Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly
Historie přípravy stavby do vydání stavebního povolení.
29.09.1999 žádost o vydání ÚR
27.11.2000 doplnění žádosti o ÚR
20.07.2001 Vydáno ÚR č.1 – MHMP/133080/00/OÚR/DI/Kva
03.08.2001 odvolání proti ÚR č.1 ze strany města Úvaly (nespecifikovaná
protihluková opatření ve výroku)
20.8.2001

odvolání proti ÚR ze strany O.Kameníka a Ing. H. Kameníkové , Úvaly
(nedostatečná protihluková opatření)

24.01.2002 MMR rozhodlo o zrušení vydaného ÚR č.1a vrátilo věc k novému
projednání po doplnění dokladů a vyřízení jeho připomínek
19.04.2002 Výzva OÚR MHMP k doplnění podkladů (T: 28.2.2003)
17.02.2003 Výzva OÚR MHMP k doplnění podkladů – urgence
15.04.2003 Opakované územní řízení
23.04.2003 Vydáno ÚR č.2 – MHMP/121332/02/OÚR/DI/Kva
15.05.2003 Odvolání p. Brzáka proti ÚR č.2 kvůli vysokým PHS u jeho nemovitosti
05.04.2004 Rozhodnutí MMR o zrušení územního rozhodnutí č.2 a opětovném
vrácení orgánu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí
17.07.2004 Výzva OST MHMP k doplnění podkladů (T. 20..52005)
19.5.2005

SŽDC s.o. SSP doplnila potřebné podklady

15.07.2005 Vydáno ÚR č.3 – MHMP-57678/2004/OST/Št
01.08.2005 Odvolání p. Brzáka proti ÚR č.3 kvůli vysokým PHS u jeho nemovitosti
11.08.2005 Odvolání manž. Dočekalových proti ÚR č.3 kvůli vysokým PHS u jejich
nemovitosti a narušení krajinného rázu
Odvolání pí. Zd. Holečkové proti ÚR č.3 kvůli vysokým PHS u její
nemovitosti a narušení krajinného rázu
24.02.2006 MMR zamítá všechna odvolání proti ÚR č. 3 a napadené rozhodnutí
potvrzuje.
14.5.2006

Rozhodnutí MMR a tím i ÚR č.3 nabylo právní moci

15.05.2006 Žaloba p. Brzáka na MMR proti potvrzení platnosti ÚR č. 3
30.11.2007 Rozsudek Mě soudu v Praze č. Ca112/2006 – rozhodnutí MMR se
zrušuje a věc se vrací zpět k dalšímu řízení pro nedostatečná
stanoviska a podklady k předcházejícímu řízení (nebylo vydáno
rozhodnutí o souhlasu či nesouhlasu se zásahem do krajinného rázu)
14.02.2008 Kasační stížnost MMR proti rozsudku Mě soudu v Praze z 30.11.2007
z důvodu nesprávného posouzení otázky „doložení“ stanoviska ke
krajinnému rázu
17.12.2008 Rozsudek nejvyššího správního soudu zamítá kasační stížnost a
potvrzuje rozsudek Mě soudu v Praze ze dne 30.11.2007 pro
nedostatečné doložení podkladů - rozhodnutí orgánu ochrany přírody ,
že nedojde ke změně krajinného rázu a věc se proto vrací
žalovanému ( MMR) k dalšímu řízení.
20.03.2009 Rozhodnutí MMR č.j. 1744/2009-83/172 : ÚR č. 3 z 15.7.2005 se ruší
a věc se vrací zpět k novému projednání na OST MHMP.
22.06.2009 OST MHMP žádá MMR o určení příslušného stavebního úřadu pro
vedení dalšího územního řízení
27.07.2009 MMR stanovuje v čj. 21768/2009-83/1667 stavebním úřadem Městský
úřad Úvaly, odbor výstavby
22.02.2011 V souvislosti s doporučením stavebního úřadu Městského úřadu Úvaly
bylo rozhodnuto, že bude podána nová žádost o územní rozhodnutí dle
zákona č. 183/2006 Sb.
22.04.2011 MMR potvrzuje pro i pro rozšířený předmět územního řízení - most
Výmola – jako příslušný stavební úřad Městský úřad Úvaly,
stavební úřad.
21.12.2011 Na stavební odbor Mě úřadu Úvaly byla podána nová žádost o
umístění stavby
19.01.2012 Odbor výstavby Mě úřadu Úvaly přerušil zahájené územní řízení pro
doplnění podání
04.04.2012 Doplněny veškeré podklady pokračování územního řízení a pro svolání
místního šetření
24.05.2012 Oznámeno zahájení ÚŘ MEUV 5892/2012 STU
03.07.2012 Veřejné ústní jednání (protokol z 3.7.2012 sp. zn.K/13085/2011/SU/Bul)
31.08.2012 Vydáno ÚR č.j.: MEUV 9494/2012 STU z 31.8.2012, vyvěšeno dne 3 –
5. 9. 2012)

11.09.2012 Rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností MEUV 9820/2012 STU,
vyvěšeno dne 19.09.2012
13.03.2013 Podána žádost o stavební povolení na Drážním úřadu
10.06.2013

Vydáno stavební povolení na stavbu Č.j.: DUCR-29385/13/Vv
Dne 10.7. 2013 nabylo právní moci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Následně - netýká se Úval) :
(26.04.2013 Podána žádost o Územní rozhodnutí na výstavbu PHS v Běchovicích
07.08.2013 Vydáno Územní rozhodnutí Č.j. : UMCP21/13974/2013/SÚ/Bro na
umístění PHS v Běchovicích. Nabytí právní moci dne 12.9.2013.)

Sestavil ve spolupráci s SŽDC SSZ ing. Dvořákem za MÚ SÚ ing. Böhm, 23.12.2013

