
 

   

 

 

 

Městský úřad Černošice  
OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská  19 
120 00  Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.:51339/2013/Se V Černošicích dne 13.12.2013 
Č.j.: MUCE 54851/2013 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, IČ 00241636, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30  Řevnice, 
které  zastupuje Dipro, IČ 48592722, Modřanská 1378/11, 143 00  Praha 

(dále jen "stavebník") dne 25.11.2013 podal žádost o vydání stavebního povolení na 
stavbu:přestavba a dostavba nevyhovující komunikace,která zajišťuje přístup k objektu výpravní 
budovy železniční stanice.Vozovka šířky 6,0 8,3m,celková délka 505,0m a záliv pro krátkodobé 
zastavení a zaparkování před výpravní budovou železniční stanice 

  přednádražní prostor Řevnice 
 

na pozemku parc. č. 265, 273, 2689/2, 2689/5, 2689/19, 2689/20, 264 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, (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 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,, 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 
Dipro, IDDS: wznpij7 
vlastníkům staveb uvedených v §112 odst.1 stavebního zákona se doručí  veřejnou vyhláškou 
zveřejněnou po dobu 15 dnů: 
192,193,195,198,199,203,206,210/1,212/1,212/2,212/3,212/6,212/7,213,217,218,220,221,222,
223,224, 225,252,253,254,258,260/1,260/2,262/1,262/2,263,266,268,275,277,280,453,  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Drážní úřad, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, IDDS: uccchjm 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Řevnice, stavební úřad, IDDS: t8fbbrn 
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00  Praha 2 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Řevnice, IDDS: dz4aa73 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov, IDDS: 2dtai5u 
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