MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka:
Č. j.:
Vyřizuje:
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MULO - 24171/2022
ODSH – 2599/2012
Bc. Vladimír Krupička
416 571 250
vladimir.krupicka@meulovo.cz
04.07.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení pokračovaní navazujícího řízení o dodatečné povolení stavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 (dále jen „stavebník“)
podalo dne 29.04.2013 žádost o vydání dodatečného povolení stavby na stavbu: „Dálnice D8, stavba
0805 Lovosice - Řehlovice, část A“, pro stavební objekty:
SO A 152 - polní cesta z Bílinky (na pozemcích p.č. 623/9, 633/3, 713, 716/2, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4,
732/6, 732/8, 732/9, 733/10, 733/11 v katastrálním území Boreč u Lovosic),
SO A 164 - příjezd ke hřišti (na pozemcích p.č. 220/5, 220/7, 220/14, 223/4, 233/12, 233/13, 233/14,
233/15, 1272/2, 1311/1, 1312/5 v katastrálním území Vchynice),
SO A 167 - polní cesta nad Prackovicemi (na pozemcích p.č. 602/2, 720/2, 720/3, 720/4, 1540/16,
1540/17, 1540/18, 1540/19, 1540/20, 1540/30, 1540/31, 1540/31, 1540/33, 1540/34, 1540/35,
1540/36, 1540/37, 1540/38, 1540/39, 1540/40, 1540/41, 1540/42, 1540/43, 1540/44, 1540/45,
1540/46, 1540/47, 1540/48, 1540/50, 1540/51, 1540/54, 1540/55 v katastrálním území Prackovice nad
Labem).
Dne 07.06.2021 bylo rozsudkem č.j.: 15 A 102/2018-43 Krajským soudem Ústí nad Labem zrušeno
rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.:
5576/DS/2017, JID: 35437/2018/KUUK ze dne 10.04.2018.
Dne 21.09.2021 bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu č.j.: KUUK/114646/2021, s.z: KUUK/020488/2020, kde bylo rozhodnuto podle
ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), že rozhodnutí Městského úřadu Lovosice, odboru dopravy a silničního hospodářství,
č.j.: ODSH – 2599/2012, ze dne 30.10.2017, kterým byla dodatečně povolena stavba „Dálnice D8, stavba
0805 Lovosice - Řehlovice, část A“, pro stavební objekty:
SO A 152 - polní cesta z Bílinky (na pozemcích p.č. 623/9, 633/3, 713, 716/2, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4,
732/6, 732/8, 732/9, 733/10, 733/11 v katastrálním území Boreč u Lovosic), SO A 164 - příjezd ke hřišti
(na pozemcích p.č. 220/5, 220/7, 220/14, 223/4, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 1272/2, 1311/1,
1312/5 v katastrálním území Vchynice), SO A 167 - polní cesta nad Prackovicemi (na pozemcích p.č.
602/2, 720/2, 720/3, 720/4, 1540/16, 1540/17, 1540/18, 1540/19, 1540/20, 1540/30, 1540/31,
1540/31, 1540/33, 1540/34, 1540/35, 1540/36, 1540/37, 1540/38, 1540/39, 1540/40, 1540/41,
1540/42, 1540/43, 1540/44, 1540/45, 1540/46, 1540/47, 1540/48, 1540/50, 1540/51, 1540/54, 1540/55
v katastrálním území Prackovice nad Labem) se ruší a věc vrací k novému projednání příslušnému
prvoinstančnímu správnímu orgánu.
IČ: 00263991, ID datové schránky: ytbbs49, fax: 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz
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Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně příslušný speciální stavební
úřad (dále jen „stavební úřad“) podle ustanovení § 16 odst. 1 a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona
číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“) a podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona číslo 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a ve
smyslu ustanovení § 47 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) oznamuje pokračování o dodatečného povolení stavby na výše uvedené stavební
objekty podle ustanovení § 49 odst. 1) správního řádu a ustanovení § 129 stavebního zákona a podle
ustanovení § 112 stavebního zákona nařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
18.07.2022 v 10:00 hod.
se schůzkou pozvaných v areálu společnosti Hedera Zima s.r.o., v zasedací místnosti EUROVIA, a.s.
v Chotiměře (bývalá pila Chotiměř, v blízkosti žst. Chotiměř čp. 51 – adresa do navigace)
Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při ústním jednání podle ustanovení § 112 odst.
1 stavebního zákona. Pokud budou námitky podány po uplynutí lhůty uvedené výše, nebude k nim
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska i dotčené orgány státní správy. Pokud
dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k
projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení
stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím
sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Informace:
1. Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství, v souladu s ustanovení § 9b
zákona o
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31.12.2020 (dále jen „zákon o EIA) zveřejňuje
podanou žádost o vydání rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a vzhledem k tomu, že se
jedná o záměr posouzený podle tohoto zákona doplňuje níže uvedené informace:
➢ Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 28 odboru dopravy a silničního
hospodářství Městského úřadu Lovosice – speciální stavební úřad, ul. Školní 2, Lovosice (úřední
dny PO, ST: 8.00 – 17.00 nebo v jiný den po předchozí telefonické domluvě).
➢ Předmětem navazujícího řízení je vydání rozhodnutí o dodatečném povolení stavby „Dálnice D8,
stavba 0805 Lovosice - Řehlovice, část A“, pro stavební objekty: SO A 152 - polní cesta z Bílinky
(na pozemcích p.č. 623/9, 633/3, 713, 716/2, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4, 732/6, 732/8, 732/9,
733/10, 733/11 v katastrálním území Boreč u Lovosic), SO A 164 - příjezd ke hřišti (na pozemcích
p.č. 220/5, 220/7, 220/14, 223/4, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 1272/2, 1311/1, 1312/5
v katastrálním území Vchynice), SO A 167 - polní cesta nad Prackovicemi (na pozemcích p.č.
602/2, 720/2, 720/3, 720/4, 1540/16, 1540/17, 1540/18, 1540/19, 1540/20, 1540/30, 1540/31,
1540/31, 1540/33, 1540/34, 1540/35, 1540/36, 1540/37, 1540/38, 1540/39, 1540/40, 1540/41,
1540/42, 1540/43, 1540/44, 1540/45, 1540/46, 1540/47, 1540/48, 1540/50, 1540/51, 1540/54,
1540/55 v katastrálním území Prackovice nad Labem). Rozhodnutí je podle ustanovení § 73 odst.
2 správního řádu závazné pro účastníky řízení a pro všechny správní orgány.
➢ S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování záměru, kdy bylo dne 08.04.2022 pod s.z.:
MULO – 13243/2022 doručeno Stanovisko k otázce navazujícího řízení ve věci dodatečného
povolení pro výše uvedené stavební objekty.
➢ Účastníkem řízení se může stát též dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2
zákonu o EIA, tzn. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle
zakladatelského práva 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 svými předpisy nejméně 200 osob, přičemž
podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti ustanovení § 9e zákona EIA.
Dotčená veřejnost se může stát účastníkem řízení, pokud se podáním písemného oznámení
přihlásí Městskému úřadu Lovosice, odboru dopravy a silničního hospodářství do 30 dnů ode
dne zveřejnění tohoto oznámení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí vydanému v tomto
pokračovaní navazujícího řízení o dodatečné povolení stavby může podat také dotčená
veřejnost, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.
2. Dle ustanovení § 9c zákona o EIA může veřejnost v navazujícím řízení uplatňovat připomínky
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k záměru, tzn., že každý může v navazujícím řízení k navrženému záměru uplatňovat připomínky.
Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle ustanovení § 9b odst. 1
zákona o EIA na úřední desce Městského úřadu Lovosice. K později uplatněným námitkám se
nepřihlíží.
3. Podle ustanovení § 114 stavebního zákona musí být námitky účastníků řízení a závazná
stanoviska dotčených orgánů uplatněny nejpozději při ústním jednání; jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Obec uplatňuje
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení
podle ustanovení § 109 stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým může být jeho právo rozhodnutím přímo dotčeno. K námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

otisk úředního razítka
Bc. Vladimír Krupička v.r.
vedoucí odboru dopravy a SH
Městského úřadu Lovosice
Příloha:
➢ Vyjádření k řízení o vydání dodatečného stavebního povolení spolku Děti Země – Klub za
udržitelnou dopravu, Cejl čp. 48/50, 602 00 Brno ze dne 20.04.2022 – s.z.: MULO – 14287/2022.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne:………………………………………..

Sejmuto dne:…………………………………..

Obdrží:
Městský úřad Lovosice – k vyvěšení
Obecní úřad Vchynice, 410 02 Lovosice - k vyvěšení
Obecní úřad Velemín, 411 31 Velemín - k vyvěšení
Obecní úřad Prackovice nad Labem, 411 33 Prackovice nad Labem - k vyvěšení
Hlavní účastníci (dodejky) nebo (DS):
➢ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci čp. 546/56, 145 05 Praha 4
➢ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náměstí čp. 390/42, 128 00 Praha
➢ Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, provoz Litoměřice, Nádražní čp.
29, 412 01 Litoměřice
➢ ČEZ Distribuce, a.s., Teplická čp. 874/8, 405 02 Děčín
➢ Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových čp. 2808/2, 155 00 Praha
➢ CETIN a.s., Českomoravská čp. 2510/19, 190 00 Praha
➢ Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží čp. 3265/10, 130 00 Praha
➢ Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská čp. 1689, 415 50 Teplice
➢ Obec Vchynice
➢ Obec Velemín
➢ Obec Prackovice nad Labem
Vedlejší účastníci (veřejnou vyhláškou):
➢ Vlastníci sousedních pozemků a staveb na pozemcích p.č. 1272/2, 218/6, 239/3, 220/4, 220/3,
220/9, 220/12, 220/10, 223/3, 225/3, 233/4, 1312/1, 1312/6, 214, 220/6, 239/7, st.p. 61
v katastrálním území Vchynice; 663/10, 663/9, 663/1, 720/1, 639/1, 634, 633/1, 623/1, 623/4,
623/5, 77/2 v katastrálním území Boreč u Lovosic; 1441/1, 688/1, 692/1, 692/2, 720/5, 720/1,
710, 720/6, 768/1, 1441/9, 1531/6, 1531/7, 746/1, 747/3, 750, 757, 768/3, 759, 756, 749,
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746/2, 746/3, 767, 1492/1, 634/1, 635, 603, 1540/15, 557/6, 1492/2, 585, 586, 651/1, 851/1,
602/1 1494 v katastrálním území Prackovice nad Labem.
➢ Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl čp. 48/50, 602 00 Brno (do vlastních rukou)
Dotčené orgány státní správy (DS):
➢ Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební čp.
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
➢ Správa Chráněné krajinné oblasti, České středohoří, Michalská čp. 260/14, 412 01 Litoměřice
➢ Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, Školní čp. 407/2, 410 30 Lovosice
➢ Městský úřad Lovosice, odbor stavebního úřad a územního plánování, Školní čp. 407/2, 410 30
Lovosice
➢ Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice, Mírové náměstí čp.
35, 412 01 Litoměřice
➢ Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova čp. 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
➢ Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, ul. SNP čp. 2720/21, 400 01 Ústí
nad Labem
➢ Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1 160 01 Praha 1
➢ Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice DI Eliášova čp. 13, 413 01 Litoměřice
Na vědomí:
➢ Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební čp.
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

