Ministeístvo dopíavy - odbor

_._

nábteží Ludvíka svobody l222l12

infra§truktury a

Po Box 9. I |0

územnlho plánu

15

Píaha l

č. j.| l6412019-9lo-iPK] l0

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA K ODSTRANĚruÍ HeOOSTATKŮ PODÁNÍ
A usxeseNi o pŘenušeNi srlveaxíno ŘizeHi
Miíti§tcr§tvo dopíavy jako spcciá|ni stavebni úřad ve věcech dálnic ve §myslu uslanoveÍti §

l

5

zÁkonač,l8720}6sb..oúz.mnimp,ánoýánia§tavebnlmtádu(§tavebnízákon),vcznéní

pozdějŠíchptcdpisťr,a§40odst.2pism.clzÁkonat.l3ll99.7Sb'.opozemníchkomunikacich.
ve zniní pozd§3ich přcdpi§ú, podle § 45 od§r, 2 zi/t;ona a. 5OOI2O04 Sb,, spnávní láó, ýe znéni
pozrlějších piedpisů,

r'yzýr,á

stavebnika, Ředirelstvi si|nic a diálnic čR. Na Pankráci 546156, 145 05 Píaha 4. lčo: 65993390,
6,
zastoupeného na 7Ákladé plné moci společno§ti PtJDls a,s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha
lČo:452728gl, aby odstranil ncdo§tatky podání zjištčnév prúběhu stavebnlho řízeni pío stavbu
.D8 PH§ Všcstudy', zejména aby doplnil:

.

píepracovanou projckiovou dokumentaci tak, aby byla v souladu i § § 36 ryhlášky
Minisi€ístva dopravy č. l o4ll99? sb., kterou se provádí zákon o pozemnich komunikacich;

.

stanovi§ko obecného §tavebního úiadu (Mě§tský úřad vehru§y) podle § 15 odst,2
§tavebniho ákona k ovčreni dodženi podminekjim rydaného územního rozhodnuti:

vc lhútě n€jpozdcji

do 30.11,202n.

§oučasně Minister§tvo dopravy jako §pcciálni stav€bni úřad podle § ó4 od§t,
ákona č. 500i2004 Sb,, §pnávni iád. ve znění pozdějšich př€dpi§ů,

l

Pícm, a)

přerušujc

stavebni řizeni pro stavbu ,D8 PHs všertudy", a to n€jděl€

do 30. l l, 2020,

odúvodnění:

stavcbnik. Řcditel§tvi silnic a dálnic čR, Na Pankráci 546156. 145 05 PrahÁ 4.
lčo: ó5993390, za§toupený na ákladě plné moci §polečností PUDíS a,s., Podbab§ká lol4l20,16§
PHs
00 Praha ó, lčo 4527289l. podal dne 5. 2.2019 žÁdost o §tav€bnl poyolení na §tavbu ,,D8
vše§tudy". Dncm podáni ž!|dostibylo zahájeno stavebni

řízfií,

l64no19-9r0-1Pw l0
Dne 2ó. 2, 20l9 byl stavebník vyzván k od§traDěni nedosiatkť, podáni a bylo vydáno usnexní
o přerušeni stavebníh o hzrni č.j. l64D019-9lo-lPKl2.

stavebnik podánim é, j. D-l7,oxlrsall9/N5 zQ dne 2l, 6. 2019 a podánim D-l7023/Jsa/l9l0to ze díe l7.9,2019 odslranil nedostatky v ádosti o §tavebni povoleni, Výše
ye ýýzýě č, j,7'10/2018-9l0,1PK,/2
uvedeným podáním doložil všechny chybějici podk|ady uvedené
a zároveň zúžil2Ádosto stavební povoleni o so 00l, so l80 a so 80l.

(AF,clTYPLAN, 04i20l9),
Na ákladč do|ožených podkladú vyplynulo z auditu b€zp€čno§ti
že únikovéotvory nejsou vyprojektovány v §ouladu s § 3ó od§t. I vyhlášky Mini§terstva dopravy
'se proýádi zákon o pozemních komunikacích, a proto §p€riálni §tavebni
a.1o4ll991 sb., kteíou
(trad požaduje prcprccovat pmjcktovou rlokumcntaci t8k, ahy od §ebc únikové otvory byly v7Ááleí|y
ncjvýš€ l50 m.

dále speciálni stavebni úřad požaduje doložit Áóné něni souh|asu podle § 15 odst- 2
stavcbního zákona k ověření dodžcni podminek vydaného územního íozhodnuti,

A

§peciáIni §tavebni úřad §e7.nal, žne §€ během stavcbního řízeni objevily nedostatky, které bráni
vydání slavebního,povolcni a požaduje jcjich odstrančni.

Speciálnistavebniúřadprotovyzvalslavebníkakods§aněnitěcbtonedosialkúvelh{ttě.
kt€rou

k tomu úč€lu §tanovil. a §ouča§ně přerušil stavebni řiz€ní.

Poučeni:
§peciáhti §tavebni úlad bude pod|c § ó5 odsí.2 zÁkona é.500/2004 Sb,. sp,ávni léd, ve z,něni
pozrlějšich předpisů. v řízcni pokračovat. jakmile odpadnc překážka. pío niž bylo fi7,€ní přcíuš€no,

židost v dané lhůtě doplněna o výšc uvedené ná|cžilo§ti, speciální stavebni

Pokud ncbud€

útad stavcbní Ťizeni dle § óó správního řádu zastavi.
Po dobu přerušeni správního řízeni lhůty pro vydáni íozhodnuti nebčží,

Pod|e§76správnihořádumohouúčastníciřízeníprotiusneseníopřeruŠenislavebníhořizeni
do 15 dnú ode dne jeho doručeni podat rozktad k mini§tru dopravy, a lo prosúednictvim odboru
jnfia§tíuktuťy a úZrmniho plánu Minisl€rstva dopravy, nábř. L, Svobody 12, l 10 15 Píaha l,
Rozklad proti usneseni o přeruš€ni stavebního řizeni nemá odkladný účinek,
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vyvéšenanejméně po
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se doručuje podle § 25 správniho ádu veř€jnou vyhláškou, kteíá bude
dobu l5 dnú na úřednich deskách následujicích úřadů:

Ministerstvodopravy,
obecni úřad všestudy,

ló/,l20rg-9lulPK/l0
Právnl líčinkymri výhradně doručeníveřcjnou vyblálkoú protlřednictvim úřední dcaky
Minirl€r§tva dopravy,

vy",*,o, /.,(.7..
Razitko, podpis:
RozděktvníA

sejmu1o:

#ý

lýstutbv tltlpratni, voclní a erutgetické íiíj,dstnúturýa ihlraslrukury elcklrohických
ve zněni poztlějšich předpísi, nú§ledovně.

Jedno iýě
žadalel:
Řcditel§tví §ilnic a dálnic ČR, Na Pankri\ci 56, l45 05 Píaha 4,zrstoýwné na Ákladě plné
moci spo|€čno§ti PUDlS a.§., Podbab§ká 10l.4120,160O0 Píaha 6,

l.

oht,e. nu.iejtchž úzeni sr sldl,htl uskulečňuje:

2.

obec všesludy, é.p.7,?7'l 46vellflrsy:,

.lotčenéorgáry,:

3.

4,
5,

ó.
7.
8.

9.
l0ll

.

Mini§t€rstvo vnitra, odbor bezpečnosrnípolitiky a prevence kriminality, Nad Štolou3.
170 34 Praha 'l I
Mini§terstvo dopíavy, odbor pozemnich komunikaci. , zde,
Ministcí§tvo obrany, sekce nakládání § majelkem. odděleni ochrany úzcmnich zijmú Praha.
Tychonova 1,1ó00| Praha 6;
Mě§t§ký úřad veltíu§y. odbor vý§tavby a územního plánováni. Palackého 9.217 46

veltíusy:

Mě§tský úiad Kralupy nad Vltavou. odbor výstavby a územního plánováni. Pa|ackého
námě§ti l, 278 0l Kralupy nad vllavou;
Měst§ký úřad Kralupy nad Vhavou, odbor živohi pío§rř€di, Palackého náměsti l. 278 0l

Kralupy nad vltavou:

Mě§t§ký rjřad Kralupy nad Vltavou. odboí rcalizac€ inve§tic a správy maj€tku. Palackého
náměslí 1.278 0l Kíalupy nad v|nvou:
Kraj§ká hygienická slanice středoče§kého kmje se §ídlem v Píaz€, Dittňchova 1 7, l28 0 |
Píaha 21
Hasičský záchranný sboí středočeského kraje, územní odboí Mělnik. Belíuaoýa 334l,2'16

0l Mčlnik:

Veřejnou ýyhtliškou ýyýěšenol nq úřednídesce nížeuvedených úřadů po dobu 15 dnů
Účustníci řízeni ďelinot,aní v ls l09 íisn. b) - D zíikon{l é. 183/200ó Sb., o územnhn plůnoláni
.l §tu|ehhim řálhl (rluýehhí zúkon). v zněni pozděiších PiÝ.lpi!li:
12. Minisierstvo dopravy, - zdc,
obecní úřad všestudy. č. p.'7-277 46veltrýsy

l3.

3l3

