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M ě s t s k ý    ú ř a d    L i b č i c e    n / Vlt .                         

S t a v e b n í    ú ř a d 

nám. Svobody 90, 252 66 Libčice n/Vlt., tel. 233 101 660,  fax 233 101 657 
  

               

Č.j.MeULi/2462/20/2020/SÚ                                                                 Libčice n/Vlt.6.10.2020 

 

Vyřizuje: Hupková Petra 

Tel: 233101661 

E-mail: stavebni.urad@libcice.cz 

 

 

 

V e ř e j n á   v y h l á š k a 

Oznámení 

o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 
 

 

Krajská správa a údržba silnic, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  (dále jen „stavebník“), dne 

8.9.2020 podala žádost o  prodloužení platnosti rozhodnutí o místění stavby:   

„ Vltavská cyklostezka, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou “. 

Jedná se o novostavbu I. etapy cyklostezky o celkové délce 1800 m na pozemcích parc.č. 

2754/1, 3786, 3769, 3773 v katastrálním území Žalov v obci Roztoky, 574/1 574/2 629, 

638/1, 638/10, 640, 641, 149/1, 556  v kat. území Letky, Libčice nad Vltavou a 491/1 v kat. 

území Husinec u Řeže. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 Stavební úřad Libčice nad Vltavou, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1  

písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  v platném znění 

(dále jen „stavební zákon“) oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení 

územního řízení a  jelikož záměr poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští 

od ústního jednání. Lhůta pro uplatnění námitek a závazných stanovisek je do 15 dnů od 

převzetí této vyhlášky. 

 

 Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanc. stavebního úřadu 

Libčice nad Vlt., ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, jinak po telefonické 

domluvě na č. tel. 233101661, 233101660. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stavebni.urad@libcice.cz


               

Č.j.MeULi/2462/20/2020/SÚ                                                                  

2 

 

 

 

Poučení:  

 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání 

územního rozhodnutí. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru.  

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 vědnému břemenu k pozemku a nebo 

stavbě. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 ost. 1 stavebního zákona 

oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich 

vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů 

pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu 

do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů 

podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo 

osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.  

 Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou 

moc. 

 

Bude zaplacen správní poplatek ve výši 10 000,- na číslo účtu 190388178349/0800, 

variabilní symbol 13613. 

 

 
 

                                       Petra Hupková 

                                            referentka Stavebního úřadu Libčice n/Vlt. 

         

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 6.10.2020 

 

Sejmuto dne: 
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Obdrží: 

Krajská správa a údržba silnic, oblast investic, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor dopravy – datovou schránkou 

Město Roztoky u Prahy – datovou schránkou 

Městský úřad Roztoky u Prahy 

Obec Úholičky – datovou schránkou 

Obecní úřad Úholičky 

Obec Husinec– datovou schránkou 

Obecní úřad Husinec 

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha – datovou schránkou 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno – datovou 

schránkou 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, 100 10 – datovou schránkou 

Město Libčice nad Vltavou 

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí, odbor dopravy,  

nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1 

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, 

Podskalská 19, 120 00 Praha 2 
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