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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, Swim-nosti 3199/1951, 150 00 Praha-Smíchov,
kterou zastupuje Elektro HC, s.r.o., ICO 28917162, Západní 318, 250 64 Hovorčovice

(dále jen "žadatel") dne 16.4.2020 podal & dne 16.7 2020 doplnil žádost o vydání územního lozhodnutí
.
() umí stem stavby nazvané:

"Praha - Dubeč, K lesíku, posílení sítě NN"
Praha-Dubeč, Slatiny

(dále jen „stavba“) na pozemních parc. č. 1612 (ostatní plocha), 1773/1 (zahrada), 1776 (ostatní plocha),

1803 (ostatní plocha), 1804/2 (zahrada), 1804/3 (zahrada), 18050 (ostatní plocha), 1805/4 (ostatní
plocha), 1883/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Dubeč & parc. č. 468 (ostatní plocha.) v katastrálním
území Štěrboholy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:
Kabelové vedení 0,4 kV a 22 kV, vč. transformační stanice. Součástí stavby bude výměna kabelů elektro
ve stávajících trasách vedení.
Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se: sídlem Boloňská 478/1, Praha 10 - Horní Měcholupy,

jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst. 1 písm. 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. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje podle 587 stavebního zákona zahájení územního řízení. Vzhledem ktomu, že stavebnímu
úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru,
upustil stavební úřad podle š 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a. účastníci řízení své případné námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům námitkám popřípadě důkazum nebude přihlédnuto.
Účastníci lízem' mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbm stavební Úřadu městské části Praha 15 se
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sídlem Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy, úřední dny: Po a St 8.00 - 12.00 a 13.00 — 17.30

hod.).
Poučení:
K námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dolmmentace, se podle
© 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihhm.
r v :

Podle 5 89 odst. 4 stavebního zákona může obec v územním řízení uplatňovat námitky !( ochraně zájmů
obce & zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle 53 85 odst. 2 písm. a) a b),
může uplatňovat námitky proti projednávanému Zán'lěru v rozsahu, jakým může být její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, zmůže \! územním řízení
uplatňovat námitky pouze vrozsahu, vjakém je projednávanýn'l záměrem dotčen veřejný zájem, jehož

ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, "které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v 5 89 odstavci 4
stavebního zákona, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Před vydáním rozhodnutí je žadatel povinen uhradit správní poplatek “podia zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. 6) ve Výši 1000,- Kč
v hotovosti \! sekretariátu stavebního úřadu nebo bankovním převodem “na účet úřadu městské části,
č.ú. 19—2000719399/0800, variabilní symbol pro tuto platbu obdržíte na tel. č. 281003320.

Úřad rněsůsšaé části Praha "35
Stavební úřad

46"

109 00 Praha 15, Boioňská 473

Mgr.

ladil ír Ježek

vedoucí O, boru stavebního

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, ktelý potvrzuje vyvěšení & sejmutí oznámení.
Doručuje se:
Účastnící řízení (na doručenlm):

účastník ladit—:: & 85 odst. ]. “písm. a) stavebního zákona.:
Doi'učuje se (na doručenku):
1. Elektro IHC, s.r.o., IDDS: g3kty

Sídlo: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Pracoviště: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

tel.: MZD-281 003 I ' l l
fax: +420-2?4 854 756

Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 19a200071939QIDSDU

IČO: 00231355

c—mail: podatelna©p15.111epnet.cz

DIČ: (3200231355

ID datové schránky: 11113!w

Č.j. ÚMČ Pl 5 3261 li2020fOSTfMUr

str. 3

účastník podle ŠLSS odst. 1 písm. bl stavebního zákona:
2. Institut plánování a rozvoje, hlavního města Prahy, IDDS: csahu
účastníci podle 535 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
3. Městská část Praha-Dubeč, IDDS: bm4bj119

4. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IDDS: 48ia97h

5. Městská část Praha-Štěrboholy, IDDS: ethakud

6. Radek Dubský, Skřivanská 461/3, 108 00 Praha-Malešice

7. Renáta Tomanová, Čechova 893, 339 01 Klatovy 1
8. Daniel Szarvas, IDDS: qugfjbu

9. Josef Szarvas, Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha-Strašnice

10. GARTENSTA PLUS s.r.o., IDDS: jpundvj
11. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., oblastní správa Praha — východ, IDDS: mivq4t3
12. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
13. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
14. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
]S. NET4GAS, s.r.o., IDDS: Secyjt9
16. Dopravní podnik hl.m. Prahy „akciová společnost, Svodná komise, IDDS: fhzidrkó

17. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: uShgkji
Účastníci řízeníQodlg& 85 odst. 2 gísm. b) stavebního zákona (doručeno veřejnou výláškou podle šj 144
zákona č. 500/2004 Sb., iprávní řádj ve lělinozděiších gLřeggisůk
18. vlastníci sousedních pozemků parc. č. 1763/1., 1765, 1775, 1.760, 1764, 1780, 1781/1, 1782, 1804/3,
1805/4, 1805/2, 1805/8, 1808/3, 1809/1 V kat. území Dubeč & ti, kdo mají ktěmto pozemkům jiné
věcné právo,

parc. č. 255/2, 255/40, 255/59, 255/60, 255/61, 255/63, 255/64, 2565, 255/71, 255/74, 255/78, 467
v kat. území Štěrboholy ati, kdo "mají k těmto pozemkům jiné Věcné právo,
parc. č. 586/1, 586/45, 586/52 v kat. území Dolní Měcholupy & pí, kdo mají ktěmto pozemkům jiné
.
věcné právo
19, Městská část Praha 15, KT, zde (k vyvěšení na úřední desce & doložení dokladu o vyvěšení)
20. Městská část Praha-Štěrboholy, Ústřední 527/14, 102 00 Praha—Štěrboholy (k vyvěšení na úřední
desce &: doložení dokladu () vyvěšení)
21. Městská část Praha—Dubeč, Starodubečská 401/3 6, 107 00 Praha-Dubeč (k vyvěšení na úřední desce

& doložení dokladu () vyvěšení)
účastník podle ust, & 18 odst. Lpísm. hizákona č. 131/2000 Sb._o hlavním městě Praze„ ve znění
mzdčíš'ích Ěedpisů:

Městská. část Praha-Dubeč (obeslán pod č. 3)

Městská část Praha-Štěrboholy (obeslán pod č. 5)
Dotčené orgány (na doručenku):
22. Městská část Praha 15, Odbor dOpravy, zde

23. Městská. část Praha 15, Odbor životního prostředí, zde

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IDDS: 48ia97h (obeslán pod č. 4)

Odbor územního rozvoje
Odbor památkové péče
Odbor ochrany prostředí
Odbor bezpečnosti
24. Policie ČR, krajské ředitelství hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiaiSy
25. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha — Východ, IDDS: zpqaiZi
Spis OST
Koncept OST
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