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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Obec Ondřejov, IČO 00240567, Choceradská 62, 251 65 Ondřejov,
kterou zastupuje Ing. Andrea Hejná, nar. 7.6.1967, Husova 676, 251 64 Mnichovice
(dále jen "žadatel") podal dne 19.10.2021 a dne 9.5.2022 doplnil žádost o vydání společného povolení na
stavbu, nazvanou:
zvýšení bezpečnosti v dopravě v komunikaci Turkovická, Ondřejov
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1, parc. č. 2432, 2637/1, 2859/3, 2886, 2892 v katastrálním území
Ondřejov u Prahy. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
řízení").
Stavba obsahuje:
rekonstrukce a doplnění chodníků podél komunikace Turkovická vč. přechodů, výměna a doplnění
dešťových vpustí na stávající trase dešťové kanalizace
šířky chodníků 1,2m a 1,5m; délka rekonstr. chodníku 532,9m, délka nového chodníku 151,0m
konstrukční vrstvy chodníků: betonová zámková dlažba, ložní vrstva dlažby, štěrkodrť
Stavební odbor 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 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 kterém upouští od ústního
jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost
připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební odbor Městského úřadu Říčany, úřední
dny Po a St 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00).
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.

Č.j. 167827/2022-MURI/OSÚ/00023

str. 2

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.

Oprávněná úřední osoba: Ilona Hofmanová, o.č.23
opatřeno ověřeným elektronickým podpisem

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obec Ondřejov, IDDS: 74wb52n
Ing. Andrea Hejná, IDDS: quixder
Miloslava Vávrová, Pražská č.p. 94, 251 65 Ondřejov
Ing. Jaroslav Ročák, Eledrova č.p. 558/13, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., IDDS: 49qnh3h
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
I.T.V. CZ s.r.o., IDDS: 7tcc44m
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 a § 109 odst. e a f stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou
dotčené orgány státní správy
Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
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
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