
 
Č.j.  : 174787/2018-MURI/OSAD                  
Č.ev: 230029/2018                        
Vyřizuje: Marie Raková DiS.
Počet stejnopisů  23

14.12.2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského karje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

ROZHODNUTÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. 
třídy, MK a veřejně přístupných účelových komunikací 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") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona 
žádost o stavební povolení, kterou dne  4.7.2018 podala:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského karje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ: 00066001, kterou 
zastupuje Atelier PROMIKA, s.r.o., Muchova 9, 160 00 Praha 6, IČ: 26080273, který zastupuje Ing. Eva Burešová

 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c vyhlášky       
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

I. vydává

   stavební povolení
na stavbu nazvanou:

„II/113 MUKAŘOV - STRUHAŘOV“

                                                                                                                                        

na pozemcích parc. č. 1051/1 v katastrálním území Srbín, parc. č. 957/17, 1051/4 v katastrálním území Svojetice, 770, 
770/1, 721/73 v katastrálním území Struhařov u Mnichovic a parc. č. 1691/1 v katastrálním území Zvánovice.  

Stavba obsahuje:

Jedná se o rekonstrukci vozovky silnice II/113 Mukařov – Struhařov. Provozní staničení km 15,224 – 19,900. Součástí 
je pročištění systému odvodnění (propustky, příkopy) a nezpevněných krajnic od nánosů. Součástí je také oprava 
poškozených propustků (2 ks). Délka řešeného úseku je 4 676 m. 
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Konstrukce zpevněných povrchů:

Konstrukce vozovky (typ 1)
TDZ IV – zesílení vozovky – navýšení nivelety o 10 mm

Spojovací postřik emulzní PS-C C 60 0,35 kg/m2 ACO 11+ 50/70 40mm
Spojovací postřik emulzní PS-C 0,60 kg/m2 ACL 16+ 50/70 70mm
Lokální oprava trhlin a jiných poruch TP 115
Částečná sanace krajnic*
Očištění a zametení odfrézovaného povrchu 
Odfrézování povrchu s reprofilací příčného sklonu

* Částečná sanace krajnic
Překrytí podélné spáry výztužnou geomříží ACP 16+ 50/70 50mm
Štěrkodrť ŠDA 0/32 GE 150mm
Odstranění konstrukčních vrstev vozovky od nivelety, přehutnění

Konstrukce vozovky (typ 2)
TDZ IV – zesílení vozovky – navýšení nivelety o 15 mm

Spojovací postřik emulzní PS-C 60 0,35 kg/m2 BBTM 8 A+ 50/70 25mm
Spojovací postřik emulzní PS-C 60 0,60 kg/m2 ACL 16+ 50/70 50mm
Obnova podkladních vrstev za studena RS 0/32 C3/4 CA TP 208 180mm
Očištění a odfrézování povrchu
Odfrézování povrchu s reprofilací příčného sklonu 60mm

Konstrukce vozovky (typ 3)
TDZ IV – zesílení vozovky – navýšení nivelety o 10 mm

Spojovací postřik emulzní PS-C 60 0,35 kg/m2 ACO 11+ 50/70 40mm
Spojovací postřik emulzní PS-C 60 0,60 kg/m2 ACL 16+ 50/70 70mm
Obnova podkladních vrstev za studena RS 0/32 CA TP 208 180mm
Lokální sanace krajnic **
Očištění a zametení s reprofilací příčného sklonu 100mm

** Lokální sanace krajnic 
Dosypání do úrovně okolní konstrukce vozovky (R-mat) ŠDA 0/32 GE 180mm
Separační geotextilie
Výměna zeminy v podloží (aktivní zóna)
Odstranění konstrukčních vrstev od nivelety

Konstrukce odrazných proužků
Betonová dlažba DL 60mm
Lože z drtě L 30mm
Štěrkodrť ŠDB 150mm

Konstrukce vjezdů na pozemky 
Betonová dlažba DL 80mm
Lože z drtě L 40mm
Štěrkodrť ŠDB 200mm
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval 
Atelierpromika s.r.o. se sídlem Muchova 9/223, 160 00 Praha 6, odpovědný projektant autorizovaný inženýr 
pro dopravní stavby Ing. Jiří Ctibor, ČKAIT - 0012627, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení speciálního stavebního úřadu. 

2) Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
prací a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

4) Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších 
předpisů.

5) Při realizaci stavby musí být splněny požadavky na provádění staveb podle § 160 stavebního zákona.
6) Stavba bude prováděna dodavatelsky, zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného 

projektu a platných předpisů.  Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník speciálnímu 
stavebnímu úřadu jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.

7) Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
8) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9) Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby provedeny 

a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Doklady o provedených zkouškách a doklad   
likvidaci odpadů doloží k závěrečné kontrolní prohlídce.

10) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě osobou pověřenou.
11) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek “STAVBA  

POVOLENA“, který obdrží stavebníci po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn 
před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do kolaudace stavby.

12) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí, 
aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých správců sítí.

13) Při realizaci stavby musí být splněny podmínky vydané souhrnným stanoviskem ve vyjádření odboru 
životního prostředí MěÚ Říčany ze dne 2.7.2018č.j.  35787/2018/MURI/OŽP/00354

14) Budou dodrženy podmínky ve vydaném vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne  26.6.2018 zn. 1099057145
 V zájmovém území se nachází 
- nadzemní síť vysokého a nízkého napětí
- podzemní síť vysokého a nízkého napětí
- trafostanice
Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace

         a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.
-zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel místně příslušné   
provozní služebně, včetně spojení na odpovědného pracovníka provádějící firmy

-výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny až po vytýčení 
jejich trasy zaměstnanci místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy, které bude 
provedeno na náklady žadatele v souladu s bezpečnostními předpisy
Stavební podnikatel musí od stavebníka prokazatelně obdržet kopii vyjádření ČEZ Distribuce a.s. a je povinen se 
řídit všemi podmínkami uvedenými v tomto vyjádření. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi 
svým podpisem a zápisem do stavebního deníku.
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15) Budou splněny podmínky Cetin a.s. ze dne 12.6.2018 č.j. 637254/18
Stavební podnikatel musí od stavebníka prokazatelně obdržet kopii vyjádření Cetin a.s. a je povinen se řídit všemi 
podmínkami uvedenými v tomto vyjádření. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým 
podpisem a zápisem do stavebního deníku.
16) Budou splněny podmínky 1.SčV a.s. ze dne 25.6.2018 zn. TÚŘ/O18800039548/18

Stavební podnikatel musí od stavebníka prokazatelně obdržet kopii vyjádření 1SčV a.s. a je povinen se řídit všemi 
podmínkami uvedenými v tomto vyjádření. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým 
podpisem a zápisem do stavebního deníku.

       17) Budou splněny podmínky GridServices s.r.o. ze dne 27.7.2018 zn. 5001754725
       Stavební podnikatel musí od stavebníka prokazatelně obdržet kopii vyjádření GridServices s.r.o. a je povinen se            

řídit všemi podmínkami uvedenými v tomto vyjádření. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi 
svým podpisem a zápisem do stavebního deníku.
Budou dodrženy podmínky Lesy ČR ze dne 12.10.2018 č.j. LCR954/003660/2018
Stavební podnikatel musí od stavebníka prokazatelně obdržet kopii vyjádření Lesy ČR a je povinen se řídit všemi 
podmínkami uvedenými v tomto vyjádření. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým 
podpisem a zápisem do stavebního deníku.

18) Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR DI Praha venkov – JIH ze dne 22.6.2018 č.j. 
KRPS-177794-2/ČJ-2018-011406
19) Budou dodrženy podmínky vydané v závazném stanovisku HZS Středočeského kraje ze dne 12.6.2018 Ev.č. 
KO – 747 – 2/2018/PD
Řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a umožnit příjezd a průjezd 
požární technice ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním 
hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.
Kopie rozhodnutí o uzavření místní komunikace, případně omezení provozu na pozemních komunikacích, včetně 
situačního plánku a stanovení objízdných tras bude zasláno na HZS SK 15 dní předem.    
20) Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn přístup na přilehlé pozemky a do okolních nemovitostí pro 
rezidenty. Budou zde instalovány cedule upozorňující na výstavbu komunikace a na pohyb vozidel stavby v ulici.
21) Staveništní doprava – vjezd a výjezd do/ze stavby je navržen z přilehlé komunikace.
22) V dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací bude předloženo dopravně inženýrské opatření 
pro stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle TP 66 odsouhlasené Policií ČR DI Praha venkov – JIH.

       23) V rámci kolaudačního řízení bude provedeno veškeré dopravní značení v souladu se zákonem č. 361/2000
       Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v souladu s ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436.
       24) V průběhu stavebních prací budou prováděna opatření k minimalizaci prašnosti v okolí stavby (kropení
       apod.)  Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna.
       25) Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí.
       Stavebník nebude provádět stavební činnosti, které způsobují nadměrný hluk, prašnost či jiným způsobem
       obtěžující okolí v pozdních večerních hodinách.
       26) Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace.

Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné, popř. zpevnit štěrkem 
nebo panely.

       27) Při poškození silnice, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, anebo
       ohrozit bezpečnost silničního provozu, musí ten, kdo poškození způsobil, tuto skutečnost neprodleně
       oznámit vlastníkovi pozemní komunikace a uhradit mu náklady spojené s odstraněním poškození
       a s uvedením komunikace do původního stavu; může se též dohodnout, že poškození odstraní sám.
      28)  Pro stavbu komunikace  je  určen plán kontrolních prohlídek, který bude v průběhu stavby aktualizován,
        např.:

 - zahájení stavby (vytýčení, předání staveniště)
 - kryty z dlažby, asfalt
 - kontrola závěrečná před vydáním kolaudačního souhlasu

      29) Dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., nesmí být stavba užívána bez kolaudačního souhlasu.
      30) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři (§ 122 odst. 6 stavebního
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zákona a dle § 18i Vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu), který je přílohou č. 12 vyhlášky.

      31) Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené rozhodnutími, závaznými stanovisky
            a vyjádřeními dotčených správních orgánů a dotčených správců, kteří spolupůsobili v řízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 správního řádu):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského karje

Odůvodnění:

Dne 4.7.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo 
zahájeno stavební řízení.

Dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, byl vydán souhlas s vydáním 
stavebního povolení speciálním stavebním úřadem MěÚ Říčany, odbor správních agend a dopravy na stavbu 
nazvanou: 

„II/113 MUKAŘOV - STRUHAŘOV“

na pozemcích parc. č. 1051/1 v katastrálním území Srbín, parc. č. 957/17, 1051/4 v katastrálním území Svojetice, 770, 
770/1, 721/73 v katastrálním území Struhařov u Mnichovic a parc. č. 1691/1 v katastrálním území Zvánovice.  

Speciální stavební  úřad oznámil  zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
opatřením ze dne 8.11.2018.  Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od 
ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stanoveném termínu nebyly námitky uplatněny. 

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 výstavbu a podmínky územního rozhodnutí 
o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy tyto doklady:
Vyjádření Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  ze dne 12.6.2018 č.j. 637254/18
Vyjádření ČEZ Distribuce a.s.  ze dne  26.6.2018 zn. 1099057145
Souhlas ČEZ Distribuce a.s.  ze dne  20.7.2018 zn. 001099405597
Závazné stanovisko MěÚ v Říčanech odboru územního plánování a regionálního rozvoje ze dne 27.9.2018  č.j. 
38207/2018-MURI/OUPRR/1177
Závazné stanovisko MěÚ v Říčanech, OŽP ze dne 3.9.2018 č.j. 114844/2018-MURI/OŽP-00081
Souhrnné vyjádření MěÚ v Říčanech, OŽP ze dne 2.7.2018č.j.  35787/2018/MURI/OŽP/00354
Stanovisko OSAD MěÚ v Říčanech, ze dne 1.10.2018 č.j. 142602/2018-MURI/OSAD
Stanovisko Pražská plynárenská a. s.  ze dne 16.7.2018 zn. 2018/OSDS/04709
Stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 27.7.2018 zn. 5001754725
Stanovisko Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 23.7.2018 č.j. SR/1495/SC/2018-2
Vyjádření Státní pozemkový úřad ze dne 14.8.2018 zn. SPU 360049/2018
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Vyjádření k posouzení Lesy ČR ze dne 28.8.2018 č.j. LCR954/003220/2018
Vyjádření k finálnímu posouzení Lesy ČR ze dne 12.10.2018 č.j. LCR954/003660/2018
Souhlas Lesy ČR ze dne 19.10.2018 č.j. LCR006/00292/2018
Rozhodnutí Krajský úřad středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 11.7.2018   č.j. 
074244/2018/KUSK
Vyjádření Policie ČR DI Praha venkov - JIH ze dne 22.6.2018 č.j. KRPS-177794-2/ČJ-2018-011406
Závazné stanovisko HZS SK ze dne 12.6.2018 Ev.č. KO – 747 – 2/2018/PD
Vyjádření Provozování a výstavba vodovodů a kanalizací ze dne 13.8.2018 zn. AP-18-000-184
Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 28.6.2018 zn.: 2643/2018
Stanovisko MO ze dne 11.9.2018 zn. 102917/2018-1150-OÚZ-PHA
Vyjádření 1.SčV a.s., Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10 ze dne 25.6.2018 zn. TÚŘ/O18800039548/18
Souhlas obce Mukařov ze dne 27.6.2018 
Souhlas obce Svojetice ze dne 27.6.2018
Souhlas obce Struhařov ze dne 30.10.2018
Souhlas obce Zvánovice ze dne 13.6.2018
Bezbariérové prostředí o.p.s. ze dne 20.6.2018 zn. 110180270
Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice ze dne 17.7.2018 č.j. KHSSC 30916/2018
Vyjádření Radiokomunikace a.s. ze dne 14.6.2018 zn. UPTS/OS/196125/2018
Vyjádření T-Mobile a.s. ze dne 11.6.2018 zn. E21661/18
Vyjádření Vodafone a.s. ze dne 11.6.2018 zn. MW000008531783316 
Povodí Vltavy ze dne 25.7.2018 zn. 39602/2018-242/Ma
Plná moc ze dne 25.1.2018 (29.1.2018)
Plná moc ze dne 30.1.2018

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními 
předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska 
a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí

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

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

        
Upozornění:
Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost 
oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 
týdny před započetím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 
118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění 
oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále 
vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní 
památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je 
k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946) nebo 
Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i.
(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).
Účastníci řízení – další dotčené osoby a instituce: při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel speciální 
stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona a zahrnul do okruhu účastníků řízení stavebníka, vlastníky 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946
http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html
http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html
http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html
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pozemků a staveb, na kterých je stavba umístěna, vlastníky sousedních staveb anebo sousedních pozemků a staveb 
na nich, jejichž vlastnické právo může být stavbou přímo dotčeno. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) 
pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníkem řízení jsou rovněž vlastníci 
vedení technické infrastruktury, na které se stavba napojuje a kteří mohou být stavbou dotčeni: Obec Mukařov, Obec 
Struhařov, Obec Svojetice, Obec Zvánovice, ČEZ Distribuce a.s., CETIN a.s.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 152 stavebního zákona (při 
nedodržení se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu 
být uložena pokuta) a § 157 stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího speciálního stavebního 
úřadu. Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

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

Speciální stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou projektovou dokumentaci stavebníkovi, 
případně dalším osobám podle 115 odst. 3 stavebního zákona a předá štítek o povolení stavby. Stavebník je povinen 
štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 
odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu 
platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním 
žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

                                  Jiří Karásek 
                              oprávněná úřední osoba

                                                                                                                           „otisk úředního razítka“

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, se nevybírá.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
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Doručí se:
°   účastníci řízení: 

(dle § 27 odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád)
                Krajská správa údržba silnic Středočeského karje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Mukařov 
Obec Struhařov, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov
Obec Mukařov, Příčná 11, 251 62 Mukařov 

   Obec Zvánovice, Růžové mán. 158, 251 64 Ondřejov
(dle § 27 odst. 2, zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád)

majitelé sousedních pozemků dle parcelního čísla vyvěšením na úřední desce:
parc. č. 590/17, 598/74, 637/2, 662/31, 662/62, 662/32, 662/2, 598/74, 592, 598/84, 662/4, 662/70, 1003/3, 598/140, 
610/50, 610/2, 633/3, 633/4, 598/65, 629/2, 630/2, 630/10, 630/11, 630/6, 630/7, 630/5, 630/4, 598/116, 598/115, 
630/3, 598/37, 1016/2, 483/14, 624/5, 630/8, 483/12, 483/13, 397/71, 480/2, 624/2, 624/4, 380/2, 380/1, 1072, 1063, 
958/2, 958/1, 958/5, 958/2, 1051/2, 958/12, 1051/3, 958/15, 958/3, 958/13, 958/14, 1064, 397/4, 397/1, 397/3, 369/4, 
369/12, 368/1, 368/4, 369/8, 362/1, 367/2, 367/5, 368/3, st. č. 271, 234, 114, 143, 106/2, 74, 75, 73, 76/3, 76/2, 76/1, 
63/1, 241, 131 v katastrálním území Srbín, parc. č. 82, 77/2, 77/1, 78/2, 75/2, 51/33, 75/1, 51/32, 51/1, 74, 1032/2, 58/2, 
59/3, 59/1, 59/4, 1032/3, 59/5, 60/1, 61, 62/1, 67, 66, 62/9, 62/13, 51/19, 65/2, 64, 51/20, 51/31, 1034/1, 51/22, 51/24, 
51/26, 51/28, 127/37, 127/18, 127/10, 127/9, 127/13, 127/6, 127/7, 1064, 40/7, 41/3, 51/30, 1031, 42/1, 41/2, 957/17, 
957/1, 957/11, 957/12, 957/17, 1056/1, 30/2, 30/8, 1074, 1073/1042/4, 1042/9, 1062, 1042/8, 1043/11, 957/7, 1051/3, 
1042/2, 2/2, 207/1, 1052, 206/12, 206/24, 206/16, 206/4, 206/31, 206/8, 206/5, 206/9, 206/13, 206/18, 206/1, 1106, 
1080, 206/20, 206/2, 206/21, 206/36, 205/1, 187/8, 187/7, 187/1, 206/11, 186/8, 186/9, 186/6, 186/13, 183/172, 
186/12, 186/11, 183/51, 183/62, 186/5, 183/15, 183/73, 183/59, 183/174, 183/28, 183/181, 183/7, 183/84, 183/167, 
183/144, 183/13, 183/27, 183/186, 183/26, 183/152, 183/175, 183/18, 183/66, 1051/2, 183/54, 183/9, 183/17, st. č. 384, 
132/4, 132/3, 31/2, 31/1, 29, 30/2, 30/1, 28/1, 22, 175, 21/1, 179, 176, 141, 9/2, 136, 129, 8, 82, 112, 81/1 u katastrálním 
území Svojetice, parc. č. 706/1, 92/4, 92/1, 722/2, 721/1, 722/131, 722/58, 722/50, 722/14, 722/4, 721/73, 770/2, 758/5, 
770/3, 721/7, 721/81, 721/3, 668/2, 722/62, 722/61, 722, 44 665/11, 667/9, 667/3, 667/1, 668/1, 669/1, 669/2, 669/17, 
665/5, 669/6, 670/3, 670/4, 670/2, 766/5, 652/2, 768/1, 756/1, 651/15, 651/2, 833, 671/2, 649/7, 649/3, 766/1, 649/1, 
651/3, 644/2, 644/11, 646/2, 646/8, 648/1, 647/1, 646/1, 646/5, 638/2, 638/3, 632/17, 632/60, 632/23, 632/30, 645/4, 
632/42, 761, 632/16, st. č. 203, 105, 95, 88, 78/2, 82, 81 v katastrálním území Struhařov u Mnichovic, parc. č. 966/22, 
966/42, 966/46, 966/69, 1691/2 v katastrálním území Zvánovice

- správci inženýrských sítí:
ČEZ – Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
1.SčV, Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

°  dotčené orgány:
MěÚ Říčany odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany
Město Říčany, stavební úřad, Melantrichova 2000, 251 01 Říčany
Město Mnichovice, stavební úřad, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice
HZS Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín 

°  ostatní:
Policie ČR DI Praha venkov – jih, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice
Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
Obec Mukařov, Příčná 11, 251 62 Mukařov (se žádostí o vyvěšení na úřední desku)
Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Mukařov (se žádostí o vyvěšení na úřední desku)
Obec Struhařov, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov, (se žádostí o vyvěšení na úřední desku)
Obec Zvánovice, Růžové mán. 158, 251 64 Ondřejov, (se žádostí o vyvěšení na úřední desku)
Město Říčany, Masarykovo nám. 54, 251 01 Říčany, (úřední deska)
Povodí Vltavy, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Agentura ochrany přírody a krajiny, Vlašimská 8, Louňovice pod Blaníkem
Lesy ČR, Přemyslova 1106, Hradec Králové
MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Krajská hygienická stanice, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
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