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Městský úřad ve Slaném 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 

Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 261, e-mail: vins@meuslany.cz 

elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz 

 

Ve Slaném 31.10.2022 

SP.ZN.: 12228/2022                                                             

Č.j. MUSLANY/40901/2022/ODSH/PV 

Vyřizuje: Pavel Vinš 

Počet listů: 9 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ROZHODNUTÍ 

SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

A VÝJIMKA Z USTANOVENÍ §4 VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Slaný, jako věcně a místně příslušný speciální 

stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných 

účelových komunikací, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), a ve smyslu ustanovení § 15 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“): 

 

I. 

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

schvaluje stavební záměr 

na stavbu 

„Infrastruktura a sítě, parcelace Z05 Řisuty“  

na pozemcích parc. č. 1499/2 (ostatní plocha), 1853 (ostatní plocha), 925/3 (ostatní plocha), 

926/9 (orná půda), 926/2 (ostatní plocha), 937/2 (ostatní plocha), v k. ú. Řisuty  

(dále jen "stavba"). 

 

Stavba obsahuje: 

navržena obslužní místní komunikace III. třídy, vozovka směrově nerozdělená, prostor 

místních komunikací šířky 8,0 m, jízdní pás 5,0 m pro obousměrnou komunikaci a 3,5 m pro 

jednosměrnou komunikace 

 

 

Agra Řisuty s.r.o. 

Ledce 162, 273 05 Smečno 

IČO: 48953229 

 zastoupená v jednání   

PFProjekt s.r.o.  

Soukenická 64/22, 274 01 Slaný 

IČO: 07071353 
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                                                      II. 

Uděluje podle ust. § 169 odst. 2, 4, 5 stavebního zákona výjimku z ustanovení § 4 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 č. 1.1.2. 

na stavbu 

„Infrastruktura a sítě, parcelace Z05 Řisuty“  

na pozemcích parc. č. 1499/2, 1853, 925/3, 926/9, 926/2, 937/2 v k. ú. Řisuty  

(dále jen "stavba"). 

 

Výjimka spočívá:  

v konci úseku nesplňuje maximální podélný sklon, díky svažitosti terénu, požadavky dle 

vyhlášky 398/2009 Sb., příloha 2, bod 1.1.2. (maximálně 8,33 %)  

a je navržen 9,60 % - 11,88 %. 

 

III. 

Stanoví podmínky pro umístění stavby 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1499/2 (ostatní plocha), 1853 (ostatní 

plocha),  925/3 (ostatní plocha),  926/9 (orná půda), 926/2 (ostatní plocha), 937/2 (ostatní 

plocha),  v k. ú. Řisuty, v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Petr 

Fojt, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0013761, č. zakázky 19017, 

ověřenou ve společném řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

 

IV.  

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Petr Fojt, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0013761, č. zakázky 19017, ověřené 

ve společném řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu 

ustanovení § 118 stavebního zákona, pouze na základě povolení tohoto speciálního 

stavebního úřadu. 

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, kterého stavebník oznámí speciálnímu 

stavebnímu úřadu po ukončení výběrového řízení, nejpozději před započetím prací.   

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 

„STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude 

právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm 

uvedené zůstaly čitelné, a ponechán bude na místě do kolaudace stavby. 

6. Stavebník v předstihu písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu následující fáze 

realizace stavby za účelem provedení kontrolní prohlídky:  

- kontrola zemní pláně po odkrytí svrchních krycích vrstev 

- závěrečná kontrolní prohlídka 
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7. Při realizaci stavby budou stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení 

negativního vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění maximálního snížení 

hlučnosti a prašnosti. 

8. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem neoprávněných osob ohrazením 

staveniště. Výkop musí být zajištěn vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí 

být osvětlen. 

9. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky 

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

10. Zahájení zemních prací oznámí stavebník s dostatečným předstihem správcům 

jednotlivých sítí dotčené technické infrastruktury (dále jen „sítí“), které provozuje: 

CETIN a.s. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí, jenž se 

nachází v místě staveniště, u správců těchto sítí. Výstavbou ani provozem výše uvedené 

stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí. 

11. 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. 

12. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí zachování možnosti přístupu ke 

všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v okolí staveniště. 

13. Stavebník před zahájením stavebních prací projedná s příslušným silničním správním 

úřadem trasy staveništní dopravy a případné objízdné trasy a etapizaci v návrhu na 

stanovení přechodné úpravy provozu v lokalitě dotčené stavbou. Tento návrh o stanovení 

přechodné úpravy provozu na dotčené komunikaci dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., 

zákon o silničním provozu, bude předložen ODSH MěÚ Slaný jako příslušnému 

silničnímu správnímu úřadu. 

14. 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. 

15. Nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech: 

a/ Původce odpadů musí při realizaci stavebních a udržovacích prací dodržet postup pro 

nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, 

vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší 

možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Do doby vydání předpisu 

upravujícího taxativní výčet materiálů, které musí být soustřeďovány odděleně, je 

zákonná povinnost splněna, pokud původce zamezí mísení vybouraných 

recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména  

s nebezpečnými odpady a látkami.  

b/ Původce stavebních a demoličních odpadů musí mít vždy před zahájením činnosti, 

která povede ke vzniku těchto odpadů zajištěno písemnou smlouvou předání do 

odpadového zařízení pro produkované odpady v odpovídajícím množství. Povinnost 

se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, v případě, že nelze využít předání odpadů 

prostřednictvím obecního systému odpadového hospodářství (dále jen "obecní systém") 

obce, kde je záměr realizován. Zejména v případě, že obecním systémem je stanoveno 

množství odpadu, který lze obci předat nebo předáním odpadů by došlo k porušení bodu 

1/ tohoto stanoviska.    
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c/ Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým 

během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném 

stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech 

(§2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech). 

16. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti  

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 

provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví  

a životního prostředí, bezpečnost při udržovaní a užívání stavby vč. bezbariérového 

užívání stavby. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů  

a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě. 

17. Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu (dále jen ZPF), místně příslušný dle § 11, zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, a věcně příslušný dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně ZPF) po projednání 

žádosti žadatele:  

           AGRA Řisuty s.r.o., IČO 48953229, sídlo č.p. 162, 273 05 Ledce,  

           zastoupeného na základě plné moci zmocněncem: 

           PFProjekt s.r.o., IČO 07071353, sídlo Soukenická 64/22, 274 01 Slaný, 

uděluje souhlas 

podle § 9, odst. 8 zákona 

           k t r v a l ému  odnětí zemědělské půdy z pozemků parc. č. 918/5, 926/8, 926/9, 1917    

           v katastrálním území Řisuty u Slaného [745782] o celkové výměře odnětí 0,1766 ha pro  

           záměr „Stavba místní komunikace na základě územního řízení“ dle následující tabulky: 

Parceln

í číslo 

Katastráln

í území 

Výměra 

pozemku (ha) 

Druh 

pozemku BPEJ 

Třída 

ochrany 

Výměra 

odnětí ze ZPF 

(ha) 

918/5 

Řisuty u 

Slaného 0,0080 Orná půda 15600 I. 0,0005 

926/8 

Řisuty u 

Slaného 0,0090 Orná půda 13311 IV. 0,0090 

926/9 

Řisuty u 

Slaného 0,0595 Orná půda 13311 IV. 0,0475 

1917 

Řisuty u 

Slaného 1,8936 Orná půda 13311 IV. 0,1195 

  0,1279 Orná půda 15600 I. 0,0001 

  0,0456 Orná půda 10100 I. 0 

Celkem      0,1766 

 

      Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF se v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) 

      zákona o ochraně ZPF uděluje za těchto podmínek: 

1) V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a zákona o ochraně ZPF a ustanovením § 10 

vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška), se stanovuje povinnost skrývky 
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kulturních vrstev půdy – ornice v mocnosti cca 30 cm na celé ploše dotčené záměrem, 

tj. z plochy 1766 m2, tzn. o objemu cca 529,8 m3. 

Skrývka bude provedena tak, aby obsahovala co nejméně rostlinného materiálu.  

Přemístění, deponování a následné využití skrytých vrstev půdy bude v souladu 

s ustanovením § 10 vyhlášky provedeno na náklad toho, v jehož zájmu byl vydán 

souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.  

Žadatel zajistí ochranu deponovaných skrytých vrstev před znehodnocením a ztrátami 

a jejich řádné ošetřování. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, 

uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vede žadatel 

pracovní deník. 

2) Veškerá skrytá půda bude uložena na deponii, po dokončení záměru bude využita na 

vegetační úpravy a ohumusování terénních úprav okolí záměru na dotčeném pozemku. 

3) Budou přijata opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek 

poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

4) Dojde k minimalizaci narušení organizace zemědělského půdního fondu, 

hydrologických a odtokových poměrů v území. 

5) Po ukončení realizace záměru dojde ke geometrickému zaměření částí pozemků, které 

jsou odnímány za účelem stavby místní komunikace, a k jejich oddělení od zbytku 

pozemků, které zůstávají součástí zemědělského půdního fondu, oddělený pozemek 

bude v katastru nemovitostí zapsán s druhem pozemku ostatní plocha se způsobem 

využití komunikace. 

6) Žadatel, který nabývá práva vyplývající z tohoto souhlasu, je povinen plnit podmínky 

v něm stanovené ode dne, kdy nabudou právní moci rozhodnutí vydané podle zvláštních 

předpisů, kterých je souhlas součástí. 

      Odvody dle § 11 zákona na ochranu ZPF za odnětí zemědělské půdy ze ZPF se nestanoví. 

 

18. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

19. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen 

požádat o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního zákona.                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 

Agra Řisuty s.r.o., Ledce 162, 273 05 Smečno, IČO: 48953229 

Obec Řisuty, Řisuty 84, 273 78 Řisuty, IČO: 00234851 

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO: 04084063 

 

Odůvodnění: 

Společnost Agra Řisuty s.r.o., Ledce 162, 273 05 Smečno, IČO: 48953229, zastoupená 

v jednání společností PFProjekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný, IČO: 07071353 

 (dále jen "žadatel"), podala dne 1.8.2022 žádost o vydání společného povolení na výše 

uvedenou stavbu a dne 25.7.2022 žádost o povolení výjimky z ustanovení § 4 vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 čl. 1.1.2. na výše uvedenou stavbu. 

Dne 29.8.2022 bylo usnesením pod č.j. MUSLANY/45252/2022/ODSH/PV oznámeno spojení 

řízení o výjimce a řízení o vydání společného povolení, a pod. č.j. 

MUSLANY/45318/2022/ODSH/PV oznámeno zahájení řízení o výjimce a řízení o vydání 

společného povolení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a určena lhůta 15 dnů, 
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ve které bylo možno uplatnit k návrhu námitky. V uvedené lhůtě nebyly k návrhu vzneseny 

námitky. 

 

Okruh účastníků společného řízení byl zjištěn ve smyslu ust. § 94k stavebního zákona, kdy 

speciální stavební úřad vycházel z podání žadatele a situačního výkresu se zakreslením 

navrhované stavby do podkladu katastrální mapy. Na základě těchto podkladů stanovil 

speciální stavební úřad okruh účastníků řízení takto:  

stavebník – Agra Řisuty s.r.o., Ledce 162, 273 05 Smečno, IČO: 48953229 

vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem – CETIN 

a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, Obec Řisuty, Řisuty 84, 273 78 Řisuty 

obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – Obec Řisuty,  

Řisuty 84, 273 78 Řisuty 

osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno – 

identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly: 

st. 109, st. 71/3, 82/1, 918/5, st. 71/2, st. 71/1, 925/2, 926/3, 926/4, 74/5, 74/4, 74/7, 73, 

939/46, 881/7, 881/8, 926/13, 926/14, 937/3, 1917/1, 1917/7, 926/12, 1917/6, 926/11, 926/10, 

1917/5, 1917/2, 1917/3, 1917/4, 1852, 924 v k.ú. Řisuty u Slaného 

 

K řízení byla doložena následující závazná stanoviska a vyjádření:  

- MěÚ Slaný, stavební úřad – MUSLANY/40494/2022/SÚ 

- MěÚ Slaný, odbor životního prostředí – č.j. MUSLANY/100968/2022/OŽP,   

    MUSLANY/684/2020/OŽP/Čm 

- Obec Řisuty – vyjádření ze 14.2.2022 

- Policie České republiky - KRPS-18996-2/ČJ-2022-010306  

- MěÚ Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství  

  – č.j. MUSLANY/3757/2022/ODSH/ST 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze  

  – č.j. S-KHSSC 40847/2019 

- ČEZ Distribuce – zn. 01123430723, 0101775093 

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

   - 150859/2019 

- Telco Pro Services, a.s. – zn. 0201440404 

- Povodí Vltavy, s.p. – PVL-35670/2022/240-Sku, PVL-3789/2020/240-Št,  

  PVL-12037/2022/240-Vo 

- CETIN a.s. – č.j. 520494/22, 709175/22 

- GasNet Služby, s.r.o. – zn. 5002538235 

- Středočeské vodárny, a.s. – zn. PVO2206101/EXS 

- Archeologický ústav AV ČR Praha – č.j. ARUP – 4939/2019   

- Česká geologická služba – zn. CGS600/19/2539/VI/525 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, č.j. HSKL-1777-2/2022-PCNP 

- dobrovolný svazek obcí JERIMALITUS – vyjádření z 18.1.2022 

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany ČR, ÚP-573/8-759-2019  

- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského  

   – SBS 20664/2019/OBÚ-02/1 

- Palivový kombinát Ústí – č.j. 2019/7275/PKÚ/KLA 

- Slavos Slaný, s.r.o. – P22710000488 
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Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních 

orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí 

technického vybavení. Stanoviska a požadavky zapracoval projektant do projektové 

dokumentace, popř. je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

Ve společném řízení speciální stavební úřad posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených 

v § 94o stavebního zákona, a zjistil, že uskutečněním, nebo užíváním stavby nejsou ohroženy 

zájmy, chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 

předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.   

Ve společném povolení je stanovenými podmínkami zabezpečena ochrana veřejných zájmů, 

ochrana majetku a zájmů účastníků řízení, plnění požadavků dotčených orgánů a vlastníků 

technické infrastruktury, umístěné v prostoru stavby, dále dodržení obecných požadavků na 

výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a technických norem.  

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování 

- povinností, vyplývajících z ustanovení § 152 stavebního zákona (při nedodržení se stavebník 

  dopouští přestupku, či správního deliktu dle § 178, nebo 180 stavebního zákona a může mu 

  být uložena pokuta) a § 157 stavebního zákona 

- povinností, plynoucích mu z jiných zákonů 

- povinností, plynoucích mu z rozhodnutí, vydaných ke stavbě jinými dotčenými orgány 

 

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavebního 

záměru, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů  

ve výroku uvedených.  

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 

ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 15, Praha 5, 

prostřednictvím podání u Městského úřadu ve Slaném, odboru dopravy a silničního 

hospodářství. 

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. 

 

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení 

pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.  

 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení, zašle stavebníkovi 

jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje 

o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, 

pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na 

viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do 

vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem  

s uvedením údajů ze štítku. 
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Pavel Vinš 

referent odboru dopravy a silničního hospodářství 

Městského úřadu Slaný 

 

 

Správní poplatky ve výši 10 000 Kč, dle pol. č. 18 odst. 1 písm. f) a 5 000 Kč, dle pol. č. 18 

odst. 8, zákona č. 634/2004, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byly 

uhrazeny dne 14.10.2022 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu ve 

Slaném a Obecního úřadu v Řisutech. 

 

 

Vyvěšeno dne:                                                            Sejmuto dne:  

 

 

 

 

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

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možné následující 

pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. 

 

Písemnost, nebo oznámení, se zveřejňuje též způsobem, umožňujícím dálkový přístup. 

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou, prostřednictvím úřední desky MěÚ 

Slaný. 
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Obdrží: 

 

Účastníci řízení – dle §94k písm. a) až d) stavebního zákona: 

Obec Řisuty, Řisuty 84, 273 78 Řisuty, DS: cq2a89p 

(obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost 

bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů)  

PFProjekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný, DS: 8yw797n 

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, DS: qa7425t 

 

Další účastníci řízení vlastníci sousedních nemovitostí veřejnou vyhláškou - dle §94k písm. e) 

stavebního zákona, identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků 

parcelními čísly – parc. č. st. 109, st. 71/3, 82/1, 918/5, st. 71/2, st. 71/1, 925/2, 926/3, 926/4, 

74/5, 74/4, 74/7, 73, 939/46, 881/7, 881/8, 926/13, 926/14, 937/3, 1917/1, 1917/7, 926/12, 

1917/6, 926/11, 926/10, 1917/5, 1917/2, 1917/3, 1917/4, 1852, 924 v k.ú. Řisuty u Slaného  

 

Dotčené orgány: 

Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, DS: gg4t8hf 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17,  

  120 00 Praha 2, DS: hhcai8e      

Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1, DS: siyhmun  

KŘ Policie Stč. kraje, Dopravní inspektorát, Havířská 632, 272 01 Kladno, DS: 2dtai5u   

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, DS: keebyyf  

MěÚ Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská 136, 274 01 Slaný 

MěÚ Slaný, stavební úřad, Velvarská 136, 274 01 Slaný 

 

Ostatní: 

Slavos Slaný, s.r.o, Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný, DS: aa7kp9d 

 

Spis 
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