Ministerstvo dopravy – Odbor infrastruktury a
územního plánu

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 1104/2019-910-IPK/15

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390,
zastoupený na základě plné moci společností SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349,
Olšanská 2643/1a, 130 00
Praha 3, kterou zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891,
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, podal dne 19.06.2019 žádost o stavební povolení pro níže
uvedené stavební objekty stavby „D1 Most Šmejkalka“.
Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů.
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, ve stavebním řízení přezkoumalo podle § 108 až 114 stavebního
zákona žádost o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů,
Stavební povolení

na stavbu:
„D1 Most Šmejkalka“
v rozsahu těchto stavebních objektů:
SO 01-001 Demolice stávajícího mostu
SO 01-101 Úpravy dálnice D1 v km 23,35 – 24,35
SO 01-185 Úpravy dálnice během výstavby
SO 01-201 Rekonstrukce mostu
SO 01-202 Dočasné konstrukce
SO 01-261 PHS před mostem vlevo
SO 01-301 Úprava dálniční kanalizace
SO 01-303 Úprava propustku za mostem
(dále jen "stavba")
Stavba je umístěna ve Středočeském kraji, v okrese Praha - východ, na pozemcích parc. č.
1662, 1663/2, 1666/1, 1666/12, 1666/13, 1666/14, 1666/15, 1666/18, 1666/19, 1666/20, 1666/21,
1669/1, 1669/2, 1673/2, 1678/2, 1678/4, 1678/6, 1678/7, 1678/8, 1678/9, 1678/10, 1678/11,
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1678/12, 1803/1, 1803/3, 1803/4, 1803/5, 1803/6, 1803/7, 1803/8, 1803/9, 1803/10, 1803/11,
1803/12, 1803/13, 1803/14, 1807/1, 2283/2, 2283/28, 2321, 2349 v katastrálním území Hrusice, a
pozemcích parc. č. 1625/1, 1625/2, 1625/3, 1809/3, 1809/18, 1809/19, 1809/20, 1809/21, 1810/12,
1829/1, 1829/17, 1829/25, 1829/26, 1829/27, 1875/5, 1875/10, 1875/11, 1875/12, 1875/13,
1875/14, 1875/15, 1875/16, 1875/17, 1875/20, 1875/24, 1875/25, 1900/35, 1900/36, 1900/37,
1900/38, 1900/39, 1900/40, 1900/41, 1900/42, 2284/5 v katastrálním území Turkovice u Ondřejova.
Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390

Projektant:

SDRUŽENÍ SUDOP GROUP, vedoucí sdružení SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Marek Trusík, ČKAIT 0011043

Zhotovitel:

Dle výsledků výběrového řízení

Předpokládané
zahájení stavby:

02/2021

Předpokládané
dokončení stavby: 12/2022
Předpokládané
náklady:

935,516 mil. Kč

Druh a účel povolované stavby:
Předmětem stavebního povolení je stavba dopravní infrastruktury. Jedná se o stavební úpravy
dálničního mostu Šmejkalka přes Hrusický potok a silnici III/6031 a úpravy přilehlého úseku
dálnice D1 ve staničení km 23,350 – 24,350. Dálnice D1 je součástí silniční sítě TEN-T.
Stručný popis stavby:
SO 01-001 Demolice stávajícího mostu
V rámci demoličních prací bude odstraněn celý mostní svršek. Bude provedeno odfrézování
asfaltového vozovkového souvrství, odstranění hydroizolace, demontáž ocelových svodidel a
zábradlí a bude provedena demolice říms. V druhé fázi budou odbourány vodorovné části nosné
konstrukce a kompletní spodní stavba vyjma stávajících oblouků. Stavební činnost bude probíhat
postupně od středu oblouku hlavního pole směrem ke krajním opěrám
SO 01-101 Úpravy dálnice D1 v km 23,35 – 24,35
Objekt řeší modernizaci dálnice, vč. rozšíření na kategorii D28,0 (šířka jízdního pásu 11,50 m),
resp. D29,5 (šířka jízdního pásu 12,25 m). Toto rozšíření s sebou nese i rozšíření zemního tělesa.
Objekt dále zahrnuje modernizaci vybavení dálnice (svodidla), povrchového odvodnění a
definitivních přejezdů SDP. Celkem jsou navrženy dva v dl. 120 m, cca 100 m od mostních závěrů
mostu Šmejkalka (SO 01-201). Odvodnění vozovky je částečně skrze monolitické žlábky
s vpustěmi a štěrbinové žlaby do středové kanalizace, částečně přes nezpevněnou krajnici do
patního příkopu zaústěného do nového nebo stávajícího odvodňovacího příkopu svádějícího vodu
k Hrusickému potoku pod mostem.
SO 01-185 Úpravy dálnice během výstavby
Objekt řeší zajištění vedení provozu během rekonstrukce úseku. Objekt obsahuje napojení mostního
provizoria na stávající vozovky dálnice skrze provizorní komunikaci, provizorní rozšíření vozovky
dálnice na úkor SDP před stávajícím mostem Šmejkalka tak, aby bylo možno využít jeho rozšířenou
vozovku v plné míře a provizorní výškové napojení definitivního mostu SO 01-201 na stávající
vozovku dálnice v pravém jízdním pásu.
SO 01-201 Rekonstrukce mostu
V rámci rekonstrukce mostu budou zhotoveny nové opěry, bude provedena výměna pilířů a stojek
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na oblouku a bude zhotovena nová ocelobetonová nosná konstrukce. Základy pilířů a obloukové
pasy budou ponechány původní. Bude zajištěna sanace povrchu těchto konstrukcí na základě
doporučení diagnostického průzkumu. Ocelobetonová nosná konstrukce je z důvodu požadavku
zachování stávajících betonových oblouků navržena společná pro oba jízdní směry. Nosná
konstrukce bude uložena pouze v ose oblouků tak, aby rozšíření mostu nezpůsobilo excentrické
zatěžování obloukových pásů. Počet polí mostu po rekonstrukci odpovídá počtu polí stávajícího
mostu. Poloha opěry 01 se oproti stávajícímu mostu posouvá o cca 4 m ve směru na Prahu a poloha
opěry 10 se posouvá ve směru na Brno o cca 3 m. Nosná konstrukce je šířkově navržená tak, aby
v každém jízdním směru umožnila v budoucnu vedení třech jízdních pruhů.
Po zhotovení provizorního mostu a po úpravě levého stávajícího mostu na provoz 2+1 (SO 01-202)
bude převedena doprava z pravého stávajícího mostu na provizorní most a levý stávající most. Poté
proběhne demolice nosné konstrukce a části spodní stavby stávajícího pravého mostu a výstavba
nové pravé poloviny mostu. Po převedení dopravy z levého stávajícího mostu na novou pravou
polovinu mostu proběhne výměna levé části mostu. Všechny ocelové nosné konstrukce se budou
vysouvat z prostoru před opěrou 1. Po vzájemném spojení obou polovin nosné konstrukce proběhne
změna uložení na definitivní ložiska a dokončí se betonáž mostovky. Po dokončení příslušenství
mostu bude převedena doprava, odstraní se provizorní mostní konstrukce a provedou se terénní a
dokončovací práce.
Součástí objektu je protihluková stěna na mostě. Na obou stranách mostu bude zhotovena PHS
výšky 1,5 – 2,0 m, na straně k dálnici provedena jako hlukově pohltivá
SO 01-202 Dočasné konstrukce
Je navrženo jednopruhové mostní provizorium na pravé straně stávajícího mostu. Po obou stranách
dočasného mostu jsou navrženy chodníky sloužící pro evakuaci a přístup IZS v případě dopravní
nehody. Ocelové mostní provizorium se bude postupně montovat ve výrobně na Pražské straně a
vysouvat přes údolí. Po vysunutí budou osazeny prefabrikované panely, dokončí se opěry,
přechodové oblasti, bude upraven povrch mostovky a budou osazena svodidla a zábradlí. Souběžně
s výstavbou provizorního mostu budou probíhat práce na podepření vložených polí stávajícího
mostu, které budou realizovány z prostoru pod mostem.
Po napojení SO 01-185 bude na provizorium převeden pravý jízdní pruh ve směru na Brno a budou
zahájeny úpravy mostovky na stávajícím mostě. Po realizaci rekonstrukce bude ocelové
provizorium odstraněno zpětným výsunem do původní výrobny a provedou se terénní úpravy a
dokončovací práce.
SO 01-261 PHS před mostem vlevo
Návrh protihlukových opatření vychází z hlukové studie.
Konstrukce stěny bude provedena v souladu s technickými podmínkami TP 104. Stěna bude tvořena
sloupky po vzdálenosti 4,0 - 6,0 m, do kterých bude osazena desková výplň z betonových panelů.
Tato bude na straně k dálnici provedena jako hlukově pohltivá. PHS umístěná v koruně dálnice
bude zhotovena z betonových sloupků, které budou zakotveny v železobetonové pilotě do kalichu.
Zeď bude opatřena na spodní části soklovými panely výšky 0,5m bez pohltivé úpravy. Soklové
panely budou opatřeny odvodňovacími otvory.
SO 01-301 Úprava dálniční kanalizace
V rámci tohoto stavebního objetu je navržena kompletní výměna kanalizačního systému včetně
vstupních šachet, uličních vpustí a přípojek. Veškeré stávající betonové potrubí v tomto úseku se
nahradí novým plastovým potrubím. Z důvodu doplnění kanalizačního sytému o dlouhé přípojky od
vpustí na vnější straně dálnice je nutné novou středovou kanalizaci oproti stávajícímu stavu mírně
zahloubit.
Objekt je rozdělen na dvě části. První část je kanalizace na začátku úseku 01 (km 23,35 - 23,48).
Kanalizace má jednotný průměr DN 400 a navazuje na kanalizaci v úseku 02. Druhá část objektu je
kanalizace na konci úseku 01 (km 24,042 - 24,350). Jedná se rovněž o pokračování kanalizace
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z úseku 02 Modernizace D1, kde slouží k odvodnění části pravého jízdního pásu (směr Brno)
v daném úseku. Navržená stoka v rámci této dokumentace bude v blízkosti rozhraní staveb končit
koncovou šachtou a bude do ní napojena rekonstruovaná kanalizace úseku 02.
Místa vyústění jednotlivých stok středové kanalizace do dálničních příkopů zůstávají zachována.
Jako bezpečnostní prvek pro havarijní ochranu vod je navrženo osazení bezpečnostních
kanalizačních stavítek do koncových šachet před vyústěním.
Stavební objekt 301 zahrnuje celkem 2 stoky. Tyto jsou umístěny 0,75 m vpravo od osy dálnice ve
směru staničení. Výškově jsou navržené stoky vedeny s hloubkou dna potrubí pod upraveným
terénem cca 2,3 - 2,4 m. Celková délka stoky D1 v rámci úseku 1 činí 133 m, délka navržené stoky
E1 v úseku 01 je cca 338,5 m v jednotném profilu DN 300.
SO 01-303 Úprava propustku za mostem
Za mostem za brněnskou opěrou se nachází stávající šikmý propustek, který převádí vodu tekoucí
ze zářezu za mostem pravým příkopem na levou stranu dálnice. Jedná se o trubní propustek profilu
1000 mm a délce 48,5 m. Na vtokové straně je propustek opatřen vtokovou šachtou, na straně
výtokové pak betonovým čelem, a je vyústěn do kamenem dlážděného žlabu, který svádí vodu po
svahu do potoka pod mostem.
Po dobu výstavby bude provedeno šikmé provizorní prodloužení propustku s ohledem na rozšíření
zemního tělesa dálnice na pravé straně (náběh na provizorní most). V definitivním stavu pak bude
propustek rovněž prodloužen o cca 5m, ovšem pouze mírně a v přímé trati. Pro navedení vody
z příkopu do propustku bude zřízena vtoková jímka ze železobetonu - vnitřní rozměry 1,5 x 1,5 m.
II. Stanoví stavebníkovi podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
• Dokončení stavebního objektu SO 01-201 Rekonstrukce mostu
4. Stavba bude dokončena do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením výstavby
povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení výstavby, a dále
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 stavebního
zákona).
6. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo
nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající
věcnému břemenu k pozemku.
7. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický
dozor stavebníka nad prováděním stavby. Současně bude zajištěn autorský dozor hlavního
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
8. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo
organizací k tomu oprávněnou.
9. Stavebník má povinnost podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu, a to před
zahájením prací i v jejich průběhu. Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od
doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému
ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení
záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
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10. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby.
Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.
11. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich
odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či
vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Před započetím stavebních
prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
12. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí
být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců
těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
13. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti
práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dbát na ochranu
zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru
staveniště. Je nutno zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů pro ŘSD ČR, provádějících
za provozu práce na dálnicích, silnicích a v jejich těsné blízkosti podle příslušných závazných
směrnic generálního ředitele ŘSD ČR (např. č. 4/2007 "Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích
a silnicích", aj.).
14. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních
objektů předmětné stavby a souvisejících investic.
15. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené
odstavné plochy.
16. Stavebník zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací, používaných pro účely stavby,
zejména v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdů na pozemní komunikace stavebník rovněž
zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány
(ve smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
17. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem
pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení
příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto nemovitostí; příjezd pro
sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců
sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
18. Stavebník zajistí po dobu výstavby bezpečný přístup na pozemky i v těch případech, kdy
stavba dálnice stávající přístup přerušuje.
19. Stavebník před zahájením stavebních prací projedná s příslušným silničním správním úřadem,
s dotčenými obcemi a s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje trasy staveništní
dopravy a případné objízdné trasy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby
vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy.
20. Stavebník před zahájením stavby zajistí výchozí pasport a případné úpravy pozemních
komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně
technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní
dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
21. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených
prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to
v dohodě s jednotlivými vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně
stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
22. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Stavebník zajistí,
aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo
úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
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23. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy
či ke znečistění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi
nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce
odplavitelný materiál.
24. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti
z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti
související s přesunem sypkých materiálů (např. zkrápění staveniště a zaplachtování sypkých
hmot).
25. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických
kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány
pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
26. Stavebník zajistí minimalizaci hlučnosti vhodnými opatřeními, např. vhodným rozmístěním
mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou jejich
technického stavu.
27. V případě použití výškových mechanizmů (např. jeřábů) v průběhu realizace stavebních prací,
stavebník musí požádat Úřad civilního letectví o povolení instalace výškové mechanizace (min.
30 dní předem).
28. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění
staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané
lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. Přebytečná
zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
29. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz ustanovení § 18d
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení
zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení
a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby, atd.
30. Po úplném dokončení stavby požádá stavebník o povolení zkušebního provozu za účelem
posouzení bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby, a to zejména při zohlednění vlivu
okolí dálnice, vlivu součástí a příslušenství dálnice a jejího připojení na ostatní pozemní
komunikace a vlivu charakteru provozu na dálnici.
31. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v souhrnném stanovisku Městského úřadu
v Říčanech, ze dne 29.6.2018 pod č.j. 29958/2018/MURI/OŽP/00354 (citace kurzívou):
• Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
o Při stavbě nedojde k záboru půdy, která je součástí ZPF, na dobu delší než 1 rok
o Skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy bude prováděna odděleně, skrytá ornice bude
skladována tak, aby ji bylo možno po skončení akce využít k rekultivaci dotčených ploch
o Odklizové zeminy je třeba ukládat ve vytěžených prostorech, případně uložit na plochách
horší jakosti, které byly za tímto účelem odňaty ze zemědělského půdního fondu
o Je třeba provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením
zeminy a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci, pokud provedení rekultivace
přichází v úvahu.
o Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
o Práce na pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich
skončené budou uvedeny dotčené plochy do původního stavu
o Zamýšlené provádění prací bude projednáno včas s vlastníkem, popř. nájemcem
pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu
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Z hlediska odpadového hospodářství:
Pro nakládání s odpady vyprodukovanými během realizace stavby budou dodržovány
povinnosti dle platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, tj. zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
o Především § 10, §12 a §16 zákona – Materiálové využití odpadů má přednost před
jiným využitím odpadů a § 12 odst. 4 - každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává
odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna – je provozovatelem řádně
schváleného zařízení k využití, odstranění, sběru a výkupu odpadů. Pokud se tato osoba
oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.
o Vyprodukovaný odpad je třeba maximálně recyklovat po vytřídění případných
nebezpečných složek a nakládat s ním pouze v zařízeních k tomu určených dle § 14 odst.
1 zákona o odpadech.. Neupravený (do podoby recyklátu – výrobku řádně schváleným
zařízením k nakládání s odpady) stavební a demoliční odpad nelze využít k terénním
úpravám pro komunikace, pod budoucí objekty apod.
o K terénním úpravám, zásypům, obsypům, apod., nebudou využity žádné odpady –
především výše zmíněné neupravené staveništní a demoliční odpady, komunální odpad,
obalové a izolační odpady, plasty, kabely, trubky, keramika nebo jakékoliv jiné druhy
odpadů.
o V rámci stavebních prací vyloučit odstranění odpadů pálením na staveništi v otevřených
ohništích nebo ve stacionárních zdrojích (typicky spalování odpadního dřeva v kotlích
na tuhá paliva apod.)
o Vznikající odpady klasifikovat podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a
shromažďovat je odděleně podle druhů
o V průběhu stavby vést evidenci odpadů podle zákona o odpadech a vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, tak, aby byla
kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů
• Z hlediska ochrany ovzduší:
o V průběhu stavebních prací budou prováděna opatření k minimalizaci prašnosti v okolí
stavby (kropení apod.). Zhotovitel stavby zajistí, aby vozidla před vjezdem ze staveniště
na veřejnou komunikaci byla řádně očištěna.
32. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17
vodního zákona Městského úřadu Říčany, odboru životního prostředí, ze dne 12.9.2018 pod
č.j. 169969/2018-MURI/OVÚ/726 (citace kurzívou):
• Stavba bude provedena dle dokumentace předložené vodoprávnímu úřadu k žádosti o vydání
stanoviska. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu vodoprávního
úřadu.
• Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky
zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně
prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit poškození staveb vlivem nepříznivých účinků
podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny souvisejícího vodního toku
nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při
zaplavení, ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a
propustků.
• Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu, stejně jako závadné látky a látky
škodlivé vodám, které by mohly znečistit povrchové nebo podzemní vody, nebudou ukládány
v místech, z nichž by mohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
• V případě mimořádných událostí budou splaveniny z koryta vodního toku ihned odstraněny.
• Odplavitelný stavební materiál bude během realizace stavebních prací dovážen na stavbu
jen pro přímou spotřebu a i deponování ostatního stavebního materiálu bude
minimalizováno na co nejkratší dobu. Přebytečný výkopový materiál musí být průběžně
odvážen mimo údolní nivu.
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Zásypy výkopů v okolí vodního toku musí být řádně zhutněny a veškeré použité nezpevněné
plochy protierozně upraveny (např. osety travou apod.)
Uskladňování pohonných hmot, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do
strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo jejich únikem dojít k ohrožení
podzemních nebo povrchových vod. Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.
Všechny použité stroje a mechanizmy budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a
olejů do terénu. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp.
úniků olejů či pohonných hmot do terénu.
Při realizaci stavby nedojde k poškození koryta vodního toku ani doprovodné břehové
vegetace.
Koryto vodního toku nebude přejížděno žádnou mechanizací.
Případné závady na vodním toku budou stavebníkem odstraněny dle připomínek příslušného
správce toku.
Před uvedením stavby do provozu (užívání) vyzve stavebník správce toku k posouzení stavu
toku. Případné závady budou odstraněny stavebníkem dle připomínek správce toku.
Před zahájením prací (zřízení staveniště, stavby a zařízení na pozemcích, na nichž se
nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících) bude
zpracován a vodoprávním úřadem schválen povodňový plán.
K realizaci záměru bude zpracován, a vodoprávním úřadem schválen, havarijní plán, který
bude projednán uživatelem závadných látek před předložením ke schválení, příslušným
správcem vodního toku, kterému také předá jedno jeho vyhotovení,
Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí:
• Odvodnění mostu a dálnice bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na
přilehlých pozemcích. Od pražské opěry je veden ve svahu odvodňovací příkop vyústěný
jen volně do terénu (rokle). Vyústění je nutno řádně opevnit proti zpětné erozi.
Budou dodrženy podmínky vyjádření příslušného správce vodního toku:
• Odpovědný pracovník správce toku bude zván na kontrolní dny stavby, kde bude moci
vznášet připomínky k realizovaným vodohospodářským objektům, týkajících se vodních
toků, se zápisem takových připomínek do stavebního deníku.
• Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů nad nezbytnou míru,
zejména zvýšeným odtokem z území a následným vlivem na koryta vodních toků.
• Správci toku bude umožněna po předchozím projednání kontrola dodržování uvedených
podmínek.
• Při realizaci a provozu stavby musí být přijata taková opatření, která zabrání znečištění
vodních toků. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
• Případná havárie, která by vedla k ohrožení kvality vody v toku, bude neprodleně
oznámena příslušnému pracovníkovi správy toků.
• Povodňový a havarijní plán stavby bude správci toku předložen k odsouhlasení před
zahájením stavby.
• Vybouraný materiál z objektu mostu nebude deponován v blízkosti vodního toku a jeho
nivy, aby nedocházelo k jeho zanášení těmito materiály.
• Pročištění koryta nad a pod mostním objektem bude provedeno pouze za předpokladu,
že nebude proveden zásah do rostlého koryta toku a budou odstraněny pouze
naplaveniny a cizorodé látky.
• Pročištění bude provedeno pouze ve vyznačeném úseku dle předložené situace
• Koryto bude pročištěno do lichoběžníkového tvaru a nebude prohlubováno.
• Jakýkoliv zásah do břehového porostu bude předem projednán se správcem toku.
• Správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku
výše uvedené akci během výstavby i při trvalém provozu.
• Dešťové vody budou řešeny samostatným vodoprávním řízením. K řešení dešťových vod
bude vypracována studie, která bude správci toku předložena k vyjádření.
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Po dokončení stavby mostu budou uvedeny pozemky do původního stavu a provizorní
zatrubnění drobného toku odstraněno.
• Jakákoliv změna projektové dokumentace a další dotčení toku bude předem projednáno
se správcem toku.
• Hospodaření se srážkovými vodami (likvidace srážkových vod) bude řešeno samostatně na
vodoprávním úřadě, dodatkem po vydání stavebního povolení k záměru. Ve stávajícím stavu,
dešťové vody volně stékají z komunikace do vodního toku Šmejkalka, chybí zařízení pro
zachycení ropných látek v případě havárie. Zpracovatel dokumentace pro stavební povolení
vypracuje studii řešení retence dešťové vody v závislosti na místních poměrech, kterou
předloží ke konzultaci správci toku i vodoprávnímu úřadu. Retence srážkových vod bude
řešena samostatně a nezávisle na stavebním řízení pro stavbu „Modernizace Dl - úsek 01“.
Hospodaření se srážkovými vodami je možné řešit ve společném řízení u vodoprávního
úřadu.
33. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Městského úřadu
v Říčanech, odboru životního prostředí, ze dne 12.11.2018 č.j. 135480/2018-MURI/OŽP-00085
(citace kurzívou):
• Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby
nedocházelo k nadměrnému úhynu živočichů nebo ničení biotopů, kterému lze zabránit
technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
• Výkopová zemina a stavební odpady budou uloženy na schválené úložiště takovým způsobem
a v takovém místě, aby nenarušovaly žádnou složku přírodního a životního prostředí.
• Stavba dočasných přístupových komunikací v celkové délce 1457m bude provedena
v rozsahu dle PD zpracované pro umístění stavby a provedena dle PD ke stavebnímu
povolení (betonové panely uložené na štěrkové lože, opěrné gabionové stěny, opevnění ze
stříkaného betonu atd.).
• Záměrem dojde k dočasnému záboru 25202m2 lesních pozemků. Před započetím stavby
bude z lesních pozemků dotčených stavbou sejmuta vrstva zeminy o mocnosti cca 0,20 m,
která bude uložena odděleně a následně bude použita v jejich rekultivaci.
• Rekultivace pozemků bude provedena dle dokumentace zpracované Ing. Františkem
Moravcem, Brandýs nad Labem (duben 2016) a to nejpozději v termínu kolaudace stavby.
• Před započetím stavební činnosti bude prostor staveniště (tzn. dočasný zábor) dočasně
oplocen tak, aby byla zajištěna ochrana VKP mimo prostor staveniště (tzn., ochrana VKP
před ukládáním zeminy, případně před vjezdem mechanizace, apod.).
• Dočasné zatrubnění koryta vodního toku v délce 12m bude provedeno dvěma
železobetonovými rourami DN 1500.
• Zatrubnění bude odstraněno nejpozději v termínu kolaudace stavby a koryto vodního toku
bude vráceno do původního stavu.
• Do prostoru údolní nivy, která je současně i prvkem územního systému ekologické stability
nebude ukládána žádná výkopová zemina, případně stavební materiál.
• Po dokončení stavby bude prostor údolní nivy vrácen do původního stavu
34. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Městského úřadu
v Říčanech, odboru životního prostředí, ze dne 16.5.2019 č.j. 97471/2019-MURI/OŽP-00085
(citace kurzívou):
• Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby
nedocházelo k nadměrnému úhynu živočichů nebo ničení biotopů, kterému lze zabránit
technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
• Výkopová zemina a stavební odpady budou uloženy na schválené úložiště takovým způsobem
a v takovém místě, aby nenarušovaly žádnou složku přírodního a životního prostředí.
• Záměrem dojde k trvalému záboru 4175m2 lesních pozemků a k dočasnému záboru 757m2
•
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lesních pozemků.
• Před započetím stavby bude z lesních pozemků dotčených stavbou sejmuta vrstva zeminy
o mocnosti cca 0,20m, která bude uložena odděleně a následně bude použita v jejich
rekultivaci.
• Rekultivace lesních pozemků bude provedena dle upravené PD (zpracovatel Ing. František
Moravec, Brandýs nad Labem) a to nejpozději v termínu kolaudace stavby.
• Před započetím stavební činnosti bude prostor staveniště (tzn. trvalý a dočasný zábor)
dočasně oplocen tak, aby byla zajištěna ochrana VKP mimo prostor staveniště (tzn., aby se
dál do prostoru VKP neukládala výkopová zemina, případně do jejich prostoru nevjížděla
stavební mechanizace apod.).
• Koryto vodního toku bude pod mostním objektem v délce 27m opevněno těžkým kamenným
záhozem, případně rovnaninou z lomového kamene, která bude stabilizována betonovými
prahy.
• V úseku před a za betonovými prahy dojde v délce 5m k dalšímu opevnění koryta
rovnaninou z lomového kamene. Celková délka opevnění koryta bude cca 38m.
• Pročištění koryta vodního toku v délce 50m před začátkem a ukončením opevnění koryta,
tzn. odstranění sedimentů do max. hloubky 20cm.
• Pročištěním koryta nebude dotčen břehový porost vodního toku.
• Koryto vodního toku bude dotčeno zaústěním odtoku z nového propustku celkové délky 20m
a dočasným přejezdem, který bude po dokončení stavby odstraněn.
• Otevřený odtok z propustku DN bude proveden dle předložené PD, tzn., otevřeným korytem
v délce 16m (sklon svahů 1:2, kamenná dlažba uložená do betonového lože, úhel zaústění
50°).
• Pařezy pokácených stromů tvořících břehový porost, které nebrání realizaci opevnění
koryta, budou ponechány (přirozené zmlazení).
• Do podmostí - údolní nivy, která je současně i prvkem územního systému ekologické stability
nebude ukládána žádná výkopová zemina - ochrana VKP.
• Prostor údolní nivy bude dotčen stavbou otevřeného příkopu z propustku, stavbou propustku
a stavební činností v podmostí.
• Po dokončení stavby bude prostor údolní nivy vrácen do původního stavu.
• V průběhu stavby bude zachována migrační prostupnost územím.
35. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku ve smyslu zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, ze dne 17.10.2018 č.j. 159362/2018MURI/OŽP-00081 (citace kurzívou):
• Plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa mimo vyhrazený prostor staveniště nebudou
sloužit jako deponie zeminy z výkopových prací, složiště materiálu nebo jako skládka
odpadu nebo k umístění provizorních staveb, nedojde k poškození v nadzemní ani kořenové
části okolního porostu, nebudou na tyto pozemky vjíždět žádné mechanismy.
• Po dokončení stavby budou plochy mimo těleso komunikace zalesněny.
36. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v souhlasu s odnětím pozemku ze ZPF,
Městského úřadu v Říčanech, odboru životního prostředí, ze dne 8.12.2016,
č.j. 101903/2016/MURI/OŽP-00151, ze dne 4.2.2019 č.j. 217151/2016/MURI/OŽP-00151 a
ze dne 20.4.2020 č.j. 83967/2016/MURI/OŽP-00151 (citace kurzívou):
• Za odnětí půdy ze ZPF pro účel rekonstrukce dálničního mostu, Dl modernizace -úsek 1,
most Šmejkalka nebude stanoven odvod souladu s § 9 odst. 8 písm. d) zákona. 11a odst. 1
písm. b) zákona uvádí, že pro stavbu dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich
součástí a příslušenství, nebude předepsán odvod za odnětí půdy.
• Pozemky k dočasnému odnětí budou dočasně odňaty po dobu nejdéle 9-ti let (včetně
provedení technické i biologické rekultivace) od doby vydání tohoto souhlasu.
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Investor stavby oznámí nejpozději do 15 dnů realizaci záměru zdejšímu orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu, MěÚ v Říčanech. OŽP.
• Sejmuté kulturní vrstvy půdy budou použity na pozemcích pro následnou rekultivaci ploch
dotčených stavbou. Po ukončení důvodu odnětí bude provedena technická i biologická
rekultivace. Technická rekultivace bude obsahovat odstranění, vyčištění pozemků od
stavebního materiálu, urovnání ploch, rozprostření ornice v původní tloušťce. Biologická
rekultivace bude provedena dle projektové dokumentace v rozmezí časové posloupnosti, jak
je uvedeno v projektu.
• Při realizaci bude zabezpečeno, aby nedocházelo k znehodnocování skrývky stavební
činností, erozí, zaplevelováním, nebo zcizováním. Budou přijata taková opatření, by během
vlastní stavby i následné rekultivace nedocházelo ke kontaminaci odnímané půdy ze ZPF ani
okolních pozemků.
• Investor zabezpečí, aby o prováděné skrývce byla vedena evidence.
• Po ukončení stavby je nutno uvést zemědělské pozemky do stavu, aby byly způsobilé k plnění
dalších funkcí v krajině.
• Sejmutá kulturní vrstva půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopná zemina bude
skryta odděleně, bude zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely
rekultivace.
• Podle §10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/94 Sb., o podrobnostech ochrany zemědělského
půdního fondu bude veden protokol o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním,
rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních
vrstev půdy, v němž se uvedou všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti,
úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
• Za vedení deníku ručí osoba pověřená stavebním dozorem stavby, nebo odborným vedením
stavby, popř. zhotovitel.
• Do vydání stavebního povolení je tento souhlas vázán na uvedený účel výstavby. V případě
změny účelu do doby nabytí právní moci stavebního povolení, pozbývá tento souhlas
platnosti a musí být provedeno nové řízení.
37. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Krajské hygienické
stanice Středočeského kraje ze dne 19.6.2016 č. j. KHSSC 26799/2018 (citace kurzívou):
• Po dokončení stavby v rámci zkušebního provozu bude oprávněným subjektem (podle § 32a
zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) provedeno měření akustického tlaku A
v chráněném venkovním prostoru staveb (nejbližších staveb určených k bydlení) ze
silničního provozu na dálnici D1 v denní a noční době. Výsledky budou zaslány na Krajskou
hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze k posouzení před kolaudací
objektu.
38. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Ministerstva vnitra, odboru
bezpečnostní politiky ze dne 4.7.2018 č. j. MV-76662-3/OBP-2018 (citace kurzívou):
• Dopravní značení bude umístěno v souladu se stanovením místní, resp. přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích
•

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Ing Miroslav Pacovský, nar. 4.2.1962, Na Tržišti č.p. 1108, 256 01 Benešov u Prahy
Ing. Pavel Vávra, nar. 5.1.1965, Hrusice č.p. 67, 251 66 Senohraby
Lenka Salomon, nar. 21.12.1972, Štíhlice č.p. 16, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Josef Procházka, nar. 6.1.1952, Hrusice č.p. 162, 251 66 Senohraby
Zdeněk Mašek, Štupartská č.p. 599, Staré Město, 110 00 Praha 1
Kateřina Nováková, nar. 15.7.1955, Hrusice č.p. 127, 251 66 Senohraby
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Viktor Mašek, nar. 1.5.1944, Hrusice č.p. 90, 251 66 Senohraby
Ing. Ilona Rubáčková, nar. 22.11.1970, Pod Nouzovem č.p. 972/21, 197 00 Praha 97
Gabriela Grossmannová, nar. 27.1.1977, Slovanská č.p. 73, 543 01 Vrchlabí 1
Marcel Barták, nar. 5.9.1975, Hrusice č.p. 156, 251 66 Senohraby
František Čihák, nar. 16.10.1946, Hrusice č.p. 30, 251 66 Senohraby
Václav Čihák, nar. 21.10.1949, Hrusice č.p. 41, 251 66 Senohraby
Ludmila Nováková, nar. 25.12.1950, Hrusice č.p. 4, 251 66 Senohraby
Jiří Čihák, nar. 20.1.1953, Žitná č.p. 1438/42, 120 00 Praha 2-Nové Město
Eduard Kraus, nar. 28.5.1956, Jiránkova č.p. 1138/2, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Lucie Sahelová, nar. 5.5.1977, Horní Libchava č.p. 70, 471 11 Horní Libchava u České Lípy
Tomáš Kryslička, nar. 15.1.1973, Písečná č.p. 10, 470 01 Česká Lípa 1
Stan Kraus, nar. 3.6.1956, 4435 - 63 AST, V4K 4T4, Delta B.C., Canada
Dagmar Anderson, nar. 12.9.1952, P.O.BOX 6125, VIZ4H6, Fort Sc. John, B.C., Canada
George Jiří Kraus, nar. 28.5.1954, Pratt RD č.p. 440, VON/V4, Gibsons B.C., Canada
Radislav Hofman, nar. 10.5.1972, Hrusice č.p. 79, 251 66 Senohraby
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha 28
Obec Ondřejov, Choceradská č.p. 62, 251 65 Ondřejov
Obec Hrusice, Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
COPROSYS a.s., Na Kopci č.p. 239, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská č.p. 1600, 256 01 Benešov u Prahy
Odůvodnění:
Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupený
na základě plné moci společností SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská č.p. 2643/1a,
130 00 Praha 3, kterou zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891, Podbabská č.p. 1014/20, 160 00
Praha 6, podal dne 19.06.2019 žádost o stavební povolení pro stavbu „D1 Most Šmejkalka“. Dnem
podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Stavební řízení je vedeno v působnosti zákona
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
Obecný stavební úřad, Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, vydal územní rozhodnutí
o umístění stavby „D1 - Modernizace úsek 1, most Šmejkalka“ dne 17.7.2017 s nabytím právní
moci dne 18.8.2017. Žádost o stavební povolení byla podaná v době platnosti územního rozhodnutí.
Speciální stavební úřad zjistil, že někteří vlastníci pozemků, na kterých se má uskutečnit
stavba, jsou neznámí, tzn. v evidenci katastru nemovitostí jsou uvedeni bez příslušného
identifikátoru, nebo zemřelí a doposud není dokončeno dědické řízení. Speciální stavební úřad
zahájil činnosti vedoucí ke zjištění osob, které se v důsledku smrti účastníka řízení staly dalšími
účastníky řízení, a to přímým dotazováním na příslušném notářství, a současně stavební řízení
usnesením ze dne 4.2.2020 přerušil pro předběžnou otázku. Současně byl usnesením ze dne
5.3.2020 osobě neznámé Zdeňku Maškovi, spoluvlastníkovi pozemku parc.č. 1625/2
v k.ú. Turkovice u Ondřejova, v souladu s ustanovením § 32 odst. 2 písm. e) zákona č.500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanoven opatrovník. Po obdržení sdělení
příslušného notářství o stanovení okruhu dědiců v dědickém řízení po zemřelé Vlastě Maškové
speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení a v řízení bylo možno pokračovat.
Speciální stavební úřad svým opatřením č. j. 1104/2019-910-IPK/3 ze dne 3.4.2020 oznámil
zahájení stavebního řízení pro stavbu „D1 Most Šmejkalka“. Účastníkům řízení podle § 109 písm.
a) až d), dotčeným orgánům a dotčeným obcím bylo předmětné oznámení doručeno jednotlivě.
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Dalším účastníkům řízení bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce
Ministerstva dopravy. Veřejná vyhláška byla v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, zaslána též příslušným obecním úřadům. Speciální stavební úřad
současně upozornil účastníky řízení i dotčené orgány, že mohou své námitky, resp. svá stanoviska
k předmětné stavbě uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení, jinak
k nim nebude přihlédnuto.
V průběhu projednávání žádosti, dne 15. 4. 2020, speciální stavební úřad provedl opravu
zřejmé nesprávnosti v textu oznámení a písemnost zveřejnil na úřední desce Ministerstva dopravy
a úředních deskách příslušných obecních úřadů. Nesprávnost se týkala chybně uvedeného okresu,
ve kterém se stavba nachází.
Lhůta pro uplatnění námitek proběhla dne 29.4.2020. Speciální stavební úřad vyčkal
s vydáním rozhodnutí s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a s přihlédnutím ke Stanovisku
Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
dalších 15 dnů od ukončení nouzového stavu. Speciální stavební úřad neobdržel ani v prodloužené
lhůtě žádné připomínky ani námitky účastníků řízení.
Speciální stavební úřad přezkoumal žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu
a podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělily:
-

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence vyjádření dne 4.10.2011 č.j. 73085/ENV/11
Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality stanovisko dne
4.7.2018 č.j. MV-76662-3/OBP-2018
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko dne
23.5.2018 č.j. SZ-062895/2018/KUSK/2
Městský úřad Mnichovice, stavební úřad souhlas dne 23.5.2018 č.j. MUMN/3145/2018/vlat
Městský úřad Mnichovice, stavební úřad rozhodnutí dne 17.7.2017 č.j. MUMN/3384/2017/vlat
Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí souhrnné vyjádření dne 29.6.2018 č.j.
29958/2018/MURI/OŽP/00354
Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí závazné stanovisko podle § 17 vodního
zákona, dne 29.10.2018 č.j. 169969/2018-MURI/OVÚ/726
Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí závazné stanovisko k zásahu do VKP, dne
12.11.2018 č.j. 135280/2018-MURI/OŽP-00085
Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí závazné stanovisko k zásahu do VKP, dne
10.4.2019 č.j. 102500/2019-MUR/OŽP-00085
Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí závazné stanovisko k zásahu do VKP dne
16.5.2019 č.j. 97471/2019-MURI/OŽP-00085
Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí závazné stanovisko podle § 14 lesního zákona,
dne 17.10.2018 č.j. 159362/2018-MURI/OŽP-00081
Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí rozhodnutí o odnětí pozemku plnění funkcí
lesa, dne 11.3.2020 č.j. 416359/2020-MURI/OŽP-00081
Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí rozhodnutí o odnětí pozemku plnění funkcí
lesa, dne 17.4.2020 č.j. 81976/2020-MURI/OŽP-00081
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-

Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí závazné stanovisko – souhlas k odnětí ze ZPF,
dne 8.12.2016 č.j. 101903/2016/MURI/OŹP-00151
- Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí závazné stanovisko – souhlas k odnětí ze ZPF,
dne 4.2.2019 č.j. 217151/2016/MURI/OŽP-00151
- Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí závazné stanovisko – souhlas k odnětí ze ZPF,
dne 20.4.2020 č.j. 83967/2016/MURI/OŽP-00151
- Městský úřad Říčany, odbor územního plánování, závazné stanovisko podle § 96b stavebního
zákona, dne 12.11.2018 č.j. 54661/2018-MURI/OUPRR/1369
- Obecní úřad Hrusice, rozhodnutí o povolení kácení dřevin, dne 10.6.2019 č.j. HRU-695/2019
- Obecní úřad Hrusice, rozhodnutí o povolení kácení dřevin dne 6.3.2019 č.j. HRU-244/2019
- Obecní úřad Ondřejov, rozhodnutí dne 14.11.2018 č.j. ONDR/1265/208
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne
14.6.2018 č.j. 4140/18/KSÚS/KHT/PIC
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov -Jih, DI vyjádření
dne 16.7.2018 č.j. KRPS-196969-2/ČJ-2018-011406
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne
19.6.2016 č.j. KHSSC 26799/2018
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, odloučené pracoviště Řevnice závazné
stanovisko dne 29.5.2018 č.j. KO-679-2/2018/PD
- Povodí Vltavy, státní podnik stanovisko dne 15.6.2018 č.j. 32325/2018-242/Ma
- Lesy ČR, s.p., vyjádření dne 3.7.2018, č.j. LCR954/0002223/2018
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 16.3.2018, č.j. 564160/18
- COPROSYS a.s. vyjádření dne 28.3.2018
- České radiokomunikace a.s.dne 24.5.2019 č.j. UPTS/OS/220194/2019
- ČEZ ICT a.s. dne 24.5.2019 č.j. 0700056243
- ČEZ Distribuce a.s. dne 11.6.2019, č.j. 001104336986
- ČEZ Distribuce a.s. dne 24.5.2019, č.j. 101117479
- ČEZ Distribuce a.s. dne 24.5.2019, č.j. 101117507
- ČEPRO dne 3.4.2018 č.j. 5748/18
- GridServices s.r.o. dne 9.4.2018 č.j. 5001690112
- MERO dne 3.4.2018 2018/04/13167
- Net4Gas dne 3.4.2018 č.j. 2954/18/OVP/N
- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 5.6.2019 č.j. E 22313/19
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření dne 24.5.2019 č.j. MW9910131188121729
- Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o. vyjádření dne 16.4.2018 č.j. vyj/Zav/2018/161
- Ministerstvo obrany ČR, oddělení ochrany územních zájmů, stanovisko dne 11.7.2018 č.j.
102482/2018-1150-OÚZ-PHA
Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a vyjádření
účastníků řízení doložená ke stavebnímu řízení, která souvisí s prováděním stavby, byla zvážena,
byl zajištěn vzájemný soulad, a požadavky, týkající se provádění projednávané stavby nebo jejího
následného užívání, byly zapracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Požadavky, které se týkaly jiných částí staveb, popř. staveb, které podléhají pouze územnímu
rozhodnutí, a podmínky týkající se následných smluvních vztahů dvou stran, nejsou v rozhodnutí
uvedeny, neboť z hlediska provádění projednávané stavby nejsou relevantní. Požadavky uvedené
v závazných stanoviscích orgánu ochrany přírody a krajiny ve věci zásahu do VKP týkající se
kácení dřevin a následné náhradní výsadby nebyly do rozhodnutí zapracovány, neboť jsou
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podkladem pro vydání rozhodnutí podle § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. K vydání takového rozhodnutí je příslušný obecní úřad
obce, na jejímž území se dřeviny určené k vykácení nacházejí. Tato rozhodnutí již byla vydána
a kácení provedeno.
Oprávněné požadavky uplatněné Správcem povodí a Správcem vodního toku zapracoval do
svého souhlasu vodoprávní úřad, a proto již následně nebyly opakovaně zaneseny do podmínek
tohoto rozhodnutí.
Speciální stavební úřad ve výroku rozhodnutí stanovil podmínky v souladu s ustanovením
§ 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Dále byly stanoveny podmínky, kterými
speciální stavební úřad stanovil stavebníkovi povinnosti, které vyplývají z jiných platných právních
předpisů a které na základě své rozhodovací praxe shledává jako důvodné. Uloženými podmínkami
rovněž speciální stavební úřad sleduje ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany
života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů
stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž
v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu
k ochraně přírody a krajiny
Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109
stavebního zákona. Účastníkem tohoto řízení je
a) stavebník
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu,
může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno
Účastníci řízení podle §109 a) až d) a jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení
podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního
zákona identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru
nemovitostí a jsou to osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1506, 1511/1, 1511/2, 1512, 1513, 1536/1, 1536/4, 1536/5, 1536/17, 1613, 1626, 1628/6,
1658/2, 1666/9, 1666/10, 1666/11, 1666/16, 1666/17, 1673/1, 1678/1, 1678/3, 1678/5, 1679, 1690,
1691, 1692, 1693, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1703, 1806/7, 1806/8, 2244/1, 2244/7, 2244/8,
2244/18 v katastrálním území Hrusice, parc. č. 1809/5, 1809/7, 1810/11, 1829/19, 1829/20,
1875/21, 1875/22, 1875/23, 1900/22, 1900/23, 1900/24, 1900/25, 1900/26, 1900/27, 1900/28, 1920,
1941/15, 1941/16, 2323, 2232 v katastrálním území Turkovice u Ondřejova.
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.
Speciální stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním
stavby „D1 Most Šmejkalka“ v rozsahu stavebních objektů, uvedených ve výrokové části tohoto
rozhodnutí, nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože v průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení
stavby, rozhodl speciální stavební úřad způsobem, uvedeným ve výroku.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat
rozklad k ministru dopravy prostřednictvím odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva
dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy stavební povolení
nabylo právní moci.
Stavební řízení bylo 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.

V Praze 5. června 2020

Ing. Josef Kubovský
ředitel
Odbor infrastruktury a územního plánu

Veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících
úřadů:
− Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
− Obecní úřad Hrusice, Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby
− Obecní úřad Ondřejov, Choceradská č.p. 62, 251 65 Ondřejov

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

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.
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Rozdělovník:
Toto rozhodnutí se doručuje v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
Jednotlivě:
Žadatel:
PUDIS a.s., IDDS: hd4fwa5
sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč
zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Obce, na jejichž území se stavba uskutečňuje:
Obec Ondřejov, IDDS: 74wb52n
sídlo: Choceradská č.p. 62, 251 65 Ondřejov
Obec Hrusice, IDDS: k5rakw7
sídlo: Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby
Dotčené orgány:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, -zdeKrajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, IDDS: ha5bg2f
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 83, 251 64 Mnichovice
Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí, IDDS: skjbfwd
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 53/40, 251 01 Říčany u Prahy
Městský úřad Říčany, odbor územního plánování, IDDS: skjbfwd
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 53/40, 251 01 Říčany u Prahy
Obecní úřad Hrusice, IDDS: k5rakw7
sídlo: Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby
Obecní úřad Ondřejov, IDDS: 74wb52n
sídlo: Choceradská č.p. 62, 251 65 Ondřejov
Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov -Jih, DI, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64 Mnichovice
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, odloučené pracoviště Řevnice, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
Veřejnou vyhláškou
účastníkům řízení podle § 109 písm. b)- f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha 28
Obec Ondřejov, Choceradská č.p. 62, 251 65 Ondřejov
Obec Hrusice, Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
COPROSYS a.s., Na Kopci č.p. 239, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
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Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Černoleská č.p. 1600, 256 01 Benešov u Prahy
Ing Miroslav Pacovský, Na Tržišti č.p. 1108, 256 01 Benešov u Prahy
Ing. Pavel Vávra, Hrusice č.p. 67, 251 66 Senohraby
Lenka Salomon, Štíhlice č.p. 16, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Josef Procházka, Hrusice č.p. 162, 251 66 Senohraby
Kateřina Nováková, Hrusice č.p. 127, 251 66 Senohraby
Viktor Mašek, Hrusice č.p. 90, 251 66 Senohraby
Ing. Ilona Rubáčková, Pod Nouzovem č.p. 972/21, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97
Gabriela Grossmannová, Slovanská č.p. 73, 543 01 Vrchlabí 1
Marcel Barták, Hrusice č.p. 156, 251 66 Senohraby
František Čihák, Hrusice č.p. 30, 251 66 Senohraby
Václav Čihák, Hrusice č.p. 41, 251 66 Senohraby
Ludmila Nováková, Hrusice č.p. 4, 251 66 Senohraby
Jiří Čihák, Žitná č.p. 1438/42, 120 00 Praha 2-Nové Město
Radislav Hofman, Hrusice č.p. 79, 251 66 Senohraby
Jiří Melkus, Šiškova č.p. 1224/1, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
zastoupení pro: Mašek Zdeněk, Štupartská č.p. 599, Staré Město, 110 00 Praha 1
osoby, které se v důsledku smrti Vlasty Maškové, nar. 12.7.1926, dat.úmrtí 26.6.1995, staly dalšími
účastníky tohoto řízení:
Eduard Kraus, Jiránkova č.p. 1138/2, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Lucie Sahelová, Horní Libchava č.p. 70, 471 11 Horní Libchava u České Lípy
Tomáš Kryslička, Písečná č.p. 10, 470 01 Česká Lípa 1
Stan Kraus, 4435 - 63 AST, V4K 4T4, Delta B.C., Canada
Dagmar Anderson, P.O.BOX 6125, VIZ4H6, Fort Sc. John, B.C., Canada
George Jiří Kraus, Pratt RD č.p. 440, VON/V4, Gibsons B.C., Canada
osoby, které se v důsledku smrti Zdeňka Maška, nar. 28.11.1920, staly dalšími účastníky tohoto
řízení:
Eduard Kraus, Jiránkova č.p. 1138/2, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Lucie Sahelová, Horní Libchava č.p. 70, 471 11 Horní Libchava u České Lípy
Tomáš Kryslička, Písečná č.p. 10, 470 01 Česká Lípa 1
Stan Kraus, 4435 - 63 AST, V4K 4T4, Delta B.C., Canada
Dagmar Anderson, P.O.BOX 6125, VIZ4H6, Fort Sc. John, B.C., Canada
George Jiří Kraus, Pratt RD č.p. 440, VON/V4, Gibsons B.C., Canada
Kateřina Nováková, Hrusice č.p. 127, 251 66 Senohraby
Viktor Mašek, Hrusice č.p. 90, 251 66 Senohraby
osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 1506, 1511/1,
1511/2, 1512, 1513, 1536/1, 1536/4, 1536/5, 1536/17, 1613, 1626, 1628/6, 1658/2, 1666/9,
1666/10, 1666/11, 1666/16, 1666/17, 1673/1, 1678/1, 1678/3, 1678/5, 1679, 1690, 1691, 1692,
1693, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1703, 1806/7, 1806/8, 2244/1, 2244/7, 2244/8, 2244/18
v katastrálním území Hrusice, parc. č. 1809/5, 1809/7, 1810/11, 1829/19, 1829/20, 1875/21,
1875/22, 1875/23, 1900/22, 1900/23, 1900/24, 1900/25, 1900/26, 1900/27, 1900/28, 1920, 1941/15,
1941/16, 2323, 2232 v katastrálním území Turkovice u Ondřejova
K vyvěšení na úřední desce:
− Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
− Obecní úřad Hrusice, IDDS: k5rakw7
sídlo:Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby
− Obecní úřad Ondřejov, IDDS: 74wb52n
sídlo: Choceradská č.p. 62, 251 65 Ondřejov

Ing. Josef Kubovský
Ministerstvo dopravy ČR

Elektronicky podepsáno: 05.06.2020 09:35:17
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