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ČERNOŠI CE 

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

Spis. ZN. výst.:67187/2018/Se 
Č.j.: MUCE 138745/2020 OSU 
vyřizuje: Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2 
tel./e-mail: 221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

V Praze dne 16.11 .2020 

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad ,oddělení dopravy a správy komunikací, jako 
speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a §16 odst.1 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích") , a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního 
povolení, kterou dne 30.9.2020 podal 

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

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona 

p r o dl u ž uje 

do 30.listopadu 2022 platnost stavebního povolení č.j. MUCE 3822/2019/OSU spis.zn. 
67187 /2018 ze dne 10.1.2019 na stavbu 

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. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště 

Odůvodně ní : 

Stavebník oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let 
ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti. 

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto: 
Majetkové vypořádání pozemků 

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože 
předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v 
platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad 
žádosti vyhověl. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu 
Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice podáním 
u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Monika Semová v.r. 
oddělení dopravy OSÚ 

Městský úřad Černošice 
"otisk razítka" 

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. 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obec Jíloviště, IDDS: e8rbs4j 

sídlo: Pražská č.p. 81, 252 02 Jíloviště 
V souladu s ust. §94m odst.2 stavebního zákona účastníkům řízení podle §94k písm.e) 

stavebního zákona se oznamuie veřeinou vyhláškou zveřeiněnou po dobu 15 dnů, na úřední 
desce MěÚ Cernošice. Karlštěinská 259. Cernošice a OÚ Jíloviště Pražská 81. Jíloviště 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc. č. 187/1, 188/1, 188/8, 192/7, 192/9, 192/1 O, 193/1, 193/2, 193/4, 193/5, 194/3, 194/11, 
194/12, 194/16, 194/18, 194/20, 194/31, 196/5, 197/1, 197/3, 197/4, 197/5, 198/7 v katastrálním 
území Jíloviště 
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dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1 
KŘ policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, Dl, IDDS: 2dtai5u 

sídlo: Na Saních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516 


