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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Výroková část: 

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 

16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), pověřený Krajským úřadem Středočeského kraje, 

Odborem dopravy pod sp. zn.: SZ_100946/2019/KUSK ze dne 24.7.2019 vedením stavebního řízení ve 

věci této stavby, nacházející se ve dvou správních obvodech, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 

zákon), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební 

povolení, kterou dne 24.10.2019 podala 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, 

Zborovská 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov, 

kterou zastupuje METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 

120 00  Praha 2-Nové Město 

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

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

II/116 Nová Ves pod Pleší a III/11628 Voznice – 

část II/116 Nová Ves pod Pleší 

 
(dále jen stavba) na pozemku parc. č. 2665/1, 2920/1 v katastrálním území Mníšek pod Brdy, st. p. 89, 

93/2, parc. č. 86, 87, 117/2, 121, 128/1, 128/2, 128/4, 238/4, 305/2, 306/3, 306/4, 315/10, 337/3, 337/6, 

338/1, 338/2, 355/1, 358/1, 358/2, 358/6, 358/7, 359, 360/1, 360/2, 672/3, 672/39, 687, 706/1, 706/2, 

706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 707/9, 708/1, 708/3 v katastrálním území Nová Ves pod Pleší. 
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Stavba je členěna: 

SO 101 – Komunikace II/116 

Oprava silnice II/116 v úseku od konce obce Mníšek pod Brdy ke křižovatce silnic II/116 a III/11628 

v obci Nová Ves pod Pleší, jejíž technický stav je nevyhovující. Technické řešení respektuje současné 

vedení komunikace. V rámci opravy dojde pouze k obnově dožitých konstrukčních vrstev vozovky a 

související úpravě odvodnění. Autobusové zastávky zůstávají v původních polohách. V obci Nová Ves 

pod Pleší je šířka obnovy vymezena stávajícími obrubami. V případě dopravního značení bude provedena 

obnova a doplnění současného vodorovného a svislého značení. Délka úpravy je cca 2,727 km.  

1. ETAPA – předmětem opravy je úsek silnice II/116 od km 0,000 až ke křižovatce do léčebny 

Magdaléna km 0,340. Délka úseku je 340 m.  

2. ETAPA – oprava v úseku od křižovatky s léčebnou Magdaléna km 0,340 do křižovatky Mníšecká 

x Zahořanská km 1,000. Délka opravovaného úseku je 660 m.  

3. ETAPA – oprava komunikace od křižovatky s ulicí Mníšecká a Zahořanská km 1,000 až ke 

křižovatce na Nemocnici Nová Ves pod Pleší km 1,900. Délka opravovaného úseku je 900m. 

4. ETAPA – oprava komunikace od křižovatky na Nemocnici Nová Ves pod Pleší km 1,900 až ke 

křižovatce u kaple Sv. Jana Nepomuckého km 2,300 v obci Nová Ves pod Pleší v ulici Masarykova 

třída. Délka opravovaného úseku je 400 m.  

5. ETAPA – oprava komunikace od křižovatky u kaple Sv. Jana Nepomuckého km 2,300 až do km 

2,600 v obci Nová Ves pod Pleší v ulici Masarykova třída. Délka opravovaného úseku je 300 m.  

6. ETAPA (6a. a 6b.) – oprava úseku v oblasti křižovatky km 2,845 ulic Masarykova třída a Tyršova 

ulice do km 2,920 v ulici Masarykova třída. Délka opravovaného úseku je 75 m.  

SO 103 – Propustek na II/116 

Je navržena přestavba propustku v km 1,794, který je ve špatném stavu. Konstrukce stávajícího propustku 

bude ubourána. Nový propustek bude z ocelových žebrových trub. Polohově bude nový propustek 

umístěn v místě stávajícího propustku. Délka propustku je 10 m.  

SO 201 – Most na II/116 v km 2,011 

Stávající most převádí komunikaci II/116 přes vodoteč z rybníka v obci Nová Ves pod Pleší. Zde dojde 

k opravě vozovky v rámci SO 101. Dojde k sanaci spodní části konstrukce. V rámci rekonstrukce bude 

provedeno odláždění lomovým kamenem na vtoku a výtoku a na svazích nad čely mostu.  

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracovala Autorizovaná inženýrka pro dopravní stavby Ing. Jana Křivánková (ČKAIT 0013197); 

případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Před zahájením zemních prací je nutno, aby stavebník vytyčil podzemní zařízení nacházející se 

v prostoru staveniště a v případě jejich existence dbal na to, aby nedošlo k jejich porušení. 

4. Upozorňujeme na povinnost vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., předem 

oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR. 

5. Stavební práce budou probíhat za výrazného dopravního omezení. Před samotnou realizací stavby 

bude Policii ČR DI Příbram v dostatečném časovém předstihu (cca 60 – 90 dní) předložen nový 

návrh dopravně inženýrských opatření zohledňujících aktuální situaci, zpracovaný subjektem 

oprávněným k navrhování dopravního značení.  

6. O stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených komunikacích (dopravního značení) z důvodu 

výstavby bude požádáno u příslušného silničního správního úřadu (tj. Městský úřad Dobříš, odbor 

výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby – úsek dopravy a silničního hospodářství). 

7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích:  

a) Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, koordinované závazné stanovisko č.j.: 

MDOB 21147/2019/Týr, sp. zn.: MDOB/4526/2019/VŽP ze dne 24.6.2019 a společné vyjádření 

č.j.: MDOB 47682/2019/Týr, sp. zn.: MDOB/10003/2019/VŽP ze dne 11.12.2019: 

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ochrana 

ovzduší a odpadové hospodářství vydal závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady - ve kterém 

souhlasí s umístěním a provedením stavby: 

- původce odpadů je povinen archivovat doklady o předání odpadů oprávněné osobě po dobu pěti let. 
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- upozorňujeme na dodržování povinností daných zákonem o odpadech, zejména povinností původců 

odpadů dle §16 tohoto zákona.  

- původce odpadů je povinen o odpadech vznikajících během stavby a způsobu jejich odstranění nebo 

využití vést evidenci a předložit je spolu s doklady o předání odpadu oprávněné osobě při závěrečné 

kontrolní prohlídce. 

- upozorňujeme na novou vyhlášku  č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs 

vedlejším produktem nebo přestává být odpadem účinnou od 1.6.2019.  Vyhláška definuje podmínky 

při jejichž splnění je možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt, s nímž 

nemusí být nakládáno v režimu zákona o odpadech.  

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, lesní 

hospodářství a myslivost: 

- upozorňujeme, že lesní pozemky nesmí být využity jako skládka materiálu či jako zařízení staveniště 

(§ 13 odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění).   

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ekologie 

krajiny a zemědělství: 

- upozorňujeme, že v rámci provádění veškerých stavebních prací je nutné respektovat ochranu dřevin 

ve smyslu ust. § 7 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 

jen „ZOPK“) a dále respektovat ust. § 8 ZOPK.  

 

b) Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí, stanovisko dotčeného orgánu v oblasti 

ochrany životního prostředí sp. zn.: S-MUCE 44929/2019 OŽP/Ska ze dne 21.8.2019: 

Odpadové hospodářství – pře realizaci předmětného záměru jsou všechny subjekty povinny 

dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. a souvisejícími předpisy.  

Orgán státní správy lesů - v souvislosti se stavbou v těsné blízkosti lesa zdejší úřad investora 

potažmo dodavatele stavby upozorňuje na základní zásady ochrany lesních porostů a pozemků 

určených k plnění funkcí lesa, zejména ve smyslu ust. § 11 odst. 1, 13 odst. 1 a 20 odst. 1 lesního 

zákona, a z nich vyplývající zákazy:  

- těžby a poškozování stromů a keřů lesních dřevin, využívání lesních pozemků k deponiím stavebního, 

výkopového či jiného materiálu, a to ani dočasně, jízdy a stání motorových vozidel v lese.  

c) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava zn.: PVL-37114/2019/240/Má/PVL-

11183/2019/SP ze dne 11.6.2019: 

- záměr je třeba souhlasně projednat se správcem dotčeného OPVZ. Stavba bude provedena v souladu 

s omezeními danými jejím umístěním v ochranném pásmu vodního zdroje. 

- stavebními úpravami mostu přes Novoveský potok a přestavbami jednotlivých propustků na vodních 

tocích nebude zmenšena jejich průtočná kapacita. Přebudované propustky a jejich opevnění bude 

plynule výškově i směrově navazovat na stávající koryta vodních toků. 

 

d) Policie ČR KŘ Středočeského kraje Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát – č.j.: KRPS-

148631-1/ČJ-2019-011106 ze dne 21.6.2019: 

- veškeré DZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou č. 294/2015 Sb., a bude osazeno 

v souladu s platnými TP subjektem oprávněným k instalaci dopravního značení.  

- před samotnou realizací stavby požadujeme v dostatečném časovém předstihu (cca 60 – 90 dní) 

předložit nový návrh dopravně inženýrských opatření zohledňujících aktuální situaci, zpracovaný 

subjektem oprávněným k navrhování dopravního značení.  

 

e) Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Vltavy zn. LCR0021161/2019 ze dne 19.7.2019: 

- ve věci dotčení pozemků 2665/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, 358/1,358/2, 359, 360/1 k.ú. Nová Ves pod 

Pleší je nutné písemné projednání stavby s LČR, s.p. LZ Konopiště. Kontaktní adresa: LZ Konopiště, 

Konopiště 12, 256 01  Benešov u Prahy, e-mail: lz6@lesycr.cz. 

- rekonstrukce propustků bude respektovat platné normy vztahující se k navrhování těchto objektů. 

Konkrétně se jedná o ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 

komunikacemi a vedeními a ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. 

- v blízkosti toků nebude skladován žádný stavební, výkopový ani jiný interní materiál, jehož 

splavováním do toků by mohlo dojít ke snížení kapacity koryt nebo změně jejich nivelet.  

- veškeré objekty vybudované v rámci akce zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního 

nástupce, který nese odpovědnost za škody způsobené při stavbě nebo provozu díla.  

mailto:lz6@lesycr.cz
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- akce bude realizována dle předložené PD, případné změny budou opětovně předloženy naší správě 

k odsouhlasení.  

f) Město Mníšek pod Brdy – stanovisko č.j.: MMpB-OSMI/5463/19-4/2019-koup ze dne 26.6.2019: 

- upozorňujeme investora, že stavbou dojde ke střetu s vedením kanalizačního a vodovodního řadu a 

veřejného osvětlení. O vytyčení a stanovení podmínek pro realizaci stavby je nutné požádat 

provozovatele 1.SČV, a.s. a Eltodo Citelum, s.r.o. 

 

g) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j: 677135/19 ze dne 28.6.2019: 

- dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s..  

- společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. za podmínky splnění bodu (III) tohoto 

vyjádření souhlasí, aby stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném 

v žádosti, provedl stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 

stavebního zákona. Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen se řídit Všeobecnými 

podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.  

 

h) ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0101136455/2019 ze dne 27.6.2019:  

- bude respektováno stávající energetická zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. (podzemní vedení a 

nadzemní vedení NN a VN) vč. dodržení jeho ochranného pásma podle zákona č. 458/2000 Sb.  

8. Během stavby musí být aplikována opatření proti zvýšené prašnosti, bude-li k ní docházet. Sypké 

materiály a zvlášť prášivé materiály dovážené nebo odvážené ze stavby musí být v souladu se 

zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zajištěny tak, aby nedocházelo k 

nadměrnému znečišťování ovzduší. 

9. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění ani poškození stávajících komunikací. 

10. Plochy zařízení staveniště budou řádně zajištěny. Budou mít vyznačené hranice např. zábranami nebo 

výstražnou páskou, apod.  

11. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem – název a sídlo stavebního podnikatele budou 

oznámeny speciálnímu stavebnímu úřadu 15 dní před zahájením stavebních prací.   

12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby a to 

v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek.  

13. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

14. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.  

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 

00  Praha 5-Smíchov 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.10.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 

uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.  

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy stanovil dne 24.7.2019 pod sp. zn.: 

SZ_100946/2019/KUSK, že stavební řízení ve shora uvedené věci, nacházející se ve dvou správních 

obvodech, povede jako speciální stavební úřad MěÚ Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí.  

Ke stavbě vydal Městský úřad Mníšek pod Brdy – stavební úřad sdělení č.j.: MMpB-SÚ/5737/19-

859/2019-Hrš ze dne 30.07.2019, že stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném 

území a Městský úřad Nový Knín – stavební úřad sdělení č.j.: MUNK/1383/2019/STAV-Čer ze dne 

17.6.2019, že stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 

Speciální stavební úřad opatřením č.j.: MDOB 46336/2019/Ská ze dne 25.11.2019 oznámil zahájení 

stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 

odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště 

byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 
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do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 

stanoviska.  

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 

požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 

povolení stavby. 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, koordinované závazné stanovisko č.j.: 

MDOB 21147/2019/Týr, sp. zn.: MDOB/4526/2019/VŽP ze dne 24.6.2019 a společné vyjádření č.j.: 

MDOB 47682/2019/Týr, sp. zn.: MDOB/10003/2019/VŽP ze dne 11.12.2019. 

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – sp. zn.: 

SZ_068692/2019/KUSK-2 ze dne 4.6.2019 a SZ_068687/2019/KUSK ze dne 28.6.2019. 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát – č.j.: 

KRPS-148631-1/ČJ-2019-011106 ze dne 21.6.2019. 

- Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí, stanovisko dotčeného orgánu v oblasti ochrany 

životního prostředí sp. zn.: S-MUCE 44929/2019 OŽP/Ska ze dne 21.8.2019. 

- Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací – sp. zn.: 

výst.:47473/2019/Se ze dne 21.10.2019. 

- Městský úřad Mníšek pod Brdy – stavební úřad sdělení č.j.: MMpB-SÚ/5737/19-859/2019-Hrš ze 

dne 30.07.2019. 

- Město Mníšek pod Brdy – stanovisko č.j.: MMpB-OSMI/5463/19-4/2019-koup ze dne 26.6.2019. 

- Městský úřad Nový Knín – stavební úřad sdělení č.j.: MUNK/1383/2019/STAV-Čer ze dne 

17.6.2019. 

- Obec Nová Ves pod Pleší – č.j.: NVES 896/2019 ze dne 4.9.2019. 

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava zn.: PVL-37114/2019/240/Má/PVL-

11183/2019/SP ze dne 11.6.2019. 

- Obvodní báňský úřad pro území Hl. města Prahy a kraje Středočeského – zn.: SBS 

18624/2019/OBÚ-02-1 ze dne 5.6.2019. 

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Příbrami – 

sp. zn.: S-KHSSC 27419/2019 ze dne 4.6.2019. 

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – ev. č. PB-264-2/2019/PD ze dne 12.6.2019. 

- Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Vltavy, Benešov – zn.: LCR0021161/2019 ze dne 

19.7.2019. 

- Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou. 

- Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha – sp. zn.: MP-SOP2290/19-2/Kr ze dne 24.10.2019. 

- ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0101136455/2019 ze dne 27.6.2019. 

- Družstvo Eurosignal - vyjádření k existenci sítí č.j. 2019990301 ze dne 8.7.2019. 

- Telco Pro Services, a.s. - vyjádření k existenci sítí zn.: 0200930755 ze dne 27.8.2019. 

- ČEZ ICT Services, a.s. - vyjádření k existenci sítí zn.: 0700071454 ze dne 27.6.2019. 

- GridServices, s.r.o. - vyjádření k existenci sítí zn.: 5001955519 ze dne 15.7.2019. 

- 1. SČV, a.s. - vyjádření k existenci sítí z.: TÚP/019800032585/19 ze dne 17.7.2019. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j: 677135/19 ze dne 28.6.2019. 

- Alfa Telecom s.r.o. – vyjádření k existenci sítí ze dne 29.10.2018. 

- ČD- Telematika a.s. - vyjádření k existenci sítí č.j.: 1201910776 ze dne 28.6.2019. 

- ELTODO Citelum, s.r.o. - vyjádření k existenci sítí ze dne 8.11.2018. 

- České Radiokomunikace a.s. - vyjádření k existenci sítí zn.: UPTS/OS/222614/2019 ze dne 

28.6.2019. 

- Kovohutě Holding DT, a.s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 7.11.2018. 

- UVR Mníšek pod Brdy a.s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 8.11.2018. 

- Energie AG, MTH Kolín  s.r.o. - vyjádření k existenci sítí ze dne 4.6.2019. 

- Nemocnice Na Pleši s.r.o – stanovisko ze dne 19.6.2019. 

- Vodafone CR a.s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 27.6.2019. 

- T-mobile CR a.s. - vyjádření k existenci sítí zn.: E25331/19 ze dne 27.6.2019. 

- Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., - vyjádření k existenci sítí zn.: O191-9680/2019 ze dne 

24.6.2019. 
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- Vodárenská společnost Beroun, s.r.o. - vyjádření k existenci sítí zn.: OVS19_001 ze dne 31.5.2019. 

- Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. - vyjádření k existenci sítí č.j.: 175/19 ze dne 

11.6.2019. 

- ČEPRO, a.s .- vyjádření k existenci sítí sp. zn.: 8538/19 ze dne27.6.2019. 

 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 414, 532 v katastrálním území Malá Hraštice, st. p. 1/1, 1/2, 10, 14, 18, 20, 28, 29/1, 29/3, 

30/1, 30/2, 33, 34/2, 35/2, 36, 38, 39, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49/1, 52/2, 53/1, 54, 55, 56/1, 

56/3, 56/4, 60, 62/1, 64, 65/1, 65/2, 66, 87, 93/1, 96, 108, 109, 115, 148, 161, 162, 539, 619, 772, 

830, parc. č. 29, 35, 47, 83/5, 85, 100/2, 117/1, 125/1, 125/6, 126, 127, 128/3, 129, 132/2, 134/1, 

134/2, 135/1, 137, 238/5, 238/18, 238/19, 305/1, 306/11, 306/13, 308, 311, 315/5, 315/6, 315/9, 

324/245, 324/246, 333/3, 333/17, 337/4, 337/5, 337/8, 337/9, 337/10, 337/11, 337/12, 337/13, 

337/14, 337/15, 337/17, 337/18, 337/19, 337/23, 337/24, 337/27, 337/28, 337/29, 337/30, 337/31, 

337/34, 337/38, 337/39, 337/41, 337/42, 337/58, 337/68, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 338/8, 

338/9, 338/10, 343/1, 343/3, 349/19, 349/25, 355/7, 355/10, 355/11, 358/8, 672/6, 672/7, 672/14, 

672/19, 672/23, 672/25, 672/26, 672/32, 672/45, 685/2, 707/2, 707/3, 708/4, 710/2, 710/3, 710/7, 

710/8, 750/1, 785 v katastrálním území Nová Ves pod Pleší. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Nová Ves pod Pleší č.p. 80, č.p. 64, č.p. 61, č.p. 28, č.p. 58, č.p. 18, č.p. 73, č.p. 17, č.p. 15, č.p. 12, 

č.p. 74, č.p. 70, č.p. 11, č.p. 68, č.p. 8, č.p. 7, č.p. 6, č.p. 71, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 34, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 

367, č.p. 60, č.p. 55, č.p. 65, č.p. 52, č.p. 192, č.p. 53, č.p. 81, č.p. 87, č.p. 88, č.p. 99, č.p. 100, č.p. 

106, č.p. 126, č.p. 143, č.p. 144 a č.p. 366. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje 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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené 

stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 

stavebníkem. 

Při provádění stavby je stavebník povinen 

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 

podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení 

stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech 

oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu, 

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 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. 
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- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 

doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, 

umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se 

zúčastnit, 

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 

zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, 

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

  

Skálová Zuzana 

referentka oddělení výstavby 

 

 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Dobříš, MěÚ Mníšek pod 

Brdy a OÚ Nová Ves pod Pleší. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen. 

 

Obdrží: 

účastníci řízení (dodejky) 

1. METROPROJEKT Praha a.s., IDDS: ejde68g 

 sídlo: náměstí I. P. Pavlova č.p. 1786/2, 120 00  Praha 2-Nové Město 

 zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 

2. Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště, IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

3. Město Mníšek pod Brdy, IDDS: 96ebwrs  

 sídlo: Dobříšská č.p. 56, 252 10  Mníšek pod Brdy - se žádostí o vyvěšení a sejmutí na úřední 

desce a vrácení zpět. 
4. Josef Janouš, Masarykova třída č.p. 31, 262 04  Nová Ves pod Pleší 

5. Jaroslava Janoušová, Masarykova třída č.p. 31, 262 04  Nová Ves pod Pleší 

6. Radka Neugebauerová, Bělocerkevská č.p. 584/25, 100 00  Praha 10-Vršovice 

7. Adam Roučka, Mostecká č.p. 55/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 

8. Obec Nová Ves pod Pleší, IDDS: 8hubgzm 

 sídlo: Masarykova třída č.p. 90, 262 04  Nová Ves pod Pleší - se žádostí o vyvěšení a sejmutí na 

úřední desce a vrácení zpět. 
9. Radek Flek, Rašínovo nábřeží č.p. 1781/64, 120 00  Praha 2-Nové Město 

10. Hana Fleková, Rašínovo nábřeží č.p. 1781/64, 120 00  Praha 2-Nové Město 

11. Pavel Pleiner, Malá Hraštice č.p. 135, 262 03  Nový Knín 

12. Vlasta Vitásková, Masarykova třída č.p. 88, 262 04  Nová Ves pod Pleší 

13. Renata Peták Varhanová, Masarykova třída č.p. 143, 262 04  Nová Ves pod Pleší 
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14. Residential development a.s., IDDS: u4tf2nq 

 sídlo: Terronská č.p. 958/61, 160 00  Praha 6-Bubeneč 

15. Ing. Michal Zouzal, Na Pernikářce č.p. 933/22, 160 00  Praha 6-Dejvice 

16. Ing. Eva Zouzalová, Na Pernikářce č.p. 933/22, 160 00  Praha 6-Dejvice 

17. RNDr. Michael Kotík, Václavkova č.p. 301/8, 160 00  Praha 6-Dejvice 

18. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

19. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

20. Hana Nováková, Na Place č.p. 39, 262 04  Nová Ves pod Pleší 

21. Václav Forman, Masarykova třída č.p. 52, 262 04  Nová Ves pod Pleší 

22. Jaroslava Formanová, Masarykova třída č.p. 52, 262 04  Nová Ves pod Pleší 

  

Ostatním účastníkům stavebního řízení se v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 25 odst. 3 

správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou.  

 

 

dotčené orgány (doporučeně) 

23. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01  Dobříš 

24. Městský úřad Nový Knín, stavební úřad, IDDS: xqjbgzr 

 sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 1, 262 03  Nový Knín 

25. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 

 sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00  Praha 5-Smíchov 

26. Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací, IDDS: 

u46bwy4 

 sídlo: Riegrova č.p. 1209, 252 28  Černošice 

27. Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4 

 sídlo: Karlštejnská č.p. 259, 252 28  Černošice 

28. Městský úřad Mníšek pod Brdy - Stavební úřad, IDDS: 96ebwrs 

 sídlo: Dobříšská č.p. 56, 252 10  Mníšek pod Brdy 

29. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 

30. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Příbrami, 

IDDS: hhcai8e 

 sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00  Praha 2-Nové Město 

31. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73 

 sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01  Kladno 1 

32. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u 

 sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 

33. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát, IDDS: 

2dtai5u – KRPS-148631-1/ČJ-2019-011106 

 sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 

34. Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 

  

na vědomí 

35. Nemocnice Na Pleši s.r.o., IDDS: jceb89s 

 sídlo: Nová Ves pod Pleší č.p. 110, 262 04  Nová Ves pod Pleší 

36. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf 

 sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01  Beroun 1 
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