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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 PRAHA 4
zast.
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505
460 02 LIBEREC

Oznámení zahájení stavebního řízení
Veřejná vyhláška

---------------------Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 (dále jen
stavebník) podal 3.6.2015 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

I/32 Okřínek –Senice,
oprava komunikace
oprava povrchu vozovky v úseku silnice I/32 v úseku stanovčení km 5,715 až 7,700
v celkové délce 1985 m.
na poz. parc.č. 615/44, 615/48, 281, v k.ú. Okřínek; 427 v k.ú. Senice u Okřínka a 412 a 411/3 v k.ú. Senice

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 (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje dle ust. § 112 odst. (1) stavebního zákona zahájení
stavebního řízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry na staveništi
a předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení, v souladu s ustanovením §
112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ústního jednání a místního šetření a určuje lhůtu 10 dnů
od doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci
řízení své námitky, popř. důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř.
důkazům nebude přihlédnuto.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc, opravňující ho k takovému postupu
Poučení
Účastník řízení může podle § 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.
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.
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Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem
bylo k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení stavebního 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 shora uvedené lhůty.
Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 2068 u Odboru dopravy
Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, ve dnech pondělí a středa od 8.00 do
17.00 hodin, jinak po telefonické domluvě na tel. 257 280 139.

„otisk úředního razítka“

Helena Lacková
odborný referent silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu středočeského
kraje

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.

Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup
Obdrží:
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly – 615/41, 615/40,
615/46, 615/47, 615/51, 222/1, 259/10, 327/51, 451/1, 329/93 – 329/ 214 v k.ú. Okřínek; 1029/3, 274/3,
273/1, 273/2, 277/10 – 277/11, 306/8, 227/2 – 227/9, 306/2 - 306/7, 306/47, v k.ú. Senice a 446/15, 421/21,
323/4, 228/10, 322, 321/5, -113, 228/11, 421/2, 228/9, 319/2 - 319/7, 228/2, 228/21, 260, 458, 295, 294, 262,
263, 264, 269, 261/3 – 261/5, 265, 268, 271, 274, 259/9, 270/2, 270/3, 276/5 - 276/7, 276/9 a 411/6 v k.ú.
Srbce u Okřínka
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 DĚČÍN
GridServices, S.R.O., s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 BRNO Zábrdovice
CETIN, a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov
Vodovody a kanalizace Ny,burk, a.s., Bobnická 712, 288 21 NYMBURK
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obec Okřínek, Okřínek 63, 290 01 PODĚBRADY
obec Senice, Hlavní 25, 290 01 PODĚBRADY
(obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.
Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na úřední desce příslušné obce)
Dotčené orgány a ostatní:
HZS Středočeského kraje, ÚO Nymburk
KHS Středočeského kraje, ÚP Nymburk
MÚ Poděbrady, OVÚP
MÚ Poděbrady ODaŽP
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Policie ČR, správa Stř. kraje, odbor dopravní policie, Na Baních 1304, 156 00 PRAHA 5
Policie ČR, OŘ DI Nymburk
Agentura logistiky, Reg. stř. voj. dopravy Hradec Králové, Velké nám. 33, 500 01 HRADEC KRÁLOVÉ
spis

