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CERNOSICE 

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

Spis.ZN. 
Č.j.: 

výst.: 53378/2022/Se 
MUCE 55509/2022 OSU 

vyřizuje: Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2 
tel.Je-mail: 221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz 

OZNÁMENÍ 

V Praze dne 22.03.2022 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI 

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

(dále jen "žadatel") dne 17.03.2022 podal žádost o prodloužení platnosti společného 
povolení na stavbu: 

111/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice 

stavba I- silnice 111/1025 a 111/0042 Jíloviště -Lišnice 

(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 řízení o prodloužení platnosti společného povolení spis.zn. výst.: 
41488/2019/Se ze dne 13.7.2020. 

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 111/1 025 a 111/11512 
SO 107 Rekonstrukce silnice 111/0042, průtah Klíncem 
SO 108 Rekonstrukce silnice 111//0042, Klínec - Lišnice 
SO 124 Chodníky u OK Klínec 
SO 301 Dešťová kanalizace v obci Klínec I. část. 

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad„ jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen "stavební zákon"), (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení řízení o 
prodloužení platnosti společného povolení podle § 94p odst. 5 stavebního zákona. 
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a 
veřejnost připomínky do 

15 dnů ode dne doručení 

oznámení o zahájení řízení. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí 
(Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad„ úřední dny pondělí a středa 08:00 -
11 :30 a 12:30 - 17:00; v jiný den po telefonické dohodě). 
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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. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 
moc. 

Monika Semová v.r. 
oddělení dopravy OSÚ 

Mčstsl<ý 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 Klínec, 
Obecního úřadu Jíloviště , Obecního úřadu Líšnice a dobu nejméně 15 dní. Patnáctým 
dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou. 

Vyvěšeno dne: .... 3 .. \? . ..l.">. ... \ .. ?:-:?.� ... 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. 
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Obdrží: �o��s'-� 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx 

sídlo: Zborovská č.p. 81 /11, 150 00 Praha 5-Smíchov 

František Brtník, Klínec č.p. 194, 252 1 O Mníšek pod Brdy 
Martina Garová, Klínec č.p. 154, 252 1 O Mníšek pod Brdy 

trvalý pobyt: Nad dálnicí č.e. 129, Zbraslav, 156 00 Praha 516 


