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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

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

V Praze dne 21.11.2018 

(dále jen "stavebník") dne 30.10.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště 

na pozemku parc. č. 188/17, 188/11, 188/3, 188/7, 196/12, 196/4, 192/17, 196/15, 196/16, 
197/11, 198/1, 196/17, 196/13, 196/14, 194/19, 440 v katastrálním území . Uvedeným dnem 
bylo zahájeno stavební řízení. 

Stavba obsahuje: 
Rekonstrukce prostoru ulice Na Hájensku a místa napojení vchodů a vjezdů k jednotlivým 
objektům. Ulice bude upravena na obytnou ulici obousměrnou s šířkou 3,0- 4,5m ,celková délka 
komunikace 400m. 

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 veřejné vyhlášky z úřední desky 

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

Poučení: 

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. Účastník řízení 
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a 
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se 
nepřihlíží. 
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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. 

Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem 
bylo k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve 
výše stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných 
veřejných zájmů se stavbou souhlasí. 

Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. 

Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, dle kterého mají 
účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, i ke 
způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění speciální stavební úřad poskytuje 
účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva. 

Po uplynutí stanoveného termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí. 

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 se vyvěšuje v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu na úřední desce 
Městského úřadu Černošice a na úřední desce Obecního úřadu Jíloviště na dobu nejméně 15 
dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou. 

Vyvěšeno dne: ... li1..f. .. .f{!.'.q.~/ Sejmuto dne: .......................................... . 

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

Vývěsní lhůta začíná den po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno provést následující 
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. 

Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup. 

OBEC JÍLOVlšTt 
Pražská 81 

252 02 Jilovišt! 


