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Návrh na pořízení změny územního plánu Jíloviště zkráceným postupem
Vážené dámy, váženi pánové,
V souladu s ustanovenlm § 55a zákona č.183/2006 Sb., ve zněnl pozdějších předpisů, podáváme
jako oprávněný investor návrh na pořízeni změny územního plánu obce Jíloviště zkráceným
postupem.

1. Navrhovatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4
Státní příspěvková organizace, jejímž základním účelem a předmětem činnosti je
hospodařeni s dálnicemi a silnicemi I. třldy se součástmi a příslušenstvím.
2. Důvodem pro pořízeni změny územního plánu je vymezení koridoru pro modernizaci dálnice
D4 včetně vymezeni ploch pro přestavbu MÚK Zbraslav-jih a MÚK Jíloviště dle technické
studie „D4 modernizace, úsek MÚK Zbraslav-jih - MÚK Řitka" (Sagasta s.r.o., 08/2020)
s upřesněním v prostoru MÚK Zbraslav-jih dle technické studie „D4 MÚK Zbraslav-jih"
(Sagasta s.r.o., 02/2021).
3. Obsah změny územního plánu:
Vymezení koridoru proměnné šířky pro VPS modernizace dálnice D4 včetně všech
souvisejících staveb zahrnující i rozšířeni v prostoru MÚK Zbraslav-jih a MÚK Jíloviště.
Hranici koridoru pro modernizaci dálnice D4 požadujeme vymezit ve vzdálenosti
minimálně 25 m vně od osy přilehlého jízdního pásu po obou stranách dálnice.
V prostoru MÚK požadujeme hranici koridoru vymezit alespoň ve vzdálenosti 20 m vně
od hranice tělesa větve křižovatky včetně připojovacích a odbočovacích pruhů.
V úsecích, kde je navržena doprovodná komunikace a jiné vyvolané přeložky,
požadujeme hranici koridoru vést ve vzdálenosti alespoň 20 m vně od osy komunikace.
Modernizaci dálnice D4 včetně všech vyvolaných a souvisejlclch staveb požadujeme
zařadit mezi veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva ke stavbám a pozemkům
vyvlastnit.

V podmínkách ploch podél koridoru požadujeme v přípustném využiti uvést dopravní
a technickou infrastrukturu tak, aby bylo umožněno umístěni staveb souvisejících
s modernizaci dálnice D4.
4. Zároveň s tímto návrhem na pořízení změny územního plánu zasíláme, v souladu s odst. 2
písm. d) a e) § 55a zákona č. 183/2006 Sb., žádost o stanovisko k navrhovanému obsahu
změny územního plánu Krajskému úřadu Středočeského kraje. Po obdrženi Vám stanovisko
obratem zašleme.
5. V souladu s odst. 2 písm. f) § 55a zákona č. 183/2006 Sb. se ŘSD ČR zavazuje k úhradě
nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnoceni vlivů na udržitelný rozvoj
území (pokud bude zpracováván) a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho
změně.

S pozdravem

Ing. Dagmar Juříková
pověřena řízením odboru investiční přípravy staveb
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