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   Č. j.:/Sp. zn.:/Typ 

926/2020-910-IPK/4 
926/2020-910-IPK 

       

VEŘEJNÁ VYHLÁŠK A  

OZNÁMENÍ  O Z AHÁJENÍ  SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ  

 

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 
IČ: 65993390, v zastoupení společností Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 
Liberec, IČ: 48266230, podal dne 12.10.2020 žádost o vydání společného povolení 
na stavbu „D10 PHS Svijany“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní 
a stavební řízení. 

Jelikož žádost a její přílohy neobsahovaly některé nezbytné náležitosti, speciální 
stavební úřad svým usnesením č. j. 926/2020-910-IPK/2 ze dne 11.11.2020 společné 
řízení přerušil a vyzval stavebníka k odstranění nedostatků. Ke dni 11.12.2020 byly 
doplněny požadované náležitosti a zároveň stavebník zúžil žádost o stavební objekty, 
které nejsou předmětem společného řízení.  

Předmětem stavby je doplnění protihlukových stěn na obou stranách dálnice D10, 
a to v km 66,25 – 66,49 ve směru na Prahu a v km 66,26 – 66,48 ve směru na Turnov. 
Protihlukové stěny jsou navrženy v souladu s akustickou studií jako pohltivé s hodnotou 
vzduchové neprůzvučnosti min. B2 a kategorií zvukové pohltivosti min. A4. Protihluková 
stěna vlevo bude navazovat na již stávající PHS a celkově bude prodloužena o 252 m. 
Na pravé straně bude doplněna nová PHS v délce 222 m. Výška PHS bude proměnná, 
a to ve výšce 2 – 4,5 m. 

Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

• SO 190 – Dopravní značení 

o Tento stavební objekt obsahuje umístění nových poloportálů 
dopravního značení v místech km 66,260 vlevo (nový poloportál pro DZ 
IS 8a) a v km 66,375 vpravo (nový poloportál pro DZ IS 6g). Konstrukce 
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pro poloportály jsou schváleného a certifikovaného typu a podjezdná 
výška mezi nejvyšším bodem vozovky v daném příčném řezu a nejnižší 
částí konstrukce bude minimálně 5,45 m. 

• SO 760 – Protihlukové clony 

o PHS směr Praha km 66,25 – 66,49 

o PHS směr Turnov km 66,26 – 66,48 

Založení PHS v hlavní trase je navrženo jako hlubinné na svislých 
vrtaných velkoprůměrových pilotách z důvodu minimalizace zásahů 
do stávajícího terénu. PHS jsou navrženy jako funkční celky včetně 
výplňových panelů, těsnění a sloupků s příslušnými certifikáty. PHS 
jsou navrženy v souladu s akustickou studií jako pohltivé s hodnotou 
vzduchové neprůzvučnosti min. B2 a kategorií zvukové pohltivosti 
min. A4. 

 

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu 
ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona pro předmětnou stavbu. 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky 
a veřejnost připomínky, a to do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení, 

jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží 
jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Společné řízení je vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba se nachází na území Libereckého kraje: 

▪ obec Svijany: 

− k. ú. Svijany na pozemcích parc. č. 62/5 a 245/5. 

Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek 
k jejímu provádění, upouští ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona 
od ústního jednání a místního šetření. 

Účastníky společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona 
jsou: 

a) stavebník, 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,  
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c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,  

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li 
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, 

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo 
dotčeno. 

Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle 
§ 94k písm. e) stavebního zákona v tomto oznámení identifikováni výčtem níže uvedených 
pozemků evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:  
• Liberecký kraj, obec Svijany, k. ú. Svijany na pozemcích parc. č. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 

68, 100/1, 100/2, 100/3, 100/5, 228/2, 230/1, 231/1, 231/3, 234/1, 234/3, 236/2, 238, 
244/1, 244/2, 245/1, 245/5, 245/13, 245/16, 246/1, 246/2, 252/14, 252/15, 252/16, 
276/1, 276/2, 276/4, 276/5, 297/1 a st. p. č. 162. 

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet 
pozemků, které mohou být prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto 
případě stavební úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, dle kterého 
se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, 
dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou. 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 
stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim 
nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto 
při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat 
námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění 
a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být 
přímo dotčeno její vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec 
uplatňuje ve společném řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení 
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem 
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí 
v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům, do kterých je možné 
nahlédnout na odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, nábř. 
L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, po předchozí telefonické dohodě (tel. 225 131 156, 
mob. 702 121 150 - Ing. Jakub Michálek). 

Poučení: Ve smyslu § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací se oznámení 
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o zahájení řízení doručuje podle § 94m stavebního zákona. Veškeré ostatní písemnosti 
v tomto řízení budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být 
záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení budou v rámci 
tohoto řízení veškeré následující písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou. 

 
 
 
 
 

 
V Praze dne 19. ledna 2021 

 
 
 
 
Ing. Josef Kubovský 
ředitel 
Odbor infrastruktury a územního plánu 
 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce 
následujících úřadů: 
1) Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 (na úřední desce 

a elektronicky s možností dálkového přístupu) 
2) Obecní úřad Svijany, Svijany 71, 463 46 Svijany 

 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím 
úřední desky Ministerstva dopravy. 

 

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

 
 
 
 
 
Rozdělovník: 

účastník řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona: 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 

zastoupené společností Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, 
IČ: 48266230, 

ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona se účastníkům řízení podle § 94k 
písm. e) a případným dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou 
vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů: 
2. Ministerstvo dopravy, - zde - 
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ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se veřejná 
vyhláška zasílá též příslušným obecním úřadům (Následující úřad žádáme o vyvěšení 
veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým): 
3. Obecní úřad Svijany, Svijany 71, 463 46 Svijany 

dotčené orgány: 
4. Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
5. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje krajské ředitelství, Barvířská 29/10, 

460 01 Liberec 3 
6. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, 460 31 

Liberec 1 
7. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Nad štolou 3, 

170 34 Praha 7 
8. Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 

Praha 2 
9. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, - zde - 

10. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

11. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
U Jezu 642/2a, 461/80 Liberec 2 

na vědomí: 
12. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
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