. Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, Palackého 9, 277 46 

Veltrusy; 
12. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, Palackého 

náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou; 
13. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životní prostředí, Palackého náměstí 1, 278 01 

Kralupy nad Vltavou; 
14. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor realizace investic a správy majetku, Palackého 

náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou; 
15. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 

Praha 2; 
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