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Odbor stavební úřad
oddělení dopravy a správy komunikací
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Spis. ZN.
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výst.: 36427/2022/Min
MUCE 80691/2022 OSU
Bc. Bohumila Minaříková,kancelář č.dv. 109
221 982 132
bohumila.minarikova@mestocernosice.cz

V Praze dne 09.05.2022

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako
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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále
jen "společné řízení") posoudil podle zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů, § 94o
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 9.2.2022 podal
Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
s právem hospodaření se svěřeným majetkem za Středočeský kraj
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO
00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,
kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., IČO 26080273, Muchova 223/9, 160 00 Praha 6,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
„III/1021 Měchenice rekonstrukce silnice“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 306/2 (ostatní plocha), parc. č. 306/3 (trvalý travní
porost), parc. č. 306/5 (orná půda), parc. č. 308/3 (orná půda), parc. č. 308/7 (orná půda), parc.
č. 310/1 (orná půda), parc. č. 311 (orná půda), parc. č. 313/3 (zahrada), parc. č. 314 (orná
půda), parc. č. 362 (orná půda), parc. č. 472/15 (orná půda), parc. č. 472/16 (orná půda), parc.
č. 472/17 (orná půda), parc. č. 472/18 (orná půda), parc. č. 472/19 (orná půda), parc. č. 472/20
(orná půda), parc. č. 472/21 (orná půda), parc. č. 472/23 (orná půda), parc. č. 472/24 (orná
půda), parc. č. 472/25 (orná půda), parc. č. 628/1 (ostatní plocha), parc. č. 640 (ostatní plocha),
parc. č. 641/2 (ostatní plocha), parc. č. 642/1 (ostatní plocha), parc. č. 770/9 (orná půda), parc.
č. 814/2 (trvalý travní porost), parc. č. 814/3 (trvalý travní porost), parc. č. 815/1 (zahrada), parc.
č. 816/4 (orná půda), parc. č. 819/2 (ostatní plocha), parc. č. 910 (orná půda), parc. č. 911
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(ostatní plocha), parc. č. 922 (orná půda), parc. č. 931/4 (orná půda), parc. č. 933 (orná půda),
parc. č. 941 (ostatní plocha), parc. č. 975 (ostatní plocha) v katastrálním území Davle, st. p.
139/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 641/1 (ostatní plocha), parc. č. 709/13 (ostatní
plocha), parc. č. 709/30 (zahrada), parc. č. 710/2 (zahrada), parc. č. 710/4 (zahrada), parc. č.
710/5 (zahrada), parc. č. 710/7 (trvalý travní porost), parc. č. 710/8 (zahrada), parc. č. 711/1
(zahrada), parc. č. 711/4 (zahrada), parc. č. 719/1 (zahrada), parc. č. 719/5 (zahrada), parc. č.
719/11 (zahrada), parc. č. 721/5 (zahrada), parc. č. 721/8 (zahrada), parc. č. 721/16 (ostatní
plocha), parc. č. 742/1 (ostatní plocha), parc. č. 749/40 (zahrada), parc. č. 763/4 (ostatní
plocha), parc. č. 820/1 (ostatní plocha), parc. č. 820/2 (ostatní plocha), parc. č. 820/3 (ostatní
plocha), parc. č. 822/1 (ostatní plocha), parc. č. 823/1 (ostatní plocha), parc. č. 827/1 (ostatní
plocha), parc. č. 828/4 (ostatní plocha), parc. č. 832/1 (ostatní plocha), parc. č. 835/1 (ostatní
plocha), parc. č. 838/2 (ostatní plocha), parc. č. 913 (zahrada), parc. č. 1008 (ostatní plocha),
parc. č. 1036 (ostatní plocha), parc. č. 1045 (ostatní plocha), parc. č. 1080 (ostatní plocha) v
katastrálním území Měchenice.
Stavba obsahuje:
- SO 101 Napojení silnice III/1021 na silnici II/102
- SO 103 Rekonstrukce ul. Hlavní v km 0,44480 až KÚ
- SO 104 Rekonstrukce ul. Sloupecká v km ZÚ až 0,90913
- SO 105 Rekonstrukce silnice III/1021 v km 0,90913 až KÚ
- SO 114 Chodníky a úpravy pro pohyb pěších v ul. Sloupecká
- SO 115 Obnova odvodnění v km 0,90913 až KÚ
- SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č 1021 -1
- SO 211 Opěrná Zeď
- SO 301 Rekonstrukce kanalizace
- SO 421 Stranové přeložky sdělovacích kabelů
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1)

Stavba rekonstrukce silnice III/1021 Měchenice bude provedena na parc. č. 306/2
(ostatní plocha), parc. č. 306/3 (trvalý travní porost), parc. č. 306/5 (orná půda), parc.
č. 308/3 (orná půda), parc. č. 308/7 (orná půda), parc. č. 310/1 (orná půda), parc. č. 311
(orná půda), parc. č. 313/3 (zahrada), parc. č. 314 (orná půda), parc. č. 362 (orná
půda), parc. č. 472/15 (orná půda), parc. č. 472/16 (orná půda), parc. č. 472/17 (orná
půda), parc. č. 472/18 (orná půda), parc. č. 472/19 (orná půda), parc. č. 472/20 (orná
půda), parc. č. 472/21 (orná půda), parc. č. 472/23 (orná půda), parc. č. 472/24 (orná
půda), parc. č. 472/25 (orná půda), parc. č. 628/1 (ostatní plocha), parc. č. 640 (ostatní
plocha), parc. č. 641/2 (ostatní plocha), parc. č. 642/1 (ostatní plocha), parc. č. 770/9
(orná půda), parc. č. 814/2 (trvalý travní porost), parc. č. 814/3 (trvalý travní porost),
parc. č. 815/1 (zahrada), parc. č. 816/4 (orná půda), parc. č. 819/2 (ostatní plocha),
parc. č. 910 (orná půda), parc. č. 911 (ostatní plocha), parc. č. 922 (orná půda), parc. č.
931/4 (orná půda), parc. č. 933 (orná půda), parc. č. 941 (ostatní plocha), parc. č. 975
(ostatní plocha) v katastrálním území Davle, st. p. 139/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 641/1 (ostatní plocha), parc. č. 709/13 (ostatní plocha), parc. č. 709/30
(zahrada), parc. č. 710/2 (zahrada), parc. č. 710/4 (zahrada), parc. č. 710/5 (zahrada),
parc. č. 710/7 (trvalý travní porost), parc. č. 710/8 (zahrada), parc. č. 711/1 (zahrada),
parc. č. 711/4 (zahrada), parc. č. 719/1 (zahrada), parc. č. 719/5 (zahrada), parc. č.
719/11 (zahrada), parc. č. 721/5 (zahrada), parc. č. 721/8 (zahrada), parc. č. 721/16
(ostatní plocha), parc. č. 742/1 (ostatní plocha), parc. č. 749/40 (zahrada), parc.
č. 763/4 (ostatní plocha), parc. č. 820/1 (ostatní plocha), parc. č. 820/2 (ostatní plocha),
parc. č. 820/3 (ostatní plocha), parc. č. 822/1 (ostatní plocha), parc. č. 823/1 (ostatní
plocha), parc. č. 827/1 (ostatní plocha), parc. č. 828/4 (ostatní plocha), parc. č. 832/1
(ostatní plocha), parc. č. 835/1 (ostatní plocha), parc. č. 838/2 (ostatní plocha), parc. č.
913 (zahrada), parc. č. 1008 (ostatní plocha), parc. č. 1036 (ostatní plocha), parc. č.
1045 (ostatní plocha), parc. č. 1080 (ostatní plocha) v katastrálním území Měchenice.
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III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval zodp. projektant Ing. Petr Peštál, autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby a městské inženýrství, ČKAIT 0013113, případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení specielního stavebního úřadu.
2) Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou, oprávněnou
k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle
zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude specielnímu stavebnímu
úřadu předložen před zahájením prací.
3) Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným
zeměměřickým inženýrem. O provedení vytýčení musí být sepsán vytyčovací protokol a
všichni pracovníci provádějící výkopové práce musí být seznámeni s polohou
podzemních sítí.
4) Budou dodrženy technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhl. č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů).
5) Budou dodrženy podmínky CETIN a.s., ze dne 6.4.2021 pod č.j. 609782/21:
Při realizaci stavby budou splněny následující podmínky:
- Ochranu vedení (obnovení lože), pokud dojde k zásahu.
- Kabely nesmí být umístěny pod komunikací.
- Kabely nesmí být umístěny pod obrubníkem, či zabetonovány v jeho osazení.
- Ve vjezdech musí být vedení ochráněno chráničkami.
- V místech parkovacích stání, výhybek či přejezdů, aut. zastávek vedení musí být
ochráněno, vedení založeno do dělených plastových žlabů s min. krytím zeminy 90
cm a přesahem 0,5 m na každou stranu.
- Kabely a HDPE vyvěšeny na pevných základech tak, aby nedošlo k zlomení či jinému
poškození.
- Označení proti neúmyslnému poškození a zajištění proti zcizení.
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložit kabelové vedení do chrániček.
Založit rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložit tak, aby přesahovaly alespoň
0,5 m za okraj zpevněné pojížděné plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizovat souvislé pojízdné plochy.
- Nad kabelovou trasou neukládat podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
- Parkovací stání nad kabelovou trasou bude provedeno tak, aby povrch nad
kabelovou trasou byl rozebíratelný.
- Zpevněné plochy nad kabelovou trasou budou provedeny tak, aby povrch nad
kabelovou trasou byl rozebíratelný.
- Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK budou prováděny
v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či
ohrožení jejich stability.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK.
6) Budou dodrženy a zohledněny podmínky z vyjádření Ústavu archeologické památkové
péče středních Čech pod zn. 1662/2022 ze dne 1.4.2022 a ze dne 9.4.2021 pod zn.
1704/2021 a to zejména:
- Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu
oznameni@uappsc.cz).
- Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich
realizací (prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na
www.uappsc.cz).
- Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný
základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní
práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně,
fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné
provést další výzkum v případě kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu,
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narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je
hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu
s oprávněnou archeologickou organizací.
Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s., pod značkou 001124749524 ze dne
24.3.2022:
Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení smí být prováděny, až po
vytyčení jejich trasy zaměstnanci oddělení Sítě Benešov, provozovatele distribuční
soustavy v souladu s bezpečnostním předpisy. Vytyčení trasy kabelů je pouze
informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce
v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez
poškození kabelů.
V prostoru rekonstrukce komunikace musí být zachovány hloubky a krytí stávajících
kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE.
Nejmenší dovolená vzdálenost vodičů nadzemního vedení VN 22kV od povrchu místní
komunikace musí být min. 7 m při maximální pravděpodobné teplotě a průhybu vodičů
za bezvětří.
V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby
umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě
k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým
částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí
zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na
ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (nař. ČSN
ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen
požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolovaní
vodičů nn.
V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném
pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu
realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
Při realizaci stavby budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech
zařízení.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě
pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci
související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.,
bude tato skutečnost nahlášena bezodkladně jako porucha na na bezplatnou linku 8900
850 860.
Budou dodrženy podmínky Správy železnic, s.o., ze dne 25.8.2021 pod zn. S10514/US30275/2021-SŽ-OŘ a to zejména:
Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být
narušena plynulost železničního provozu.
Na staveniště nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné s drážními
návěstními znaky.
Realizace stavby musí respektovat provoz dráhy a rozsah drážních zařízení.
V důsledku stavby nesmí dojít ke ztížení, nebo omezení přístupu a údržby objektů a
zařízení v majetku SŽ.
Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí stavebník minimálně 14 dní předem
písemně OŘ Praha, na email: ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz a současně
telefonicky, Správě tratí Praha západ (ST), vedoucímu STO (traťový okrsek) Braník.
Přebytečný materiál a zemina nesmí být ani provizorně ukládány na drážní pozemky ani
do drážních odvodňovacích zařízení. Veškeré vody musí být odváděny mimo drážní
pozemky a mimo drážní odvodňovací zařízení.
Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy požádá investor v přiměřeném předstihu
(min. 21 denním) před zahájením kolaudačního řízení / uvedením stavby do provozu SŽ
OŘ Praha o prohlídku dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených
podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby a projevem souhlasu SŽ
s uvedením stavby do provozu je kladné vyjádření SŽ, OŘ Praha.
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9) Budou splněny podmínky Družstva EUROSIGNAL, ze dne 14.4.2021 pod č. vyjádření
2020991694 a ze dne 14.4.2021 pod č. vyjádření 2020991693 a to zejména:
- Při kterékoli činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen vždy respektovat
ochranné pásmo SEK a to tak, aby nedošlo k jejímu poškození či znemožnění přístupu
k ní. Při souběhu činností nebo křížení SEK je povinen řídit se platnými právními
předpisy, odbornými i technickými normami, náležitou praxí v oboru stavebnictví vč.
správných technologií postupů. Při kterékoli činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m
od jejího krajního vedení vyznačené trasy) nesmí používat stavebních strojů,
nevhodných prostředků a nářadí.
- Před zahájením činností je stavebník povinen tento záměr oznámit společnosti Družstvo
EUROSIGNAL, a to v dostatečném časovém předstihu, minimálně však 14 dní předem.
V oznámení je nutné uvést č. žádost/vyjádření. Toto oznámení lze uvést elektronicky na
adrese vyjádřeni@eurosignal.cz, popř. telefonicky.
- Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je stavebník povinen
postupovat takovým způsobem, aby nedošlo ke změně hloubky uložení či prostorového
uspořádání podzemního vedení SEK. Odhalené podzemní vedení SEK je stavebník
povinen zajistit proti jeho poškození, odcizení, popř. prověšení.
- V případě zjištění jakékoli neshody mezi projektovou dokumentací a skutečností je
stavebník povinen bezodkladně přerušit stavební práce a na tuto neshodu společnosti
Družstvo EUROSIGNAL upozornit. Poté, co stavebník od společnosti Družstvo
EUROSIGNAL prokazatelným způsobem obdržel souhlas v pokračování v pracích, je
možné v těchto pracích pokračovat.
- Při provádění zemních prací, u nichž dojde k odhalení podzemního vedení SEK je
stavebník povinen před zahalením podzemního vedení SEK vyzvat společnost Družstvo
EUROSIGNAL ke kontrole. Zakrytí je stavebník oprávněn provést až tehdy, kdy
prokazatelným způsobem získal souhlas společnosti Družstvo EUROSIGNAL.
- Stavebník není oprávněn jakýmkoli způsobem manipulovat s kryty kabelových šachet,
natož pak do nich vstupovat bez souhlasu společnosti Družstvo EUROSIGNAL.
- Stavebník nesmí trasu podzemního vedení SEK přejíždět vozidly nebo stavební
technikou do doby, než podzemní vedení SEK řádným způsobem zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník je povinen způsob mechanické ochrany trasy
podzemního vedení SEK projednat se společností Družstvo EUROSIGNAL.
- Stavebník není oprávněn používat, odstraňovat či měnit umístění technologických,
ochranných a pomocných prvků SEK. Stavebník není oprávněn bez vědomí společnosti
Družstvo EUROSIGNAL jakýmkoli způsobem manipulovat s odkrytými prvky SEK,
především s rozvaděčovou skříní, spojkami nebo kterýmkoli jiným zařízením SEK.
10) Budou dodrženy podmínky Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o., ze dne
9.5.2019 pod zn. Vyj/Ji/2019 a to zejména:
- Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčení stávajících vodohospodářských
zařízení.
- Při křížení vodohospodářských zařízení je nutno zároveň respektovat příslušné normy
a předpisy, zejména ČSN 73 6005, prostorová úprava vedení technického zařízení.
- Veškeré povrchové znaky (poklopy šoupátkové, ventilové, hydrantové a šachty) je
nutno vyzvednou do budoucí nivelety terénu.
11) Budou dodrženy podmínky Městyse Davle, ze dne 18.6.2021 pod č.j. 550/2021/UMD:
- U lokality Z01 v souladu s Územní studií, lokalita Nad Měchenicemi (Z01) z 11/2014 od
Ing. arch. Š. Škardy (MÚ Černošice studii zaregistroval 19.3.2015) požadujeme provést
napojení na budoucí komunikaci a umožnit provedení napojení lokality na vodovodní
řad a tlakovou kanalizaci pod komunikací III/1021 (např. podvrtem).
12) Budou dodrženy podmínky Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,
Územního odboru Praha venkov – JIH, dopravního inspektorátu, ze dne 14.4.2021 pod
č.j. KRPS-72719-1/ČJ-2021-011406:
- Pokud dojde v souvislosti s výstavbou k omezení provozu na pozemních komunikacích,
požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně
inženýrského opatření k odsouhlasení.
- Místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude projednána v dostatečném
předstihu před zahájením kolaudačního řízení na výše uvedenou akci.
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13) Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce
infrastruktury, územního odboru Praha, ze dne 20.9.2021 pod čj. DUCR-53304/21/Kr a
to zejména:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
14) Budou splněny podmínky Povodí Vltavy, státního podniku, ze dne 13.9.2011 pod zn.
PVL-60687/2021/240-Ver a to zejména:
- Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky
pro likvidaci případné havárie.
- Při provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany
podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami.
- Stavební materiál, ropné ani jiné závadné látky, ani jakýkoliv odplavitelný materiál,
nesmí být uložen v záplavovém území a v místech, kde může zhoršovat jakost
povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi atd. (např. v těsné blízkosti
koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku). Přebytečný
výkopový materiál musí být ze záplavového území ihned odvážen. V případě splachů
do toku bude nános odstraněn na náklady zhotovitele.
- Zařízení staveniště bude umístěno mimo záplavové území. Stavební práce nesmí
narušit břehovou hranu ani koryto vodního toku. Stavební činnost a nájezd strojů
v záplavovém území bude prováděna pouze po dobu nezbytně nutnou.
- Zaústění kanalizace do Bojovského potoka bude důsledně provedeno dle předložené
projektové dokumentace – zaústění bude provedeno v ose stávající kanalizace a bude
ukončeno výústním objektem. Konec potrubí bude opevněn kamennou rovnaninou
z lomového kamene tl. min. 250 mm s uložením do betonového lože a s plynulým
zavázáním do stávajícího opevnění. Konec odpadního potrubí bude seříznut s okolním
terénem. Kamenný obklad vyústního objektu požadujeme uložit do betonu až na úroveň
provozní hladiny Bojovského potoka, v min. šíři 1 m před a za vyústěním.
- Bude dodržena maximální výšková niveleta zaústění potrubí do vodoteče (vyústní
objekt) 200,47 m n.m. (odpovídá výšce max. 1 m nad provozní hladinou).
- Koryto Borovského potoka bude po ukončení stavby vyústního objektu vyčištěno od
nečistot pocházejících ze stavby.
15) Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, ze
dne 30.4.2021 pod č.j. MUCE 52153/2021 OŽP/Hru:
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:
- S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem o
odpadech § 13 odst. 1 a § 15 odst. 2 písm. c), jeho prováděcí vyhláškou MŽP č. 8/2021
Sb., (Katalog odpadů) a dalšími aktuálně platnými právními předpisy v odpadovém
hospodářství.
- O odpadech vzniklých při stavbě a nakládání s nimi bude vedena v souladu se
zákonem o odpadech § 94, průběžná evidence a v případě splnění podmínek § 95 odst.
3 bude k 28. únoru následujícího roku zasláno prostřednictvím ISPOP (Integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností, zákon č. 25/2008 Sb.) Městskému úřadu
Černošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, roční
hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Orgán ochrany přírody:
- V zájmu zachování stromů rostoucích podél předmětné dopravní stavby, ve smyslu
předběžné opatrnosti, je třeba při provádění stavebních prací dbát na ochranu dřevin a
realizovat opatření dle ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině –
ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- V případě opravy mostu ev.č. 1021-1 nedojde k negativnímu zásahu VKP vodní tok
Bojovský potok při dodržení zákonných povinností a oborových metodických postupů. V
případě nedodržení těchto pravidel může dojít k poškození VKP nebo k oslabení jeho
ekologicko stabilizační funkce, což bude hodnoceno jako nepovolený zásah do VKP dle
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ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále ZOPK), resp. § 88 odst. 1 písm. i).
16) Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství, ze dne 19.5.2021 pod č.j. MUCE 60548/2021 OZP/V/Ja:
- Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky
pro likvidaci případné havárie.
- Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých
pozemcích korytě vodního toku.
- Při provádění prací (zejména bourací a výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání
materiálu ze stavby do koryta vodního toku. Materiál, který by se případně dostal do
koryta vodního toku, bude neprodleně odstraněn.
- Vpusti budou opatřeny zařízením pro zachytávání hrubých nečistot (vtokové mřížky,
lapače listí, česle apod.). Vpusti budou pravidelně kontrolovány a čištěny.
- Po celou dobu stavby budou na staveništi uloženy prostředky pro případné zachycení
uniklých ropných či jiných látek při poruše stavebního stroje či jiné havárie (sorbety,
norná stěna).
- Po dobu stavby budou k dispozici informace o telefonních číslech na správce toku,
vodoprávní úřad, ČIŽP OI Praha, oddělení ochrany pro případné oznámení havárie.
- Stavbou nesmí být omezen průtoční profil Bojovského potoka – je nepřípustné
umísťovat do říčního koryta jakékoliv pomocné stavební konstrukce nebo jiné překážky.
- Koryto Bojovského potoka bude po ukončení stavby vyčištěno od nečistot pocházejících
ze stavby, např. zbytky stavební sutě nebo stavebního materiálu.
- Zástupce správce vodního toku Povodí Vltavy s.p. bude přizván k závěrečné kontrolní
prohlídce.
17) Dopravní omezení provozu na komunikacích při stavbě projedná investor s příslušným
silničním správním úřadem, cca 1 měsíc před samotným prováděním prací dle zákona
13/1997Sb.
18) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce
a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na
staveništi.
19) Objeví-li se při provádění výkopů v projektu nezakreslená podzemní vedení, musí být
další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuelních úprav, nebo
přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
20) Zahájení stavebních prací oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu Městského
úřadu Černošice OSÚ, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.
21) Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky
podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním
deníku.
22) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kvalitní vzrostlé zeleně. Během
stavby budou dodržovány ustanovení ČSN DIN 18920 k ochraně stromů, porostů a
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
23) V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp.
Bude bezodkladně zajištěno jejich čištění.
24) Budou splněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech. Stavební
odpad bude nabídnut k recyklaci, teprve potom je možné ho uložit na povolenou
skládku.
25) Na stavbě bude veden řádně stavební deník s chronologickými záznamy o stavbě, který
bude vždy k dispozici na stavbě.
26) Stavebník zajistí, aby na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby
(případně jejich kopie) a všechny doklady týkající se provádění stavby.
27) Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště
štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání
kolaudačního souhlasu.
28) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
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29) Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro
kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního
zákona:
- ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci.
30) Pro vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však při závěrečné kontrolní prohlídce
předloží stavebník tyto doklady a listiny osvědčující správnost provedení stavby a jejích
částí:
dokumentace skutečného provedení stavby
•
doklad o shodě použitých materiálů, výrobků a hmot s projektovou dokumentací
•
a v souladu s § 156 stavebního zákona
geometrický plán zaměření dokončené stavby
•
protokoly o statické zatěžovací zkoušce podloží, včetně vyhodnocení zpracované
•
oprávněnou osobou
doklad o zapracování výsledků zatěžovacích zkoušek při provádění stavby
•
doklad o odborné likvidaci odpadu oprávněnou firmou
•
stavební deník
•
všechny další doklady, atesty a revizní zprávy
•
výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby
•
příp. všechny další atesty a revizní zprávy vyplvající z platných právních předpisů.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
s právem hospodaření se svěřeným majetkem za Středočeský kraj
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO
00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5.
Odůvodnění:
Dne 9.2.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Speciální stavební úřad oznámil dne 18.3.2022 zahájení společného řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V oznámení byla uvedena skutečnost, že se na
projednání stavby vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o urychlení výstavby). Současně byli účastníci společného řízení
poučeni o způsobu doručování písemností dle ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení záměru.
Charakteristika stavby:
Jedná se stavební úpravy silnice III/1021 Měchenice, která se člení na stavební objekty SO 101
Napojení silnice III/1021 na silnici II/102, SO 103 Rekonstrukce ul. Hlavní v km 0,44480 až KÚ,
SO 104 Rekonstrukce ul. Sloupecká v km ZÚ až 0,90913, SO 105 Rekonstrukce silnice III/1021
v km 0,90913 až KÚ, SO 114 Chodníky a úpravy pro pohyb pěších v ul. Sloupečku, SO 115
Obnova odvodnění v km 0,90913 až KÚ, SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č 1021 -1, SO 211
Opěrná Zeď, SO 301 Rekonstrukce kanalizace, SO 421 Stranové přeložky sdělovacích kabelů.
Charakteristika pozemků stavby
Dotčené pozemky pozemku parc. č. 306/2 (ostatní plocha), parc. č. 306/3 (trvalý travní porost),
parc. č. 306/5 (orná půda), parc. č. 308/3 (orná půda), parc. č. 308/7 (orná půda), parc. č. 310/1
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(orná půda), parc. č. 311 (orná půda), parc. č. 313/3 (zahrada), parc. č. 314 (orná půda), parc.
č. 362 (orná půda), parc. č. 472/15 (orná půda), parc. č. 472/16 (orná půda), parc. č. 472/17
(orná půda), parc. č. 472/18 (orná půda), parc. č. 472/19 (orná půda), parc. č. 472/20 (orná
půda), parc. č. 472/21 (orná půda), parc. č. 472/23 (orná půda), parc. č. 472/24 (orná půda),
parc. č. 472/25 (orná půda), parc. č. 628/1 (ostatní plocha), parc. č. 640 (ostatní plocha), parc.
č. 641/2 (ostatní plocha), parc. č. 642/1 (ostatní plocha), parc. č. 770/9 (orná půda), parc. č.
814/2 (trvalý travní porost), parc. č. 814/3 (trvalý travní porost), parc. č. 815/1 (zahrada), parc. č.
816/4 (orná půda), parc. č. 819/2 (ostatní plocha), parc. č. 910 (orná půda), parc. č. 911 (ostatní
plocha), parc. č. 922 (orná půda), parc. č. 931/4 (orná půda), parc. č. 933 (orná půda), parc. č.
941 (ostatní plocha), parc. č. 975 (ostatní plocha) v katastrálním území Davle, st. p. 139/1
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 641/1 (ostatní plocha), parc. č. 709/13 (ostatní plocha),
parc. č. 709/30 (zahrada), parc. č. 710/2 (zahrada), parc. č. 710/4 (zahrada), parc. č. 710/5
(zahrada), parc. č. 710/7 (trvalý travní porost), parc. č. 710/8 (zahrada), parc. č. 711/1
(zahrada), parc. č. 711/4 (zahrada), parc. č. 719/1 (zahrada), parc. č. 719/5 (zahrada), parc. č.
719/11 (zahrada), parc. č. 721/5 (zahrada), parc. č. 721/8 (zahrada), parc. č. 721/16 (ostatní
plocha), parc. č. 742/1 (ostatní plocha), parc. č. 749/40 (zahrada), parc. č. 763/4 (ostatní
plocha), parc. č. 820/1 (ostatní plocha), parc. č. 820/2 (ostatní plocha), parc. č. 820/3 (ostatní
plocha), parc. č. 822/1 (ostatní plocha), parc. č. 823/1 (ostatní plocha), parc. č. 827/1 (ostatní
plocha), parc. č. 828/4 (ostatní plocha), parc. č. 832/1 (ostatní plocha), parc. č. 835/1 (ostatní
plocha), parc. č. 838/2 (ostatní plocha), parc. č. 913 (zahrada), parc. č. 1008 (ostatní plocha),
parc. č. 1036 (ostatní plocha), parc. č. 1045 (ostatní plocha), parc. č. 1080 (ostatní plocha) v
katastrálním území Měchenice.
Projektová dokumentace
Společnou dokumentaci pro umístění a povolení stavby výše uvedené stavby vypracoval
odpovědný projektant Ing. Petr Peštál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské
inženýrství, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0013113.
Vlastnická a jiná práva k pozemkům stavby
Stavebník k žádosti o vydání společného povolení u pozemků, které nejsou v jeho vlastnictví
doložil písemné souhlasy těchto vlastníků s realizací stavby.
Pro vydání rozhodnutí byly předloženy následující podklady a stanoviska:
- CETIN a.s., ze dne 6.4.2021 pod č.j. 609782/21,
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, ze dne 1.4.2022 pod zn. 1662/2022 a
ze dne 9.4.2021 pod zn. 1704/2021,
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 24.3.2022 pod zn. 001124749524,
- Správa železnic, státní organizace, ze dne 25.8.2021 pod zn. S10514/US-30275/2021-SŽOŘ PHA-OPS,
- České Radiokomunikace a.s., ze dne 5.4.2021 pod zn. UPTS/OS/271635/2021,
- Družstvo EUROSIGNAL, ze dne 14.4.2021 pod vyj.č. 2020991694,
- T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 3.4.2021 pod zn. E17244/21,
- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 2.4.2021 pod zn. MW9910171235277811,
- VHS Benešov, s.r.o., ze dne 9.5.2019 pod zn. Vyj/Ji/2019,
- Městys Davle, ze dne 18.6.2021 pod č.j. 550/2021/UMD,
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., ze dne 21.4.2021 pod č. vyjádření VPD_2021_746,
- ČEPS, a.s., ze dne 2.4.2021 pod zn. 3244/2021/CEPS,
- Telco Pro Sevices, a.s., ze dne 2.4.2021 pod zn. 0201219548 a ze dne 2.4.2021 pod zn.
0700358761,
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov –
JIH, dopravní inspektorát, ze dne 14.4.2021 pod č.j. KRPS-72719-1/ČJ-2021-011406-Kl,
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, odloučené pracoviště
Řevnice, ze dne 25.4.2019 pod Ev.č. PZ-173-2/2019/PD,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 13.5.2019 pod
č.j. KHSSC 18210/2019,
- NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s., ze dne 13.4.2021 pod zn. 110210093,
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne
13.5.2019 pod č.j. 049394/2019/KUSK,
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Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, ze dne 20.9.2021 pod č.j. DUCR53304/21/Kr,
Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne 13.9.2021 pod zn. PVL-60687/2021/240-Ver,
Lesy České republiky, s.p., ze dne 4.6.2019 pod č.j. LCR954/001951/2019,
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, ze dne 30.4.2021 pod č.j. MUCE
52153/2021 OŽP/Hru,
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, oddělení zemědělství, lesnictví a
myslivosti, ze dne 25.6.2021 pod č.j. MUCE 76723/2021 OŽP/L/Ur,
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, ze dne
19.5.2021 pod č.j. MUCE 60548/2021 OZP/V/Ja,
Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, ze dne 1.3.2022 pod č.j. MUCE
45995/2022 OUP,
Stavební úřad Štěchovice, zedne 21.4.2021 pod č.j. 1516/21/SUS/VTo,
Usnesení Zastupitelstva obce Měchenice ze dne 19.5.2021.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, s právem hospodaření se
svěřeným majetkem za Středočeský kraj Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., Ing. Iva Běhavá, Petr
Boudník, Jaroslava Boudníková, Miloslava Boudníková, Ivana Brabcová, David Bukovský, Ing.
Petr Bukovský, Zdeněk Bukovský, Vlasta Černocká, Vladimíra Drábová, Ing. Doc. MBA. Jiří
Dudorkin, CSc., Daniela Dudorkinová, Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., Ing. Ctibor
Grűnwald, Petr Havlík, Mgr. Jana Hrubá, Václav Hrubý, Ing. Bohuslav Jančík, Kateřina
Jindrová, PhDr. Josef Kandert, Petra Kandertová, Martina Koblová, Ing. Vít Králíček, Antonín
Krištůfek, Matěj Kužel, Adéla Kuželová, Ing. Zdeněk Kvíz, Hana Lapková, Květa Lišková, Květa
Lišková, Žaneta Lišková, Ladislav Marek, Mgr. Miroslava Minarčíková, Zdeňka Mlejnská,
Miroslav Mlejnský, Blanka Mooreová, Josef Papoušek, Josef Petrák, Josef Petrák, Michaela
Riegerová, Olga Rožníčková, Marie Slancová, Marta Smíšková, Eva Šustrová, Hedvika Veselá,
Jaroslav Veselý, Ing. Martin Veselý, Mgr. Jiří Vozar, RNDr. Pavel Vozar, Taras Zaichko,
Ladislav
Zápotocký,
Ota
Záruba,
Martin
Žemlička,
Belama
a.s.,
CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Praha, Družstvo
EUROSIGNAL, ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., GE Money Bank, a.s., Hypoteční banka, a.s.,
Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Vltavy, Masnerová, Filipina, Městys Davle, MONETA
Money Bank, a.s., NZF 1 s.r.o., Obec Měchenice, PLUTON, s.r.o., Pokorná Albína, Pokorný
Václav, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní
Vltava, Prokešová Věra, Raiffeisenbank a.s., Reinwartová, Aloisie, Správa železnic, státní
organizace, Šafařík Václav, Šafaříková Bedřiška, Škvor Josef, Škvorová Marie, Tělovýchovná
jednota SOKOL Měchenice, z. s., Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Vlastníci pozemků v k.ú. Měchenice parc.č. st. 133/1, 147, 174, 213/1, 213/2, 221, 222/1, 230,
243, 244, 247, 249, 256, 268, 270, 271, 322, 324, 325, 348, 366, 394, 395, 445, 510, 571, 583,
680, 764, 686/1, 686/2, 725, 794, 888,934, 953, 1074, 1075, 1123, 1153, 1159, 1181, 1188,
1196, 1204, 1220, 1229,
k.ú. Měchenice parc. č. 682/1, 654/11, 670/1, 670/4, 671/5, 672/2, 672/7, 673/1, 673/6, 673/7,
673/8, 673/9, 678/1, 678/2, 679/1, 679/2, 690/1, 696/2, 698, 701/1, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5,
704/2, 706, 707/1, 707/2, 707/6, 707/7, 707/8, 707/9, 708, 707/11, 707/13, 707/14, 707/12,
709/1, 709/4, 709/6, 709/23, 709/24, 709/31, 710/1, 711/5, 712/4, 712/21, 715/1, 715/5, 715/15,
719/3, 719/8, 719/9, 719/12, 719/13, 720, 721/4, 721/15, 721/17, 739/1, 742/3, 742/4, 742/5,
742/6, 743/6, 743/8, 743/9, 745/1, 746/3, 747/17, 749/2, 749/4, 749/5, 749/7, 749/44, 750/12,
750/2, 750/3, 752/1, 752/2, 752/3, 752/4, 769/8, 769/10, 769/17, 820/4, 820/5, 824/1, 827/2,
828/1, 911/1, 924, 926/1, 1017, 1033, 1046, 1078, 1084/2, 1090, 1096
k.ú. Davle parc. č. st. 968, 1039,
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k.ú. Davle parc.č. 222, 226/1, 306/1, 308/1, 308/2, 309, 310/2, 313/2, 315, 324, 328, 638/7,
638/9, 639, 770/10, 771/2, 904, 907, 908, 909, 920, 921, 925, 927/2, 928/1, 931/13, 931/2,
931/5, 931/7, 931/9, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 949.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu
Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k
povolení stavby.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště 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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Bohumila Minaříková
vedoucí oddělení dopravy a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
"otisk úředního razítka"

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Černošice, OÚ Měchenice a Městyse Davle.
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Sejmuto dne: ………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Černošice.
(město je povinno v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost
bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů)

Obdrží:
Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. a) a b)
účastníci (dodejky)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., IDDS: teynx2v
sídlo: Muchova č.p. 223/9, 160 00 Praha 6-Dejvice
Městys Davle, IDDS: aeybpn5
sídlo: Na náměstí č.p. 63, 252 06 Davle
Obec Měchenice, IDDS: gt2aspx
sídlo: Hlavní č.p. 4, Měchenice, 252 06 Davle
Účastníci řízení dle ust. §94k písm. c) – e) – veřejnou vyhláškou
Ing. Iva Běhavá, Vltavská č.p. 320, Měchenice, 252 06 Davle
Petr Boudník, U křížku č.p. 225, Měchenice, 252 06 Davle
Jaroslava Boudníková, Kosmická č.p. 754/35, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Miloslava Boudníková, U křížku č.p. 225, Měchenice, 252 06 Davle
Ivana Brabcová, Měchenice č.p. 44, 252 06 Davle
David Bukovský, Kiliánská č.p. 252, 252 06 Davle
Ing. Petr Bukovský, Edvarda Beneše č.p. 1633, 535 01 Přelouč
Zdeněk Bukovský, Nad Horou č.p. 44, 252 07 Štěchovice
Vlasta Černocká, Hlavní č.p. 2, Měchenice, 252 06 Davle
Vladimíra Drábová, Hlavní č.p. 10, Měchenice, 252 06 Davle
Ing. Doc. MBA. Jiří Dudorkin, CSc., Hlavní č.p. 74, Měchenice, 252 06 Davle
Daniela Dudorkinová, Hlavní č.p. 74, Měchenice, 252 06 Davle
Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., Kloknerova č.p. 2215/4, Praha 4-Chodov, 148 00
Praha 414
Ing. Ctibor Grűnwald, Sloupecká č.p. 114, Měchenice, 252 06 Davle
Petr Havlík, IDDS: xqwtp9n
trvalý pobyt: Sloupecká č.p. 37, Měchenice, 252 06 Davle
Mgr. Jana Hrubá, Sloupecká č.p. 312, Měchenice, 252 06 Davle
Václav Hrubý, Sloupecká č.p. 312, Měchenice, 252 06 Davle
Ing. Bohuslav Jančík, K Orionce č.p. 428/20, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
Kateřina Jindrová, Sloupecká č.p. 145, Měchenice, 252 06 Davle
PhDr. Josef Kandert, Dykova č.p. 1479/29, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101
Petra Kandertová, IDDS: d5b4v7c
trvalý pobyt: Mikulandská č.p. 120/8, 110 00 Praha 1-Nové Město
Martina Koblová, U Jeřábu č.p. 284, 252 06 Davle
Ing. Vít Králíček, IDDS: bbk7n6v
trvalý pobyt: Nad Štolami č.p. 465, 250 70 Odolena Voda
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Antonín Krištůfek, K pivovaru č.p. 64, 252 06 Davle
Matěj Kužel, Sloupecká č.p. 22, Měchenice, 252 06 Davle
Adéla Kuželová, Sloupecká č.p. 22, Měchenice, 252 06 Davle
Ing. Zdeněk Kvíz, V Kopanské č.p. 68, Sloup, 252 06 Davle
Hana Lapková, Petrovice č.p. 333, 403 37 Petrovice u Ústí nad Labem
Květa Lišková, Masečín č.p. 270, 252 07 Štěchovice
Květa Lišková, Masečín č.p. 6, 252 07 Štěchovice
Žaneta Lišková, Masečín č.p. 6, 252 07 Štěchovice
Ladislav Marek, Nad Lomem č.p. 175, Měchenice, 252 06 Davle
Mgr. Miroslava Minarčíková, Sloupecká č.p. 345, Měchenice, 252 06 Davle
Zdeňka Mlejnská, Hlavní č.p. 10, Měchenice, 252 06 Davle
Miroslav Mlejnský, Sloupecká č.p. 117, Měchenice, 252 06 Davle
Blanka Mooreová, Dykova č.p. 1479/29, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101
Josef Papoušek, Davelská č.p. 7, Sloup, 252 06 Davle
Josef Petrák, Neprůjezdní č.p. 73, 252 06 Davle
Josef Petrák, U vodojemu č.p. 78, 252 06 Davle
Michaela Riegerová, Okrouhlo č.p. 2, 254 01 Jílové u Prahy
Olga Rožníčková, Jeřábová č.p. 1302, 263 01 Dobříš
Marie Slancová, Hvozdnice č.p. 174, 252 05 Hvozdnice
Marta Smíšková, Hlavní č.p. 2, Měchenice, 252 06 Davle
Eva Šustrová, Masarykova č.p. 80/381, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem 10
Hedvika Veselá, Tomkova č.p. 3166/3, 150 00 Praha 5-Smíchov
Jaroslav Veselý, Tomkova č.p. 3166/3, 150 00 Praha 5-Smíchov
Ing. Martin Veselý, Krumlovská č.p. 530/1, 140 00 Praha 4-Michle
Mgr. Jiří Vozar, Na Větrníku č.p. 1206, Chrudim IV, 537 05 Chrudim 5
RNDr. Pavel Vozar, Salašská č.p. 1259, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště
Taras Zaichko, Malešická č.p. 2855/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Ladislav Zápotocký, Žandov č.p. 58, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem
Ota Záruba, Chelčického č.p. 360/5, Žižkov, 130 00 Praha 3
Martin Žemlička, Dandova č.p. 2593/8, Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Belama a.s., IDDS: efhsa4x
sídlo: Jednořadá č.p. 1051/53, 160 00 Praha 6-Bubeneč
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
Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady
Družstvo EUROSIGNAL, IDDS: cd7zyvr
sídlo: Roháčova č.p. 263/23, 130 00 Praha 3-Žižkov
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2
sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
GE Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
sídlo: Vyskočilova č.p. 1422/1a, Michle, 148 28 Praha 4
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Masnerová Filipina
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
sídlo: Vyskočilova č.p. 1422/1a, 140 00 Praha 4-Michle
NZF 1 s.r.o., IDDS: 7cggnnj
sídlo: Revoluční č.p. 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1
PLUTON, s.r.o., IDDS: ma3tn9q
sídlo: Nad Soutokem č.p. 280, 252 44 Psáry
Pokorná Albína
Pokorný Václav
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
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sídlo: Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Prokešová Věra
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
Reinwartová Aloisie
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Šafařík Václav
Šafaříková Bedřiška
Škvor Josef
Škvorová Marie
Tělovýchovná jednota SOKOL Měchenice, z. s., IDDS: fxk6rey
sídlo: Měchenice č.p. 298, 252 06 Davle
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr
sídlo: Černoleská č.p. 1600, 256 01 Benešov u Prahy
Vlastníci pozemků parc. č. v k.ú. Měchenice parc.č. st. 133/1, 147, 174, 213/1, 213/2, 221,
222/1, 230, 243, 244, 247, 249, 256, 268, 270, 271, 322, 324, 325, 348, 366, 394, 395, 445,
510, 571, 583, 680, 764, 686/1, 686/2, 725, 794, 888,934, 953, 1074, 1075, 1123, 1153, 1159,
1181, 1188, 1196, 1204, 1220, 1229,
k.ú. Měchenice parc. č. 682/1, 654/11, 670/1, 670/4, 671/5, 672/2, 672/7, 673/1, 673/6, 673/7,
673/8, 673/9, 678/1, 678/2, 679/1, 679/2, 690/1, 696/2, 698, 701/1, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5,
704/2, 706, 707/1, 707/2, 707/6, 707/7, 707/8, 707/9, 708, 707/11, 707/13, 707/14, 707/12,
709/1, 709/4, 709/6, 709/23, 709/24, 709/31, 710/1, 711/5, 712/4, 712/21, 715/1, 715/5, 715/15,
719/3, 719/8, 719/9, 719/12, 719/13, 720, 721/4, 721/15, 721/17, 739/1, 742/3, 742/4, 742/5,
742/6, 743/6, 743/8, 743/9, 745/1, 746/3, 747/17, 749/2, 749/4, 749/5, 749/7, 749/44, 750/12,
750/2, 750/3, 752/1, 752/2, 752/3, 752/4, 769/8, 769/10, 769/17, 820/4, 820/5, 824/1, 827/2,
828/1, 911/1, 924, 926/1, 1017, 1033, 1046, 1078, 1084/2, 1090, 1096
k.ú. Davle parc. č. st. 968, 1039,
k.ú. Davle parc.č. 222, 226/1, 306/1, 308/1, 308/2, 309, 310/2, 313/2, 315, 324, 328, 638/7,
638/9, 639, 770/10, 771/2, 904, 907, 908, 909, 920, 921, 925, 927/2, 928/1, 931/13, 931/2,
931/5, 931/7, 931/9, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 949.
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, IDDS: dz4aa73
sídlo: Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - JIH, Dopravní
inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 708, 251 64 Mnichovice
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování, Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2
úřad Městyse ŠTĚCHOVICE, Stavební úřad, IDDS: i5tbbbm
sídlo: Hlavní č.p. 3, 252 07 Štěchovice
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd
sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10

