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DLE ROZDĚLOVNÍKU 

 

    

DATUM: 01.11.2021   
     

     

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM 

 

Obec Svojetice, IČO 00240834, Na Kopci 14, 251 62  Svojetice, v řízení na základě plné moci 

zastoupena: 

Ing. Jiřím Šírem, IČO 12039373, Školní 296, 257 44  Netvořice 

(dále jen "stavebník") dne 12.10.2021 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na 

stavbu: 

Výstavba chodníku v obci Svojetice - v komunikaci Choceradská (II/113) 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 183/28, 187/8, 957/1, 1051/4 v katastrálním území Svojetice. 

Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Odbor správních agend a 

dopravy Městského úřadu Říčany vydal na stavbu stavební povolení spis.zn. 100706/2021-

MURI/OSAD/Vo dne 26.07.2021. 

 

Stavba obsahuje: 

- Z01/01: Zrušení místa pro procházení – změna na snížený chodník – přejezd na pozemek 

- Z01/02: Zrušení místa pro procházení – Změna na snížený chodník – přejezd na pozemek + UVL 

- Z01/03: Zrušení místa pro procházení – změna na snížený chodník – přejezd na pozemek 

- Z01/04: Změna čekárny BUS – bez bočních změn pouze zadní stěna 

- Z03/01: Umístění zahrazovacích sloupků + řetězová bariéra podél snížené hrany 

- Z03/02: Umístění zahrazovacích sloupků + řetězová bariéra podél snížené hrany 

- Z04/01: Posunutí přechodu pro chodce o 6m směrem na jih (proti kopci) – rozhledové poměry pro 

zastavení 25m. 

- Z05/01: Úpravy rampových částí v místech přejezdů chodníků – rampová část proti kopci je 1,5m (z 

kopce je 1,0m) při sklonu nivelety do 3,5% - ve staničení 98 až 144 je nivelita 5% - zde je rampa 

proti kopci 2,5m. 

- Z05/02: Vypuštění signálního pásu v místech pro přecházení místní komunikaci – rozměrový deficit. 

Výše popsané změny jsou vyznačeny v situačních výkresech D112111, D112112, D112113, a D112116, 

které jsou součástí dokumentace ke změně stavby před dokončením. 

 

 Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 

1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního 

zákona zahájení řízení o změně stavby před dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního 
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zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 

stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

15. dnů ode dne doručení tohoto oznámení 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

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

úřadu Říčany, úřední dny Po a St 8:00 - 12:00). 

 

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. 

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

 

 

 

 

                                         „otisk úředního razítka“ 

Ing. Vojtěch Voska, o.č. 410 – opatřeno elektronicky ověřeným podpisem 

oprávněná úřední osoba 

  

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

 

 

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

 

 

Obdrží: 

Obec Svojetice, IDDS: 39aakyt 

Ing. Jiří Šír, IDDS: e7485ff 

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf 

Robert Šindelář, Na Obci č.p. 88, Svojetice, 251 62  Mukařov 

KSÚS Středočeského kraje, Zborovská č.p. 11, 150 21  Praha 5 

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

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

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

MěÚ Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01  

Říčany u Prahy 

MěÚ Říčany, odbor životního prostředí - orgán státní správy lesů, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01  

Říčany u Prahy 

MěÚ Říčany, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01  Říčany u Prahy 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Praha venkov - JIH, DI, IDDS: 

2dtai5u 

HZS Středočeského kraje, Polepská č.p. 634, 280 02  Kolín 2 
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