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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Ústecký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor investic, Velká hradební 3118, 400 0
Ústí nad Labem, Ivana Ziková,
který zastupuje spol. ARTECH spol. s r.o., Václavské náměstí 819, 110 00 Praha - Ing.
Ladislav Slavíček,

(dále jen "stavebník") dne 3.12.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na
stavbu v projektu nazvanou:
Rekonstrukce silnice II/224 v úseku I/13 - Kadaň-Podbořany-PetrohradHranice Ústeckého kraje - 2. etapa
na pozemku st. p.č. 94/7, parc. č. 1113/3, 1113/20, 1113/21, 2902/6, 2904/1, 3161/2,
3926/1, 3926/11, 3926/14, 3926/15, 3926/16, 3927/1, 3927/4, 3927/11, 3957/2, 3957/3,
3957/4, 3957/6, 3957/8, 4011/7, 4011/9, 4024/2, 4037/4, 4054/1, 4503, 4524, 4529,
4532, 4934, 5061/3 v katastrálním území Kryry, parc. č. 2835/5, 2837/1, 2875/1 v
katastrálním území Očihov, parc. č. 1368 v katastrálním území Bílenec, parc. č. 627/1,
627/8, 629/1, 629/2, 635/2, 662/1, 669/1, 677/1, 677/4, 948, 950, 961, 971, 976, 981 v
katastrálním území Černčice u Petrohradu, st. p. 16, 17, 18/1, 48, 335, 336, 337, 341,
parc. č. 9/1, 10, 60/2, 637/2, 833/107, 839/1, 839/2, 841/5, 843/1, 876/1, 876/3, 876/6,
876/7, 876/9, 876/10, 876/12, 889/1, 889/8, 889/12, 889/14, 889/32, 901/2, 1106, 1129,
1133, 1140, 1280, 1324, 1367, 1444 v katastrálním území Petrohrad. Uvedeným dnem
bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
- Jedná se o rekonstrukci části stávajících silnic III/2241 z Očihova do města Kryry, a
III/2243 z města Kryry přes obec Petrohrad k hranici Ústeckého kraje. Silnice se
nacházejí v Ústeckém kraji. Úseky se nacházejí z části v extravilánu, z části v
intravilánu obcí a měst. Budou opraveny vzniklé výtluky, prolomení krytu vozovky,
trhliny síťové a příčné. Součástí rekonstrukce bude i oprava mostů (ev.č. 2243-1,
2243-2 a 2243-3) a příslušenství silnice, dále úprava krajnic, oboustranné
prohloubení a reprofilace silničních příkopů, úprava sjezdů na přilehlé polní a lesní
cesty a nemovitosti, doplnění nebo nové osazení směrových sloupků a svodidel,
nové osazení zábradlí a propustků, nové vodorovné dopravní značení a revize
případně výměna svislého dopravního značení.
- Řešený úsek měří celkem 11 529 m.
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Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:
ŘADA 100 – OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
- SO 131 Silnice III/2241 Očihov – Kryry (část 01, pod úsek 1-3)
- SO 132 Silnice III/2241 Očihov – Kryry (část 02, pod úsek 3-5)
- SO 141 Silnice III/2243 Kryry – Petrohrad – HÚK (část 02, pod úsek 1-2)
- SO 142 Silnice III/2243 Kryry – Petrohrad – HÚK (část 03, pod úsek 2-3)
- SO 143 Silnice III/2243 Kryry – Petrohrad – HÚK (část 04, pod úsek 3-7)
- SO 144 Silnice III/2243 Kryry – Petrohrad – HÚK (část 05, pod úsek 7-8)
ŘADA 200 – MÍSTNÍ OBJEKTY A OPĚRNÉ ZDI
- SO 241 Most 2243-1 v Petrohradě
- SO 242 Most 2243-2 v Černčicích
- SO 243 Most 2243-3 v Kryrech
Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako silniční správní úřad příslušný podle §
16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a
současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na
den
4. února 2022 (pátek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných - malá zasedací místnost (č.m. 206, 1. patro) MěÚ
Podbořany.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
Veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě
důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu
Podbořany, úřední dny: Po. a St. 7,00 - 16,30 hodin; Út. a Čt. 7,00 - 15,00 hodin; Pá.
7,00 - 14,30 hodin).
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 uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám
účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace 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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Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s
vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů
a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou
pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo
plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné
úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby
průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v
němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě
bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj
umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho
oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže
věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f) poznámky č. 2, ve výši 5 000,- Kč.
Poplatek je možné zaplatit na bankovní účet MěÚ Podbořany: bankovní spojení
000019-0000625481/0100 KB Podbořany, Variabilní symbol 9880000011,
specifický symbol: 202221.

Ing. Milan Cimr
vedoucí Stavebního úřadu
Otisk úředního razítka
Toto oznámení se doručuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou která bude vyvěšena po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Podbořany, Obecního úřadu Očihov, Městského úřadu Kryry,
Obecního úřadu Petrohrad a na elektronické úřední desce (www.podborany.net).
Poslední den vyvěšení se považuje za den doručení. Právní účinky má výhradně
doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu
Podbořany.
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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Obdrží:
Účastníci podle § 109 písm. a) - doručení jednotlivě
Ústecký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor investic, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem 1 – doručí se prostřednictvím zmocněnce
ARTECH spol. s r.o., IDDS: xmdngp4 - zmocněnec
sídlo: Václavské náměstí č.p. 819/43, 110 00 Praha 1-Nové Město
Účastníci podle § 109 písm. c)-d) - doručení jednotlivě
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
Obec Očihov, IDDS: n9ebqzu
sídlo: Očihov č.p. 7, 439 87 Očihov
Město Kryry, IDDS: tzmbdbq
sídlo: Hlavní č.p. 1, 439 81 Kryry
Miroslav Maršík, Jarní zahrada č.p. 427, 439 81 Kryry
Pavel Šilhánek, IDDS: pdkm49w
místo podnikání: Na Výsluní č.p. 602, 439 81 Kryry
Obec Petrohrad, IDDS: y5qa333
sídlo: Petrohrad č.p. 146, 439 85 Petrohrad
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Petrohradská, společnost s ručením omezeným, IDDS: hxpuxuc
sídlo: Hořesedly č.p. 12, 270 04 Hořesedly
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Petra Hamacková, Petrohrad č.p. 58, 439 85 Petrohrad
Petr Sochor, Petrohrad č.p. 56, 439 85 Petrohrad
Martin Bejvl, Beethovenova č.p. 3893/9, 430 01 Chomutov 1
Účastníci podle § 109 odst. e) stavebního zákona, jako vlastníci sousedních
pozemků, nebo staveb, jimž se v případě při řízení s velkým počtem účastníků
(nad 30 účastníků) podle § 25 odst. 1 a 2 a § 144 správního řádu doručuje
veřejnou vyhláškou.
Všichni účastníci, kteří sousedí s výše uvedenou stavbou, která je předmětem
stavebního řízení.
Účastníci podle § 109 písm. f) - doručení jednotlivě
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Guldenerova č.p. 2577/19, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 303 03
Plzeň 26
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
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Dotčené orgány státní správy - jednotlivě
Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, Mírová č.p. 615, 441 01
Podbořany
Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, Mírová č.p. 615, 441 01
Podbořany
Městský úřad Podbořany, Odbor dopravy, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n
sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
POLICIE ČESKÉ REBUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO
KRAJE - Dopravní inspektorát Louny, IDDS: a64ai6n
sídlo: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad
Labem 1
Ostatní
Městský úřad Podbořany, Úřední deska, Mírová č.p. 615, 441 01 Podbořany

