
ČERNOŠICE 
Městský úřad černošice 
Odbor s~avební úfad 
Karlštejnská 259 
252 28 Černošice 

Spis. ZN. výst.: 159212021/Br/Br/Č/P6175/3 
Č.j.: 
vyřizuje: 
tel./ e-mail: 

~1 • • I 8 

ROZHODNUTf 
Výroková část 

V Černošicích dne 22.02.2021 

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ,.stavební zákon"), na podkladě 
žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou podalo 

MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice (dále jen 
,.stavebník"), 

podle § 115 odst. 4 stavebního zákona 

prodlužuje 

na 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnuti platnost stavebního povolení, které vydal 
zdejší stavební úřad pro stavbu nazvanou jako: 

"rozšířeni a stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Janského v Černošicích" a .,Černošice, ul. Dr. 
Janského- veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní" vč. 33 ks sadových stožárů 
pro veřejné osvětlení 

na pozemcích 9.parc. 2738/25, č.parc. 2583, š.parc. 2554, č.parc. 2521 (ul. Puškl!)ova), 2508/1, 
2507/41 {ul. Tolstého), č.parc. 2507/34 (ul. Cajkovského), č.parc. 2507/33 (ul. Cajkovského), 
č.parc. 2507/40, č.parc. 2508/2, č.parc. 2480/2 (ul. Gogolova), č.parc. 2463, 2462 (ul. 
Mládežnická}, č.parc. 2460, č.parc. 2461 (ul. Lermontova) 2445/6, 2445/5, 2445/4, 2437/4 (ul. 
Vrážská), č.parc. 2437/2 (ul. Vrážská) a č.parc. 6175/3 (ul. Dr. Jánského) v k.ú. Černošice. 

Společné územní rozhodnutí a stavební povolení pro výše jmenovanou stavbu vydal zdejší stavební 
úřad dne 21. března 2016 pod Spis. ZN. výst.: 10608/2016/Br/Č/P6175/3, č.j. MUCE 20031/2016 
OSU. Dále bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí pod Spis. ZN. výst.: 
521 6/2019/Br/Č/P6175/3, Č.j. MUCE 9933/2019 OSU ze dne 11. února 2019. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
MĚSTO čERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice 

Odúvodnění 
Dne 7. ledna 2021 byla podatelnou Městského úřadu Černošice přijata žádost žadatele, kterým je: 
MĚSTO čERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, o vydání 
rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu nazvanou jako: .rozšíření a 
stavební úpravy chodnfku v ul. Dr. Janského v Černošicích" a ,.Černošice, ul. Dr. Janského -veřejné 
osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní" vč. 33 ks sadových stožárů pro veřejné osvětlení na 
pozemcích č.parc. 2738/25, č.parc. 2583, č.parc. 2554, č.parc. 2521 (ul. Puškinova), 2508/1, 
2507/41 (ul. Tolstého), č.parc. 2507/34 (ul. Čajkovského), č.parc. 2507/33 (ul. Čajkovského), č.parc. 
2507/40, č.parc. 2508/2, č.parc. 2480/2 (ul. Gogolova), č.parc. 2463, 2462 (ul. Mládežnická), č.parc. 
2460, č.parc. 2461 (ul. Lermontova) 2445/6, 2445/5, 2445/4, 2437/4 (ul. Vrážská), č.parc. 2437/2 (ul. 
Vrážská) a č.parc. 6175/3 (ul. Dr. Jánského) v k.ú. Černošice. Společné územní rozhodnutí a 
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stavebnípovolenf pro Výše jmenovanou stavbu vydal zdejší stavebnf úřad dne 21. března 2016 pod 
Spis. ZN. výst,: 10608/2016/Br/Č/P61.75/3, .čJ MUCE .20031/201.6 OSU. Dále bylo. vydáno 
rozhodnu![ o prodlouženi platnosti rozhodnutí pod Spis. ZN. výst: 52l6/2019/Br/Č/P617573, Č.j. 
MUCE.9933/2019 OSU ze dne ll. února2019. 

Stavební úřad dne 22. ledna 2021 pod Spis. ZN. výst.: 1.592/2021/Br/Br/Č/P$175/3, č;j .. MUCE. 
7t23/202l OSU oznámil zahájení řfzenlo.prodlouženf doby platnosti stavebního povolení a zároveň. 
určil ll souladu s'§ 112 odst.1 stavebního. zákona lhůtu 1.0 dnů ode dne doručení .oznámení zahájení 
řízení o prodloužení platnosti stavebního povolen!, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky. V řízení nebyly uplatněny námitky účastníků řfzení. 

StaVební úřad rozhodl,jak je uvedeno ve výroku rozhodnuťí, za použití ustanovení právnfoh předpisu 
ve. výroku uvedených. 

Poučení účastníků 
Proti tomuto rozhodnutí se lze. odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, Zborovská 81/].1, 150 21 Praha 5,_podáním u Městského úřadu Černošice, 
odbor stavební úřad, se sfdlem .Karlštejnská 259, 252 28 Cernošice,, podánfm u zdejšího správního 
orgánu. Odvoláni se podává s . potřebným počtem stejnopisů tak,. aby jeden .stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejrropisů, vyllotovíje spr?.vnforgán na náklady účastníka. 

Odvoláhírn lze napadnoút výrokovou část rozhodnutí, '""'n~•""" 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutrje neiJrí~>USJt!:l!§e~,"~ 

Obdrží.: 
účastnícf.(dodejky) 
M.EOSTO éERNOSICE, Karlštejnská č;p. 259, 252 28 Černošice 
DO: . .. 

Drážnfúřad, oblast Praha, !DOS: 5mjaatd 
sfdlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 Oo Praha.2-VInohrady 
Hasičský z.áchranný sborStředpčeskéhokraje,pracovištěŘevniée;-·IDDS:dz4aa73 
sídlo: Havlfč~()va p;p .. 174, 252 30 Řevnice 
Ktajsl<é ředitelství policie Stl'edočeského kraje, územní odbor Praha -venkov ZÁPAD, Dl, IDDS: 
2dtai5l! · 
sídlo: Zborovská č.p. 13, i 50 oo Praha.5 -.Smíchov 
Městský ~řad Černošice, Odoor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2 
Městský úřad černosice,OSÚ- odd.dopravy a správy komunikací, Podskalská čep. 19, 120 oo 
Praha2 
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CERNOŠICE 
Městský .úřad Černošice 
Odbor stavební úřad 
Riegrova i209 
252 28 Cernošice 

Spis.ZN. 
Č,j .. : 
vyřizuje: 

telJe-mail: 

ROZHODNUTt 
Výroková část 

V Cernošibích dner11. ;o2.20t9' 

·.~~.,.., M_$-;;t-:Ú;-Y .i)ť~i:Q č:nrs1o-&lt;'B 

ťc•ccr•. ,, , Rn±hhd_nuti· rtaeyiu. 9:r:á~iGf-··mp-ci--dne::-

OZ. o$. 
Datum: ?odp 

Městsky úřad Černošice, odbor stavební. úřad, příslušný podle § 13 odst 1. písm. e). záKona č. 
183/2006 Sb.,. o územním. plánování a stavebním řádu (dále jen ,;stavební zákon"), na podkladě 
žádosti o prodloužení platrlosti stavebního povolení, kterou podalo 

MĚSTO ČERNOŠI:CE, IČO 0024f12l, se sídlem Riegrova 1209,. 252 28 Černošice (dále jen 
"stavebník"), 

podle§ 115 od.st.4 stavebnfho zákona 

prodlužuje 

na 2 roky ode dne.nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povoleni, kterě vydal 
zdejší stavební úřad pro stavtiu nazvanoí:l jako: 

"rozšíření a staveb nf úpravy chodníku v ul. Dr. Janskéh.o v šernošicích'"a ~,Černošice, ul. Dr. 
Janského-'- veřejné osvětlt:ml.vósekurnezJ uk Vrážskáa Lil. Skalní" vč •. 33kssadovýo)l §tožárů 

pro veřejnéosvětlení 

na pozerndch ~.parc. 2738/25, č.parc. 2583, č.pafc. 2554, č.parc.l252t (ul. .P.oškin~ya}, 250811., 
2507141 (ul .. Tolstého), č.parc .. 2507/34 (Lil. ČaJkovského), č.parc, .2507733 {:ul. Čajl<:oy~kého); 
č.parc. 2507/4~ č.parc. 2508/2, .č.parc. 2480/2 (ul. Gogolova)., č'Plirc. 24631 2462 (l.lh 
Mládežnická), č;parc. 2460, č.pare. 2461 (ul. Lermontova) 244516, 244515, 244514, 2437/4 tol. 
Vrážská), .č.parc; 243712 (ul. Vrážská) a č.parc. 6175/3(uL l)r. Jánského) v k.ú, čeroošice. 

Společné úzeninf rozhodnutí a stavebnf povolení pro výše jmenovanoost13.vbuvydal zdej§! stavebof 
úřad dne 21. března 2016 pod Spis. ZN. výst: 10608{2016/Br/Č/P61.75/3, č.j: MUCE 2003"!/2016 
OSU; 

Účastníci řízení na než.se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
MĚSTO ČERNOSICE, IČO 00241 i2i,se sídlení Riegrova1209, 25228 Černošice 

Odůvodnění 
Dne 25. !~dna 2018 byla podatelnou Městskéhoúřadu Černošice přijata žádostžadatele, kterým jé: 
MĚSTO CERNOŠIGE, 1G000241121, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice, oyydáof 
rozhodnutí o prodlouženi platnosti stavebního pqvolení na stavbu nazvanou jakol "rozšfření a 
stavební ópravy chodníkoV ul. Dr .. Janskl§ho v černosioích'' a "Gernošíce, bl. or, Janského -veřejné 
osvětlení v úseku ·mezi ul. Vrážská a ul. Škoh1í" vč. 33 ks sadqvýoh.stožátůpro vel'ejné osvětleni ná 
pozemcích. č.parc .. 2738/25,. č:parq, . 2583, č.parc. 2554, č;parc. 2521 (Ul. Pošl<inO'J:a), 25Q8/1., 
2507/41. (uL Tolstého), q,parc. 2507/34 (ul. Čajkovského), č.paro. 2507/3.3 (uL ČajkoVského),. č;pa(c., 
2507/40, č.parc. 2508/2, č.parc. 2480l2' (ul. Gogolow,r}, č.parc; 2463, 2462. (ul, Mllí:dežnická), č,paro~ 
2460, č.parc. 2461 (uL Lermontova) 2445/6, 2445!5,2445/4, 2437/4 (UI.Vrážská), č.paroc 2437/Z(J;JÍ, 
Vrážská) a č.paro. 6'175/3 (uL Dt. Jánského) v k.ú. černosice, Společné územnf rozhodnut!. a 

Strana l (celkem 2) 



staveb nf povolení provýše jmenovanou.stavbu vydal zdejší stavební úřad dne 21. března 2016 pod 
Spis. ZN. výst.: 10608/2016/Br/Č/P6175!3, č.j. MUCE20031/2016 OSU. 

Stavební úřad. dne 22. ledna 2019 pod Spis. ZN. výst.: 5216/2ll19/Br/Č/P6175/3, č.J. MUCE 
523612019 OSU oznámil zahájení řízení b prodlouženídoby platnosti stavebního povolení a zároveň 
určil v souladu s § 112 odst 1 stavebního zákona lhůtu 1 O dnů ode dne doručení oznámení zahájení 
řízení .o prodlóužení platnosti stavebního povolení,. do kdy mohou účastnící řízení uplatnit své 
nárnitky. V 1'ízenf nebyly uplatněny nárnitky účastníků řízení. 

Stavebnfúřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právní cll předpisů 
ve výroku uvedených. · 

Poučení účastnfku 
Proti tornuto r.ozhoďnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne. jeho oznámení k Krajskému úřadu 
Středočeského kraje; Zborovská 81111., 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, 
odbóť stavební úřad, se sídlem Riegrova t209, 252 28 Černošice., podáním u zdejšího správního 
organu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby kažl:iý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotovíje správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou .částmzhodnutí,jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvl:llánfjen proti oóúvodnění rozhodnutf je nepřípus!né. 

Vyplnf se.po 
Kontrolovala 

Obdrží: 

... " .. .. ,. ........ ztlstává soí.J6ástf.·s w:s<J: 

edouci stavebnfho ura:ou ........ :0.~.,, ..... l,;, .. ;<':·'•:/· .. ·'·>'';'' ........... .. 

účasfnícL(dodejJ<~) . .. . . 
MĚSTO ČERNOSICE, Riegrova č.p.1209, 252 28. Černóšice 
DO: 
DrážnLúřad, oblast Praha, IDDS: Smjaatd 
sídlo;Wilsonovač:p. 300/8, 121 06 Praha 2-Vínohrady 
Hasičský záchranný sbor .Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, .!DOS: dz4aa73 
sídlo: Havlíčkova .č.p •. 174, ?;52 30 Revni.ce . . ... · . . . . .. . . • . . . . . . 
Krajské ředitelstv[poJit:ie Středo.českého kraje, územní odbor Praha- venkov ZAPAD, Dl, IDDS: 
2dtai5u 
sídlo: Zborovskáč;p.13;.15000 Pralia5~ Smfq!]ov ... . . . . . . . ..•. 
Městský úřad šernošice, Odqor~ivotqího prostředíč Podskalš~á čp. 19, 120 09 _Praha 2 
Městšký úřad cernošice, OSU - odd.dopravy a spravy komumkac1, Podskalskác.p., 19, 120 00 
Praha2 

Strana 2 (celkem .2) 



ERNOŠICE 
Městsky úřad • Černošice 
Odbor stavební úřad 
Riegrova 1209 
252 28 černošice 

Spis,ZN. 
Č:j.: 
vyřizuje: 
teLJecmail: 

V Černošícfch dne.21,3.2016 

ROZHODNUTÍ 
Výroková část 

MESTO ČERNOSICE, Ičo 00241121, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 černošíc€J (dale jen 
.,žadatel") 

Městský úřad Černošice, odb.or stav€Jbní úřad, jako stavební úřad (dále jen ~stavební úřad''), 
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e} zákona č, 18312006 Sb,, o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen .,s!avebnf zákon") a zároveň j13k0 speciální stavební Uřad příslušný podle§ 15 o'dsf: 1 
písm. c) stavebního zákona a § 40 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 .Sl:ic., o pozemních 
komuníkacJch (dále jen .,zákon o pozemních. komul)ikacích"), na žádost v souladu s§ 78 odst 3 ve 
spojení s §94a.stavebnlho zákona vydává ve společném územním a stavebním řízeni 

A) podle § 92 stavebního zákona v .souladu s ustanovením §79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky 
č; 503/2006 Sb,, o podrobnější úpravě územního rozhodování,. Uzemnfho OP<!Itřen'ía stavebního 
řádu 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

nazvané jako: "rozšíření a stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Janského· v Černošících" a 
"Černošice, ul. Dr; Janského -veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Šk!,>lní"vč: 33 
ks sadových stožárů pro veřejné osvětlení na pozemcích č.parc. 2738/25, č.parc; 258~, Č;parc. 
2554, č.parc~ 2521 (ul. Puškinova), 2508/1, 2507/41 (uL Tolstého), c;parc .. 1.507134 (ul. 
Čajkovského), č.parc. 2507/33 {ul. Čajkovského), č.parc; 2507/40, č.parc. 250812, č.parc, 248012 
(ul. Gogolova), č.parc. 2463, 2462 (ul. Mládežnická), č;parc. 2460, č.parc. 2461 (ul. Lermontolia) 
2445/S, 2445/5, 2445/4, 2437/4 (ul. VrážSká), č.parc. 243712 (ul. Vrážská) a č.parc. S175!3(ul: :or. 
Jánského) v k.ú. Černošice, v Černošicích (dále j13n .,stavba"). 

8) podle § 115 stavebního zákona v souladu s ustanovením§ 18c vyhlášky č •. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního .opatření a stavebního řádu a vyhlášky 
čA99/2006 Sb., o dokumentací staveb 

ST AVEBNÍ POVOLENÍ 

na stavbu nazvanou jako: "rozšíření a stavební úpravy chodníku v ul. Dr; Janskeho v 
Černošicích" a "Černošice, ul. Dr. Janského -veřejné osvětleni v úseku mezi ul. Vrážská a ul. 
Školní" vč. 33 ks sadových stožárů pro veřejné osvětlení na pozemcích č.parc. 2738125, č.:parc. 
2583, č;parc. 2554, č.parc. 2521 (uL Puš.klnova), 250811, 2507/41 {ul, Tolstého), č,p<lrc; 2507134 
(ul. Čajkovského), č,par.c. 2507(33 (ul. Čajkovského), č.parc. 250;7/40, č,parc. 2508/2, č.part: .. 
2480(2 {ul. GogólovaJ, č,parc; 2463, 2462. {ul. Mládéžnická), č~parc.· 2460,i:.parc. 2461 (ul. 
Lermontova) 244516, 244515, 244.5/4, 2437/4(ul. Vrážská), č.parc. 2437/2 (ul. Vrážská) a č•parc. 
6175/3{ul. Dr; Jánského) v k.ú.,Čemošice, v Černošicích (dále jen .,stavba"). 
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Ad. A) 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba. nazvaná jako .,rozšffení a stavební úpravy chodníku v ul. DL Janského v Černošicích" a 

.Černošice, ul. Dr. Janského -veřejné osvětlení v úseku mezi ul. Vrážská a ul. Školní" vč. 33 ks 
sadových stožárů pro veřejné osvětlení bude umístěna napozemcích č.parc. 2738125, č.parc. 
2583,.č.parc. 2554, č.parc. 2521 {ul. Puškinova), 2508/1, 2507/41 (ul. Tolstého), č.parc. 2507/34 
(ul. Čajkovského), .č.parc. 2507133 (úl. Čajkovského), č.parc. 2507/40, č.parc. 2508/2~ č:parc . 
.2480/2 (ul. Gogolova), č.p<Jrc: 2463, 2462 (ul. Mládežnická), č.parc. 2460, č:parc . .2461 (ul. 
Lermontova) 244516; 2445/5, 2445/4, 243714 (ul. Vrážská), č.parc. 2437/2 (ul. Vrážská) a č.parc. 
6175/3 (ul. Dt JánskéhO) v k.ú. čerhošice,v Černošicích. 

2. Chodník bude šířky 1,75 m. 
3. ChodrHk bude délky 1,29 km. 
4. Přfčnycsklon.chodniku b.Ude. oboustranný do 2 %. 
5. Stavba bude umístěna podle dokumentace, kterou autorizoval Jiří Majer, ČKAIT - 0007188 

z.2/2016a Ing. Marcel Kamínek, čKAIT-0007239 z 2/2016: 
6, Nové. vedení veřejného .osvětleni bude napojeno ve. stávajícím stožáru veřejného osvětlení 

.označeného jako č. CE01288 .od Ul. Vrážská a na druhem konci trasy ve stožáru veřejného 
osvĚ\)ttenl označeného jako č. CE.59005 od úl. Školní. 

7. Odbočky do:ul. Gogolova, ul. Tolstého, ul. Puškínova a ul. Gorkého budou připojeny přes spojky 
do nových stožárů v ul. Dr. Janského. 

8. V UL Dr. Janského bude osazeno 33 ks stožárů pro veřejné osvětlení. 
9. Výška stožáru pro veřejnéosvětlení bude 8,00 m. 
10: StoŽáfý ;budou napojeny kal:lelem C.YKYcJ 4x16 mm2

, který bude uložen ve výkopu. Kabelové 
vedeni bude. uloženo v o.chrannétrubce ve vzdálenostL60 cm od plotu pozemku. 

11- Nové kabelové vedení bude uloženo v zemi. 
1.2. Uzemnění bude provedeno vodičem FeZn 1.0mm. 
13. Stávajíc! stožáry pro veřejnéosvětlenf budou odstraněny. 
14. Zábradlím budou opatřeny všechny volné okraje pochůzných ploch před nimiž je Volný. prostor 

.větsínež 0,9m · 

Ad. B} 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1) Stavba bude provedena podle dokumentace .k územnímu rozhodnutí a stavebnímu 

povolení. Po .dni nabytí právní mocí tohoto rozhodnutí, stavební úřad předá .žadateli jedno 
vyhotoyení rozhodnutí opatřené záznamem o účinnqstl. Stavba bude provedena pot;lle 
dhkumentace k územnímu .řízení á projektové dokumentace ke .stavebnímu povolení,. kterou 
autorizoval Jiří Majer, ČKAIT - 00ů7188 z 2/2016 a Ing. Marcel Kamfnek, ČKAIT - 0007239 
z212016. 

2) Stavba chodníku bude umístěná tak, jak. je uvedeno ve výroku A) v podmínce č. 1 tohoto 
rozhodntJtí, 

3) Stavba veřejného osvětlení bude umístěná tak, jak je uvedeno ve výroku A) v podmínce č. 1 
tohoto rozhodnutí. 

4) Chodnlk bude provet::lenzbetonově dlažby. 
5) Skladba konstrukce chodníku bude odpovfdat předložené projektové dokumentací. 
6) Chodník bude pro1Jeder1v sol:lladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
7) Výškové i'ešenijeonotfivých vjezdu na pozemky přiléhající k chodníku, který .je předmětem tohoto 

rozhodnutí bude proVedeno podle výkresů ře.zů jednotlivých vjezdů, které jsou součástf 
projektové dokufl1entace. U. vjezdů na pozemky musí být sníženy obrubníky a niveleta 
komunikace přizpůsobena prahu vrat a píliřům. 

8) V mistěvjezdůbudol:l.konstrukčrlf vrstvy zesíleny: 
9) f>ře:d zahájellíln prací na pozemku veřejného prostranství stavebník stavby protokolárně 

převezme tento pozemek od Jeho vlastníka - .města Černošice prostředníctvlm OdborQ 
.ťecllhických služeb Mělstskeho úřal'fu Čemosice a pó dokončení stavby ho témuž subjektu 
předá zpět\,[ obol:l případech bude .o tom sepsán protokol, který stavebník doloží k oznámení o 
užívání stavby. PřadzáhájéT1ím prací na veřejném pozemku stavebník stavby l!žavře s městem 
černošjce smlouvu o užívání veřejného prostranství a oiJstarají si rozhodnuJí o .zvláštním 
užívání veřejného prostranství .od silníčníhosprávniho úřadu Městsk.ého u řadu Cernošice .. 

10)Zábory komunikácí a pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, nejsou předmětem 
tohoto rozhodnutí. Provilděhí stavby na veřejném prostranství musí být předem projednáno 
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s příslušným silničním správním úřadem a oznámeno vlastníkúm, kteřf by mohli byl omezeni na 
přístupu ke svým pozemkům, minimálně 10 dní před započetím Výše. uvedených pracL 

11) Znečištění vozovek a následná prašnost mus;í být snižována jejich pravidelným čištěním, které 
zajistí stavebník. Vpfipadě, že by stavební čínnostf doš.lo k znečištění komunikací, po kterých 
bude dopravován materiál ze staveniště, stavebník bezodkladně zajistí jejích odstranění a uvede 
komunik<Jce do původního sf<Jvu. . . . 

12) Organizace výstavby musí byt řešena tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okotí 
st<Jvby emisemi. 

13}Skladování a deponování prašných materiálů vmístě stavby bude omezeno na nezbytné 
minimum. 

14)Zařizeni staveniště musí byt umístěno výhradně na pozemku stavebníka v k.ú, Černošice. 
15) Před zahájením stavby stavebník zajistí vytý.čení prostorové polohy stavby odborně způsobilou 

osobou. . 
16)Stavebník oznámí ústavu. archeologické památkové peče· střédních Čech (dále jen 

"ÚAPPSČ") záměr provést všechny zemní prace, včetně přípravy staveniště, nejméně tři týdny 
před realizací. ÚAPPSČ umožní provedení dohledu .. Při skrývce ornice a po jejím .odstranění 
umožní provedení archeologického výzkumu, na který teprl(e naváže stavební činnost: Skrývku 
ornice a všechny. zemní práce spojenés plochou staveniště je třeba. od jejich zahájení sledo\/ata 
dokumentovat. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v přlpadě, kdy budou, skrývkou 
nebo jiným zásahem do terénu, narušené archeologické struktury. 

17) Před započetím stavby bude .ornice deponov~na 'na pozemku stavébníka a o.chráněna pfed 
jejím znehodnocení. 

18) Výkopy budou řádně zajištěny a zabezpečeny i v nočních hodinách. Staveniště bude vhodným 
způsobem zamezen přístup nepovolaných osob. 

19) Budou učiněna ochranná opatření pro práce s hlučnými mechanismy a pro provoz 
nákladní dopravy. Jednotlivé zdroje. hluku budou používány výhradně v souladu. s přistíJšh9mí 
právními předpisy, zejména hygienickými, které stanoví nejvyšší možné povolené zdroíe hlUkU 
v chráněném venkovním i vnitřním prostoru. Omezení plynoucí z obecně závazné vyhlášky o 
ochraně veřejného pořádku Města. Černošice nejsou touto podmínkou d()tčeny. B4de dodržena 
Obecně závazná vyhláška města Černošíce.č. 5/2012 o ochraně veřejného pořádku. . 

20)Při .realizaci stavby nes mi být dotčen veřejný zájem, zájmy. sousedu .ani zájem obecní. 
21) Stavba bude provedena stave.bním podnikatelem, 
22) Stavebník je povinen oznámit stavebnímU úřadl.l předem termín zahájení stavby, název a 

sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně jména stavbyvedoúcíha; který 
zabezpeoí odborné vedení pravádění stavby v sguladu s § 160 .odsL 1stavebnibo zákona. 

23) Stavebník před .zahájením stavby umístí na viditelném místě. u vstupu na staveniště štítek o 
povolení stavby a ponechá jej tam až do zahájení užívání stavby postupem podle sfaY!;!bního' 
zákona. 

24).Stavebník zajistí, aby na s.faveništi by.la k diSpozici ověřená dokumentace stavby (případně 
jejích kopie) a všechny doklady tykající se prováclěnístavby. 

25) Stavebník ohlási stavebnímu úřadu fáze výstavby a to nejméně 15 dní před dosažením této 
.fáze. 

26)Na stavbě bude vedén stavební deník s chronologickými záznamy o stavbě, který .bqde vždy 
k dispozicí na.stavbě. · 

27) Budou dodrženy všechny podmínky Správy železrričnLdopravní cesty, státní organizace dle 
stanoviska zn,: S 6849/Uc8607/2016"SŽDC-OŘ PHAcOPScPJe ze .one 10. března 20113 \rplnem 
rozsahu. Zejména bude <iodrženo: 
- Stavba rnusí být provedena v souladu se všemi příslušnými normami a. pravn!mi předpisy. 
- Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce 

vlivem provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu ž(;)Íezniční 
dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel. 

- R.ealizací stavby nesmí být ne příznivě ovlivn~nY drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC. 
Současně nesmí byt stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani neSmí byt 
narušena plynulost železriičhího provozu. 
Zahájení prací vocbranném pásmu dráhy ohlásí investor pí~emně 14 dní předeni OŘ Praha 
na e-mailovou adresu omhatech@szdc.cz a. Správě tráti Praha západ OŘ PHA..Vohlášení 
bude uvedeno čJ tohoto souhrnného stanoviska, 
Upozorňujeme, že se plánovaná stavební činnost nachází v blízkosti elektrizoVané trati. se 
stejnosměrným napětím .3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a 
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zakázané činnosti v blízkosti TV pod r:ťapět1m zejména dle ČSN EN 50 110- 1 ed 2 a TNŽ 34 
3109. . 

- Realizace stavebních prací musí respektovat "minimální hranici přiblíženi stavby" k trakčnímu 
vedení dl<"l ČSN 34 1530 ed. 2 .. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního 
vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50.119 
ed2 t.abulka 2. V případě, že stavební .činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného 
prostoru. musí byt na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být 
chráněn před poškozenlm. 

- Upozorňujeme, že stavební práce musí být realizovány takovým způsobem, aby eliminovaly 
mechanické poškoz.enl podpěr trakčního. vedení včetně jejich základůc Veškeré zemní práce 
uskutečňované v blízkostí stávajících trakčních podpěr, nesmí narušit jejich statiku a musí 
respektovat jejích ochranné pásmo. · 

- Veškeré stavební práce v blízkostí .zařízení Správy elektrotechniky a .energetiky (dále jen 
SEE) OŘ Praha musí být prováděny pod technickým dohledem našich správců zařízení. 

- Případné zt1žer'íi přístupu k drážním zaflzením nebo jeho znemožněni v důsledku stavby 
musí býtpředemodsouhlaseno.SŽDG. 

- Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy požádá investor v přiměřeném pi'edstihu před 
kolaudací stavby OŘ PHA o účast na prohHdce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše 
uvedených·podminek. 

- Dokladem o próvedení prohlídky dokončené. stavby a projevem souhlasu SZDG s kolaudací 
stavby je kladné vyjádření SŽDG, OŘ PHA. 

28)Budou dod!"Ženy všechny podmínky Dr.ážního úřadu dle stanoviska zrt: MP-SOP0459/16•3/Gk 
DUGR437091J$/Ck ze dne4. března 2016 v plném rozsahu. Zejména bude dodl"Ženo: 
- StaVba bude provedena podle projektové dokumentace předlOžené a .odsouhlasené Drážním 

úřadem, Případné změny této dokumentace je stavebník. povinen předem projednat 
s.Dtážním úřadem. 

- Staybou nesmí být nepřízniyě oVlivněny drážní objekty a zařízení. 
- Připrováděnlstavbý he.smí býtohrozena.bezpečnosta plynulost železničního provozu. 

Všechny .kovové části je nutno .chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky 
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy. 

- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 
.k.záméně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozitprovoz dráhy. 

29)B1Jdou. dodl"Ženy všechny podmínky Městského úřadu Čern<:>šice, Odboru stavební úřad.
oddělení dopravy a správy komunkací dle stanoviska Spis. ZN. výst: 1165212016/Ko, Č.j.: 
MUCE 13494/2016 :Z:é dne23. února 2016 v plném rozsahu. Zejména bude dod!"Ženo: 
- Parkovací pruh v.části vozovky .ul. Dr. Janského musí mít po zúžení šíři min. 2,25 n"ť; aby 

mohl plnit svoji fi.tnkcL 
- Investor/zhotovitel požádá pro realizaci stavby oddělení dopravy a .správy komunikací o 

stanovení přechodné . úpravy provozu na základě návrhu dopravního opatření 

odsouhlaseného Policií ČR, Dl Praha venkov- zápacl min. 30dní před zahájením stavby, 
30) Budou dodrženy všechny podmínky NIPI B.ezbaríérové prostředí, o.p;s. dle stanoviska zn.: 

11.0160054 ze dne 21. února 2016 v plném rozsahu. Zejména bude dodl"Ženo: . 
- Obrubník směrem kvozovce v místech pro přecházení a v místech přechodů pro chodce smí 

mít výškl.l max. 20mm. dle požadavku bodu 1.1.1. přílohy č. 1 .. 
- V místě křížení s uL Gorkého neni zakreslen u místa přecházení varovný pas a odsazený 

signální pás. 
31)Budou ciod!"Ženy všechny podmínky Hasičské.ho záchranného sboru Středočeského kraje dle 

stanóvíska Ev .. č .. PZ·89~~U2016lPD ze dne 10. února 2016 v plném rozsahu. Zejména bude 
dodř~eno: 
- K případným změnám proti posouzené pwjektóvé dokumentaci je třeba vyžádat si nové 

závazné stanovisko z hlediska požární ()Chrany. 
32) Budoudod!"Ženy všechny podmínky Městského úřadu Černošice, Odboru zivotriiho pros~ředi 

dle stanoviska Spis. zn,; s~MUGE 10660/2016 OZP/Špa ze dne 15. února 2016 v plriém rozsahu. 
Z.éjména bude dodrženo: · 
VodopráVní úřad 
- V případě souběhu n.ebo křížení podpovrchových vedení musí být pří stavbě respektována 

příslušná ČSN 736005 Pro.stowvá úprava vedení technického vybavení. 
- Stavbou nesmí byt dotčeny stávající vodovodní a kanalizační sítě: Jejich křížení musí být 
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odsouhlaseno jejich majitelem a provozovatelem. 
- Povrchy ploch, dotčených prováděním stavby. musí být uvedeny do původního stavu, 
Orgán veřéjné správy v oblasti odpadovéM hospodářství 
- Při zemních pracích bude Výkopová zemina ukládána oddělené a následné využita 

k zásypům. Přebytečnou výkopovou zeminu .lze využít za podmínek stanovených vevyhláscé 
č, 383/2001 Sb ..• o podrobnostech nakládání s. odpady, ve znénípozdějšlchpřepisů (vyi:Jiáska 
294/2005 Sb.), k terénnlm úpravám, nebo k rekultivaCím lidskou činností postižených 
pozemků. 

- S veškerým odpadem, který při .stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 
18512001 Sb., o odpadech a .o změně některých dalsich. zákonů,. ve znění. pozdějších 
př.edpisů (dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb., 
(Katalog . odpadů), ve znění pozdějsích předpisů a č.. 3.8312001 Sb., o podrobnostech 
nakládáni s odpady , ve. zněnf pozdějších předpisů, tj;. bude vytříděn a. předáo oprávněným 
osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudu"li recyklace nebo využití možné,. bude uložen na 
řízené skládce. Ze. stavebního odpadu buou vytříděny složky nebezpečného odpadu. 
Nebezpečný odpadu bude předán k.od.stranéní oprávněné o.sobě dle§ 12 odst. 3 zákona o 
odpadech. 

- o odpadech vzniklých při stavbě a nakládánfs nimi bude vedena v souladu se zák. odpadech 
§ 39 odst. 1, prúběžná evidence a V případě splnění podmínek§ 39 odst 2 bude k '15 .. únoru 
následujícího roku zsláno prostřednictvím systéu ISPOP {Integrovaného .systému plněni 
ohlašovacích povinností, zákon č. 25/2008 Sb:) Městskému úřadu. Černošice, odboru 
·životního prostředí, pracoviště Podsklská 19, 120 00 Praha 2, r.oční hlášení. ó produd a 
nakládání s odpady; 

- Orgán . odpadového hospodářství upozorňuje ná skutečnost, že . pokud bude vyžad()ván 
k užíváni stavby ko.IQudačni souhlas, musí mJt stqvebník k dispozicí doklady o .odstranění a 
nakládání s odpady (faktury., potvrzeni oprávněné oso.by opi'evzetí.odpadu)ke kontrole. 

- V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné eponievýkopové zeminy a odpadu. 
33) Budou dodrženy všechny podmínky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje dle 

stanoviska, č,j,: KRPS-4860.7c1fčJcZ016c01 t606~KI ze dne 11. února 2016 v piQé!Jl rozsahu. 
Zejména bude dodrženo: 
- Chodník bude plně vybaven s ohledem nabezbariérovo.uvyhlášku č, 398/200.9 Sb, 
- Těleso pozemní komunikace bude svými parametry odpoVídat .ČSN 73 6110, TP 170. 
- Sjezdy na komunikaci musí být zřízeny v so.uladu s ustanovenJmí § 12 vyhlášky 104rt997 

Sb ... v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacíGh. 
Povrch napojení na těleso pozemní komunikace .bude proveden tak, aby srážkově vody 
nestékaly na shora uvedenou komunikaci a tím nenarušovaly její odtokové poměry (TP 51). · 
Přechodné dopravní značení (viz návrh DIO) musi být rozměrem .a barevným provédením 
v .souladu s vyhl. č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších př:edpisů a .musí být 'umístěno podle 
zásad pro označovánfpracovních míst na pozemnlch komunikacích TP 66 {liL vydá !Jl). 

- Použití odpovídajícího dopravního značení (dle návrhu narovnání přechodu pro chodce,- DZ 
V7 v 1.,0 km stavby) se zapr<J.cováním ve~kerýctrzásad daných podle CSN aTP 6() ."?i€!s~dy 
pro dopravní znač.ení", ((Jčelnost, srozumitelnost, výstižnost, vídifelnost, údržba-čiŠtěnÍ 
kontrola), 

- Při .znečištění komunikace vozidly :;tavby je .nutné v souladu s § 28 odst 1 záKona č., 131199'7 
Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění .bez průtahů odstranit a uvést 
komunikací do původního s:tavu: 

- Konstrukce nových zpevněnýctí ploch pozemních komunikací a chodníkú musí po Uvedené 
akci svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným 
požadavkům bezpečného užíváni staveb, bezpečnéhn a plynulého provozu. na přilehlých 
pozemních komunikacích. Musí též splňovat: požadavky na dopravní obslužnost; parkování a 
přistup požární techniky. . . . . . . . . . ·. . . . 

34)Budou dodrženy všechny podmínky RWE Distribuční služby, s. r .. o. dle vyjádření Zn.: 
5001251429. ze dne 18. února 2016~. v plném rozsahu . 

. 35) Budou dodrženy. všechny podmínky ČEZ D.istribuce, a.s. dle vyjád[ení zn,: 0010821305424 ze 
dne 7. března .2016 v .plném rozsahu. 

313) Budou dodrženy všechny podmínky AQUACONSUL T, s • .r. o .. dle vyjádření zn.: ZV.4522 ze dne 
3. února 2016 a zn.: ZV 45.29 ze dne 10 února 2016 v plném rozsahu. 
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37)Bud.ou dodržemy všechny podmínky Česká .telekomunikační infrastruktura a.s. dle vyjádřeni 
zn.: VE 16.c23.9 ze dne 16. února2016,.č.j: 5277.64/16 ze dne. 4. února 2016 a č.j.: 516165/16 ze 
dne21. ledna20t6, v plném rozsahu. 

38)Budou dodrženy všechny. podmínky ELTOOO-CITELU.M, s. r;. o. dle vyjádření zn.: EG 
0400/0553/16 ze dne 10. února2016 a zn.: EC 0400/0552/16 ze dne 10. února 2016, v plném 
rozsahu. 

39) Stavební úřad stanovl, že. stavbu je možné .užívat pouze na ·základě kolaudačního souhlasu. 
Před dokončením. stavby je proto stavebník povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu. 

40} Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby vyžadovaná .zvláštními právními předpisy a nejpozději při poslední kontrolní 
prohlídce předložittyto doklady a listiny osvědčujíc! správnost provedeni stavby a jejích částí: 

geodetické zaměi'ení dokončené stavby 
dokumentaci skutečného provedeni stavby 
doklad ... o likvidaci odpadů ze. stavební. činnosti v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
odbornou firmou 
stavební deník 
doklad o. shodě použitýCh materiálů, výrobků a hmot s projektovou dokumentaci a 
stavebním zákonem 
stanovisko Hasičského zá.chranného sboru Středo.českého kraje 
do.klad o prov.f;ldení archeologického výzkumu 
revizní tpráva veřejného osvětlení 
protokol o kusové zkoušce kabelů Vf:lřejného osvětlení 
sp\Jhla$né. vyjádřeni SZDC 
všechny další dokladY:, atesty a revizní.zprávy 

Ú.časfníCi řízení na něž se vztaht#e rozhodnutí správního orgánu: 
MÉSTO čERNOŠIGE:, íéo 00241121, se sídlem Riegrova 1209,252 28 Černošice 

OCfůvodQění 
Dne 1 O. února 2016 bylo přijato podstelnou Městského. úřadu Černošice podáni žadatele, kterým je 
MĚSTO ČERNOŠICE, IČO 00241121, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice, které 
obsahovalo žádost o vydaní společného územního rozhodnuti a stavební povoleni na stavb\J 
nazvanou jako: . "rozšíření a stavební úpravy chodníku v \Jl. Dr. Janského v ČE!tnošicích" a 
"Černošice, uL. Dr. Janského.~· veřf:ljné. osvětlení v úseku. mf:lzi uL. Vrážská a uL Školní" ve. 33 ks 
sadových stožáru pro veřejné osvětlení na pozemcích č.parc~ 2738/25, č.parc. 2583, č.parc. 2554, 
č.parc~ 2521 (uL Puškinova), 250811, 2507/41 (ul. Tolstého}, č.parc. 2507/34 (ul. Čajkovského), 
č.parc. 2507/33 (uL Čajkovského); č,parc. 2507/40, č.parc. 2508/2, c.parc, 2480/2 (ul. Gogolova), 
c.parc. 246.3, 24f)2 (uL MládeŽnická), č.parc. 2460, č.parc. 2461 (uL Lerrnontova) 2445/6, 2445/5, 
244514, 2437/4 (ul. Vrážská)., č.parc. 2437/2 (ul. Vrážská) a č~parc. 6175!3 (uL Dr.. Jánského) v k.ú. 
černošíce;.v. Černošicích. 

Stavební úř.ad posoudil předložené žádosti zejména v s.ouladu s ustanoveními§ 31 a§ 45 zákona č. 
SOů/2004 Sb. (spravní řad), § 1.69, § S4a, § 90 a § 111 stavet:mlho zákona. 

Zahajení řízení oznámí! sfavébnl úřad v souladu s § 144 odst. 2 zákona č. 500/20ů4 Sb. (dále jen 
,,správní řád"), § 87 a§ 112 odst. 1 stavebního zakonaje oznameni o zahajení společného územního 
a stavebního řízení výše UIJedeiJ~.ch staveb doručováno veřejnou vyhláškou, neboť sejedná o řízení 
s velkým počtem účastníků opatřením pod Spis. ZN, výst.: 10608/2016/Br/Č/P6175/3; č.j. MUCE 
1075112016 ze dne 11, února2016. 

Stavební úřad v sou.ladu s § 87 odst. 1 a § 112 odst 2 stavebního zákona upustil od ústníhojednání 
a utčillhút\l 15 dnů od doručení, db kdy rnohly dotčené orgány \!platní! svá závazná stanoviska a 
účastníCi. ř.ízení své námitky. Stavební úřad dále upozornil, že k později uplatněným závazným 
stanoviskům neoo námitkám nebude přihlédnuto. 

Ozm3mení o zahájení rlzenr o .změně územního rozhodnutí .a stavebního povoleni bylo na úřední 
desce Městského úřadu černošri::e a způsobem umožňující dálkoVý přistup, vyvěšeno dne 11. února 
201 e a sejmuto dne 29: února 20.16. . . 
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Ve .stanovené .lhůtě nebyly podány námitky účastníků řízení <:lni nesouhlasná :stanoviska dotčených 
orgánů. 

. . . . ..... . ~ . - --··· .... . .. ··- ...... ······ .... ···--== ................................................... . ~-····-·-···-·~···········- ···-~ ·- . -- - . . .. .. . - .. 

I 
I SpráVa želez!lični dppravní cesty,. státní organizace - stanovisko, zn.: S 6849/U• I[ to 03 2016 i 
j 86Q7/2016_:S.~DC-OR Pf:II\:QPS.:Pie .. . . . . . . . .•. 1 .• • ~~-- j 
I\ Dr§žnl_~ř,acl-.-.s,fgngi!Ls]{()~.?n.: MP·§().f"Q15WJP:RlfJ< DUCR-13709!t6/Ck Ji 04. 00. 2016j 

i M. ěO • er.nošice .•. OSO, odd.ěl_en.í d. opravy a správykomunikací- stanovisko, Spis, l.f.2:>:;3··· 02 .. 201 ... 6 i i ZN. Y;yst: 11652/_2016/Ko, C.J.: MUCE 13494/2016. .. . . . _jL . . .... .! 
!I NIPIBezbari~rovéJXO~tředí, o,p.s. -stanovisko, zrt: 110160054 i\ 21.. 02.2016 J 
1[,9Q- Iel~m~tika ~.s.- vyjádřeni, zn.: 317§/2016 .. .... .. .. . . . .. . ... JL.1bQ?~Q16.J 

t ~~~~~~~~D zá~hr~~~Ý s.~:r. S~ř:d:~::~-~~: .• ~aj:. =·sta_n::~:~o, ~v.č. PZC89·1[i~oz~~:a.J 
MěU černošic:_e, _9dbor životního prostředí ~ stanovisko, Spis. zn .. : S-MUCE i 15 02 2016 i 
10660/20160ZP/Spa I · · ·· • · · i 

i Kra.jské .ředitelství .. policie Středočeského kraje - stanovisko, č.j.: KRPS•48607 •Jl" 11. 02 2016 i 1/~~·2Q}6-011606cKI . . . . . . •. . · ·• · .···• 
iLJ3W.E _[)js,tri(luční služby, .sro. :- stanovisko,_ zn:: 50012514?9 · 'I 1.8 .. 02. ~J& J 

IL.č~~Qistri(luc~ .• ~a."?· -yyjádřeňí, ?n.; 0010_82605424 · · .. · . ...... . .... .... .Jl 07. 030 2016. J 
jf AQUACOt::!§ .. l)L T,s.r.o:.::YYJác!~€J!1í, ~n.: 4~?2 .. ·~· il 00. 02. 201~ 
!L AqUACONSUL ~. s,f.,.<J:=~\IYiádření,,~n,: 452 .. ~. . . . . . -~ J(10. 02. 2016 J 
!L <?E!.stá~~l~~()miJDikační_if"}frastruktur~ a.~'--=~Y:Yi§l:J!.€Jf"lÍ,_?'r1::V§ 1€!:239 -~~······ ~ .. JLJB. _,o2. 2016 i 
iLč.€Jská telekomunika~J!í infr<l~tru~turaa.s: :-Xi'íádření, č.j.:.516t65/16 . j[2t g1,2016 i 
j@.eskátelekomunik<:lční_~frastruktl;!ra a.s.- vyjádření, čJ: 5277f>.1!1§_ • ~--~~ Jl 04, 0:~.~2D1p f 
ll (;e_skE§~~c!i<?.I\.()!TlE.J:lika~cEt,~:.~=IIYJM!'en]Lzg.:_ l)pTstg§l_1?~§32f2016. .. ·-· . ...... J[.~g7. Qh?Q1.~ ... J 
lič;§F'f>, ~;S::::_vyj§ldf~n.í,_Zrl_.: 0()00()1_1()§4 . .. Jl 21. 01. 2016 I 
IL9§~: Di~!~Lbuc:e, a. s. - sdělenj, zn_,: 010051~7§?. ....... ~ m •• • ...................... !1 ... ?..1".01; _2016_1 
j[Q[l!Žs.tyo EUROSIGNAL- \/Xi.á.dřenL~ . ... ..... [ ;22. 01. 2016 i 
jl RWE Distribuční služby, s.r.o. - stanmtiSko, zn,; _5001241335 ~JL2f!, 01 .. 2()16 J 
lL SITEL, seoL s r.o,- vyjádření, zn.: 1111600029 •. jl_..f:l._{)j,~OJ.~?...J 
jLT_:M()_b.i!e.:CZ€JCI1J'E>PilbljC: é·l>:. -I!Yiádř~r)Í, Zrl_.: §Q2Q12116 .... .. . ~ .. .. ..... ...• .. __ .. JL ?L 01,20~16 J 
ii_TE!Ii§'§()r\t:lta.lntEJ.~f"l§lti()f1é!l_~<l~ri€Jr:.C;;ech J~ep_y!J,lic__a_j.~_wi?_ciření,.~fl,:J31t6oOtgu[it . .P!.,;2()t6 . .J 
iil,JE'9 Č:E?:>ká.~<'lPIJ~H~§,s:~:2:=Ié;::lt~g_f"l§~_si!.tJa9.,_č.J:_:_!48/16 _JL25. Q1 .. .2Qt6. i 
!I Vodafone 9~ech R<'JPU~Iíc ll:~· cc raz~t_k_() i}é! ~itll§C:) ... ..... . .. .. .. .. iL 21, .01. 20}6j 

i !lL TODO • CIT§L!-J~. s.r. o. - ~i'Í.á.clf~J!t,z.f1,: ... J::9.0:100l0§.5~3!1 €i.... ... _ .• __ c_if JO:. 02, ?9161 

1 Li::~IQ.I2Q.:,QIJI::~ldM,___s ... .r:..Q:::..11YJ~t:lf.ef1k~:..Es;_q_4Qo.Lo:.~5,2L1_L. _____ ~·· ·-····· .. J 1 ... 1Q"!J?:,g_Q;l;§.j 
j Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přlsp. org. - vyjádření, čj,: il 10 o2 2016 i 
1 832/i 6/!(S!J§!!<~Iff\AOT . . . . . .. , . ... . ..... ~· ·- . ..... ..... ... . .... . .J .. · _· J 
ll č,_EL:,[)i~trii:H:!2€J,a.s.- sděle_llí, .. zn,:_g1oo52_25.~,2 . _, _ •. ~--"· ........... 1LQ~:c!J2: ď?.Qt~,J 
! lj~_EZ Distri.tJ.lJCe.:.é!· s, -1l.c!~l~n_í,,,z_n.:_Q1QCJ§?6§9~_·. _ ~- .. _u ....... , ........ ~··· _j 1.2J2.c,Q.f. ,2{)~6J 
j[čEZI:Jis!t"jbuce, a:s.:,::~§dělen.t_zn.:_(l10()§2:2!)g7 q .... _.- • _ • ~ • -···· •• J[ 0§. {)_,2,_@1fl.J 
!i f:lroje~t(lvá d()]{tlm~nt13c:e, kterou a_utorlzovaL_~!ř:Lf\Agjer, ČKAIT_:: got;r(1;88 _ JL.. ... ,:1/?016., .... .J 

f 6~~;~~;a dokumentace, kte~:~ -~u-t~ri~~~~~ _'n~. Marcel Kamínek, :KA.I~" =,ll __ 212016 ' 

Stavební ui'ad důkladně posuzoval účastníky řízení a to z pohfedu jak správního řadu, f<:!.k ustanoveni 
§ 85 a 1 09 stavebního· zákona. Stavební úřad tedy po důkladném posouzení okruhu možných 
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účastníků řízení dospěl k závěru, že účastníky předmětného územnfhořízení a stavebního řízení, 
jsou kromě žadatelů, vlastníka pozemku, na němž se ma stavba uskutečnit a obce, na jejímž území 
se má záměr uskutečnit (město Černošice), ještě tyto osoby nebo organizace: 

~. Vlasiníd pozemku č.parc. 2435,. č.parc, 2436, č.parc . .2434/1, č.parc. 2439/1, č.parc. 2438, 
č~p13rc. 2441, č:parc. 2440, č.parc. 2442, č.parc: 2444, č.parc. 2448, č.parc. 2446, č.parc. 
2458, č.parc. 2459, č.parc, 2468/1, čparc. 2464, č.parc. 2471, čcparc. 2469, č.parc. 247511, 
č.parc. 2473, č.parc. 2474, č.parc. 247911, č:parc. 2476, č.parc. 2480, č.parc. 2486, č.parc. 
2489, č.parc. 2491/1, č.parc: 2491!2, č.parc. 2493, č.parc. 2494, č.parc. 2492,. č.parc.2499, 
č;parc, 2498, č~patc, 2500/1, č.parc. 2500/2, č,parc . .2506/1, č.parc. 2506/2, č.parc. 2506/4, 
č:parc, .2506/3, č.parc. 2507/5., Č:cparc. 2507/10, č.p13rc. 2507124, č.parc .. 2507/11, č.parc: 
25007/26, č.parc: .2507112,. č.parc. 250728,. č.paré. 2507113, č.parc: 2507/30, .č.parc. 2507/15, 
č.parc. 250?16, č.parc. 2.507/9, č.parc .. 2511/9, č.parc. 2511/1, č.parc. 2510/1, č.parc. 2509/1, 
čcparc. 2',513, č.parc. 2512, č.parc. 2520/2, č.parc. '2520/3, č.parc. 2520/1, č.parc. 2520/4, 
.č.parc. 2527/2,, č.parc. 2527/3, č,parc .. .2529/1, č.parc . .2528, .č.parc. 2529/4, č.parc . .2530, 
č:.parc. 2532;. č.parc. 2531, č.parc, .253611, č.parc. 253613, č.parc. 2538/1, č.parc . .2537, 
.č:parc. 253812, č.parc. 2542, č:parc. 2541, č.parc. 2544/2, č.parc: 2544/1., č.parc. 2543, 
č.parc. 2548, č.parc.2547, č.parc. 2551, č.parc. 255211, č.parc. 2552/2, č.parc. 255311, 
č:parc, 2553/4; č:.parc . .2558, č.parc: 2557, č.parc. 2559/1, č.parc. 2559/2, č.parc. 2561/2, 
č.p:arc. 2561/3, č.parc. 2564, č.par.c. 2562, č:parc. 2565, č:parc. 256711, č.parc .. 2567/2, 
č.parc. 2573, č.pari::. 2572, č.parc. 2575, č.parc,2574, č,parc. 2580/2, č.parc. 2580/1, č.parc. 
2t)81, č.parcc 2582 v k.ú.. Černošice, v černďšicích. 
Krajská správa a údržba silnié Středočeského kraje, přísp. org., 
Správa železniční dopravní cesly, s. o .. , Oblastní ředitelství Praha 

2:. Osoby, jejichž věcná práva mohou být realizací záměru dotčena a to: 
- AQUACONSULT, spol..sr.o., 
- Česka telekomuníkačníínfra~>truktura a.s., 
- ČD -Telematika a.s., Osek servis infrastruktury, 
- české Radiokomunikace a. s., 
- ČEPS, a.s., 
- ČEZ Distribuce, a. s., 
- Družstvo EUROSIGNAL, 
- ELTODO-CITELUM, s.r.o., 
- RWE Distribuční služby, s.r.o., 

SITEL, spol. s. co., 
- T-Mobile CzechRepublic a.s . ., 
- TeliaSoner:a lnternational Cartier Czech Republic a.s., 
- UPC. česká republika,. s.r.o., 
- Vodafone Czech 'Republíca.s., 

V provedeném řízení stavební úřad vymezil stavební pozemek, umístil navrhovanou stavbu, stanovil 
její druh aú čela podmínky pw její umístěni, provedení ijejf následné užíván1. 

Staveoni .. úřad upozorňujeme stavebníka, že: 
Stavebník je povinen dbát na. řádnou přípravu a provádění stavby. 
Stavba nesmi být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povoleni 
pozbývá podle§ 115 odsL 4 .stavebního zakóna platnost, jestliže stavba nebude zahájena do .2 
letode dne, kdy rozhodnut! nabylo právnimoci. 
Při provádění stavebních prací je nutno dbát. na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na 
staveništl, zejména d.održe! požadavky vyhlášky č, 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
:technických zařízení při stavebních pracích. · 
Záborveřejnélioprostranství není předmětem tohoto rozhodnuti. 

" Při provádění stavbyje nutno čl bát na Ochranu proti hluku dle zákona o ochraně veřejného zdraví 
Po dní nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, stavební úřad předá žadateli jedno vyhotovení 
rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou projektovou dokumentací. 

Protože stavební úřad v prúbi'ihd f'ízerií neshledal důvody .bránicí povolení a provedeni stavby, 
rozhodl způsobem uvedeným ve V:ýrokó\lé častí tohoto rozhodnutí. 
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Poučeníúčastníků 
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastní.ci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne.jeho doručení. 

Odvolan1m lze napadnout V)irol<ovou část rozhodnutí. Odvolání je.n proti odůvodněni rozhodnutí 
je nepřípustné. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopís zůstal správnímu 
orgánu a. aby každý účastníkdostaljeden stejnopis. 

Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středo.českého kraje. se sídlem Zborovská 11 .• 150 21 
Praha5, podáním u zdejšího stavebního úřadu~ MěstSkého úřadu Černošice, odboru stave.bníhO 
úřadu, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice. 

Podle § 94a odst. 5 stavebního zákona výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní 
moci výroku o umístění stavby. 

Vyplní se po 
Kontrolovala 

......... &A .. zustává součásti spisu: 
edoucrstavebillho úřadu v Černošicích." ..................................................... . 

Rozhodnutí.se doručí: 
-doporučeně do vlasmféh rukou 6č~Stf1íkútirdle § 85.odst.1 a § 109·stavebníhozáko1la: 
MĚStO CERNQŠICE,Riegrova č.p. 1209, 25228 Cernošice . 
-účastnlkům ·uvedeným v § .85.odst. ·Za §'109 stavebního zakolla .~e.doruilUjé veřejnou vyhlflškou.Zveřejhěnfm po ·dobu 
15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Cernošice 
Vlastnl<Oi pozeml<u i).parc. 2435, č.parc: 2436, č.parc. 243411, é.ptjrc. '2439(1, č.parc .. 2438., č.parc. 2441 .• č.parc. 2440, 
č.parc .. 2442, č.parc, 2444, č,parc. 2448, č.parc. 2446, č.parc. 2458, č.parc. 2459, č,parc. 246811, č:parc. 2464, č:parc. 
2471, č.parc. 2469, č.parc. 247511, č.parc. 2473, č:parc. 2474, č.pan:. 2479!1,.č.parc: 2476, č:parc: 2480,.č.parc: 2486, 
čcparc. · 2489, č.parc. 249111, č.parc. 2491/2, č.parc, 2493, č.parc. 2494, č,parc. 2492, č:parc.2499, č.paré. 249B(č,parc. 
2500/1, č.parc .. 2500/2, č.parc. 250611. č.parc. 250612. č.parc. 2506/4, č.parc. 2506/3. č.parc. 2507/5, č.parc •. 2507/10, 
č.parc: 2507/24, č.parc.2507111, č:parc, 2507/26, č.pare: 2507/12, č.parc: 25072!3, č.parc. 2507/13; č:p:arc. 2507/30, 
č.parc .. 2507/15, č.parc. 250716, č.parc. 2507/9, č.parc. 2511/9, č.par?. 251111, č.parc. 251011, č.parc. 250971, č,p;lrc. 
2513, č.parc .. 2512, č.parc. 2520/2, č.parc. 2520/3, č.parc. 252011, č.parc, 2520/4, čcpare: 2527}2 •. č.parc. 252!/3, č.parc. 
2529/1, č.parc. 2528, č.parc. 2529/4, č.parc. 2530, č.parc. 2532, é.parc. 2531, č.parc. 2536/J, č.parc, 2536'13, é.p~rc, 
2538/1, č.parc. 2537, č.8arc. 253812, č.parc. 2542, č.parc. 2541, č.j)arc. 2$44/2, č.parc. 2544/1, č.parc. 2543, č;parc' 2548., 
č.parc.2547, čcparc, 2551 ,,č,parc, 255211, č.parc. 255212, .č.parc. 2553/1, č.parc. 2553/4; č,parc. 2558. č.parc. 2557, č.parc: 
255911, č.parc. 2559/2, č.parc. 256.112, č.parc •. 2561Z3, č.parc. 2564, č.parc: 2562, č.pare: .2565, č.parc' 2567/1, č.parc. 
2567l2, č.parc. 2573, č.parc. 2572, č.parc. 2575, č.parc. 2574, č.parc' 2580/2, č.parc, 2580/i, č,parc. 2581, č.p.,rq, 2582 
v k.ú. Černošice, v cernošicich 
a dále veřejnou vyhláškou: 
AQUACONSULT, spoL s r.o., IDDS: irdmxBr 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s:, IDD$: qa7425t 
CD- Telematika a.s, .. Osek servis infrastruktury, !ODS: dgzdjrp 
Ceské Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 
CEPS; a.s:, !ODS: seccdqd 
CEZ Distribuce, a. s., !ODS:. v95uqfy 
Družstvo EUROSIGNAL, lDDS: cd7zyvr 
ELIODO-CITELUM, s:r.o., !ODS: k3h3xq2 
RWE Distribuční služby, s:f.o:, IDOS:jnnyjs6 
SITEL, spoL s.r.o., !ODS: 69779z9. 
1-Mtibile Czech. Republic a:s.,IDDS: ygwch5i 
TeliáSonera lnternatíonal CarrierCzech Republica.s., !DOS: ubzgk9a 
UPC Ceská republika, s.r:o., IDDS: 4hds44f 
Vodafone Czech Republic a:s,. !ODS: 29acihr 
Krájská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přlsp. org., I DOS: a6ejgmx 
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastnl ředitelstvl Praha, IDO.S: uccchjm 
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DO; 
Mě?lský úřad Óemošice, Odbor životního prostředí, Podskalska 19, 120 00 Praha Z 
Městský úřad Černošice, OSO- odd.dópravya správy RomunikacLPodskalska č.pc 19, 120 00 Praha 2 
Hasičsky záchranný sbor Středočeského kraje; pracoviště Kladno, IDDS: dz4aa73 
Drážní úřad, oblast Praha; IDDS: 5mjaatd . . . . 
Krajské ředitelství ,policie Středočeského kraje, územní odbor Praha- venkov. ZÁPAD, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u 

Toto rozhodnutímusLbýtvyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne:~, •. , ........................... 2016 Sejmuto dne: ............................... .201.6 

Razítko, podpis orgánu, který. potvrzuje vyvěšen! a sejmutf oznámenr. 
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výstavby: 

Černošice, Dr. Janského- VO od 
ulice Lermontova k uL Školní 

Liniová stavba 

Černošice, Dr. Janského* VO od ulice 
Lermontova k ul. ŠJ.",olni 

Objednatel: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Konec výstavby: 

Zpracoval: 

Krycí list rozpočtu 

Město Černošice 

ELEKTRO - MAJER 

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o. 

IČ/DIČ: 

IČ/DIČ: 

IČ/DIČ: 

Položek: 

Datum: 

Nabidka: 0888_211S_VJ 

00241121 

12372285 

25719980 

56 

15.9.2021 

na umístění stavby (NUS) 



Nabídka: 0888_211S_VJ 

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Název stavby: 
Černošice, Dr. Janského. VO od 

Objednatel: Město Černošice JČ/DIČ: 00241121 ulice Lermontova k ul. Školní 

Druh stavby Liniova stavba Projektant: ELEKTRO • MAJER JČ/DIČ: 12372285 

Lokalita: 
Černošice, Dr. Janského- VO od ulice 

Zhotovitel: UNISERVIS HA$EK, s.r.o. IČ/OJČ: 25719980 Lermontova k uL Školni 

Začátek výstavby: o Konec vystavby: Položek: 56 

JKSO: Zpracoval: - Datum: 15.9.2021 

~n;kladvVRN 

~· 

~~ 
li 

!Celkem VRN I 42 660.001 



Nabídka: 0888_211S_VJb 

Černošice, Dr. Janského· VO od ulice lennontova kuJ. Školní Objednatel: Město Černošice 

Projektant: ELEKTRO - MAJER 

čsmoSice. Dr. Janského· VO od unce Lermontova k ul. Školni Konec vYstavby: Zhotovitel: 

l 
1 i kus 45,00 
2 210800105ROO Kabel CYKY 3x1,5mm2 m 396,00 14,00 0,00 5 544,00 5 544,00 
3 210220302ROO SvorXa uzemiiovaci SR kus 33,00 95,00 0,00 3135,00 3135.00 
4 210220021ROO Vedeni uzemňovaci v zemi FeZn do 120 mm2 m 1 266.00 29,00 0,00 36 714.00 36 714,00 
5 210204011ROO Stožaroce!ov}'dodělky8m kus 33.00 1650,00 0,00 54450,00 54450,00 
6 210202111ROO Svítidlo veřejného osvětleni kus 33,00 325,00 0,00 10 725,00 10 725,00 
7 210220002ROO Vedeni uzemňovací FeZn D 10 mm m 66,00 29,00 0,00 1 914,00 1 914,00 
6 210204202ROOV! Elektrov}<zbroj stozaru Kus 33.00 285.00 0,00 9 405,00 9 405,00 
9 210204103ROO Výloiník ocelový" na stožár kus 33,00 455,00 0,00 15 015,00 15 015,00 
10 210220302ROO Svorka uzem. SP1 kus 33,00 95,00 0,00 3135,00 3135,00 
11 210030111Rů0 DemontáislávajicíhovedeniVO hod 65,00 450,00 0,00 29250,00 29250,00 
12 210204121R00 Stož.ěrovámanžeta kus 33.00 20,00 0,00 660,00 660,00 
13 210800114R00 Kabel CYKY 4x16 mm2: m 1 370,00 29,00 0,00 39 730,00 39 730,00 
14 210100252R00 Ukončenikabelůdo4x16mm2 kus 65,00 185,00 0,00 12025,00 12025,00 
15 210100252R00 Ukončení kabelů do 3x4 mm2 kus 33,00 55,00 0,00 1 815,00 1 815,00 
~}'IlEi3!.8I~~~:lJ&ttiť!ťtf~~>lli1~f.imt:tG.iYf;Jt2fit~~~7it4XEkiliW?&~&f~!J1tlW!'®W1#.&f;%íi~'L~ZlN±1IT0~:m';jt!~~L~~ 
16 460120002ROOV Záhozjámy, homína tiidy3- 4 m3 21,00 88,00 0,00 1 848,00 1 848.00 
17 4ti0100001R00 Základ pro stoiárVO kus 33,00 2115,00 0,00 69 795,00 69 795,00 
18 460050602ROO Jáma pro stožár, hornina třidy3-4, ručně ks 33,00 485,00 0,00 16 005,00 16 005,00 
19 460510031ROOV Trubka Kopoflex63 m 1200,00 31,00 0,00 37200,00 37200,00 
20 460650011 ROOV Podkladová vrstva ze Stěňw tl.5 cm m2 80.00 155,00 0,00 12 400,00 12 400,00 
21 460420001RT2 Zřízeni kabel. lože m 1144,00 47,00 0,00 53 768.00 53 768.00 
22 460490012ROOV Fólie výstražná z PVC, šiika 33 cm m 1 200.00 4,00 0,00 4 800,00 4 800,00 
23 460010022RT2V Vytýčení kabelové trasy v zastavéném.prosloru km 1,20 19 200,00 0,00 23 040,00 23 040,00 
24 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35160 cm hor.3 m 1144.00 195,00 0,00 223 080,00 223 080,00 
25 460560164RT1 Zához fýhy35180 cm, hornina třídy4 m 1144,00 69,00 0,00 78 936,00 78 936,00 
26 460230004ROOV IJYkop jamy pro startovaci zařizeni protlaku kus 21,00 475,00 0,00 9 975,00 g 975,00 
27 460120061R00 Odvozzeminy m3 30,00 1 105,00 0,00 33150,00 33 150,00 
28 460010011ROOV Vytýčení stožárových pouzder km 33,00 185,00 0,00 6 105,00 6 105,00 
29 46011000iR00 Sondaprovyhledánikabeiů-výkop kus 15,00 350,00 0,00 5250,00 5250,00 
30 460110101 ROD Sonda pro vyhledání kabelů- uihoz kus 15,00 95,00 0,00 1 425,00 1 425,00 
31 460120081ROOV Poplalekzaskládkuzeminy m3 30,00 350,00 0,00 10500,00 10500,00 
32 460300201ROOV f otvoru strojně do 0110 mm m 56,00 1 650,00 0,00 87 250,24 87 250,24 
33 460270101ROO 1 prostupu do stáv. Základu kus 2,00 330,00 0,00 660,00 660,00 
34 460300006ROO vrstvách 20 cm m3 240,00 45,00 0,00 10 800,00 10 800,00 
35 kabelú ve výkopu při křížení kus 20,00 65.00 0,00 1 300,00 1 300,00 

m3 

38 Písek 0,00 9 
39 Kabel SilOVý CYKY 4x16 mm2 m 0,00 282 
40 Kabel sílový" CYKY 3 C x ~ ,5 mm2 m 16,00 0,00 6 336,00 
41 Trubka PVC 200 mm m 98,00 0,00 3 234,00 
42 Fólie výstražná š. 300 mm m 1 200,00 5,50 0.00 6 600,00 
43 Rozdělovací hlava "' 65,00 175,00 11 375,00 0,00 11 375,00 
44 Trubka Kopollex 63 m 1 200,00 32,00 38 400,00 0,00 38400,00 
45 Svítidlo LED Marut S G1 ME 7KO 727 CLO AD "' 33,00 5 620,68 185 482,44 0,00 185 482,44 
46 Svorka SR "' 33,00 39,00 1 287,00 0,00 1 287,00 
47 Svolila SP ks 33,00 38,00 1 254,00 0,00 1 254,00 
48 Elektmvýzbroj stožáru pro 1 okruh "' 33,00 419,00 13 827,00 0,00 13 827,00 
49 Zemnici pásek 30/4 m 1 266,00 61,00 77 226,00 0,00 77 226,00 
50 Stožár UZM 8 • 13311 08/89 "' 33,00 6 H€,83 203 835,46 0,00 203 835,46 
51 Trubka Kopo!! ex 40 m 66,00 43,00 2 838,00 0,00 2 83&,00 
52 Zalévaci hmota ,, 2.00 412.16 824,32 0,00 824,32 
53 Dlaždice čtvercovči 300x300x40 mm '"' 33.00 65,00 2145,00 0,00 2145,00 
54 Výloin1k pro svítidlo ,, 33,00 1 998,00 65 934,00 0,00 65 934,00 
55 Manžela OMP na stožár '"' 33,00 512,00 16 896,00 0,00 16 896,00 
56 Pod~ materiat % 0.03 45 000.00 1 350.00 0,00 1 350,00 

Celkem: 1 896 582,45 
Pamámlce 


