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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.: 
vyřizuje: 
tel.Je-mail: 

výst. :67187 /2018/Se 
MUCE 125307/2020 OSU 
Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2 
221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI 

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

V Praze dne 24.09.2020 

(dále jen "stavebník") dne 30.10.2018 podal žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby: 

rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 188/3, 188/7, 188/11, 188/17, 192/17, 194/19, 196/4, 
196/12, 196/13, 196/14, 196/15, 196/16, 196/17, 197/11, 198/1, 440 v katastrálním území 
Jíloviště. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení 
spis.zn67187/2018/Se ze dne 

Stavba obsahuje: Rekonstrukci místní komunikace Na Hájensku ,Jíloviště 

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 § 115 odst. 4 a § 112 odst. 1 
stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, 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 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí ( kancelář č.111 patro I. Městský úřad 
Černošice, odbor stavební úřad Podskalská 19, Praha 2) na základě 

telefonického objednání na tel. 221 982 193 nebo dle 

dohody emailem: lucie.vokacova@mestocernosice.cz 

Úřední dny pondělí a středa: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin 
Úterý, pátek: 9:00 - 12:00 hodin 

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 




