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Říčany, dne

Ing. Jaroslav Dvořák
Fibichova 836/9
251 01 Říčany

Oznámení o skončení dokazování ve správním řízení
a o možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí
Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech, jako speciální stavební úřad ve
věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný podle § 16 odst. 1 a
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve
společném územním a stavebním řízení (dále jen “společné řízení“) Vám jako účastníku správního
řízení a dotčenému orgánu oznamuje, že v řízení ze dne 22.3.2018 podané žádosti o vydání
společného rozhodnutí pro stavební záměr: Veřejná účelová komunikace pro připojení plánovaného
areálu na pozemku parcelní číslo 201/1 v k.ú. Všechromy“, situovaného na pozemcích parcelní číslo
201/55 a 201/1 v k.ú. Všechromy žadatele Ing. Jaroslava Dvořáka, nar. 17.9.1948 bytem Fibichova
836/9, 251 01 Říčany zastoupeného na základě plné moci společností REGIONPROJEKT, s.r.o., sídlem
Horova ul. 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 482 93 806 bylo u Městského úřadu v Říčanech, odbor
správních agend a dopravy – oddělení dopravy ukončeno shromažďování podkladů pro vydání
rozhodnutí a informuji Vás, že žadatel ve dnech 20.2.2020 a 2.3.2020 doložil:
Vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního
odboru Praha venkov – JIH, dopravního inspektorátu ze dne 5.11.2019 Č. j. KRPS-283629-1/ČJ2019-011406, že k akci: Účelová komunikace a sjezd na silnici II/107 v obci Všechromy protihluková opatření a odclonění komunikace nemá připomínky za podmínky, že budou
dodrženy příslušné a platné ČSN a Technické podmínky.
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne
4.2.2020 č.j. KHSSK 50129/2019, že souhlasí s projektovou dokumentací zpracovanou pro
stavební řízení stavby „Účelové komunikace pro připojení plánovaného výrobního areálu“ na
pozemku parc.č. 201/1 v k.ú. Všechromy.
Aktualizaci projektové dokumentace ze dne 15.10.2019, konkrétně Výkres C.1.2. – SO 101
CLONA PROTI OSLNĚNÍ; VÝKRES CLONY
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, máte možnost se před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich
doplnění. Současně Vám stavební úřad sděluje, že takto můžete učinit ve lhůtě do 15 dnů od
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doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě můžete také nahlédnout do spisového materiálu, a to u
Městského úřadu v Říčanech, odboru správních agend a dopravy – oddělení dopravy v úředních
hodinách, které jsou pondělí a středa 7.00 h - 12.00 h a 12.30 h - 18.00 h.

POUČENÍ
Účastníci řízení jsou zejména oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až
do vydání rozhodnutí, mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
(§ 36 správního řádu). Právem účastníka je nahlížet do spisu a činit si výpisy, na jejich žádost jim
správní orgán pořídí kopie spisu nebo jeho části (§ 38 správního řádu). Účastník řízení si může zvolit
zmocněnce a to písemnou plnou mocí nebo plnou mocí udělenou ústně do protokolu u správního
orgánu (§ 33 správního řádu). Účastník řízení je zejména povinen poskytovat správnímu orgánu
veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 správního řádu)
a označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).
Jiří Karásek
oprávněná úřední osoba
„otisk úředního razítka“

Obdrží:
účastníci (doručenky)
Ing. Jaroslav Dvořák, bytem Fibichova 836/9, 251 01 Říčany zastoupen na základě plné moci
společností
REGIONPROJEKT, s.r.o., sídlem Horova ul. 12, 400 01 Ústí nad Labem
Daniella Navarová, Karlínské náměstí 235/13, 186 00 Praha 8
České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34/41, 196 00 Praha 9
Obec Strančice, Revoluční 383, 281 63 Strančice, IDDS: juyajxi
KSUS SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: a6ejgmx
Miroslav Krejčík, Všechromy 69, 251 63 Strančice, Hana Krejčíková, Všechromy 69, 251 63 Strančice
oba zastoupeni
Ing. Pavlem Soukupem, Všechromy 63, 251 63 Strančice, IDDS: jzgm5dm
ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 84 Praha 3, IDDS: qa7425t
GridServices s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno, IDDS: jnnyjs6
dotčené orgány státní správy
Měú Říčany, odbor životního prostředí, Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany
Měú Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619, 251 01
Říčany
Stavební úřad Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice
Hasičský záchranný sbor SK, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín 4, IDDS: xjjhpq3
Krajská hygienická stanice, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2, IDDS: hhcai8e
Policie ČR DI Praha venkov – JIH, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice
MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IDDS: hjyaavk
ÚAPPSČ, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
NIPI, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
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