Váš dopis:
Spisová značka:
Číslo jednací:
Datum:

MeUPB/115823/2018/SÚÚP/Ře
MeUPB 46898/2019
07.05.2019

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Petra Řeháková
petra.rehakova@pribram.eu
318 402 467

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
INFORMACE
podle § 9b odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 19.12.2018 žádost o změnu
územního rozhodnutí o umístění stavby:
D4 Milín – Lety
kterou podalo:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,
které zastupuje Valbek, spol. s r.o., Nováková Marcela, IČO 48266230, Vaňurova č.p. 505/17,
Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
(dále jen "žadatel").
Jedná se o liniovou stavbu umístěnou ve Středočeském kraji – okres Příbram a Jihočeském kraji –
okres Písek, přičemž navržená změna se přímo týká těchto katastrálních území:
Bukovany u Kozárovic, Horosedly, Chraštice, Zbenice, Kozárovice, Lety, Milín, Rtišovice, Mýšlovice,
Těchařovice, Zalužany.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dne 14.01.2019 vyzván k doplnění žádosti a zároveň bylo usnesením
rozhodnuto o přerušení řízení. Dalším důvodem pro přerušení řízení byla předběžná otázka. Jelikož
se v řízení vyskytují účastníci – neznámé osoby, bylo třeba těmto osobám určit opatrovníka. Proto
stavební úřad oznámil zahájení řízení o ustanovení opatrovníka. Dále byla zjištěna osoba zemřelá na
počátku řízení a další osoba zemřelá v průběhu řízení. Žadatel doplňoval žádost průběžně a dne
02.05.2019 již byla žádost doplněna řádně. Opatrovníci byli ustanoveni usneseními a dne 18.04.2019
byly dohledány osoby (respektive notářem byl sdělen okruh dědiců), které se stávají účastníky řízení
v důsledku úmrtí původních účastníků. Dne 14.01.2019 žadatel podal žádost o rozšíření podané
žádosti o stavební objekt SO 801 – ozelenění stavby, č.j. MeUPB 04804/2019 (tento objekt navazuje
na kácení dřevin, které je též součástí žádosti o změnu územního řízení).
Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí). Podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, nejsou občanská sdružení (spolky) oprávněny požadovat, aby byly předem
informovány o zahajovaných správních řízeních.
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Informace dle § 9 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:
Kopie žádosti je přílohou této informace, a to včetně kopie žádosti o rozšíření žádosti.
Stavební úřad konstatuje, že se jedná o záměr posouzený podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Do příslušné dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout na Městském úřadu v Příbrami,
Stavební úřad a územní plánování, Na Příkopech 105, Příbram I, v 1. patře, úřední dny: Po, St 8-12
hod. a 13-17 hod., Pá 8-10 hod. Osobní návštěvu úřadu je vhodné předem telefonicky dohodnout.
Původní územní rozhodnutí pro výše uvedený záměr s názvem: liniová novostavba rychlostní
komunikace označená jako: R4 Milín – Lety, bylo vydáno dne 29.08.2007, č.j. 146/2007 a nabylo
právní moci 10.11.2007. Prodloužení tohoto územního rozhodnutí je ze dne 30.11.2011, č.j.
1226/2011, s nabytím právní moci 05.01.2012. Tato rozhodnutí vydal Obecní úřad Milín, stavební
úřad. Dále bylo vydáno rozhodnutí - stavební povolení pro „R4 Milín – Lety, SO 202 – Most přes
biokoridor a MK do Mýšlovic v km 2,006“ dne 01.04.2014, č.j. 520/2013-910-IPK/6, s nabytím právní
moci 03.05.2014. Následně byla prodloužena platnost tohoto stavebního povolení rozhodnutím ze dne
16.05.2016, č.j. 247/2016-910-IPK/3 s nabytím právní moci 01.06.2016, a poté opět byla prodloužena
platnost stavebního povolení do 30.06.2020 rozhodnutím ze dne 14.05.2018, č.j. 273/2018-910-IPK/3,
s nabytím právní moci 31.05.2018. Tato rozhodnutí byla vydána Ministerstvem dopravy – Odborem
infrastruktury a územního plánu. Platnost územního rozhodnutí je tedy zachována.
Předmětem rozhodnutí je dílčí změna záměru. Návrh na změnu územního rozhodnutí bude
projednáván pouze v rozsahu této změny.
Povahou rozhodnutí, které má být vydáno, je rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění
stavby. Jedná se o tzv. konstitutivní rozhodnutí, tj. takové, které zakládá (konstituuje), popřípadě mění
hmotná subjektivní práva a povinnosti účastníků řízení.
S odkazem na § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad konstatuje, že předmětná
stavba je dopravní infrastrukturou ve smyslu citovaného zákona.
S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí, které
byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se lze seznámit na
příslušném úřadě – Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence (dále též „příslušný úřad“). V elektronické podobě se lze s dokumenty seznámit
na této webové adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP479
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostřední bylo vydáno dne
09.11.2018 pod č.j. MZP/2018/710/3455.
Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit
nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do doby veřejného ústního
jednání musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.
Stavební úřad samostatnou písemností nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
20. června 2019 (čtvrtek) v 10:00 hodin
se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti budovy bývalých Rudných dolů, 1. patro, Náměstí T.G.
Masaryka č.p. 121, 26101 Příbram I.
Jmenný seznam dotčených orgánů:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Jižní Čechy
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Krajská hygienická stanice Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Písek, Dopravní inspektorát
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Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního
hospodářství
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Krajský úřad Střč. kraje, Odbor dopravy
Krajský úřad Střč. kraje, Odbor ŽP a zemědělství
Městský úřad Mirovice, Odbor výstavby a sociálních věcí
Městský úřad Písek, Odbor dopravy
Městský úřad Písek, Odbor výstavby a územního plánování
Městský úřad Písek, Odbor životního prostředí
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí
Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství
Městský úřad Příbram, SÚÚP, odd. územního plánování
Městský úřad Příbram, SÚÚP, památková péče
Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie a dopravního inženýrství
Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
Obecní úřad Bukovany
Obecní úřad Horosedly
Obecní úřad Chraštice
Obecní úřad Kozárovice
Obecní úřad Lety
Obecní úřad Milín
Obecní úřad Těchařovice
Obecní úřad Vrančice
Obecní úřad Zalužany
Obecní úřad Zbenice
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Policie ČR, KŘP Střč. kraje, ÚO Příbram, Dopravní inspektorát
Veřejnost se při splnění podmínek stanovených zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí
může stát účastníkem navazujícího řízení, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí
správnímu orgánu, který navazující řízení vede, a to do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace.
Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení
podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Účastníkem navazujícího řízení se stává též záměrem dotčený územní samosprávný celek nebo
dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bod 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a to,
pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do
30 dnů ode dne zveřejnění této informace. V podání písemného oznámení doloží splnění podmínek
dle v § 3 písm. i) bod 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená
v § 3 písm. i) bod 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že nebyla
účastníkem řízení v prvním stupni.
otisk úředního razítka

Ing. Petra Řeháková
referent Stavebního úřadu a územního plánování
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Tato informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Města Příbram a na úředních
deskách Obecních úřadů Bukovany, Horosedly, Chraštice, Kozárovice, Lety, Milín, Těchařovice,
Vrančice, Zalužany, Zbenice a Městského úřadu Písek. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni
vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (třicátém) dni vývěsní
lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu
úřadu.

Informace bude zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Příbram, SÚÚP, Tyršova č.p. 108, Příbram I, 261 19 Příbram
Městský úřad Písek, Odbor vnitřních věcí, IDDS: p5ibfya
sídlo: Budovcova č.p. 207/3, 397 01 Písek 1
Obecní úřad Horosedly, IDDS: r7mb4xe
sídlo: Horosedly č.p. 21, 398 04 Čimelice
Obecní úřad Bukovany, IDDS: ibcbq5p
sídlo: Bukovany č.p. 40, 262 72 Březnice
Obecní úřad Chraštice, IDDS: nhxak4u
sídlo: Chraštice č.p. 1, 262 72 Březnice
Obecní úřad Kozárovice, IDDS: dunbgju
sídlo: Kozárovice č.p. 181, 262 84 Zalužany
Obecní úřad Lety, IDDS: zngbw74
sídlo: Lety č.p. 67, 398 04 Čimelice
Obecní úřad Milín, IDDS: pu3bcrv
sídlo: 11. května č.p. 27, 262 31 Milín
Obecní úřad Těchařovice, IDDS: 5qeb74t
sídlo: Těchařovice č.p. 10, 262 31 Milín
Obecní úřad Vrančice, IDDS: qr3ayx4
sídlo: Vrančice č.p. 14, 262 31 Milín
Obecní úřad Zalužany, IDDS: yyjbaek
sídlo: Zalužany č.p. 145, 262 84 Zalužany
Obecní úřad Zbenice, IDDS: gvsak5c
sídlo: Zbenice č.p. 61, 262 31 Milín
spis

Příloha:
• Kopie žádosti ze dne 19.12.2018, SZ MeUPB/115823/2018,
• Kopie žádosti o rozšíření podané žádosti o stavební objekt SO 801 – ozelenění stavby, č.j.
MeUPB 04804/2019, ze dne 14.01.2019
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Obr. č. 1: Kopie žádosti ze dne 19.12.2018, SZ MeUPB/115823/2018,
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Obr. č. 2: Kopie žádosti o rozšíření podané žádosti o stavební objekt SO 801 – ozelenění
stavby, č.j. MeUPB 04804/2019, ze dne 14.01.2019

