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Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
Veřejná vyhláška
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, (dále jen
stavebník) podal dne 25.8.2021 žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j.
002369/2019/KUSK-DOP/Lac z 11.3.2019, vyhotoveno 7.3.2021 (nabytí právní moci dne
18.9.2019) na stavbu: Úpravy silnice I/9 ke zlepšení podmínek pro odbočení z dálnice D8 na
silnici I/9 akce: D8 MÚK Zdiby, rozšíření Prosecké radiály, etapa 2, direktivní větev, na poz.
parc.č. 238/1, 238/4, 176/2, 173/2, 171/3, 166/1, 167/2, 241/2, 241/1, 176/1, 173/1, 171/2,
171/1 a 167/1 v k.ú. Sedlec u Líbeznic a 199/2, 512/36, 165, 163 a 506 v k.ú. Zdiby (dále jen
stavba).
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad
ve věcech silnic I. třídy dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a ust. § 40
odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 S., Správní řád
(dále jen správní řád) projednání návrhu ve správním řízení o prodloužení platnosti
stavebního povolení.
Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo ke změně v technickém řešení projektové dokumentace
speciální stavební úřad určuje lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohou
dotčené orgány uplatnit svá případná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popř. důkazy
k prodloužení platnosti stavebního povolení.
K později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto
Správní řízení ve věci žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení je správním řízením,
jehož jediným předmětem je rozhodování o žádosti stavebníka o prodloužení platnosti již
vydaného pravomocného stavebního povolení. V tomto řízení může speciální stavební úřad
pouze existenci pravomocného stavebního povolení, podanou žádost o prodloužení jeho
platnosti a důvody, které žadatel uvedl v žádosti. V řízení nejsou znovu přezkoumávány
podklady potřebné pro vydání stavebního povolení či rozhodnutí o umístění stavby, ani
upravovány podmínky pro provedení stavby
Jedná se o stavbu silnice I. třídy podle §1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o urychlení výstavby). V souladu s §
2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje
(dále jen speciální stavební úřad) oznamuje, že se na řízení vztahuje tento zákon.
Poučení
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 v kontextu s § 115 odst. 4 stavebního zákona uplatnit
pouze shora specifikované námitky, a to pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo
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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, které překračují rozsah uvedený ve
větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním
předpisem bylo k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení správního řízení,
nesdělí ve výše stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím
sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, dle kterého mají
účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, i ke
způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění speciální stavební úřad poskytuje
účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva k čemuž stanovuje lhůtu jeden týden od
doručení oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou.
Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Poučení o doručování
V souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se písemnosti doručují
následovně:
V řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o
zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují
jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům;
ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v
oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Odboru dopravy Krajského úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hodin.
Jinak po předchozí telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„otisk úředního razítka“

Pavlína Rosiak
odborný referent silničního hospodářství
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu středočeského
kraje a příslušné dotčené obce.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní
den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
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Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup
Obdrží účastníci řízení:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 PRAHA 4
zast.
PUDIS, a.s., Nad Vodovodem 2/3258 , 100 31 PRAHA 10
Ing. Anna Dolejšová, Taussigova 1153/25, 182 00 Praha 8 Kobylisy
Václava Navarová, Zlončická 462/14, 181 00 Praha 8 Čimice
Emilie Pecková, Hlavní 53, 250 65 Bořanovice
Jan Navrátil, V Hájích 384/10, 149 00 Praha 4 Háje
Eva Navrátilová, V Hájích 384/10, 149 00 Praha 4 Háje
Tereza Navrátilová, V Hájích 384/10, 149 00 Praha 4 Háje
Pecková Emilie, Hlavní 53, 25065 Bořanovice
Navarová Václava, Zlončická 462/14, Čimice, 18100 Praha 8
Navarová Václava, Zlončická 462/14, Čimice, 18100 Praha 8
Navarová Václava, Zlončická 462/14, Čimice, 18100 Praha 8
Seyfried Evžen, Příkrá 19, 25066 Zdiby
Seyfried Jaroslav, Příkrá 19, 25066 Zdiby
Seyfried Jiří, Pražská 80, 25070 Postřižín
Navara Pavel, Plickova 553/21, Háje, 14900, Praha 4
CETIN, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Další účastníci řízení vlastníci sousedních nemovitostí veřejnou vyhláškou:
identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly –
k.ú. Sedlec u Líbeznic
163/2 171/1 176/2 240/5
163/4 171/2 177/1 241/1
164 171/3 177/2 241/2
165 173/1 185/19 247/6
166/1 173/2 238/1 247/7
166/2 174 238/2 247/8
167/1 175/1 238/4
167/2 175/2 239/1
169 176/1 239/2
k.ú. Zdiby
130/35 162 202/11 512/22
130/70 163 211 512/35
130/71 165 487/2 512/36
143 166 488/1 512/43
151 167 488/5 512/47
153 198/1 488/6 512/48
156 198/2 488/9 559
158 199/1 502/1 st. 571
159 199/2 502/2
160 201/2 503
161 202/1 506
k.ú. Bořanovice
241
242
348/1
Obec Zdiby, Průběžná 11, Veltěž, 25066 Zdiby
obec Sedlec, Sedlec 60, 250 65 Líbeznice
obec Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby
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(obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit
na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů)
Dotčené orgány a ostatní:
MÚ Klecany, SÚ, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP, Masarykovo nám. 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav
HZS Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav
KHS Středočeského kraje, ÚP Praha-východ, Praha-západ
MÚ Poděbrady, Jiřího nám. 1, 290 31 Poděbrady, odbor dopravy
Policie ČR, správa Stř. kraje, odbor dopravní policie, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5
spis

