
 

   

 

 

 

Městský úřad Černošice  
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací 
Podskalská 19 
120 00 Praha 2 
 
Spis. ZN. výst.: 166277/2020/Se V Praze dne 30.08.2021 
Č.j.: MUCE 140830/2021 OSU  
vyřizuje: 
tel./e-mail: 

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

 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 
Město Mníšek pod Brdy, IČO 00242748, Dobříšská 56, 252 10  Mníšek pod Brdy 

(dále jen "stavebník") dne 18.12.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

                            Obnova komunikace – ul.Lhotecká, Mníšek pod Brdy 

na pozemku parc. č. 1269/1, 1895/1, 2911/1, 2911/2, 2911/3, 2911/7, 2911/11 v katastrálním 
území Mníšek pod Brdy. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
 

Stavba obsahuje: 
Rekonstrukce konstrukčních vrstev ulice Lhotecká, dotčen je úsek ulice od křižovatky s ulicí 
Skalecká po ulici Na Oboře. Trasa komunikace zůstane zachována, stávající vjezdy 
k nemovitostem budou zachovány a doplněny o snížené betonové obrubníky. Stávající 
betonové obrubníky budou zachovány. Při rekonstrukce se provede  ofrézovaní stávajících 
asfaltových vrstev, výměna podkladních vrstev a položení nových konstrukčních vrstev 
vozovky. Vozovka bude opatřena krytem z asfaltového betonu, bude obnoveno vodorovné 
dopravní značení- přechody pro chodce a autobusové zastávky.  
 

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, 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 ti 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  v  kanceláři   
č.111 u Městského  úřadu  Černošice,  odbor Stavební úřad,  oddělení  dopravy a  správy 
komunikací  Podskalská 19, 120 00 Praha 2,  dny    pondělí a     středa 08:00 – 12:00 a 13:00 - 
17:00    na základě vzájemné telefonické nebo emailové dohody s odpovědným referentem. 
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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. Účastník řízení 
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a 
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K 
námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při 
pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební 
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží. 

 Sdělujeme Vám , že podle §36 odts.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád u , v souladu 
s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j. 8Afs 21/2009-243., máte možnost  před 
vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k podkladům i ke způsobu jejich zjištění, 
popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne vypršení patnáctidenní lhůty 
po doručení. Po uplynutí seznámení se s podklady rozhodnutí, speciální stavební úřad 
rozhodne ve věci  

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

  
 
 

Monika Semová v.r. 
oddělení dopravy OSÚ 

Městský úřad Černošice 
"otisk razítka" 

 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách: 

• Městského úřadu Černošice 

• Městského úřadu Mníšek pod Brdy 

Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná běžet 
den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po 
posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.  
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………   Sejmuto dne: ……………………… 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
Poplatek: 
 Osvobozeno od uhrazení správního poplatku za vydání stavebního povolení podle položky 18 
bod1 písm.f) pozn.2   Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č.634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění  pozdějších předpis 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Město Mníšek pod Brdy, IDDS: 96ebwrs 
 sídlo: Dobříšská č.p. 56, 252 10  Mníšek pod Brdy 
Vlasta Dvořáková, U měšťanského pivovaru č.p. 35/9, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Hana Hoppová, U měšťanského pivovaru č.p. 35/9, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Účastníci řízení dle ust. § 109 písm. e) a f) Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním 
pozemkům: 

parc. č. 1209/1, 1266/1, 1267/6, 1267/5, 1239, 1237, 1233/2, 1233/1, 1231, 1228/2, 1226/1, 1224, 
1222/1, 1218, 1215, 1211/3, 1206/2, 1206/1, 1204/1, 1164, 1162, 1155, 1153, 1894/2, 1891, 1327/1, 
1330/1, 1330/2, 1332/2, 1334, 1336, 1426, 1428/1, 1430/1, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440/1, 1442/2, 
1443/2, 1444/1, 1445, 1447/1, 1448 v katastrálním území Mníšek pod Brdy 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Mníšek pod Brdy č.p. 1176 a č.p. 952 
 
1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve 
 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 
 sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00  Praha 411 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
  
dotčené správní úřady 
Městský úřad Mníšek pod Brdy, silniční správní úřad, IDDS: 96ebwrs 
 sídlo: Dobříšská č.p. 56, 252 10  Mníšek pod Brdy 
Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, IDDS: 96ebwrs 
 sídlo: Dobříšská č.p. 56, 252 10  Mníšek pod Brdy 
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