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ČERNOŠI CE 

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

Spis. ZN. 

Č.j.: 
vyřizuje: 
tel.Je-mail: 

výst.: 41488/2019/Se 
MUCE 408/2020 OSU 
Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2 
221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

V Praze dne 03.01.2020 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp.org., 
IČO 00066001, Zborovská 81 /11, 150 00 Praha , 

(dále jen "žadatel") podal dne 26.06.2019 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

111/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 479/1 v katastrálním území Jíloviště, parc. č. 366/1, 
370/3, 378/5, 385/8, 385/12, 416/2, 425/2, 462/2, 462/4, 462/7, 468/7, 468/9, 468/15, 468/26, 
489, 492/7, 503/1, 508/4, 576/3, 893, 904/1, 904/2, 904/3, 904/6, 904/7, 904/8, 904/9, 904/1 o,
904/11, 904/12, 904/13, 905/1, 905/2, 905/1 O, 908/1, 972/3 v katastrálním území Klínec, parc. 
č. 213/13, 213/22, 261/1, 261/3, 261/6, 261/7, 261/8, 261/14, 261/16, 262/1, 1163/1 v 
katastrálním území Líšnice u Prahy. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení 

Stavba obsahuje: 
SO 104 Úprava křižovatky silnice 111/1025 a 111/0042 
SO 105 Obnova krytu vozovky silnice 111/1025 
SO 106 Úprava křižovatky silnice 111/1025 a 111/11512 
SO 107 Rekonstrukce silnice 111/0042, průtah Klínec 
SO 108 Rekonstrukce silnice 111//0042, Klínec - Líšnice 
SO 124 Chodníky u OK Klínec 

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, (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a 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 
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Účastníci 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). 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc. č. 400/1, 400/2, 464 v katastrálním území Jíloviště, st. p. 111/1, 118/1, 130, parc. č. 
370/2, 378/2, 378/3, 385/1, 385/4, 400/1, 413/3, 416/5, 425/8, 425/9, 425/20, 452/2, 462/3, 
463/1, 463/4, 468/8, 468/10, 468/16, 468/24, 481 /2, 484/1, 484/2, 492/3, 492/4, 502/4, 
520/5, 529/6, 571/5, 576/1, 898, 904/5, 905/11, 976, 977 v katastrálním území Klínec, parc. 
č. 213/16, 259/1, 259/3, 261/4, 261/5, 261/9, 261/10, 261/12, 263/1, 264/1, 1145/6, 1153/1, 
1156/1 v katastrálním území Líšnice u Prahy 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Klínec č.p. 104, č.p. 109 a č.p. 116 

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 
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. 
oddělení dopravy OSÚ 

Městský úřad Černošice 
"otisk razítka" 
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Toto oznámení se vyvěšuje v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu na úřední desce 
Městského úřadu Černošice a na úřední desce obecních úřadů Jíloviště, Klínec Líšnice u Prahy 
na dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou. 

Vyvěšeno dne: .. Y.\ .. �J .. �.�-��.. _--..::, to dne: ......................................... ..

Razítko, podpis orgá p ves:enr-a utí oznámení. 
-------. -

-

Vývěsní lhůta začína den po vyhlášky je možno provést následující 
pracovní den po posledním (patnac em m vyvesm uty. 
Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup. 

Poplatek: 

Osvobozeno od uhrazení správního poplatku za vydání stavebního povolení podle položky 18 
bod1 písm.f) pozn.2 Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č.634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha S-Smíchov 
Pontex, spol. s r.o., IDDS: nrpt3sn 

sídlo: Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47 
František Brtník, Klínec č.p. 194, 252 1 O Mníšek pod Brdy 
Martina Garová, Klínec č.p. 154, 252 1 O Mníšek pod Brdy 
Alena Hlavešová, Pickova č.p. 1494, Zbraslav, 156 00 Praha 516 
Michaela Hlavešová, Běhounkova č.p. 2344/27, Praha S-Stodůlky, 158 00 Praha 58 
František Hrbek, Křejpského č.p. 1507/31, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415 
lva Kaiserová, U Waltrovky č.p. 447, Jinonice, 158 00 Praha 58 
Petr Krásl, Čisovice č.p. 169, 252 04 Čisovice 
Jaruše Kubátová, Pražská č.p. 83, 252 02 Jíloviště 
David Laboutka, Klínec č.p. 270, 252 1 O Mníšek pod Brdy 
Klára Luprichová, Kaplická č.p. 843/75, 140 00 Praha 4-Podolí 
Renáta Machová, Líšnice č.p. 40, 252 1 O Mníšek pod Brdy 
Lenka Podlešáková, U Waltrovky č.p. 447, Jinonice, 158 00 Praha 58 
Mgr. Milan Romanovský, Masná č.p. 1051/3, 110 00 Praha 1-Staré Město 
Věra Řehořová, Milady Horákové č.p. 389/44, 170 00 Praha ?-Holešovice 
Cereus s.r.o., IDDS: kqmvg7h 

sídlo: Polní č.p. 286, Lety, 252 29 Dobřichovice 

Účastníkům uvedeným v §109 písm.e) stavebního zákona se doručuie veřeinou vyhláškou 
zveřeiněnou po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice ,Riegrova 1209. 252 28 a úřední 
desce OÚ Jíloviště Pražská 81,252 02 Jíloviště, Klínec. Klínec 138 .25210 Mníšek pod Brdy a 
Líšnice Líšnice 175. 252 1 O Mníšek pod Brdy 




