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Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení řízení
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ
ÚK, UPS“), obdržel ohlášení odstranění stavby podle § 128 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), a § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, které dne 4. 4. 2022 podalo Ředitelství silnic a dálnic
ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 (dále jen „vlastník stavby“),
prostřednictvím společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce 1668/16,
147 54 Praha 4. Vlastník stavby tímto podáním ohlásil KÚ ÚK, UPS svůj záměr odstranit
části stavby silnice I. třídy specifikované v rozsahu stavebních objektů:
SO 830 Technické rekultivace stávajících komunikací - část stávající silnice I/6 na
pozemcích parc.č. 1022, 1023 a 1024 v k.ú. Černčice u Petrohradu a parc.č. 1336 v k.ú.
Bílenec,
SO 831 Technické a biologické rekultivace stávajících komunikací - část stávající silnice
I/6 na pozemcích parc.č. 1016 a 1040 v k.ú. Malměřice, parc.č. 1379, 1383 a 1385/1 v k.ú.
Petrohrad, parc.č. 1111, 1112, 1218, 1237/2, 1238, 1239/1, 1239/3, 1327, 1337/1, 1337/2
a 1359 v k.ú. Bílenec,
které jsou součástí veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „Dálnice D6 Petrohrad
– Lubenec“ (dále jen „stavba“).
Vzhledem k tomu, že ohlášení nebylo úplné a nebyly ani splněny podmínky pro vydání
souhlasu s odstraněním stavby, KÚ ÚK, UPS rozhodl podle § 128 odst. 4 stavebního zákona
usnesením ze dne 27. 4. 2022, že ohlášený záměr odstranit výše uvedené stavební objekty
projedná v řízení. Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby
a řízení je zahájeno právní mocí usnesení, tj. dnem 28. 4. 2022 (§ 128 odst. 4 stavebního
zákona).
Řízení je vedeno podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
v platném znění (dále jen „liniový zákon“). Navržená stavba „Dálnice D6 Petrohrad –
Lubenec“ byla posouzena podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o EIA“). Řízení o povolení odstranění stavby je ve smyslu § 3 písm. g) bodu 13.
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zákona o EIA, tj. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru,
navazujícím řízením vedeným rovněž dle § 9b – 9d zákona o EIA.
KÚ ÚK, UPS, jako speciální stavební úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), § 15 odst. 1 písm. c) a § 128 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje
podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní
řád“) ve spojení s § 128 odst. 4 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení řízení o povolení odstranění stavby. Vzhledem k tomu, že ke splnění účelu řízení
a uplatnění práv účastníků není nezbytné nařídit ústní jednání dle § 49 odst. 1 správního
řádu, KÚ ÚK, UPS tímto dále oznamuje, že účastníci řízení mohou uplatnit námitky
a dotčené orgány závazná stanoviska
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Informace:
1. KÚ ÚK, UPS v souladu s § 9b odst. 1 zákona o EIA zveřejňuje podané ohlášení
odstranění (viz příloha) a vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu posouzenou podle
tohoto zákona, doplňuje níže uvedené informace:
a) Do podkladů rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu lze nahlédnout
v kanceláři speciálního stavebního úřadu KÚ ÚK, UPS, budova A, 5. patro, kancelář
č. 523 (doporučujeme po telefonické dohodě na tel. čísle 475 657 569). Nechá-li se
některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
b) Předmětem navazujícího řízení je vydání povolení odstranění částí stávající silnice I/6
označených jako stavební objekty SO 830 Technické rekultivace stávajících
komunikací a SO 831 Technické a biologické rekultivace stávajících komunikací,
které jsou součástí stavby: „Dálnice D6 Petrohrad - Lubenec“. Podle § 17 odst. 1
zákona o pozemních komunikacích se jedná o veřejně prospěšnou stavbu.
c) Záměrem vlastníka stavby je odstranění některých úseků stávající silnice I/6, které se
v důsledku přeložky silnice stanou pro dopravu nepotřebnými. U stavebního objektu
SO 830 se jedná o odstranění úseků, které nenavazují na zemědělské pozemky; po
jejich odstranění bude plocha upravena a zatravněna. U SO 831 se jedná
o odstranění úseků silnice, které navazují na zemědělské pozemky. Z toho důvodu
bude plocha vniklá po jejich odstranění upravena, bude na ní uložena orniční vrstva
v mocnosti jako u přilehlých zemědělských pozemků a bude provedena biologická
rekultivace.
d) S dokumentací i posudkem stavby pod označením „D6 – Ústecký kraj“, které byly
zveřejněny podle ust. § 16 zákona o EIA, se lze seznámit v Informačním systému EIA
na webových stránkách České informační agentury životního prostředí (CENIA) pod
kódem OV4180. K posouzení vlivů provedení stavby na životní prostředí bylo
Ministerstvem životního prostředí ČR dne 20. 11. 2018 vydáno souhlasné závazné
stanovisko pod č.j. MZP/2018/530/1673.
e) Účastníkem řízení se může stát též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2
zákona o EIA, tzn. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je
podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného
zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která
vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení nebo kterou podporuje
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svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující
listině splňující náležitosti § 9e zákona o EIA. Dotčená veřejnost se může stát
účastníkem řízení, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí KÚ ÚK, UPS do
30 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Odvolání proti rozhodnutí vydanému
v tomto řízení může podat také dotčená veřejnost, a to i v případě, že nebyla
účastníkem řízení v prvním stupni.
2. Dle § 9c odst. 1 zákona o EIA může veřejnost v navazujícím řízení uplatňovat připomínky
k navržené stavbě. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací
podle § 9b odst. 1 zákona o EIA na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.
K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
3. V případě uplatnění námitek uvede účastník řízení ve svých námitkách skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Vlastník
pozemku nebo stavby, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo
stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
pozemkům nebo stavbám na nich může být v řízení o povolení odstranění stavby přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, jakým může být toto jejich právo
přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,
může uplatňovat námitky v rozsahu, v jakém je projednávaným odstraněním stavby
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
V daném případě je řízení o povolení odstranění stavby navazujícím řízením, které se dle
§ 9b odst. 3 zákona o EIA vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle § 144
správního řádu. Současně je předmětné řízení vedeno podle stavebního zákona a liniového
zákona (ve smyslu § 1 odst. 1 tohoto zákona). Na základě uvedených skutečností
a v souladu s ust. § 2 odst. 5 liniového zákona se oznámení o zahájení řízení doručuje
veřejnou vyhláškou. Ostatní písemnosti v tomto řízení budou doručovány jednotlivě pouze
žadateli (vlastníkovi stavby), obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li
účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení budou
následující písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou.

Ing. Hana Bergmannová
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
Příloha:
Podané ohlášení odstranění
Doručování veřejnou vyhláškou:
Toto oznámení o zahájení řízení včetně informace podle § 9b zákona o EIA se doručuje
podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou; bude vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na
úředních deskách následujících úřadů:
-

Krajský úřad Ústeckého kraje - ZDE
Obecní úřad Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
Obecní úřad Blatno, Blatno 59, 439 84 Blatno

a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
Url: www.kr-ustecky.cz
strana 3 / 4

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

Patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené. Poté je třeba potvrzené
oznámení s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu.
Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:
Rozdělovník:
Účastníci řízení
podle § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
-

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
prostřednictvím PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4
Petrohradská, společnost s ručením omezeným, Hořesedly 12, 270 04 Hořesedly
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
BRAWA, a.s. Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 21 Praha
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle 140 00 Praha 4
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

podle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)
-

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Lesy ČR, s.p. OŘ severní Čechy, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Alexandr Filippov, Jetřichovická 776/5, Prosek, 190 00 Praha 9
Jaroslav Sokol, Kpt. Jaroše 195/5, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
Zdeněk Opat, Podbořanská 288, 439 83 Lubenec

Dotčené orgány (jednotlivě)
-

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, nábř. Ludvíka
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV, Vršovická 1442/65,
100 10 Praha 10
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ZDE
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – ZDE
Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, Mírová 615, 441 01 Podbořany
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní
pracoviště Louny, Poděbradova 749, 440 01 Louny
Krajské Ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor služby dopravní policie, Lidické
náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů
a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
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