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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,
které na základě plné moci ze dne 11. 6. 2021 zastupuje společnost PRAGOPROJEKT, a.s.,
IČO: 452 72 387, sídlo: K Ryšánce 1668/16, Praha 4-Krč, 147 00 Praha 47,
(dále jen "stavebník") dne 31. 3. 2022 podalo žádost o stavební povolení stavby v žádosti nazvané:
"Dálnice D6 Petrohrad – Lubenec",
týkající se stavebních objektů:
SO 501 Úpravy produktovodu DN 300 v km 64,197
SO 510 Přemístění propojovacího objektu 45S
SO 540 Chráničky na kabelové trase NET4GAS,
obec Petrohrad (okres Louny), část obce Bílenec,
obec Blatno (okres Louny), část obce Malměřice,
(dále jen "stavba"), která má být prováděna na pozemcích: parc. č. 1030/1, 1030/3, 1030/5, 1031, 1033/2,
1033/3, 1034/1, 1034/3, 1043/1, 1043/2 a 1044/2 v katastrálním území Bílenec [719676]
a na pozemcích: parc. č. 1016, 1017, 1031/2, 1039/1 a 1054/1 v katastrálním území Malměřice [605441].
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení, které je navazujícím řízením ve smyslu ustanovení
§ 3 písm. g) ve spojení s ustanovením § 9b a násl. zákona č.: 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon o EIA").
Stavba, jež je předmětem žádosti o stavební povolení, je součástí stavebního záměru pod názvem:
"D6 Petrohrad - Lubenec" (resp. je tímto stavebním záměrem vyvolána), pro který naposledy vydal
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, rozhodnutí o změně
rozhodnutí o umístění stavby, ze dne 15. 4. 2021, pod Spisovou značkou: KUUK/122581/2020/20,
pod Číslem jednacím: KUUK/036491/2021, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2021.
Pro stavební záměr pod názvem: "Dálnice „D6 Petrohrad – Lubenec“" dříve vydal Městský úřad
Podbořany, Stavební úřad, rozhodnutí, ze dne 14. 3. 2019, pod SPIS. ZN.: SÚ/2019/259/He, pod Č.J.:
SÚ/5936/2019/Her, které nabylo právní moci dne 17. 4. 2019, tj. rozhodnutí o prodloužení platnosti
vydaného pravomocného územního rozhodnutí, ze dne 20. 10. 2010, pod SPIS. ZN.: SÚ/47717/2010/He,
pod Č.J.: 71109/2010, které nabylo právní moci dne 30. 11. 2010.
Dále dříve pro stavbu pod názvem: "R6 křižovatka I/27 (Petrohrad) hranice kraje - Lubenec" vydal
Městský úřad Podbořany, Stavební a vyvlastňovací úřad, rozhodnutí, ze dne 10. 12. 2014, pod SPIS. ZN.:
SÚ/2014/328/17329/He, pod Č.J.: 21550/2014, které nabylo právní moci dne 14. 1. 2015, tj. rozhodnutí
o prodloužení platnosti výše uvedeného pravomocného územního rozhodnutí.
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Dále dříve pro stavbu pod názvem: "R6 křižovatka I/27 (Petrohrad) hranice kraje – Lubenec" vydal
Městský úřad Podbořany, Stavební a vyvlastňovací úřad, rozhodnutí, tj. rozhodnutí o umístění stavby,
ze dne 20. 10. 2010, pod SPIS. ZN.: SÚ/47717/2010/He, pod Č.J.: 71109/2010, které nabylo právní moci
dne 30. 11. 2010.
Informace o záměru podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA:
Stavba (záměr podléhající posouzení podle zákona o EIA) obsahuje:
Stavební objekty:
SO 501 Úpravy produktovodu DN 300 v km 64,197,
SO 510 Přemístění propojovacího objektu 45S,
SO 540 Chráničky na kabelové trase NET4GAS,
které jsou součástí plánované stavby - liniové stavby dopravní infrastruktury pod názvem záměru:
"D6 Petrohrad - Lubenec" (dále také "stavební záměr").
Účelem části stavby (SO 501) je zajištění bezpečné a spolehlivé přepravy hořlavých kapalin, účelem
zbývající části stavby (SO 510 a SO 540) je zajištění bezpečné a spolehlivé přepravy zemního plynu
České republiky.
S t a v b a o b s a h u j e:
SO 501

Úpravy produktovodu DN 300 v km 64,197:

Na stávajícím produktovodu DN 300 ve správě společnosti ČEPRO, a.s., který křižuje navrhovanou
dálnici D6 v km 64,2 budou provedeny dvě uzavírací šachty a mezi nimi bude provedena výměna potrubí
s doplněním ocelové chráničky. Výměna potrubí DN 300 bude provedena v délce 95 m s ocelovou
chráničkou DN 500 v délce 92 m (mezi zpevněnými plochami u uzavíracích šachet). Uzavírací šachty
budou provedeny s kulovým uzávěrem ovládaným elektropohonem, u obou šachet budou provedeny
elektrodomky pro umístění řídícího systému. Plochy kolem obslužných šachet a elektrodomků budou
zpevněny a bude provedeno oplocení, včetně zřízení vjezdových bran a vstupních branek. Součástí tohoto
stavebního objektu je rovněž provedení propojení souběžného doprovodného sdělovacího kabelu
s objekty uzavíracích šachet.
(pozemky dotčené prováděním stavebního objektu SO 501: parc. č. 1030/1, 1030/3, 1030/5, 1031,
1033/2, 1033/3, 1034/1, 1034/3, 1043/1, 1043/2 a 1044/2 v katastrálním území Bílenec)
SO 510

Přemístění propojovacího objektu 45S:

Umístěním silnice SO 125 bude dotčen stávající propojovací objekt 45S (pilíř) na kabelové trase
ve správě společnosti NET4GAS, s.r.o. Tento objekt by byl umístěn ve svahu silnice SO 125. Z tohoto
důvodu bude provedeno přemístění tohoto objektu mimo silnici SO 125. Při přemístění propojovacího
objektu 45S budou provedeny na VTL plynovodu DN 1400 nové kabelové návarky.
(pozemky dotčené prováděním stavebního objektu SO 510: parc. č. 1016 a 1017 v katastrálním území
Malměřice)
SO 540

Chráničky na kabelové trase NET4GAS:

Na základě požadavku správce kabelové trasy podél stávajícího VTL plynovodu bude kabelová trasa
v místech křížení se silnicí SO 125 a s dálnicí D6 odkopána a uložena do chráničky s přesahem min. 2 m
za hranice navrhovaných komunikací. Současně bude provedeno uložení rezervní silnostěnné chráničky
min. průměru 150 mm a na koncích chrániček budou osazeny markery 3M a utěsněny proti vnikání
nečistot.
(pozemky dotčené prováděním stavebního objektu SO 540: parc. č. 1031/2, 1039/1 a 1054/1
v katastrálním území Malměřice)
Za splnění zákonných požadavků bude v navazujícím řízení (stavební řízení) vydáno stavební povolení,
které po nabytí právní moci opravňuje stavebníka k zahájení stavby.
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Pro stavební záměr označený názvem: „D6 – Ústecký kraj“ vydalo Ministerstvo životního prostředí,
Odbor výkonu státní správy IV, podle ustanovení § 9a odst. 1 až 3 zákona č.: 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí, pod Č.j.: MZP/2018/530/1673, ze dne 20. listopadu 2018 (dále také
"stanovisko EIA").
Veškeré související dokumenty pořízené v průběhu posouzení vlivů na životní prostředí jsou k dispozici
na internetové adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4180?lang=cs; kód záměru: OV4180,
název záměru: "D6 - Ústecký kraj" a u Ministerstva životního prostředí.
Podklady pro vydání rozhodnutí včetně dokumentace stavby a veškerých vyjádření, závazných stanovisek
dotčených orgánů, které byly vydány pro účely navazujícího řízení, jsou dle ustanovení § 9a odst. 4
zákona o EIA veřejnosti zpřístupněny. Nahlédnout do těchto podkladů je možno v budově Ministerstva
průmyslu a obchodu, na adrese: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město, (po telefonické
domluvě, kontakt Ing. Pavel Zeman, tel.: 224 853 140) po dobu trvání správního řízení.
K žádosti o stavební povolení stavební úřad obdržel rozhodnutí, závazná stanoviska, popřípadě
vyjádření těchto dotčených orgánů:
-

-

-

-

-

Městský úřad Podbořany, Stavební a vyvlastňovací úřad, rozhodnutí, tj. rozhodnutí o umístění stavby,
ze dne 20. 10. 2010, vydané pod SPIS. ZN.: SÚ/47717/2010/He, pod Č.J.: 71109/2010, které nabylo
právní moci dne 30. 11. 2010,
Městský úřad Podbořany, Stavební a vyvlastňovací úřad, rozhodnutí, ze dne 10. 12. 2014, vydané
pod SPIS. ZN.: SÚ/2014/328/17329/He, pod Č.J.: 21550/2014, které nabylo právní moci dne 14. 1. 2015,
tj. rozhodnutí o prodloužení platnosti vydaného pravomocného územního rozhodnutí, ze dne
20. 10. 2010, pod SPIS. ZN.: SÚ/47717/2010/He, pod Č.J.: 71109/2010, které nabylo právní moci dne
30. 11. 2010,
Městský úřad Podbořany, Stavební úřad, rozhodnutí, ze dne 14. 3. 2019, vydané pod SPIS. ZN.:
SÚ/2019/259/He, pod Č.J.: SÚ/5936/2019/Her, které nabylo právní moci dne 17. 4. 2019, tj. rozhodnutí
o prodloužení platnosti výše uvedeného pravomocného územního rozhodnutí,
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, rozhodnutí o změně
rozhodnutí
o umístění
stavby,
ze dne
15. 4. 2021,
vydané
pod Spisovou
značkou:
KUUK/122581/2020/20, pod Číslem jednacím: KUUK/036491/2021, které nabylo právní moci dne
18. 5. 2021,
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV, souhlasné závazné stanovisko podle
ustanovení § 9a odst. 1 až 3 zákona č.: 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů,
k posouzení
vlivů
provedení
záměru
na životní
prostředí,
vydané
pod Č.j.: MZP/2018/530/1673, ze dne 20. listopadu 2018,
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, souhlas podle ustanovení
§ 15 odst. 2 zákona č.: 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vydané pod Spisovou značkou: KUUK/078042/2021/2, pod Číslem jednacím:
KUUK/082049/2021, ze dne 17. 6. 2021,
Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, souhlasné závazné
stanovisko ke stavbě v silničním ochranném pásmu dálnice, vydané pod Č. j.: MD-19064/2021-930/2,
pod Sp. zn.: MD/19064/2021/930 SSU, ze dne 29. 7. 2021,
Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, rozhodnutí o povolení
provádění
bouracích
prací
vydané
pod Č. j.:
MD-19064/2021-930/3,
pod Sp. zn.:
MD/19064/2021/930 SSU, ze dne 10. 8. 2021,
Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, Oddělení obecní policie, zbraní a dopravního
inženýrství, stanovisko vydané pod Č. j.: MV-106251-4/OBP-2021, ze dne 6. 8. 2021,
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, souhrnné vyjádření vydané
pod Spisovou
značkou:
KUUK/075959/2021/2/ZPZ/V-3902,
pod Číslem
jednacím:
KUUK/078586/2021/ZPZ, ze dne 28. 6. 2021,
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vyjádření vydané pod Spisovou
značkou: KUUK/075865/2021/2, pod Číslem jednacím: KUUK/081827/2021/DS/Rych, ze dne
17. 6. 2021,
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-

-

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření vydané pod Číslem
jednacím: 071437/2021/KUSK, pod Spisovou značkou: SZ_071437/2021/KUSK, ze dne 8. 7. 2021,
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o povolení trvalého
odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa včetně stanovení poplatku, a o povolení dočasného odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa včetně stanovení poplatku, vydané pod Spisovou značkou:
KUUK/134419/2021, pod Číslem jednacím: KUUK/038433/2022, ze dne 7. 3. 2022,
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, sdělení vydané pod Číslem jednacím:
071571/2021/KUSK-DOP/Lac, pod Spisovou značkou: ZS_071571/2021/KUSK, ze dne 28. 6. 2021,
Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy a SH, vyjádření vydané pod Spisovou značkou:
PODBO/2798/2021, pod Číslem jednacím: OD/14190/2021/Dol, pod značkou: 106/14190/2021/-2,
ze dne 14. 7. 2021,
Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko vydané pod č. j.:
ŽP/14185/2021/Sla, pod Poř. č.: Stan–157/21-Sla, ze dne 16. 8. 2021,
Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko vydané pod č. j.:
ŽP/27494/2021/Jan, ze dne 15. 12. 2021,
Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, vyjádření vydané pod Spisovou značkou:
VÝSP/2433/2021/Šik, pod Číslem jednacím: INV/15022/2021/Sik, ze dne 16. 6. 2021,
Městský úřad Rakovník, Odbor dopravy, závazné stanovisko vydané pod Spis. Zn.:
OD01/28500/2021/Prch, pod Č.j.: MURA/28504/2021, ze dne 10. 6. 2021,
Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření vydané pod SPIS. ZN.:
OZP01/28110/2021/KL, pod Č.J.: MURA/30338/2021, ze dne 21. 6. 2021,
Městský úřad Rakovník, Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu,
vyjádření vydané pod značkou: MURA/29749/2021, ze dne 17. 6. 2021,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, souhlasné závazné stanovisko vydané
pod Sp. zn.: S-KHSSC 49066/2019, pod Č. j.: KHSSC 30295/2021, ze dne 8. 7. 2021,
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, souhlasné závazné stanovisko
vydané pod Č. j.: KHSUL 68083/2021, pod Sp. značkou: S- KHSUL 45934/2017, ze dne 10. 8. 2021,
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, souhlasné
závazné stanovisko vydané pod Č. j.: MV-74463-5/PO-PRE-2021, ze dne 8. 7. 2021,
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby
Rakovník, Dopravní inspektorát, stanovisko vydané pod Č.j.: KRPS-136996-4/ČJ-2021-011206, ze dne
12. 7. 2021,
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor služby dopravní policie,
vyrozumění vydané pod Č. j.: KRPS-136996-2/ČJ-2021-0100DP, ze dne 10. 6. 2021,
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Louny,
stanovisko vydané, pod Čj.: KRPU-105711-1/ČJ-2021-040706-2-IB, ze dne 1. 7. 2021,
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odb. služby dopravní policie,
stanovisko vydané pod Č. j.: KRPU-99054-1/ČJ-2021-0400DP-04, ze dne 28. 6. 2021,
Ministerstvo obrany České republiky, Sekce nakládání s majetkem Ministerstvo obrany, Odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru, Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, závazné
stanovisko vydané pod Sp.zn.: 125746/2021-1150-OÚZ, ze dne 7. 9. 2021,
Obecní úřad Petrohrad, rozhodnutí o povolení ke kácení mimolesní zeleně, vydané pod Č.J.:
ŽP/2021/04/Don., ze dne 1. 7. 2021, které nabylo právní moci dne 19. 7. 2021,
Obecní úřad Blatno, rozhodnutí o povolení kácení dřevin, ze dne 1. 7. 2021, které nabylo právní moci dne
29. 7. 2021,
Městský úřad Kryry, vyjádření vydané pod č.j.: 887/2021/Kryry-2, ze dne 15. 6. 2021,
Městský úřad Kryry, rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, vydané pod Čj.:
845/2021/Kryry-2, ze dne 27. 8. 2021, které nabylo právní moci dne 15. 9. 2021,
Obecní úřad Kolešov, rozhodnutí o povolení kácení dřevin, vydané pod č. j.: Okol-187/2021, ze dne
16. 12. 2021, které nabylo právní moci dne 8. 1. 2022,
a Drážní úřad, Sekce infrastruktury, Územní odbor Plzeň, souhlasné závazné stanovisko, vydané
pod Sp. zn.: ML-SOL0828/21-2/Rb, pod Č. j.: DUCR-46551/21/Rb, ze dne 17. 8. 2021.

Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede,
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA, stává se účastníkem
navazujícího řízení též
a) dotčený samosprávní celek
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b) dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, tj. právnická osoba
soukromého práva, jejímž předmětem je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního
prostředí nebo veřejného zdraví, a jejímž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost,
která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle ustanovení
§ 9b odst. 1 zákona o EIA, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.
Odvolání, tj. v řešeném navazujícím řízení rozklad ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona
č.: 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), proti rozhodnutí
v navazujícím řízení může podle ustanovení § 9c odst. 4 zákona o EIA podat také dotčená veřejnost
uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, a to i v případě, že nebyla účastníkem v prvním
stupni. Splnění podmínek podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost
v podání písemného oznámení podle ustanovení § 9c odst. 3 zákona o EIA nebo v odvolání (rozkladu)
podle ustanovení § 9c odst. 4 zákona o EIA.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad
příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. d) zákona č.: 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje
podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení (navazujícího řízení),
ve kterém podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy do:
29. června 2022.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Veřejnost může v tomto řízení v souladu s ustanovením § 9c odst. 1 zákona o EIA uplatňovat připomínky
k záměru, a to nejpozději ve lhůtě stanovené pro uplatnění závazných stanovisek, námitek a popřípadě
důkazů. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci zahájeného navazujícího stavebního řízení nahlížet
v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, na adrese: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré
Město, (po telefonické domluvě, kontakt Ing. Pavel Zeman, tel.: +420 224 853 140).
Účastníci řízení se mohou podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 15 dnů, která začíná běžet dnem následujícím
po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení. Po uplynutí této lhůty bude vydáno
rozhodnutí ve věci.
Poučení:
Na zahájené stavební řízení se vztahuje zákon č.: 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "liniový zákon").
Stavební úřad dále v tomto oznámení informuje účastníky řízení, jimž je oznámení o zahájení řízení
doručováno jednotlivě, že podle ustanovení § 2 odst. 5 liniového zákona v řízení podle liniového zákona
nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení
doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení
podle ustanovení § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci,
na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným
vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení
o zahájení řízení doručit postupem podle ustanovení § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům,
kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením
dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního
řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě
pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným
orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Pokud se doručuje jednotlivě
do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb.
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Oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení se v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona
o EIA zveřejňuje podle ustanovení § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude po dobu 30 dnů
vyvěšena na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu. Obsah vyhlášky zveřejňuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu též způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.mpo.cz
zároveň se žádostí o stavební povolení. Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení navazujícího
stavebního řízení a žádost o stavební povolení na předmětnou stavbu se rovněž vyvěšuje na úřední desce
Obecního úřadu Blatno a na úřední desce Obecního úřadu Petrohrad. Informace se považuje
za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede.
Protože se stavební řízení dotýká velkého počtu účastníků (podle ustanovení § 9b odst. 3 zákona o EIA se
navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu), oznámení
o zahájení řízení je doručováno veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení navazujícího řízení se doručuje
postupem podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě;
účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ustanovení
§ 109 písm. a) až d) stavebního zákona. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení
o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru.
Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle
zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu
zabývá. 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
a ve větě druhé, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Podle ustanovení § 184b odst. 2 stavebního zákona může veřejnost uplatnit připomínky nejpozději
ve lhůtě stanovené stavebním úřadem, jinak se k nim nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení
může mít podle ustanovení § 33 odst. 1 správního řádu v téže věci současně pouze jednoho zmocněnce.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

18.5.2022 12:11:55
CN: Ing. Zdeňka Fialová
O: Česká republika - Ministerstvo
průmyslu a obchodu
SN: 0xB695A1
S časovým razítkem

Ing. Zdeňka F i a l o v á
ředitelka odboru stavební úřad

Příloha:
-

kopie žádosti o stavební povolení
(pouze jako součást vyvěšení na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu a na úředních deskách
dotčených obecních úřadů)
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Upozornění:
Stavební úřad jakožto správce osobních údajů informuje účastníky řízení a dotčené správní orgány, že v rámci
jím vedeného řízení zpracovává identifikační údaje fyzických osob, tj. jméno, příjmení, titul, datum narození,
IČO, a dále kontaktní údaje, tj. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, číslo telefonu,
datové schránky, a to za účelem vedení databáze účastníků řízení a dalších stavbou dotčených právních
subjektů pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu při výkonu působnosti podle stavebního zákona.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR") a v souladu s ustanovením § 184
stavebního zákona. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, nebo manuálním způsobem
u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování
osobních údajů. Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených ve Spisovém a skartačním
řádu MPO, či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností
plynoucích z příslušných právních předpisů. Fyzická skartace probíhá na základě výběru v opakovaném
10-letém cyklu.
Podrobnější údaje o zpracování osobních údajů lze dohledat na internetových stránkách Ministerstva
průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/ochrana-osobnich-udaju/prohlaseni-ozpracovani-osobnich-udaju-na-ministerstvu-prumyslu-a-obchodu--237325/.

Obdrží - doručováno dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č.: 416/2009 Sb. (liniový zákon):
doručení jednotlivě:
žadateli (stavebníku), tj. účastníku stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona
a podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
PRAGOPROJEKT, a.s.
IDDS: 4kifr54
sídlo: K Ryšánce 1668/16, Praha 4-Krč, 147 00 Praha 47
zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
účastníkům řízení podle ustanovení § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dotčeným vlastníkům):
účastníku stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. b) stavebního zákona a podle ustanovení § 27 odst. 1
správního řádu:
ČEPRO, a.s.
IDDS: hk3cdqj
sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
účastníku stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. b) stavebního zákona a současně podle ustanovení
§ 109 písm. d) stavebního zákona, vždy podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
NET4GAS, s.r.o.
IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
účastníkům stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona a podle ustanovení § 27
odst. 1 správního řádu:
BOTEP PLUS spol. s r.o.
IDDS: gv9sjy7
sídlo: Jeřeň č. p. 6, Valeč, 364 53 Chyše
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Petrohradská, společnost s ručením omezeným
IDDS: hxpuxuc
sídlo: Hořesedly č. p. 12, 270 04 Hořesedly
Římskokatolická farnost Lubenec, sídlo: Plzeňská tř. č. p. 158, 331 41 Kralovice
Státní pozemkový úřad
IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
také v zastoupení pro: Česká republika; na základě "Příslušnosti hospodařit s majetkem státu"
účastníkům stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona a podle ustanovení § 27
odst. 1 správního řádu:
BRAWA, a.s.
IDDS: q4yvq63
sídlo: Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
CETIN a.s.
IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Telco Pro Services, a. s.
IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
dotčeným orgánům:
Obecní úřad Blatno
IDDS: i24bvzj
adresa: Blatno č. p. 59, 439 84 Blatno u Podbořan
Obecní úřad Petrohrad
IDDS: y5qa333
adresa: Petrohrad č. p. 146, 439 85 Petrohrad
Městský úřad Podbořany
IDDS: fh4btis
adresa: Mírová č. p. 615, 441 01 Podbořany

(k redistribuci datové zprávy)

- Odbor dopravy
- Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad
- Odbor investic (památková péče)

Krajský úřad Ústeckého kraje
(k redistribuci datové zprávy)
IDDS: t9zbsva
adresa: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
- Odbor územního plánování a stavebního řádu
- Odbor životního prostředí a zemědělství
- Odbor dopravy a silničního hospodářství

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
IDDS: 8p3ai7n
adresa: Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Ministerstvo dopravy České republiky
IDDS: n75aau3
adresa: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
- 501 Sekce ekonomická a infrastrukturní, 930 Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
Ministerstvo obrany České republiky
IDDS: hjyaavk
adresa: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
- Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Oddělení ochrany územních zájmů Čechy
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Ministerstvo vnitra České republiky
IDDS: 6bnaawp
adresa: Kloknerova 2295/26, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
(k redistribuci datové zprávy)
IDDS: a64ai6n
adresa: Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
- Náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu, Odbor služby dopravní policie
- Územní odbor Louny, Dopravní inspektorát

doručení veřejnou vyhláškou (účastníkům řízení a dalším adresátům na vědomí):
účastníkům stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona a podle ustanovení
§ 27 odst. 1 správního řádu, neznámého pobytu, neznámí:
Emilie Vostrá, Bílenec č. p. 37, Petrohrad, 441 01 Podbořany – pozemky: parc. č. 1043/1 a 1043/2
v katastrálním území Bílenec [719676]
dalším dotčeným osobám, tj. účastníkům stavebního řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona a podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (účastníci řízení jsou identifikováni
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru):
tzn. pozemky: parc. č. 1007, 1019/1, 1019/3, 1019/4, 1019/5, 1026, 1027, 1029/1, 1029/2, 1030/2,
1030/4, 1030/6, 1030/7, 1031/3, 1033/1, 1042/1, 1042/2, 1044/1, 1044/3, 1044/4, 1053/3, 1120/1,
1120/2, 1121/1, 1121/2, 1299/1, 1299/2, 1301/1 a 1301/2 v katastrálním území Bílenec [719676],
a pozemky: parc. č. 1010/1, 1039/1, 1040, 1041/1, 1327 a 1054/2 v katastrálním území Malměřice
[605441]
na vědomí:
ČD - Telematika a.s., sídlo: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa železnic, státní organizace, sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

zveřejnění na úřední desce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, adresa: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1-Staré Město
k vyvěšení na úřední desce úřadu obce, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn;
oznámení je zasláno úřadu obce jakožto příloha samostatné žádosti o zveřejnění písemnosti na úřední desce,
analogicky dle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu:
Obecní úřad Blatno, k vyvěšení na úřední desce, adresa: Blatno č. p. 59, 439 84 Blatno u Podbořan
Obecní úřad Petrohrad, k vyvěšení na úřední desce, adresa: Petrohrad č. p. 146, 439 85 Petrohrad
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Toto oznámení včetně přílohy (kopie žádosti o stavební povolení) musí být vyvěšeno do 29. června 2022
na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

podpis, razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti
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