Stavba 512, D1- Jesenice-Vestec
Základní údaje :
Délka trasy :
Kategorie :
Mosty :

Tunely :
MÚK :

8,750 km
MR 27,5/100
21 mostních objektů, z toho most přes údolí Botiče 176,526 m,
přes Dobřejovický potok 261,6 m, na přeložce silnice II/101 dl.
101,5 m, na silnici II/101 přes D1 délky 104 m, mosty přes D1 délky
104,3 m, 103,52 m a 80 m
Tunelové stavby nejsou
3 ( Modletice, D1 se sil. II/101 a SOKP s D1)

Dotčená katastrální území :
Středočeský kraj: Jesenice, Osnice, Jirčany, Herink, Dobřejovice, Modletice, Nupaky
Stav přípravy :
2000
- zpracována dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí společností
EVERNIA s.r.o.
18.1.2002
- vydáno stanovisko o hodnocení vlivů Ministerstvem životního prostředí
05/2003
- předána dokumentace pro územní rozhodnutí
08/2005
- Aktualizovaná DÚR vyskladněna
23.11.2005 - stavebnímu úřadu OÚ Jesenice podáná žádost o územní rozhodnutí.
23.12.2005 - podána žádost o vydání územního rozhodnutí
08.02.2006 - rozhodnutí o přerušení řízení a výzva k doplnění podkladů
29.06.2006 - doplněny požadované podklady
červen 2006 - schválena změna ÚP města Říčany
09.08.2006 - oznámení o zahájení řízení jeho účastníkům
září 2006
- ÚP obce Modletice – změna č. 5 chválena
18.10.2006 - ÚP města Říčany – změna č. 2schválena
15.11.2006
- nové rozhodnutí o přerušení řízení do 28.2.2007, jelikož dosud nebyla
schválena změna ÚP Nupaky
18.12.2006 - schválen ÚP VÚC Pražského regionu
28.12.2006
- schválena změna ÚP obce Nupaky (zařazení stavby 512 do závazné části ÚP
a mezi veřejně prospěšné stavby)
29.12.2006
- 15.1.2007 - změna ÚP Nupaky vyvěšena na úřední desce
19.1.2007
- návrh na vydání územního rozhodnutí doplněn dle rozhodnutí o přerušení, tj.
doplněna schválená změna ÚP Nupaky vč. nabytí její účinnosti
27.2.2007
- St.úřad v Jesenici vydal územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí :
27.2.2007 stavebním úřadem Jesenice vydáno územní rozhodnutí.
Proběhla lhůta pro odvolání účastníků řízení (termín18.4.2007) odvolání uplatnilo 5
účastníků.Stavební úřad Jesenice předá ÚR Krajskému úřadu k odvolacímu řízení.
K odvolacímu řízení budou předána vyjádření z probíhajících jednání ŘSD s účastníky
odvolání.
Z důvodu odvolání dojde k prodloužení přípravy.

Je připraveno k vypsání otevřené řízení na výběr zhotovitele pro vypracování dokumentace
pro stavební povolení a pro zadání stavby 512.
Proběhla soutěž na provedení podrobného geologického průzkumu.
Problematika stavby :
Odvolání k územnímu řízení:
Se všemi účastníky probíhají jednání.
Obec Psáry
Nesouhlas se zakončením přeložky sil.II/105.Požadavek na napřímení komunikace ve větším
rozsahu.
Obec stáhne odvolání jakmile bude uzavřena smlouva o přeložce komunikace do Psár mezi
ŘSD, obcí Psáry a Středočeským Krajem.
A.C.E. Media
Společnost je vlastníkem pozemku s umístěným reklamním zařízením a el. přípojky NN.
Pozemek je stavbou dotčen. V současné době se řeší smlouva o přemístění reklamního
zařízení.
p.Sojka
Nesouhlas s umístěním stavby na jeho pozemcích.
Po dohodě p . Sojka ustoupil od odvolání.
p.Hluchý
Zpochybnění územního plánu .
Stavba je v souladu s územními plány jednotlivých obcí.Změna ÚPn byla sice schválena po
podání žádosti o ÚR, ale dle naší informace je vše v pořádku – jednáme o zrušení tohoto
odvolání.
Firma AUTO OPAT+JUB+Hroňková+Matoušek
Nesouhlas s protihlukovým opatřením – požadavek na zrušení PHS u Nupak
Proběhlo jednání a bylo dohodnuto , že firma Opat stáhne odvolání.
Odhad termínů :
• nabytí právní moci ÚR …..
• DSP …………………….
• Stavební povolení ……….
• DZS ……………………..
• Výběr zhotovitele ………
• Zahájení stavby ………
• Zprovoznění stavby …….

říjen 2007 ( v případě že bude Kraj řešit odvolání proti ÚR)
Prosinec 2007 ( výběr zhotovitele DSP v 08/2007)
(výkupy pozemků a projednání dokumentace )(září 2008)
duben
2008
září
2008
říjen
2008
prosinec 2009 !!!

