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ČERNOŠI CE
Městský úřad Černošice
OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN.

výst.:11156/2018/Re
MUCE 57517/2018 OSU
Bc. Martina Řezáčová, Podskalská 19, Praha 2
221 982 395/ Martina.Rezacova@mestocernosice.cz

Č.j.:
vyřizuje:

tel./e-mail:

V Praze dne 21.09.2018

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ
A VÝZVA K VYJÁDŘENÍ K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ
Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací,
jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb„ o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích"), na základě žádosti, kterou dne 14.02.2018 podala

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
(dále jen „žadatel"), podle§ 65 odst. 2 správního řádu, silniční správní úřad
oznamuje pokračování v řízení o deklaraci existence veřejně přístupné účelové
komunikace na pozemcích parc.č. 451/1 a 333/2 v k.ú. Jíloviště,
vedené v souladu s§ 142 zákona č. 500/2004 Sb„ správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád"), které bylo podle§ 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem podání
žádosti, a podle§ 36 odst. 3 správního řádu , a

vyzývá
účastníky, aby se ve lhůtě do 10 dnů ode dne této výzvy vyjádřili k podkladům rozhodnutí.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Černošice, odbor
stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, Praha 2, č. dv. 109, v
úřední dny pondělí a středa 08,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00; v jiný den po telefonické dohodě).

Účastníkem řízení podle§ 44b zákona o pozemních komunikacích a zároveň podle§ 27 odst. 1
správního řádu je:
Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
Účastníci řízení dle§ 27 odst. 1 správního řádu:

- Ing. Antonín
- Jan

Cvrček,

Cvrček,

Jíloviště

Pražská 2, nar. 17.1.1956, 252 02 Jíloviště

- Ing. arch. Karel
- Ing. Martin

nar. 17.4.1964, Pražská 54, 252 02

Cvrček,

Cvrček,

nar. 10.2.1955, U Ovčína 1470, 263 01

Dobříš

nar. 13.12.1960, Pražská 147, 252 02 Jíloviště
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USNESENÍ
Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací, jako
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"), na
základě žádosti, kterou dne 14.02.2018 podala
silniční

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

(dále jen „žadatel"), ve
řízení

věci

o deklaraci existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích parc.č.
451 /1 a 333/2 v k.ú. Jíloviště,

vedené v souladu s § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád"), které bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem podání
žádosti, a podle§ 39 odst. 1 správního řádu, účastníkům

stanovuje lhůtu 1O dnů ode dne doručení tohoto usnesení, aby se
vyjádřili k podkladům rozhodnutí.
Odůvodnění:

Dne 14.02.2018 podal žadatel Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02
Jíloviště, žádost „o určení existence účelové komunikace p.č. 451/1 v k.ú. Jíloviště". Dle podání
cesta částečně zasahuje i na pozemek parc.č. 333/2 v k.ú. Jíloviště. Dne 28.03.2018 žadatel
doložil výňatek z územního plánu obce Jíloviště vztahující se k dotčeným pozemkům.
Silniční správní úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 30.4.2018, pod č.j. MUCE
27463/2018 OSU, zahájení řízení a vyzval účastníky k účasti na ústní jednání spojeném
s místním šetřením stanovené na dne 22.5.2018 na předmětné cestě. Z tohoto jednání byl
sepsán protokol a pořízena fotodokumentace. Na jednání doložil pan Ing. Martin Cvrček
vyjádření spoluvlastníků pozemku parc.č. 333/2 v k.ú. Jíloviště spolu s přílohami („dopis

spoluvlastníků pozemku parc.č. 333/2 v k.ú. Jíloviště OÚ Jíloviště č.j. 1361 /2015/0U ze dne
21.12.2015; katastrální mapa cesty 451 /1 z roku 1840; zpřesněný geometrický plán č. 760148/2012; souhlasné prohlášení o shodě a průběhu hranic ke geom. plánu 760-148/2012 ze
dne 12.3.2013; vytyčovací náčrt ke geom. plánu 760-148/2012; výklad autority ke zpřesnění
hranice pozemku; odpověď OÚ Jíloviště na dopis č.j. 1361/2015/0U ze dne 21.1.2016; žádost o
vydání konečného stanoviska k problematice posunu obecní cesty 451/1 na pozemek 333/2
v k.ú. Jíloviště; odpověď OÚ Jíloviště ze dne 10.2.2016; zápis OÚ Jíloviště z šetření o posunutí
komunikace 451/1 na pozemek 333/2 v k.ú. Jíloviště; návrh spoluvlastníků pozemku 333/2
v k.ú. Jíloviště na provedení úpravy obecní komunikace 451/1 v k.ú. Jíloviště; výpis z katastru
nemovitostí pozemku 451/1 v k.ú. Jíloviště; výpis z katastru nemovitostí pozemku 333/2 v k.ú.
Jíloviště").

Dne 7.6.2018 obdržel silniční správní úřad žádost pana Ing. Martina Cvrčka „žádost o
zastavení správního řízení".
Silniční správní úřad prostřednictvím veřejné vyhlášky stanovil žadateli lhůtu 90 dní od
doručení výzvy dne 14.6.2018, č.j. MUCE 37153/2018 OSU, k odstranění nedostatků podání,
kterými bylo doložení potvrzení o zaplacení správního poplatku 2000,- dle položky 25a písm. a)
přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a plán
geodetického zaměření předmětné cesty.
Správní poplatek žadatel uhradil dne 29.6.2018. Dále žadatel doložil dne 8.8.2018
kolaudační rozhodnutí ulice Lesní větve A, která navazuje na předmětnou cestu ze dne
9.12.2002 č.j. D 1604/00-281 /6-Se, spolu s technickou správou a výkresy k části komunikace
Lesní.
Žadatel dne 8.8.2018 doplnil žádost o protokol o zaměření skutečného stavu pozemku č.
Pp-23/2018. Dne 27.8.2018 žadatel zaslal silničnímu správnímu úřadu vyjádření ke svědectví
pana Ing. Karla Dostálka, které obdržel od Pana M. Cvrčka, spolu s fotodokumentací. Toto
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svědectví zaslal dne 27.8.2018 pan Ing.
průvodním dopisem a fotodokumentací.

Martin

Cvrček

na

silniční

správní

úřad

spolu

s

Dne 29.8.2018 se na MěÚ Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací
dostavil pan Ing. Martin Cvrček. O tomto jednání byl pořízen protokol a současně byl panem
Ing. Martinem Cvrčkem předána svědecká výpověď pana Ing. Karla Dostálka spolu
s průvodním dopisem pana Ing. Martina Cvrčka.
Žadatel dne 5.9.2018 předal silničnímu správnímu úřadu kopii reakce na stížnost pana
Ing. Martina Cvrčka podanou na Krajský úřad Středočeského kraje spolu s kopií žádosti pana
Ing. Martina Cvrčka ze dne 15.1.2017 (na základě níž bylo silničním správním úřadem vedeno
řízení pod sp.zn.: výst.: 3676/2017/Re). Dále žadatel doložil sdělení společnosti ČEZ Distribuce,
a.s., a výňatek z územního plánu obce jíloviště.
Silniční

správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu
Černošice, odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací, se sídlem Podskalská
19, 120 00 Praha 2, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání nemá odkladný účinek.
Středočeského

Bc. Martina Řezáčová v.r.
referent oddělení dopravy OSÚ
Městský úřad Černošice

„otisk razítka"

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .;';„/ť..:„~~fť.„.

Sejmuto dne: .. „ „ .. . „

Razítko, podpis orgánu, kt~ rzuje

vyvěšení

a sejmutí oznámení.

OBEC JÍLOVlšTt
Pražská 81
252 02 Jflovišt~

Obdrží:
Účastníci :
Obec Jíloviště, IDDS: e8rbs4j
Ing. Antonín Cvrček, Pražská č.p. 54, 252 02 Jíloviště
Jan Cvrček, Pražská č.p. 2, 252 02 Jíloviště
Ing. arch. Karel Cvrček, U Ovčína č.p. 1470, 263 01 Dobříš
Martin Cvrček, Pražská č.p. 147, 252 02 Jíloviště
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