Městský úřad Černošice
Odbor dopravy
Pracoviště: Podskalská 19, 128 00 Praha 2

Oprávněná úřední osoba : Semová
tel.: 224 921 830, e-mail: monika.semova@mestocernosice.cz
naše Č.j.: MUCE-46857/2011-Se
V Praze dne 8.11.2011

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Černošice ,odbor dopravy ,jako speciální stavební úřad podle §15 odst.1 písm.c) zákona
č.. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu ( stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů a podle
§
137 odst.1 stavebního zákona

UKLÁDÁ
obci Statenice ,Statenice 23, 252 62 Horoměřice IČ: 00241679
opatřit na své náklady projektovou dokumentaci na nezbytné úpravy komunikace na parcele č. 340/2 k.ú.
Statenice a předložit ji spolu s dalšími podklady zdejšímu stavebnímu úřadu ve trojím vyhotovení ve lhůtě do
90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Projektová dokumentace musí být vypracována osobou oprávněnou k Prokešové činnosti v příslušném oboru a
bude obsahovat náležitosti přiměřené podle § 2 vyhlášky č1499/2006 Sb., ,kterou se provádí ustanovení §
110 odst.5 stavebního zákona.
ODŮVODNĚNÍ
Městský úřad Černošice ,speciální stavební úřad ,odbor dopravy zahájil výzvou dne 11.8.2011 řízení o
nařízení nezbytných úprava dle §137 odst.1 stavebního zákona na podkladě zjištění při místním šetření dne
18.8.2011 ,že pozemek slouží jako veřejně přístupná účelová komunikace ( není zařazen do kategorie místních
komunikací,neboť obec nemá pasport komunikací),nevyhovuje stavu danému jeho určením a to z důvodu
jeho havarijního stavebního stavu. Současný havarijní stav ohrožuje zdraví a majetek osob okolních nemovitostí
a uživatelů veřejně přístupné účelové komunikace.
Jelikož předmětné nezbytné úpravy nelze nařídit a provést bez dokumentace a dalších podkladů,ukládá speciální
stavební úřad vlastníkovi stavby jejich pořízení ve stanovené lhůtě a potřebném počtu vyhotovení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí, je možno podat do 15-ti dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu
Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2 ( § 81 zákona 500/2004 Sb., o správním řízení) /správní řád/.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Monika Semová
vedoucí oddělení dopravy a správy komunikací

Obdrží :
Obec Statenice,Statenice 23,252 62 Horoměřice
Advokátní kancelář JUDr. Milan Svoboda ND Štolou 18,17000 Praha
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