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V Praze dne 29.10.2018

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Obec Středokluky, IČO 00241695, Lidická 61, 252 68 Středokluky,
kterého zastupuje Ing. Jiří Sobol, IČO 87396521, Hradešín 29, 282 01 Hradešín
(dále jen "žadatel") podal dne 10.04.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes - Středokluky- Běloky
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 158/13, 184/1, 627/5, 631/1, 632/2, 909, 992 v
katastrálním území Středokluky. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje: chodník v šíři 1,5m s krytem z betonové dlažby
Úsek 1 – Středokluky – Běloky délka 0,153 km
Úsek 2 - Středokluky – Kněževes délka 0,151km
Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení
podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 ti dnů ode dne sejmutí tohoto oznámení s úřední desky MěÚ Černošice.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Černošice, odbor
stavební úřad ,Podskalská 19, Praha 2 , úřední dny pondělí a středa 8,00 – 12,00 a 13,00 17,00; v jiný den po telefonické dohodě).
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. Účastník řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se
nepřihlíží.
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Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle
zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu zabývá.
Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem
bylo k projektové dokumentaci získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve
výše stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných
veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí.
Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, dle kterého mají
účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, i ke
způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění speciální stavební úřad poskytuje
účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva .
Po uplynutí stanoveného termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.
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:
Obec Středokluky, IDDS: xr8bmsb ,sídlo: Lidická č.p. 61, 252 68 Středokluky
Ing. Jiří Sobol, IDDS: nnkf8h6, místo podnikání: Hradešín č.p. 29, 282 01 Český Brod
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Obec Běloky, IDDS: mtuakzh ,sídlo: Běloky č.p. 19, 273 53 Hostouň
Obec Kněževes, IDDS: 6bjak9s ,sídlo: U Národního výboru č.p. 62, Kněževes,Středokluky
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V souladu s ust. §94m odst.2 stavebního zákona účastníkům řízení podle §94k písm.e)
stavebního zákona se oznamuje veřejnou vyhláškou zveřejněnou po dobu 15 dnů, na úřední
desce MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice a MÚ Středokluky , Lidická 61, Středokluky
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 250, 279, 468, 546, parc. č. 158/48, 158/49, 158/50, 184/5, 185/1, 185/2, 185/4,
268/3, 274/5, 274/9, 910, 1044, 1095 v katastrálním území Středokluky
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Středokluky č.p. 218, č.p. 342 a č.p. 370
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
1.Vodohospodářská společnost,s.r.o., IDDS: mzq5pp4
sídlo: Kladenská č.p. 132, 252 64 Velké Přílepy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
KŘ policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování, Riegrova č.p. 1209, 252 28 Černošice
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2
Městský úřad Hostivice, stavební úřad, IDDS: cdrb236
sídlo: Husovo náměstí č.p. 13, 253 01 Hostivice
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

