
 
   
 
 
 

Městský úřad Černošice  
OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská  19 
120 00  Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.:40087/2013/Se V Praze dne 25.11.2013 
Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU  

vyřizuje: 
tel./e-mail: 

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

 
 

 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 

Výroková část: 

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"), ve 
stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební 
povolení, kterou dne 18.9.2013 podal 

  Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 81/11, 150 21  Praha 5, 
kterého zastupuje Pragoprojekt, a.s., IČ 45272387, K Ryšánce 1668/16, 147 54  Praha 4 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6  

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 
 silnice  II/115 a III/11517 Řevnice, průtah 

SO 101 rekonstrukce silnice II/115 ulice Pražská  v km 14,820 -158,190 
SO 102 rekonstrukce silnice III/115 17 ulice Komenského a Třeboňská 
SO 191 DIO při rekonstrukci ul.Pražská  
SO 192 DIO při rekonstrukci ul.Komenského a Třebáňská  
SO  302  dešťová kanalizace ulice Komenského a Třebáňská 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2123/8, 2406/1, 2580, 2615, 2637, 2649, 3246, 3316, 
3317 v katastrálním území Řevnice. 

 

Stavba obsahuje: 
SO 01 rekonstrukce sil.II/115 ulice Pražská v úseku  mezi mostem přes Berounku  a 
železničním přejezdem .Délka rekonstrukce 367m Rekonstrukce silnice respektuje stávající 
směrové a výškové řešení včetně pozemků. Šířka silnice je min.6,75 přičemž zpevněná část 
opravené asfaltové vozovky bude min.6,25m s jednostrannou předlažbou v šířce 0,50m podél 
obrubníku stávajícího chodníku.Po pravé straně mimo zástavy u bude podél  komunikace 
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nezpevněná krajnice se štěrkodrtí v šířce 0,5m v úseku mezi ul.Náplavní a Pod Drahou bude 
upravena se štěrkovou krajnicí šířky 1,0m. Stávající vjezdy i chodníky zůstanou 
zachovány.Příčný sklon vozovky 2,50% k odvodňovacímu proužku. 
SO 102 rekonstrukce silnice III/11517 ulice Komenského od ulice U Prodejny směrem 
k Berounce a navazující úsek ulice Třebáňské  ,celková délka 739m. Rekonstrukce silnice 
respektuje stávající směrové a výškové řešení včetně navazující na stávající chodník a 
vjezdy.Novou úpravou bude provedena rekonstrukce asfaltové vozovky v šířce 7,0m a zbývající 
pruh při levém okraji 2,5m bude ponechán ve stávající dlažbě.Na rozhraní těchto ploch bude 
osazen betonový obrubník s dvěma řadami dlažby s podélným uspořádáním-Vpravo budou 
původní kamenné obrubníky nahrazeny novými.Stávající vjezdy a chodníky zůstanou 
zachovány. Příčný sklon a vozovky je přizpůsoben tak aby bylo zajištěno odvedení povrchových 
vod k uličním vpustem a zároveň bylo respektováno směrové vedení a dostředné sklony u 
směrových h oblouků.                                                                                                                                     
SO 302 dešťová kanalizace ulice Komenského a Třebáňská pro odvedení srážkových vod 
z vozovky podélným a příčným sklonem do uličních vpustí a odtud kanalizací do bezejmenného 
toku.Pro odvedení vod z komunikace je navrženo 30ks vpustí a 140m přípojek DN 150-200. 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracoval ing. Zbyněk Karásek  autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 
0010331, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 
stavebního úřadu. 

2.  Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně 
způsobilou osobou.Výsledky vytýčení  musí být  ověřeny  úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem.O provedení vytýčení musí být sepsán vytyčovací protokol  a 
všichni pracovníci provádějící výkopové práce  musí být seznámeni s polohou podzemních 
sítí  

3.  Vyskytnou li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být 
další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuelních úprav, nebo 
přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.        

4. Stavebník zajistí provádění zemních prací  v souladu s platnými právními předpisy 
5.  Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí SÚ Řevnice  ze dne  22.7.2013 č.j. 

2657/2013/SU/Sa   
6.  Budou dodrženy podmínky stanoviska OŽP Městského úřadu Černošice ze dne 16.8.2013 

č.j. MUCE 34878/2013 OŽP/V/Mar-ZS 
7. Budou dodrženy podmínky souhlasu ke zřízení stavby Drážního úřadu Praha ze dne 

22.8.2013 č.j. MP-SOP1327/13-2/Nk 
8. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska SŽDC,s.o. ze dne 16.7.2013 č.j. 

15180/2013-OŘ PHA_OPS_994-S_715/Pr 
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Vltavy s.p. ze dne 1.9.2013 č.j. 

44279/2013/343/Ron  
10. Budou dodrženy podmínky stanoviska KŘ Policie ČR Praha venkov- západ ze dne 8.8.2013 

č..j. KRPS -14426-3/ČJ-2013-011606 
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření  CEZ Distribuce,a.s. ze dne 3.4.2013 č.j. 

1052837903/JM-047/2013 
12. Budou dodrženy podmínky RWE Distribuční služby,s.r.o. ze dne 27.5.2013 č.j. 5000790954 
13.  Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefonicky Czech Republic,a.s. ze dne 9.10.2012 č.j. 

172633/12 a zápisu ze dne 15.4.2013 
14. V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp. bude           

bezodkladně zajištěno jejich čištění a uvede komunikace do původního stavu. 
15. Při realizaci stavby nesmí být dotčeny zájmy sousedů ani zájmy obecní. 
16. Budou dodrženy  všechny podmínky a požadavky ÚAPPSČ ze dne  7.10.2013 zn. 

2520/2013 a to zejména  
 Stavebník ohlásí provedení všech zemních prací,včetně přípravy staveniště,tři týdny 

před realizací 
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 Stavebník umožní Archeologickému ústavu AV ČR provedení dohledu při skrývce ornice 

a po jejím odstranění umožní provedení archeologického výzkumu,na který teprve 
naváže stavební činnost 

 Skládka stavebního materiálu a výkopového materiálu bude realizována výhradně na 
pozemcích dotčených stavbou a likvidována na povolené skládce.Nakládání 
s odpady,které vzniknou stavební činností se bude řídit platnými právními předpisy 
,zejména zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy,katalogem odpadů a 
vyhláškou o podrobnostech k nakládání s odpady. Pokud by stavební činností došlo k 
odkrytí staré deponie odpadů,které se mohou v navážkách vyskytovat ,bude k zemním 
pracím přizván odborný geologický dozor ,který určí ,zda vyzvednutá zemina bude 
zatříděna mezi ostatní nebo mezi nebezpečný odpadnout. 

17. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem 
18. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby,název a 

sídlo stavebního podnikatele,který bude stavbu provádět včetně jména 
stavbyvedoucího,který zabezpečí odborné vedení stavby v souladu s § 160 odst.1  
stavebního zákona.Současně stavební podnikatel doloží výpis z obchodního rejstříku 
prokazující,že je oprávněn podnikat ve stavebnictví podle zvláštních předpisů 

19.  Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště  štítek 
o povolení stavby a ponechá jej tam až od dokončení stavby do doby závěrečné kontrolní 
prohlídky. 

20. Na stavbě bude řádně veden stavební deník.  
21. Stavební úřad stanoví ,že stavbu je možno užívat pouze na základě kolaudačního 

souhlasu.Před dokončením stavby je proto stavebník povinen  požádat o vydání 
kolaudačního souhlasu.Pro vydání kolaudačního souhlasu nejpozději však při závěrečné 
kontrolní prohlídce předloží stavebník tato doklady  a listiny osvědčující správnost provedení 
stavby a jejich  částí:  

 Dokumentaci skutečného provedení stavby 
 doklady o shodě použitých materiálů,výrobků a hmot v souladu s projektovou 

dokumentací a §156 stavebního zákona  
  předávací protokol stavební firmy 
  geometrické zaměření dokončené stavby komunikace 
 stavební deník 
 protokol o statické zatěžovací zkoušce  podloží , včetně vyhodnocení zpracované 

oprávněnou  osobou 
 doklad o vyhodnocení kontroly zkoušek použitých asfaltových směsí   
 doklad o likvidaci  odpadu ze stavební činnosti v souladu se zák.č.185/2001 Sb.,  
 stanovisko HZS Středočeského kraje 
 stanovisko KŔ Policie ČR Praha venkov,  
 závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními 

právními předpisy. 
 všechny další doklady ,atesty a revizní zprávy   

  

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21  Praha 5 
Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30  Řevnice 
  

 

Odůvodnění: 
Dne 18.9.2013 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.Jedná se o opravu a proto  nebylo řešeno 
územní rozhodnutí.  Speciální stavební  úřad oznámil dne 24.9.2013 zahájení stavebního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům  veřejnou vyhláškou  dle §112 odst.2 upustil 
od odhledání na místě neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště.  Speciální stavební úřad  
v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 115 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
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uskutečněním nebo užíváním nejsou ohrožen zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

 Stanoviska sdělili: 
 Městský úřad Řevnice ,Stavební úřad ze dne 17.6.2013 č.j. 2189/2013 
 Souhlas  Městského úřadu Řevnice  dle §15 ze dne 22.7.2013 č.j.2657/2013/SU/Sa 
     Městský úřad Černošice OŽP ze dne  16.8.2013 č.j. MUCE 34878/2013 OŽP/V/Mar-ZS 
  SŹDC, Oblastní ředitelství Praha ze  dne 16.7.2013 č.j. 15180/2013 
 České dráhy,a.s. ze dne 17.9.2013 č.j. 3741/2013 
 Drážní úřad ze dne 22.8.2013 č.j. MP-SOP1327/13-2/Nk 
 ČD Telematika 3.4.2013 č.j. 6769/2013 
 Povodí Vltavy ze dne 5.9.2013 č.j. 44279/2013/342/Ron 
 HZS Střed.kraje ze dne 26.8.22013 Ev.č. PZ -542-2/2013/PD 
 ÚAPPS ze dne 9.5.2013  č.j. 1081/2013 
 KHS Střed.kraje ze dne 6.5.2013 č.j. KHSSC 19802/2013 
 Městského úřadu Řevnice ze dne 8.8.213 č.j. 2897/2013/EO/JKa 
 Policie ČR KŘ DI Praha venkov-západ ze dne  8.8.2013 č.j. KRPS – 134426-3/ČJ-2013 
  VUSS Praha  ze dne 7.5.2013 č.j. 4281/66251-ÚP/2013-7103/44  
 ČEZ Distribuce ,a.s. ze dne 3.4.2013 č.j. 1052837903/JM-047/2013, ze dne 26.4.2013 

č.j. 12 920400SEM Střed-PB 
 RWE distribuční služby,s.r.o. ze dne 27.5.2013 č.j. 5000790954 
 Telefonica Czech Republic,a.s. ze dn 9.10.2012 a zápis ze dne 15.4.2013 
 Smlouva o právu provést stavbu mezi Městem Řevnice a   Středočeským  krajem č.j. 

13/1478/KL/MUT/SS   
 EKOS Řevnice spol. s r.o. ze dne 24.4.2013 č.j. R384                                    
 Plán kontrolních prohlídek 
 Plná moc  pro Pragoprojekt,a.s. ze dne 14.2.2013 
 Informativní výpisy z katastru nemovitostí 
 3x PD  ověřená autor.doprav.inženýrem Ing. Zbyňkem Karáskem 

                                                                                                                                               

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených  závazných stanovisek  
dotčených orgánů  vyžadovaných zvláštními předpisy,zabezpečil   plnění požadavků vlastníků 
sítí technického vybavení  a tato stanoviska a požadavky zahrnul je do podmínek rozhodnutí.                                                                
Ve stanovené lhůtě pro uplatnění  námitek účastníků řízení,připomínek veřejnosti a závazných 
stanovisek dotčených orgánů ,nebyly žádné námitky účastníků,připomínky veřejnosti ani 
záporná stanoviska uplatněny.                                                                                                                                         

 
Speciální stavební úřad upozorňuje stavebníky,že :  
- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby 
- stavba nesmí být zahájena ,pokud stavební povolení nenabude právní moci.Stavební 

povolení pozbývá   podle §115 odst.4 stavebního zákona platnosti ,jestliže stavba 
nebude zahájen do 2 let ode dne ,kdy rozhodnutí nabylo právní moci. 

- Při provádění stavebních prací  je nutno dbát na bezpečnost práce a  ochranu zdraví 
osob na staveništi,zejména dodržet požadavek vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích.  

- zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto rozhodnutí 
- při provádění prací je nutno dbát na ochranu hluku dle zákona o ochraně veřejného 

zdraví 
- po dni nabytí právní loci tohoto rozhodnutí,speciální stavební úřad  předá žadateli jedno 

vyhotovení rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou projektovou 
dokumentací 

 
     Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky 
územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu 
Černošice, odbor stavební úřad,oddělení dopravy a správy komunikací se sídlem Podskalská 
19,Praha 2 podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 
štítku. 

  
 
 
 

  

  

 
  
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se vyměřuje. 10.000,- Kč 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
 Středočeský kraj, IDDS: keebyyf 
Pragoprojekt, a.s., IDDS: 4kifr54 
Město Řevnice, IDDS: t8fbbrn 
vlastníkům uvedeným v §112 odst. 1stavebního zákona se doručí veřejnou vyhláškou zveřejněnou   po 

dobu 15 dnů: 

Vlastníci pozemku parc.č.1626/10, 2208, 2472, 2474, 2475, 2478, 2495, 2497/1, 2498, 2512, 2536, 2542, 
2545, 2549, 2552/1, 2572, 
2574,2576,2578,2582,2584/1,2585,2614,2619,2620,2633,2634,2636,2638/1,2639,2648,2650,2651, 
2689/12,2689/1,3269/7, 3269/8,3269/9,3272,3273,3275,3277/1, 
3277/2,3289/14,3308/3,3309/1,3315/1,3315/2,3315/3,3317,3341,3416,3417 kat.úz.Řevnice a 581/9, 
686,750,774 kat.úz. Zadní Třebáň 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., IČO 70994234, Oblastní ředitelství Praha, IDDS: uccchjm 
Drážní úřad, IČO 61379425, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
EKOS Řevnice, spol. s r.o., IDDS: 8eb3dnm 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
dotčené úřady 
Městský úřad Černošice , Odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00  Praha 2 
KŘ policie Středočeského kraje,  , územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, IDDS: 2dtai5u 
České dráhy, a.s, IDDS: e52cdsf 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,  , pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e 
Městský úřad Řevnice,  , stavební úřad, IDDS: t8fbbrn 
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