
 

   

 

 

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská 19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.: 112270/2021/Se V Praze dne 30.08.2021 
Č.j.: MUCE 140629/2021 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2 
221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz 

 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

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

(dále jen "stavebník") dne 23.07.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

                    úpravy průtahu ulic Všenorská a Pražská v Jílovišti 

na pozemku parc. č. 440, 442/2, 429/4, 198/1, 155/20, 442/3 v katastrálním území Jíloviště. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Stavba obsahuje: 
Zklidnění ulic Všenorská a Pražská.                                                                                                                           
Ul. Všenorská v úseku Baxova – Na Hájensku bude zřízen nový chodník v šíři 2,0 zatrubněním   
stávajícího   příkopu  a  bude  zřízen  nový  přechod  pro  chodce  na  vjezdu  do obce ul. 
Baxova, řízený  světelně  signalizačním zařízením. Součástí tohoto přechodu je doplnění 
chodníku a zatrubnění vpravo ve směru do Jíloviště v délce cca1m.   
Ul. Pražská stávající přechod pro chodce u cukrárny bude dovybaven světelně signalizačním 
zařízením (SSZ). Ve směru výjezdu na sil.I/4 budou umístěny zpomalovací polštáře a dopravní 
zrcadla. 
Křižovatka ul. Pražská  a  Příjezdní bude upravena  jako  zvýšená  plocha vymezená  po 
obvodu sloupky. 
Odvodnění : nové potrubí pod nově navržený chodník a obnova stávajícího potrubí na které 
nově řešená část navazuje. Výšková přeložka kanalizace a doplnění kanalizačních šachet 
Stávající propustky v místě stávajících vjezdů budou nahrazeny novým potrubím. 
Součástí stavby je doplnění o nová svítidla stávající veřejné osvětlení a výstavba veřejného 
osvětlení na novém chodníku ul. Všenorská  včetně SSZ. 
Součástí stavby je úprava stávajících autobusových zastávek do jednotné výšky nášlapu, 
úprava a doplnění vodorovného dopravního značení na celé stavbě a obnova stávajících 
zpomalovacích polštářů.  

 

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 
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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  v  kanceláři   
č.111 u Městského  úřadu  Černošice,  odbor Stavební úřad,  oddělení  dopravy a  správy 
komunikací  Podskalská 19, 120 00 Praha 2 
dny    pondělí a     středa 08:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00    na základě vzájemné telefonické nebo 
emailové dohody s odpovědným referentem. 

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 uvedený rozsah, se nepřihlíží. K 
námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební 
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 
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" 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách: 

• Městského úřadu Černošice 

• Obecním úřadu Jíloviště 

Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná běžet 
den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po 
posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.  
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………   Sejmuto dne: ……………………… 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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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) 
Obec Jíloviště, IDDS: e8rbs4j 
 sídlo: Pražská č.p. 81, 252 02  Jíloviště 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Čerčanská č.p. 12, 140 00  Praha 4 
Účastníci řízení dle ust. § 109 písm. e) a f) 
Identifikace účastníků řízení v případě řízení s velkým počtem účastníků parcelními čísly Osoby s 
vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
parc. č. 429/6, 27/2, 429/10, 28, 40, 428, 24/1, 155/54, 24/2, 437/2, 236/1, 479/1, 400/1, 202/2, 202/6, 
202/5, 198/3, 198/2, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 194/18, 194/19 v katastrálním území Jíloviště 
 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 
 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle 
GasNet Služby, 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: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01  Beroun 1 
  
dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 
 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u 
 sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00  Praha 5 
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00  Praha 2 
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