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OZNÁMENÍ
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ZAHÁJENI SPOLECNEHO UZEMNIHO A STAVEBNIHO RIZENÍ
A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNI
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Městská část Praha 15, IČO 00231355, Boloňská 478/1, 109 00 Praha - Horní Měcholupy,
kterou zastupuje Odbor majetkový Úřadu městské části Praha 15
(dále jen "ŽadateI") dne 13.2.2018 podal a dne 23.8.2019 naposledy doplnil Žádost
povolení na stavbu nazvanou:

O

vydání společného
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"Propojení u l c Nad Přehradou a Pod Vartou"

š
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(dále jen ,,stavba") na pozemcích parc. Č. 509/69, 509/199, 509/200, 509/219, 509/252,510/1, 510/6,
51 1/39, 511/104, 523/701, 582/1 V katastrálním území Horní Měcholupy V Praze 10 V prostoru
vymezeném-ulicemi RA. Dvorského, Nad přehradou, Pod Vaıˇtou a Neapolská
Dnem podání žádosti bylo zahaj eno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
- chodník větev „C" od bytového domu Č. p. 407 V k. ú. Horní Měcholupy směrem kulici RA.
Dvorského a dále směrem k bytovéınu domu č. p. 405 V k. Ú. Horní Měcholupy,
chodník větev ,,D" od bytového domu Č. p. 405 V k. III. Horní Měcholupy směrem k bytovému domu
č. p. 404 V k. ú. Horní Měcholupy, který se potě napojuje na stávající chodník V zeleni směrem
k ulici Neapolská,
propojující chodník včetně schodiště větve „A" od ulice Nad přehradou směrem k ulici Pod Vartou,
kde se napojí na stávej ící chodník,
chodník větev „D" mezi bytovýıni domy Č. p. 405 a č. p. 404 V k. ú. Horní Měcholupy směrem ke
hřišti, kde se napojí na stávající chodník V zeleni,
veřejně osvětlení chodníků větev ,,C", „B" a ,,A".
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Odbor stavební Úřadu městské části Praha 1.5 se sídlem Bolomská 478/1, Praha 10 - Homí Měcholupy,
jako speciální stavení úřad věcně příslušný podle ust. § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., O
pozernních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle st. § 15 odst. l písın. c) zákona č.
183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon") a podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. In.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení společného řízení podle ust. § 94m stavebního
zákona a současně nařizuje k projednání Žádosti ústní jednání spojené S ohledáním na místě na den
*

Sídlo: Boloñská4'?8/1, 109 OU Praha 10
Pracoviště: Büloňská4?8/l, 109 00 Prahčı 10
Baıılšovní spqicııí: ČS a.s., č.ù. 19-2000?I9399ť'0800
GY-rnail: pDdčıtelna@p lS.ıTıepnet.cz

tel.: +420-281 003 111
fax: +420-274 864 ?56
IČO: 0023 1355
DIČ: CZ00231355
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str. 2

15. říiııa 2019 (úterý)

se schůzkou pozvanÝch: na místě stavby
Měcholupy.
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9;00 lıodiıı

ulici Nad přelıradou před BD

p. 407 vk. ú. Horní

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jedııárıí, jinak Krim nebude přihlédnuto Učastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (Odbor stavební Uřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478, Praha 10
Horní Měcholupy, v kanceláři ě. dv. 422, 4. patro V hodinách pro veřejnost, tj. V pondělí a ve středu od 8
- 17,30 hod. nebo po předchozí telefonické domluvě).

-

Poučení:

Podle ust. § 94n odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k závazným stanoviskům a náınìtkáın k věcem,
O kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Osoba, která je účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může_ být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje
společném územním a stavebním řízení námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkeın řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávanýın stavebním
zánıěreın dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňıýí uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Speciální stavební úřad může podle ust. § 173 odst. l stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle ust. § 172
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 ınoc. Učastník nebo
jeho zástupce je povinen předložit na výzvu' oprávněně úřední osoby průkaz totožnosti. Každý, kdo činí
úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci ınůže za právnickou osobu
současně činit úkony jen jedna osoba.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:
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Sejmuto dne:

!

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

Sídlo: Boìoňská 478ı'l, 109 00 Praha IO
Pracoviště: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Bankovní spD.iE:[tí: ČS a.s., č.ú. 19-2000?'l9399/0800
EŠ-mail: pD[latclna@p15.mcpneI;.cz
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tel.: +420-281 003 l ì ł
fax? +420-2?4 864 756
IČO: 00231355
DIČ: CZ00231355
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Doručııie se:

Účastníci řízení (na doručeııku):
účastník podle § 94k písm. a) stavebního zakona:
1. Městská část Praha 15, Odbor majetkový, zde
účastník podle § 94k písm. b) stavebního zákona:
2. Institut plánování a rozvoje, hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu
účastník podle § 94k písın. c) stavebního zákona:
3. HLAVNI MESTO PRAHA, MHMP, Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
účastník podle § 94k písm. d) stavebního zákona:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, IDDS: 48ia97h (obeslán pod č. 3)
- Odbor evidence m j etku
4. Společenství Nad Přehradou 405, Praha, Nad přehradou 405, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
S. Společenství vlastníků jednotek R.A. Dvorského 601, Praha 10 Horní Měcholupy, IDDS: Saiaóhv
6. Společenství vlastníků Nad PřehılŽ7tdou 404, Nad přehradou 404, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
7. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
8, Ceská telekomunikační infraštıluktura a.s., IDDS: qa7425t
9. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
10. Pražská plynáreııská Distribuce, a.s., člen konc,e1'nu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
l I. Pražská vodohospodářská společllıost a.s., IDDS: a'75fsn2
12. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
13. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
14. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
účastník podle zvláštního právního předpisu (podle st. § 18 odst. l písm. h) zákona Č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů):
15. Městská část Praha 15, zde
účastníci řízení podle ust. § 109 písmeno e), f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou dle
st. § 144 zákona č. 500 / 2004 Sb.):
16. Městská část Praha 15, Kancelář úřadu a tajemníka (k vyvěšení na úřední desce Úřadu MČ Praha 15
po dobu 15 dnů a doložení dokladu o vyvěšení)
Osoby S vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
pac. Č. 509/221, 510/8, 511/95, 509/68, 509/235, vše V k. (1. Horní Měcholupy

-

Dotčené orgány (na doručenku) '
17. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiaiây
18. .Městská část Praha 15, Odbor dopravy, zde
19. Městská část Praha 15, Odbor životního prostředí, zde
20. Městská. část Praha 15, Odbor stavební, zde
21. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, IDDS: 48ia97h (obeslán pod č. 3)
- Od.bor ochrany prostředí
- Odbor územního rozvoje
- Odbor bezpečnosti, Oddělení preventivní ochrany
Odbor památkové péče
...
22. 1-lygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem V Praze, pobočka Praha - Východ, IDDS: zpqaì2i
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Koncept OST
Spis OST
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Sídlo: Boloıˇıská4?8z*'l, 109 00 Pralıa 10
Pracoyíštăt Bolořıská 47'8r'l, ł09 00 Praha 10

Baııküvııí spojení: ČS čı.s., č.ù. 19-2000719399/0800
o-mail: poda[elı1a@p l5.mepnet,cz

tel.: +420-281 003 l l ì
fax: +420-2?4 864 756
IČO: 00231355
DIČ: CZOŰ23 1355

