
 

   

 

 

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská 19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.:69925/2015/Se V Praze dne 12.1.2016 
Č.j.: MUCE 2556/2016 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

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

 

 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Město Řevnice, IC 00241636, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30  Řevnice, 
které zastupuje EKIS - Ekologické a inženýrské stavby, s.r.o., IC 18626084, 
Náchodská 2421,Praha 9 

(dále jen "stavebník") dne 15.12.2015 podalO žádost o vydání stavebního povolení na 
stavbu: 

  rekonstrukce místních komunikací ul.Havlíčkova, 

Jiráskova, Švabinského Řevnice 

na pozemku parc. č. 1347, 1526, 1567, 1572, 1573, 1597, 1626/6, 1721/3, 1729/2, 
1761/4, 1761/7, 1762/5, 1788/2, 1963/7, 2260/1, 2260/2, 2261/1, 2282, 2301, 2302 v 
katastrálním území Řevnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

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,ve znění pozdějších změn (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 ve znění pozdějších změn (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 dnů od 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) stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou zveřejněnou 
po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice ,Riegrova 1209,252 28 a úřední desce MěÚ Řevnice, 
Náměstí Krále Jiříh z Poděbrad  74, Řevnice parc.č. ,2256,2257,2258,2259,2260/2,2261/1,2261/3 
,2247,2249,2254,2255,2259,2260/1,2262,2263,2268,2271,2272,2274,2278,2281,2301,147,2282,2283, 
2285,2290/2,2290/4,2290/5,2290/6,2290/7,2290/8,2290/9,2290/10,2290/1,2292/1,2293,2298,2299/1,230
2,2305,2306,1963/7,1626/6,1626/7,1721/3,1762/1,1762/2,1762/5,1762/11,1771,1772,1773/1,1777,1782, 
1783,1785/1,1787,1788/2,1790,1791,1792,1793/1,1815,1863,1865,1868,1872,1873/1,1876,1915/1,1917,
1918/2,1962/2,1963/2,1963/5,1963/6,1963/8,1963/17,1963/19,1964,1965,1975,1977,2004/1,2004/4,2040
,2064,2070/3,2083,2086,2090,2091,2095,2123/1,2134/4,2136,2139,2140/1,2141,2157,2159,2160/1,2163
,2165,2167,3710/4,3710/5,3713/3,3713/6,3715/2,3716/3,1572,1347,1553,1556,1557/1,1557/2,1558,1560
,1565,1566,1567,1571/1,1573,1575/1,1577,1626/6,2172/2,2173,2174,2176,2261/1,2265,2266,267/3, 
2275/2,2277,2282,2286,2289,2295,2298,1788/2,1721/3,1775,1779,1780,1785/1,1787,1790,1792,1801, 
1802,1804,1806,1808,1963/7,1761/7,1626/6,1721/3,1724/2,1725/2,1728/2,1729/2,1729/4,1743,1745, 
1747,1749,1760,1761/4,1762/5,1764,1761/4,1725/2,1728/2,1729/2,1729/4,1761/7,2282,1572,2241,2242,
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2243,2244,2245,2247,2249,2260/2,2276/1,2276/2,2277,2278,2279,2280,2281,2283,2285,2286,2301, 
2306,2308,2310,2311,1721/3,1681,1682,1705/1,1720,1721/2,1721/8,1724/1,1724/2,1761/7,1764,1768, 
1769,1772,1773/1,1775,1788/2,1808,1810/1,1810/3,1813,1814,1815,1818,1822,1823,1824,1825/1, 
1873/1,1873/3,1897/3,1818/2,1935,1963/7,3681/4,3681/9,1626/6,1509,1572,1577,1579,1589,1594,1597,
1599,1623,1625/1,1626/1,1626/,1627,1628/1,1650,1651,1653,1662,1663,1665,1671,1673,1693,1695, 
1697,1705/1,1709,1711,1735,1737,1745,1747,1751,1753,1755,1761/7,1963/7,1963/19,2123/10,2154/1, 
2155,2156/1,2157,2162,2169,2170/1,2172/1,2172/2,2189,2192,2194,2202,2208,2241,3679/3,3679/4, 
3680,1729/2,1705/1,1705/3,1713,1714/2,1726,1728/1,1729/1,1729/4,1732,1740,1743,1761/4,1761/7, 
1762/5,1757,1758/1,1760,1761/7,1762/1,1762/2,1762/4,1762/11,1764,1766,1767,1769,1771,1772, 
1963/7,1963/1,2170/1,2170/2,1573,1569,1571/1,1571/2,1571/4,1572,1574,1575/1,1580,1852,1586,1588,
1595,1596,1597,2261/1,2176,2177/1,2179,2181,2241,2260/1,2260/2,2261/2,2261/3,2262,2263,2266, 
1567,1546,1547,1564,1565,1571/1,1571/3,1571/5,1572,1597,1521,1526,1532,1533,1534,1535,1536 
,1537,1538,1539,1544/1,1546,1553,1567,1571/2,1571/3,1573,15931594,1596,1598,1599,1601,1602, 
1603 ,1605, 1606,1608,1609,1611,1612,1613,1620,1626/6. 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx 
Policie ČR, území odbor Praha-venkov - ZÁPAD, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u 
 dotčené správní úřady 
Městský úřad Řevnice, stavební úřad, IDDS: t8fbbrn 
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00  Praha 2 
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