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MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM  
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 
Dne 21.04.2020 podal Středočeský kraj, IČ: 708 91 095, Zborovská 11, 150 21  Praha 5 Smíchov 
zastoupený dle předložené plné moci společností Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., IČ: 485 88 733, 
Národní 984/15, 110 00  Praha 1, žádost o vydání  stavebního povolení pro stavbu: 

 
„II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012“ 

 
na pozemcích p.č. 1342/1, p.č. 1342/2 a p.č. 1349, vše v k.ú. Louňovice pod Blaníkem, p.č. 691 v k.ú. 
Světlá pod Blaníkem, p.č. 1022/2 a p.č. 1022/1 v k.ú. Ostrov u Veliše, na pozemcích p.č. 1421, p.č. 
1439, p.č. 1441/1 a p.č. 1460/1, vše v k.ú. Kondrac a na pozemcích p.č. 2382/4, p.č. 2382/22, p.č. 
2382/38, p.č. 2382/43, p.č. 2382/44, p.č. 2382/39, p.č. 2382/48, p.č. 2382/3, p.č. 2382/20, p.č. 
2382/21, p.č. 2382/45, p.č. 2382/46 a p.č. 2382/49, vše v k.ú. Vlašim, okres Benešov. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení.  

 
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad ve věcech 
silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný dle 
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. 
c)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“), oznamuje dle ustanovení  § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního 
řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.  

Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě 
samém a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení 
podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona 
od místního šetření a ústního jednání. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky, 
závazná stanoviska, popřípadě důkazy a připomínky uplatnit nejpozději do   

 
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení 

 
jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska i dotčené orgány státní správy. 
K později podaným připomínkám nebude ve smyslu stavebního zákona přihlédnuto. 

Váš dopis zn.: 
znznznzn.:dddd     Město Vlašim 

  

Ze dne:  21.04.2020 

 
Středočeský kraj 
Zborovská 8/11 
150 21  Praha 5 

Naše značka: ODSH 15510/20-MaE 
Sp.zn.: ODSH/2262/2019-MaE Spisová zn. ODSH/2692/2020-MaE 

Oprávněná 
úřední osoba: Eva Matějková 

Tel.: +420313039331 

E-mail: eva.matejkova@mesto-vlasim.cz 

Datum: 29.04.2020 
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Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději  do 15 dnů 
od doručení tohoto oznámení,  jinak k nim nebude přihlédnuto.  
 

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlížet na základě předchozí písemné, telefonické nebo e-mailové 
žádosti konkrétní osoby a v místnosti k tomu určené, a to žadateli, který odmítne nabídku 
elektronického zaslání kopie spisu nebo jeho části tam, kde je to technicky možné. 

  
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, 
opravňující ho k takovému postupu.  

 

Poučení: 

 

Pokud dotčený správní orgán, jehož rozhodnutí, opatření nebo vyjádření k projektové dokumentaci 
(vyžadované zvláštním předpisem) bylo získáno před oznámením zahájení stavebního řízení a bylo 
připojeno k žádosti o stavební povolení nebo následně doplněno, nesdělí ve stanovené lhůtě 
stanovisko k předmětné stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou 
souhlasí. 

Účastník řízení může dle ustanovení § 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 účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o 
asanaci území, se dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Vzhledem 
k ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, dle kterého mají účastníci řízení 
možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, i ke způsobu jejich zjištění, 
případně navrhnout jejich doplnění speciální stavební úřad poskytuje účastníkům řízení možnost 
k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu jeden týden od shora uvedené lhůty. Po uplynutí 
tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí. 

 

  

 

Eva Matějková 
oprávněná úřední osoba 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů   
a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
Vyvěšeno dne: _________________     Sejmuto dne: ____________________ 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
Obec Ostrov u Veliše, Kondrac, Městys Louňovice pod Blaníkem a Město Vlašim jsou povinni v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního 
řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení   o vyvěšení na úřední 
desce příslušné obce. 
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Obdrží: 

Navrhovatel: 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00  Praha 1 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu  dle § 112 odst. 1 stavebního zákona v návaznosti na 
ustanovení § 109 stavebního zákona – obdrží jednotlivě  
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11,150 21  Praha 5 – zastoupen navrhovatelem 
Obec Kondrac, 258 01  Vlašim 
Obec Ostrov, 257 06  Louňovice pod Blaníkem 
Město Vlašim, odbor majetkový, J. Masaryka 302, 258 01  Vlašim 
Městys Louňovice pod Blaníkem, 257 06  Louňovice pod Blaníkem 
Ing. Jan Lichtneger, Haštalská 757/21, 110 00  Praha 1 Staré Město 
Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Blaník, Vlašimská 8, 257 06  Louňovice pod Bl. 
Povodí Vltavy Grafická 36,150 21  Praha 5 
Lesy ČR s.p., oblast povodí Vltavy, Benešov, Tyršova 1902, 256 01  Benešov 
VHS Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, 256 01  Benešov 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9 Libeň 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 272 32 425, Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4 
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno Zábrdovice 
ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52  Praha 10 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu  dle § 112 stavebního zákona v návaznosti na 
ustanovení § 109 stavebního zákona – obdrží veřejnou vyhláškou – identifikování dle označení 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí 
k.ú. Louňovice pod Blaníkem – KN p.č. 1124, p.č. 1125, p.č. 1128/1, p.č. 1136/3, p.č. 1148, p.č. 
1149/1, p.č. 1149/3, p.č. 1159/1, p.č. 1172/7, p.č. 1341, p.č. 1345/1, p.č. 1345/2, p.č. 1346, p.č. 1347, 
p.č. 1350/1, p.č. 1355/2 a dále jsou uvedeny pozemky dle PK p.č. 1112/3, p.č. 1117/1, p.č. 1118, p.č. 
1119, p.č. 1126, p.č. 1129/2, p.č. 1136/2, p.č. 1136/3, p.č. 1137, p.č. 1143, p.č. 1149/2, p.č. 1150/1, 
p.č. 1150/2, p.č. 1150/3, p.č. 1150/4, p.č. 1169, p.č. 1172/1, p.č. 1172/2, p.č. 1172/4, p.č. 1172/5, p.č. 
1172/6, p.č. 1172/7, p.č. 1173, p.č. 1182/1, p.č. 1182/2, p.č. 1182/3, p.č. 1182/4, p.č. 1182/5, p.č. 
1182/6, p.č. 1182/7, p.č. 1182/8, p.č. 1182/9, p.č. 1342 a p.č. 1345;  
k.ú. Světlá pod Blaníkem – KN p.č. 647, p.č. 648, p.č.  692, p.č.  693, p.č. 694, p.č.  695, p.č. 726, p.č. 
766; 
k.ú. Ostrov u Veliše – KN p.č. 338/5, p.č. 338/11, p.č. 357, p.č. 358, p.č. 359, p.č. 363/2, p.č. 364/2 a 
p.č. 1023; 
k.ú. Dub u Kondrace – KN p.č. 983; 
k.ú. Vlašim – KN p.č. st. 1754, p.č. 1937/225, p.č. 1937/226, p.č. 1937/227, p.č. 1937/228, p.č. 
1937/229, p.č. 1937/230, p.č. 1937/231, p.č. 2261, p.č. 2266/1, p.č. 2266/2, p.č. 2266/9, p.č. 
2266/10, p.č. 2275/23, p.č. 2275/24, p.č. 2276/125, p.č. 2276/154, p.č. 2276/262, p.č. 2276/263, p.č. 
2276/264, p.č. 2276/265, p.č. 2276/266, p.č. 2277/110, p.č. 2277/115, p.č. 2277/246, p.č. 2277/326, 
p.č. 2277/346, p.č. 2277/354, p.č. 2277/369, p.č. 2277/370, p.č. 2277/371, p.č. 2277/372, p.č. 
2277/373, p.č. 2282/1, p.č. 2382/20, p.č. 2382/40, p.č. 2382/41, p.č. 2382/47, p.č. 2382/50, p.č. 
2382/51, p.č. 2383/1, p.č. 2383/3, p.č. 2386/1, p.č. 2395, p.č. 2502 a p.č. 2503; 
k.ú. Kondrac – KN p.č. 132/20, p.č. 149, p.č. 150, p.č. 158, p.č. 162, p.č. 165/1, p.č. 165/2, p.č. 165/3, 
p.č. 166, p.č. 198/2, p.č. 202/2, p.č. 202/3, p.č. 202/4, p.č. 203, p.č. 403, p.č. 655/3, p.č. 657/4, p.č. 
657/5, p.č. 661/1, p.č. 661/3, p.č. 664/2, p.č. 669, p.č. 673, p.č. 674, p.č. 677/6, p.č. 677/7, p.č. 
677/12, p.č. 678, p.č. 686/1, p.č. 741/6, p.č. 741/7, p.č. 741/9, p.č. 741/16, p.č. 787/1, p.č. 787/3, p.č. 
792/3, p.č. 798, p.č. 799, p.č. 800/1, p.č. 800/2, p.č. 801/9, p.č. 1420, p.č. 1424, p.č. 1440, p.č. 
1441/4, p.č. 1441/7, p.č. 1460/4 a p.č. 1460/7. 
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Dotčené orgány: 
MěÚ Vlašim, IČ:  002 32 947, odbor životního prostředí, J. Masaryka 302, 258 14  Vlašim 
(vodoprávní úřad) 
Krajská hygienická stanice SK Benešov, Černoleská 2053, 256 01  Benešov 
Hasičský záchranný sbor SK, Pod Lihovarem 1816, 256 01  Benešov 
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25  Benešov 
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