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ČERNOŠICE 
Mestský úrad černošice 
Odbor stavební úrad - oddelení dopravy a správy komunikací 
Podskalská 19 
120 00 Praha 2 

Spis. ZN. výst.: 53378/2022/Se 
Č.j.: MUCE 77971/2022 OSU 
vylizuje: Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2 
tel.ie-mail: 221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz 

ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 

V Praze dne 29.04.2022 

Mestský úfad černošice, odbor stavební úfad,oddelení dopravy a správy komunikací, 
jaka speciální stavební úfad príslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním fádu (dále jen "stavební zákon na podklade žádosti o prodloužení platnosti 
stavebního povolení, kterou dne 17.03.2022 podala 

Krajská správa a údržba silnie Stredočeského kraje, prís. org. IČO 00066001, 
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 

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

p r o d l u ž u j e  

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního
povolení spis.zn. výsl.: 41488/2019/Se ze dne na stavbu

111/1025 Bojov - Klínec, rekonstrukce silnice 

stavba 1 - silnice 111/1025 a 111/0042 Jílovište -Líšnice 
(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 479/1 v katastrálním území Jílovište, pare. 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, pare. 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 Ušnice u Prahy. 
Stavba obsahuje: 
SO 104 Úprava križovatky silnice 111/1025 a 111/0042 
SO 105 Obnova krytu vozovky silnice 111/1025 
SO 106 Úprava križovatky silnice 111/1025 a 111/11512 
SO 107 Rekonstrukce silnice 111/0042, prútah Klíncem 
SO 108 Rekonstrukce silnice 111//0042, Klínec - Ušnice 
SO 124 Chodníky u OK Klínec 
SO 301 Dešľová kanalizace v obci Klínec 1. část. 
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Účastníci rízení, na než se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Kr2.jská správa a údržba silnie Stredočeského kraje, príspevková organizace, 
Zborovská 81 /11 , 150 00 Praha 

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

Nezahájení stavby v dobé platnosti stavebního povolení je zdôvodňováno takto: 
Predmetná stavba nebyla zahájena z dôvodu prípravy projektu pro čerpání finančních 
prostredkô z dotačního titulu 
Speciální stavební úrad posoudil dôvody, pro které nebyla stavba zahájena. Pretože 
predpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zôstaly nezmeneny, zejména 
zustala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánu, 
speciální stavební úrad žádosti vyhovel. 
Speciální stavební úrad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních predpisu ve výroku uvedených. 
Poučení účastníku: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho doručení ke Krajskému 
úradu Stredočeského kraje, Zborovská 81 /11, 150 21 Praha 5, podáním u Mestského 
úradu černošice, odbor stavební úrad, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 černošice. 
podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potrebným počtem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník 
potrebný počet stejnopisô, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním 
lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti oduvodnéní rozhodnutí je neprípustné. 

Monika Semová v.r. 
oddelení dopravy OSÚ 
Mestský úrad černošice 

"otisk razítka" 

Toto oznámení musí být vyvešeno po dobu 15 dnu. 

Vyvešeno e: ...... · ... , .. ;t.-.. !':.  .. Sejm uto dne: ................................... . 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí oznámení. 


