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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Veřejnou vyhláškou 

 

 

 

Obec Svojetice, IČO 00240834, Na Kopci 14, 251 62  Svojetice, 

kterého zastupuje Ing. Jiří Šír, IČO 12039373, Školní 296, 257 44  Netvořice 

(dále jen "žadatel") podal dne 16.11.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Rekonstrukce komunikací, ul. V Průhonu - Louňovická a ul. U Parku 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 34/1, 131/11, 213, 301, 302, 308/13, 308/14, 308/15, 310/2, 

957/1, 957/13, 957/14, 957/17, 1029, 1038/1, 1038/2, 1046/2, 1051/4, 1072/1 v katastrálním území 

Svojetice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

1. Rekonstrukce ul. V Průhonu-Louňovická 

- - SO 101 rekonstrukce křižovatky V Průhonu s ulicí Choceradská 

- - SO 101 rekonstrukce komunikace V Průhonu – Louňovická 

- - SO 102 výstavba nového chodníku v ulici 

- - SO 301 dešťová kanalizace DK2, DK3 v ulici V Průhonu – Louňovická 

2. Rekonstrukce ulice U Parku 

- - SO 103 Rekonstrukce ulice U Parku 

- - SO 302 Odvodnění komunikace, zasakování DV v ulici U Parku 

 

odbor správních agend a dopravy Městského úřadu Říčany, jako silniční správní úřad příslušný podle § 

40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (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 písm. c) a § 169 odst. 4 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve 
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kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení 

své námitky a veřejnost připomínky do 

 

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení 

 

.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor správních agend a dopravy Městského 

úřadu Říčany, úřední dny Po 8:00 - 12:00, St. 13:00 – 18:00, vzhledem k situaci COVID 19 nutno ověřit). 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 18/1, 18/3, 23, 24/1, 24/3, 30/2, 93, 1198, 30/1, parc. č. 19, 24/1, 24/6, 26/2, 26/3, 26/4, 131/2, 

131/4, 131/5, 131/7, 131/8, 131/9, 131/10, 132/3, 132/4, 132/7, 211/1, 211/3, 211/6, 211/7, 211/8, 

211/12, 211/13, 214/1, 214/6, 219/22, 219/23, 219/41, 307/7, 307/8, 307/9, 307/13, 307/15, 307/19, 

308/1, 308/2, 308/3, 1134/1, 1134/2, 1134/3, 957/12, 1028, 1072/6, 1072/5, 1072/2, 1072/4, 1072/3, 

35/7 v katastrálním území Svojetice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Svojetice č.p. 8, č.p. 18, č.p. 155, č.p. 153, č.p. 40 a č.p. 4 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, 

o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které 

překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve 

svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 

námitek. 

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. 

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; k námitkám, které překračují uvedený 

rozsah, se nepřihlíží. 

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

 

 

 

Mgr. Iveta Jelínková 

  oprávněná úřední osoba 

 

  ,,otisk úředního razítka“ 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
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Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu za 

doručenou. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

Obdrží: 

Účastníci: 

Obec Svojetice, IDDS: 39aakyt 

 sídlo: Na Kopci č.p. 14, Svojetice, 251 62  Mukařov 

Ing. Jiří Šír, IDDS: e7485ff 

 místo podnikání: Školní č.p. 296, 257 44  Netvořice 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 

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

Tělovýchovná jednota Sokol Svojetice, z.s., V Průhonu č.p. 117, Svojetice, 251 62  Mukařov 

Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 

 sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

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 

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21  Praha 5 

I.T.V. CZ s.r.o., IDDS: 7tcc44m 

 sídlo: Revoluční č.p. 383, 251 63  Strančice 

 

 

Dotčené orgány státní správy: 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 

2dtai5u 

 sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 708, 251 64  Mnichovice 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 

 sídlo: Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 

Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. č.p. 1619, 251 01  Říčany u Prahy 

Městský úřad Říčany, Odbor životního prostředí, orgán ochrany  ZPF, Komenského náměstí č.p. 1619/2, 

251 01  Říčany u Prahy 

Městský úřad Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského náměstí č.p. 1619, 

251 01  Říčany u Prahy 

  

ostatní 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 

 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 

 

Obec Svojetice, úřední deska, IDDS: 39aakyt 

sídlo: Na Kopci č.p. 14, Svojetice, 251 62  Mukařov, (s žádostí o vyvěšení dokumentu na úřední desce a o 

zpětné zaslání dokumentu s potvrzením o vyvěšení po dobu 15 dní). 

 

 

Město Říčany úřední deska, Masarykovo nám. č.p. 53/40, 251 01  Říčany u Prahy, 

(s žádostí o vyvěšení dokumentu na úřední desce a o zpětné zaslání dokumentu s potvrzením o vyvěšení 

po dobu 15 dní).  
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