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ČERNOŠICE 

Městský úřad Černošice 
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská 19 
120 00 Praha 2 

Spis. ZN. 
Č.j.: 

výst. :66425/2017 /Se 
MUCE 61935/2018 OSU 

vyřizuje : Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2 
tel./e-mail: 221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

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

V Praze dne 08.10.2018 

kterou zastupuje Mgr. Petra Běhounová, nar. 27.01.1983, 391 31 Draždice 193 

(dále jen "stavebník") dne 06.11.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

stavební úpravy místní komunikace Zahradní, Jíloviště 

na pozemku parc. č. 450/1, 451/1, 451/3 v katastrálním území Jíloviště. 
O znovu zahájeno stavební řízení rozhodl KUSK odbor dopravy dne 19.9.2018 pod č.j. 
11082/2018/KUSK-DOP/Lac. 

Stavba obsahuje: 
Stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Zahradní, Jíloviště- nový povrch vozovky, 
vjezdů, parkovacích míst a úpravy odvodnění komunikace. 

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako 
speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o 
pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona 
zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od 
ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a 
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

15 ti dnů ode dne sejmutí tohoto oznámení s úřední desky MěÚ Černošice. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Učastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Černošice, 
odbor stavební úřad„ Podskalská 19, Praha 2 úřední dny pondělí a středa 08,00 - 12„00 a 
13,00 - 17,00; v jiný den po telefonické dohodě). 

Poučení: 
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 
nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního 
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zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému 
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 
zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které 
překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Sdělujeme Vám , že podle §36 odts.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád u , v souladu 
s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j. 8Afs 21/2009-243., máte možnost před 
vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k podkladům i ke způsobu jejich zjištění, 
popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení patnáctidenní lhůty 
po doručení. Po uplynutí seznámení se s podklady rozhodnutí, speciální stavební úřad 
rozhodne ve věci 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Monika Semová v.r. 
vedoucí oddělení dopravy OSÚ 

Městský úřad Černošice 
"otisk razítka" 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne: (.(!.. .. 1-.: ... tf.~:(f. Sejmuto dne: .. . „ „ ... „„ .... .. „ .. „ .. „ .. „„ 

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

~~/ 
I 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Jíloviště, IDDS: e8rbs4j sídlo: Pražská č.p. 81, 252 02 Jíloviště 
Mgr. Petra Běhounová, Draždice č.p. 193, 391 31 Draždice 
Jaromír Petrák, Fiignerova č.p. 193, 252 29 Dobřichovice 
Jaroslav Petrák, Fiignerova č.p. 285, 252 29 Dobřichovice 
Tomáš Petrák, 5. května č.p. 33, 252 29 Dobřichovice 
Účastníkům uvedeným v §109 písm.e) stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou 
zveřejněnou po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice ,Riegrova 1209,252 28 Černošice 
a na úřední desce OÚ Jíloviště,Pražská 81,252 02 Jíloviště 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 90, parc. č. 274/1, 274/2, 274/4, 274/5, 27417, 274/8, 274/9, 274/10, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 
275/6, 275/9, 275/13, 275/14, 450/2 v katastrálním území Jíloviště 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., CETIN, IDDS: qa7425t 
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf 
sídlo: Mostnfkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodf, 266 01 Beroun 1 

dotčené úřady 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 O 1 Kladno 1 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u 
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha S-Zbraslav, 156 00 Praha 516 

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2 
Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, IDDS: 96ebwrs 

sídlo: Dobhsská č.p. 56, 252 1 O Mníšek pod Brdy 


