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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Statenice Property Development a.s., IČO 27123065, Václavské náměstí č.p. 1601/47, 110 00 Praha
1-Nové Město
(dále jen "stavebník") dne 13.3.2014 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením –
prodloužení platnosti dodatečného povolení na stavbu:
Zemní protihlukový val, terénní úpravy, staveništní obslužná komunikace
Lokalita Jabloňový sad
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 249/3, 250/1, 251/1, 251/7, 251/8, 251/9, 251/10, 252, 253, 254,
255, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 256/7, 256/8, 256/9, 256/10, 256/11, 262/2, 262/3, 262/4, 264/1,
280, 376/1, 376/3, 517, 518, 519, p. p. k. 256/12, 279 v katastrálním území Statenice. Uvedeným dnem
bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením - prodloužení platnosti dodatečného povolení
zahájeno. Stavební úřad Velké Přílepy vydal na stavbu dodatečné povolení dne 5.3.2012 pod č.j.
Výst.330-3324/2010-KU.
Stavební úřad Velké Přílepy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. e) 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. 2 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení
o změně stavby před dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání
na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Velké Přílepy, úřední dny
pondělí, středa 8,00 - 11,00 a 15,00 - 17,30 hod.).
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.
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 anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Dana Kuchařová
vedoucí stavebního úřadu

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

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

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

Obdrží:
účastníci řízení(dodejky)
Statenice Property Development a.s., IDDS: gycdhfw
Obec Statenice, IDDS: ypeamab
Obec Horoměřice, IDDS: m93bd5b

účastníci řízení(veřejná vyhláška)
RWE Distribuční a.s., IDDS: rdxzhzt
Krajská správa a údržba silnic, Středočeského kraje přísp. org., IDDS: a6ejgmx
VIA MAGNA, o. s., Ke Kříži č.p. 247, Statenice-Černý Vůl, 252 62 Horoměřice
Vesnický ráz Statenic občanské sdružení, Nad Vinicí č.p. 308, Statenice, 252 62 Horoměřice
v souladu s §112 odst.1 se účastníci řízení podle §109 písm. e),f) identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc.č. 420, 472 v katastrálním území Horoměřice
parc.č.251/14,251/18,264/2,273/1,274/3,274/6,276/1,276/6,279/2,279/3,279/4,279/8,279/9,358,377/1,377
/2,435/2,435/4,516,520,521,522,523, st.p. 653,909, p.p.k. 257,258,259,260,265,267,č.p.301,č.p.465 v
katastrálním území Statenice
dotčené orgány
Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4
Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací, IDDS: u46bwy4

