
 

   

 

 

 

Městský úřad Černošice  
OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská  19 
120 00  Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.:21240/2014/Se V  Praze  dne 29.5.2014 
Č.j.: MUCE 29576/2014 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

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

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U 

Výroková část: 

Městský úřad Černošice, OSÚ - 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 17.4.2014 
podalo 

Město Řevnice, stavební úřad, IČ 241636, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 
30  Řevnice 

(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: 

 zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v 

Řevnicích 

SO 101  ulice Sádecká 

   SO 102  ulice Sochorova 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 541, 572/2, 613/3, 646, 660, 694, 802, 910/1 v 
katastrálním území Řevnice. 

Stavba obsahuje: 

Rekonstrukce místních komunikací ulic Sádecká a Sochorova v městě Řevnice. Tyto 
komunikace zajišťují napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální síť a zajišťují 
dopravní obslužnost objektů pro vzdělávání a veřejné služby, Základní škola ,zdravotní 
zařízení,Dětský diagnostický ústav, Trans Hospital. Rekonstrukce ulice Sádecká v délce 
549,93m  a šíři 5,00-5,40m, rekonstrukce ulice Sochorova v délce 400,56m  a šířce 5,50m. 
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

kterou vypracoval ing.Jiří Pospíšil inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0004256, 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 stanoviska MěÚ Černošice odboru životního prostředí ze dne 

14.5.2014 č.j. MUCE 126389/2014 OZP/Bro 
6. Budou dodrženy podmínky  stanoviska Policie ČR ze dne 5.5.2014 č.j. KRPS-147654-

1/ČJ-2014-011606-Kl 
7. Budou dodrženy podmínky Hasičského záchranného sboru Střed.kraje ze dne 14.4.2014  

Ev.č.PZ-222-2/2014/PD 
8.  Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Telefonicky Czech Republic, a.s. ze 

dne  16.4.2014č.j. 577301/14 
9. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření RWE Distribuční služby , s.r.o. ze dne 

5.5.2014 č.j. 5000932141. 
10.  Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření EKOS Řevnice ,spol. s r.o. ze dne 

5.5.2014 č.j. R436 
11.  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. 

12. V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp. 
bude    bezodkladně zajištěno jejich čištění a uvede komunikace do původního stavu. 

13. Při realizaci stavby nesmí být dotčeny zájmy sousedů ani zájmy obecní. 
14. Stavebník prokazatelně stavebnímu úřadu  oznámí dosažení fáze stavby kdy má být 

provedena kontrolní prohlídka a to nejméně  15 dní před dosažením této fáze .Jedná se o 
fáze: před pokládkou jednotlivých konstrukčních vrstev. 

15. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem 
16. 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 

17. 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. 

18. Na stavbě bude řádně veden stavební deník.  
19. 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:  
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 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 likvidaci  odpadu ze stavební činnosti v souladu se zák.č.185/2001 Sb.,  
  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: 

Město Řevnice,   nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30  Řevnice                                           
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00  Praha 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org.,   

 

Odůvodnění:                                                                                                                                                                

Dne  17.4.2014 podalo Město Řevnice nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30  Řevnice                                          
,IČ: 00241636 žádost o vydání stavebního povolení. Speciální stavební úřad oznámil 
zahájení řízení veřejnou vyhláškou , dal účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 
odst.3 správního řádu možnost,aby neseznámili s podklady rozhodnutí  a uplatnili své 
námitky ,popřípadě důkazy .   

  Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

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

             
    Ke stavebnímu řízení žadatel doložil listiny a doklady : 

 vyjádření SÚ Řevnice  ze dne 28.4.2014 č.j. 1726/2014/SU/Sa 
 stanovisko  MěÚ Černošice OŹP ze dne 14.5.2014 č.j. MUCE 26389/2014 OZP/Bro 
 stanovisko KŘ Policie ČR DI Praha venkov- západ ze dne 5.5.2014 č.j. KRPS-147654-

1/CJ-2014-011606-Kl 
 závazné stanovisko HZS Střed.kraje ze dne 14.4.2014 Ev.č. PZ-222-2/2014/PD 
 vyjádření  ÚAPPSČ ze dne 5.5.2014  č.j. 1076/2014  
 vyjádření ČEZ Distribuce,a.s ze dne 6.11.2013 č.j. 0100216886  
 vyjádření Telefonica Czech Republic,a.s. ze dne 16.4.2014 č.j. 577301/14 
 vyjádření RWE  Distribuční služby,s.r.o. ze dne 5.5.2014 č.j. 5000932141 
 vyjádření EKOS Řevnice spol. s r.o. ze dne 5.5.2014 č.j. R436 
 vyjádření České radiokomunikace ze dne 2.5.2014 
 sdělení ČEPS,a.s. ze dne 18.4.2014 
 vyjádření ČD Telematika a.s. ze dne 30.4.2014 
 osvědčení o autorizaci č.0004256 ing. Jiří Pospíšil 
 informativní výpisy o vybraných parcelách  
 3x PD ověřená Ing.Jiřím Pospíšilem 

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 
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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 io 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 

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

  
 
P o u č e n í : 

 
  Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení, podat odvolání do 15 dnů ode dne 

jeho oznámení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, se sídlem 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5,  podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu -Městského 
úřadu Černošice , se sídlem Podskalská 19, 120 00 Praha 2. 

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. 
 
 
 
 
 

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   
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se  vyměřuje  5.000,- 
Kč. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Město Řevnice,  IDDS: t8fbbrn 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., IDDS: a6ejgmx 
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
EKIS Řevnice spol. s.r.o. 
dotčené orgány 
Městský úřad Řevnice, stavební úřad, IDDS: t8fbbrn 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Praha venkov, IDDS: 2dtai5u 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73 
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