
 

   

 

 

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská 19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.:30336/2015/Se V Praze dne 11.6.2015 
Č.j.: MUCE 34021/2015 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

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

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ   

Město Řevnice, IC 00241636, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30  Řevnice, 
kterého zastupuje EKIS - Ekologické a inženýrské stavby, s.r.o., IC 18626084, Náchodská 
2421 

(dále jen "stavebník") dne 25.5.2015 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ  a dalších objektů v Řevnicích, 
etapa II- 

SO 101 ulice Školní – Mírová   ( v úseku od ul.Revoluční po křižovatku s ul.Legií  )                                                                                                                                                          

SO 103 ulice Boženy Němcové ( v úseku od křižovatky s ul.Legií  po křižovatku s 
ul.Sádecká )                                                                                                                                                          
SO 102 ulice Legií   ( tvoří propojení úseků od křižovatky s ul.Školní po křižovatku 
s ul.B.Němcové )                                                                                                                                          

stavba řeší opravy místních komunikací .Tyto komunikace zjišťují napojení lokalit 
hospodářského rozvoje na regionální sít a zajišťují dopravní obslužnost objektů pro vzdělávání 
a veřejné služby, 

na pozemku parc. č. 541,534,694,81,66,711,738,76,44, 110, v katastrálním území Řevnice.                                 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad,, 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 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, 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 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 (Městský úřad Černošice, 
odbor stavební úřad,Podskalská  19, Praha  2, 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: 
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. 

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

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

Monika Semová v.r. 
vedoucí oddělení dopravy OSÚ 

Městský úřad Černošice 
"otisk razítka" 

  
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Město Řevnice, IDDS: t8fbbrn 
EKIS - Ekologické a inženýrské stavby, s.r.o., IDDS: 46n3bmz 
Účastníkům uvedeným v §109 písm.e)2 stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou 
zveřejněnou po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice ,Riegrova 1209,252 28 Černošice 
vlastníci pozemků  
parc.č.75/2,75/1,75/3,69,72/1,72/2,736/1,736/2,734,65,63,58,677,533,536/1,80,740,98,9/1,28,  
42,702,48,46,45,43 
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Řevnice, stavební úřad, IDDS: t8fbbrn 
KŘ policie Středočeského kraje, , územní odbor Praha-venkov-ZÁPAD,  IDDS: 2dtai5u 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73 
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