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Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05  Praha

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Městského úřadu v Unhošti, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. g) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  (dále  jen  "stavební  zákon"),  posoudil  podle  § 84  až  91  stavebního  zákona  žádost  o vydání 
rozhodnutí  o změně  stavby a  o změně  vlivu  stavby na  využití  území  (dále  jen  "rozhodnutí  o změně 
stavby"), kterou dne 17.7.2009 podalo

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 56, 145 05  Praha,
které zastupuje CR Project s.r.o., IČ 27086135, Pod Borkem č.p. 319, 293 01  Mladá Boleslav

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 81 a 92 stavebního zákona, § 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, kterou se provádějí některá 
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   s t a v b y

Úprava křižovatky H6 a II/118 Braškov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 95/1, 95/13, 95/14, 96/2, 371, 372/1, 378/3, 378/4, 378/12, 379/1, 
379/2, p. p. k. 96/1 v katastrálním území Braškov, parc. č. 144/32, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5, 
219/4 v katastrálním území Pletený Újezd.

Určení změn stavby a změn jejího vlivu na využití území:
- Dokumentace řeší úpravu průsečné křižovatky sil. I/6 s II/118 na okružní. 
- Okružní křižovatka je navržena v místě stávající křižovatky silnic H6 a II/118. Větev A vede od 

křižovatky do obce Velká Dobrá, větev B je ve směru města Kladna, větev C ve směru na Pletený 
Újezd a větev D ve směru na obec Braškov. Okružní křižovatka má navrženou spojovací větev ve 
směru z obce Braškov na Pletený Újezd. Součástí stavby je převedení plánované stezky pro cyklisty 
a pěší vedoucí z obce Braškov na Kožovu Horu.

- Okružní křižovatka je navržena s průměrem 32 m. Šířka jízdního pásu je 7,0m a pojížděného prstence 
1,5m. Kryt vozovky bude řešen z asfaltových vrstev a pojížděný prstenec a směrové ostrůvky budou 
ze žulové drobné dlažby. V okružním nepojížděném pásu bude provedeny sadové úpravy. 

- Součástí stavby je veřejné osvětlení.
- Výše uvedenými změnami dojde ke zlepšení stávajícího stavu a k zvýšení bezpečnosti v místě křížení 

silnic H6 a II/118.
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II. Stanoví podmínky pro změnu stavby:
1. Změna stavby bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí tj. s výkresem  č.1 (podrobná 

situace),č.3 (koordinační situace), č.4 (zákres do katastrální mapy) a č.5 (situace veřejného osvětlení), 
která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením změněné 
stavby a jejích změn.Výkresová dokumentace byla zpracována CR Projektem s.r.o., se sídlem Pod 
Borkem 319, Mladá Boleslav. Hlavní projektant byl Ing. J. Horák – autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby.

2. Silničním správním úřadem pro sil. I.třídy a speciálním stavebním úřadem pro stavbu je Krajský úřad 
Středočeského kraje.

3. Okružní křižovatka je navržena v místě stávající křižovatky silnic H6 a II/118. 
4. Větev A vede od křižovatky do obce Velká Dobrá, větev B je ve směru města Kladna, větev C ve 

směru na Pletený Újezd a větev D ve směru na obec Braškov. 
5. Okružní křižovatka má navrženou spojovací větev ve směru z obce Braškov na Pletený Újezd. 

Součástí stavby je převedení plánované stezky pro cyklisty  a pěší vedoucí z obce Braškov na Kožovu 
Horu.

6. Okružní křižovatka je navržena s průměrem 32 m. Šířka jízdního pásu je 7,0m a pojížděného prstence 
1,5m. 

7. Kryt vozovky bude řešen z asfaltových vrstev a pojížděný prstenec a směrové ostrůvky budou ze 
žulové drobné dlažby. 

8. V okružním nepojížděném pásu bude provedeny sadové úpravy. 
9. Součástí stavby je veřejné osvětlení. Napojovacím bodem pro VO je stávající stožár VO u rychlostní 

komunikace R6. 
10. Kabely veřejného osvětlení budou umístěny mimo těleso silnice II/118, výjimku tvoří nezbytné 

křížení tělesa silnice v km staničení 77,523 v kolmém směru k ose vozovky.
11. Umístění stožárů veřejného osvětlení nesmí zasahovat do průjezdního profilu silnice. 
12. Výšky svítidel rozmístěných v souladu s předloženou dokumentací nepřekročí limity uvedené 

v příloze č.2, která je přílohou tohoto rozhodnutí.
13. Všechna svítidla budou opatřena, ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy ČR L-14 „Letiště“, 

denním výstražným překážkovým značením.
14. Všechna svítidla budou z horní strany odstíněna (tj. nebudou vyzařovat směrem nahoru).
15. Po dokončení stavby předá investor část stavby, tj. příslušné větve B a D včetně nově zastavěných 

pozemků, resp. části pozemků, bezúplatně do majetku Středočeského kraje a protokolárně do správy 
Správy a údržby silnic Kladno, přísp.org.. Připojení hospodářského sjezdu k silnici II/118 v km 
staničení 77,543 vpravo bude provedeno v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dopravní značení bude 
provedeno podle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a odsouhlaseno 
příslušným orgánem Policie ČR.

16. Na SÚS Kladno, přísp.org. předložit projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stanovení 
podrobnějších podmínek provádění. 

17. Před zahájením stavby nutno provést skrývku ornice a podorničí a využít ji na zbývajících částech 
pozemků k jejich rekultivaci.Skrývku orniční a podorniční vrstvy je investor povinen provést 
odděleně. O činnostech související se skrývkou vede investor protokol.

18. Co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry 
v území a síť zemědělských účelových komunikací.

19. Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský 
půdní fond a jeho vegetační kryt.

20. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude zasláno na VUSS Praha geodetické zaměření z důvodu 
zanesení objektu (nové letecké překážky) do databáze překážek leteckých map a potvrzení investora o 
tom, že stavba je opatřena denním výstražným překážkovým značením.

21. Místní úpravu provozu řešit v dalším stupni řízení.
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22. K žádosti o stavební povolení nutno doložit vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství 
policie Středočeského kraje – Dopravní inspektorát se sídlem Na Baních 1304, Praha 5 – Zbraslav.

23. Parametry komunikace budou v souladu s platnou normou ČSN 73 6101 – „Projektování silnic a 
dálnic“.

24. Inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 zákona č.13/1997 Sb.
25. V dalším stupni řízení je nutné předložit návrh dopravního značení a místní úpravy provozu na 

pozemních komunikacích na P ČR DI Kladno.
26. V zájmovém území stavby je uložen a provozován VTL plynovod DN 150. Uvedený plynovod kříží 

kabel VO. Nutno nechat vytýčit přesnou polohu VTL plynovodu v místě křížení s projektovaným 
kabelem. Uložení kabelu v místě křížení musí splňovat podmínky stanovené v TPG 702 04. Další 
stupeň PD předložit na RWE Distribuční služby, s.r.o. k vyjádření.

27. Při stavbě dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech 
Republic a.s.

28. Před vydáním stavebního povolení investor zažádá příslušný obecní úřad (Obecní úřad Braškov pro 
k.ú. Braškov a Obecní úřad Pletený Újezd pro k.ú. Pletený Újezd) k vydání rozhodnutí na povolení 
kácení. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05  Praha

Odůvodnění:

Dne 17.7.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby.

Stavební  úřad  oznámil  zahájení  územního  řízení  dotčeným orgánům,  účastníkům řízení  a  veřejnosti. 
K projednání  žádosti  současně  nařídil  ústní  jednání  spojené  s ohledáním na  místě  na  den  4.9.2009, 
o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Změna  stavby  je  v souladu  se  schválenou  územně  plánovací  dokumentací.  Změna  stavby  vyhovuje 
obecným technickým požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:
- ČEZ Distribuce a.s. z 11.6.2009 pod č.j.K-1022462379
- MMK odbor životního prostředí z 27.7.2009 pod č.j.S/57/4755/09-Zem.201.1
- MMK odbor životního prostředí z 19.6.2009 pod č.j.OŽP/3862/09
- MMK odbor životního prostředí z 22.6.2009 pod č.j.OŽP/3862/09-Zem.201
- MMK odbor dopravy a služeb z 9.7.2009 pod č.j.ODaS/1871/09/280
- Správa a údržba silnic Kladno, přísp.org. z 20.4.2009 pod č.j.3392/09/200/2418/211/Kr
- VUSS Litoměřice z 1.4.2009 pod č.j.1001-ÚP/2009-7103/41
- Policie ČR z 9.7.2009 pod č.j.KRPS-1398-286/ČJ-2009-010306
- ZVHS Oblast povodí Vltavy z 9.6.2009 pod č.j.OPV/RA/406/09
- Středočeské vodárny, a.s. z 16.6.2009 pod č.j.P09710005062
- UPC Česká republika, a.s. z 15.6.2009
- Řízení letového provozu ČR z 2.7.2009 pod č.j.DPLR/7425/09
- RWE Distribuční služby z 1.7.2009 pod č.j. 3616/09/179
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s. z 9.6.2009 pod č.j.68676/09/CS/M00
- HSZ Středočeského kraje krajské ředitelství z 30.6.2009 pod č.j.HSKL-2138/KL-2009

Souhlasy se stavbou udělili:
- Smlouva o bezplatné výpůjčce mezi Středočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
- Souhlas  se stavbou ze dne 14.4.2009 – Štěpánka Hřebíková
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- Souhlas se stavbou z 23.3.2009 – Josef Havlík
- Souhlas se stavbou z 14.7.2009 - Ing. Rudolf Čácký 

Stavební  úřad  zajistil  vzájemný  soulad  předložených  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Štěpánka Hřebíková, Josef Havlík, Ing. Rudolf Čacký, Obec Braškov, Obec Pletený Újezd, Správa 
a údržba silnic Kladno, přísp. org.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost se nezúčastnila jednání

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti  tomuto  rozhodnutí  se  lze  odvolat  do  15  dnů  ode  dne  jeho  oznámení  ke Krajskému  úřadu 
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal  jeden stejnopis.  Nepodá-li  účastník potřebný počet  stejnopisů,  vyhotoví  je 
správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,  jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší  ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební  úřad  po  právní  moci  rozhodnutí  předá  ověřenou  dokumentaci  žadateli,  případně  obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. 

Ing. Lenka Hortová
vedoucí odboru výstavby

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní  poplatek podle zákona č.  634/2004 Sb.,  o správních poplatcích položky 18 písm.  a)  ve výši 
1000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05  Praha
CR Project s.r.o., Pod Borkem č.p. 319, 293 01  Mladá Boleslav 
Obec Braškov, Dukelská č.p. 11, 273 51  Braškov
Obec Pletený Újezd, Kladenská 39, 273 51  Pletený Újezd

Městský úřad Unhošť se žádostí o vyvěšení
Obecní úřad Braškov se žádostí o vyvěšení
Obecní úřad Pletený Újezd se žádostí o vyvěšení

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Jana Palacha č.p. 1970, 272 00  Kladno
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Kladno, Gen. Klapálka č.p. 1583, 
272 01  Kladno
Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb, nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno
Magistrát města Kladna odbor životního prostředí, nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52  Kladno
Krajský úřad Středočeského kraje odbor dopravy, Zborovská č.p. 11, 150 21  Praha 5
 
Účastníkům územního řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou

Policie ČR - Dopravní inspektorát Kladno, 272 53  Kladno
Středočeská plynárenská a.s., Novodvorská 803/82, 142 01  Praha 4
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Telefónica 02 Czech republic  a.s., Olšanská č.p. 55/5, 130 34  Praha 3
ČEZ Distribuce  a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02  Děčín 4
Štěpánka Hřebíková, V Podlískách č.p. 318, 273 51  Braškov
Josef Havlík, V Jezerech č.p. 260, 273 51  Braškov - Valdek
Ing. Rudolf Čacký, Měchenická č.p. 2553/6, 141 00  Praha 4
Správa a údržba silnic Kladno, přísp. org., Železárenská č.p. 1566, 272 01  Kladno
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