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V Praze dne 16.3.2009

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ^ÍZENÍ
POZVÁNÍ K VE^EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 23.2.2009 požádal stavebník Lud ^k Žofák nar. 8.4.1976, bytem Sv ^ceného 164/2,
Praha 9, o vydání rozhodnutí o umíst^ní stavby a vydání stavebního povolení a sou^asn^ podal
žádost o spojení obou ^ízení, na stavbu:
„Rodinný d^m"
na pozemku parc. ^ . 462/9, stavbu vodovodní p^ípojky, p^ípojky splaškové kanalizace, STL
p^ípojky plynu a p ^ípojky elektro na pozemcích parc. ^. 487/1, 487/5 a 462/11 a oplocení na
pozemcích parc. ^ . 462/9 a 462/11 vše v kat. území T ^eboradice, ulice Schoellerova, Praha 9.
Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební ^ízení.
Odbor výstavby a územního rozhodování Ú^adu m^stské ^ásti Praha 18, jako stavební ú^ad
p^íslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona ^ . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
^ádu (dále jen „stavební zákon"), ve zn ^ní pozd^jších p^edpis^, a vyhlášky ^ . 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^,
oznamuje
podle ustanovení § 87 odst. 1 a§ 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 78
odst. 1 stavebního zákona, zahájení spojeného územního a stavebního ^ízení a sou^asn^ na^izuje
k projednání p^edložené žádosti ve^ejné ústní jednání na

^tvrtek dne 16.4.2009 v 10,00 hodin
se sch^zkou pozvaných v kancelá^i odboru výstavby a územního rozhodování ÚM ^ Praha 18,
Cukrovarská 52, Praha 9.
Nechá-li se n^který z ú^astník^ ^ízení zastupovat, p^edloží jeho zástupce p^i jednání
písemnou plnou moc (originál nebo ov^^enou kopii).
Do podklad^ rozhodnutí lze nahlédnout p^ede dnem ústního jednání v kancelá^i odboru
výstavby a územního rozhodování ÚM ^ Praha 18, Cukrovarská 52, Praha 9, ^akovice
v ú^edních hodinách a p^i ústním jednání.
Podle ustanovení § 89 stavebního zákona ú^astníci územního ^ízení mohou své námitky
uplatnit nejpozd^ji p^i tomto jednání, jinak k nim nebude p ^ihlédnuto. Ve stejné lh^t^ sd^lí svá
stanoviska dot^ené orgány státní správy. K závazným stanovisk ^m a námitkám k v^cem,
o kterých bylo rozhodnuto p ^i vydání územního nebo regula^ního plánu, se nep ^ihlíží. Ú^astník
územního ^ízení ve svých námitkách uvede skute ^nosti, které zakládají jeho postavení jako
ú^astníka ^ízení, a d^vody podání námitek; k námitkám, které nespl ^ují uvedené požadavky, se
nep^ihlíží.
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Podle ustanovení § 114 stavebního zákona, ú ^astník stavebního ^ízení m^že uplatnit
námitky proti projektové dokumentaci, zp^sobu provád^ní a užívání stavby nebo požadavk^m
dot^ených orgán^, pokud je jimi p^ímo dot^eno jeho vlastnické právo nebo právo založené
smlouvou provést stavbu nebo opat ^ení nebo právo odpovídající v^cnému b^emenu k pozemku
nebo stavb^ . K námitkám ú^astník^ ^ízení, které byly nebo mohly být uplatn ^ny p^i územním
^ízení, p^i po^izování regula^ního plánu nebo p^i vydání územního opat^ení o stavební uzáv ^^e
anebo územního opat^ení o asanaci území, se nep ^ihlíží.
Upozorn^ní pro žadatele:
Podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona, žadatel zajistí, aby informace o jeho zám^ru
(§ 8 vyhlášky 503/2006 Sb.), a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladn^ poté, co bylo na^ízeno ve^ejné ústní jednání, vyv^šena na míst^ ur^eném stavebním
ú^adem nebo na vhodném ve ^ejn^ p^ístupném míst^ u stavby nebo pozemku, na nichž se má
zám^r uskute^nit, a to do doby ve^ejného ústního jednání. Spln^ní této povinnosti oznámí
stavebník stavebnímu ú^adu p^i ústním jednání. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní,
stavební ú^ad na^ídí opakované ve^ejné ústní jednání.
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vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování
v zastoupení Petra Sou^ková
vedoucí detašovaného odd^lení v ^akovicích

Oznámení se doru ^í:
Ú^astník^m územního ^ízení - ve^ejnou vyhláškou:
Ú^ad m^stské ^ásti Praha 18, Bechy ^ská 639, 199 00 Praha 9- ú^ední deska

Ú^ad m^stské ^ásti Praha - ^akovice, nám. 25. b^ezna 121, 196 00 Praha 9- ú^ední deska
- pro informování ú^astník^ ^ízení zve^ejn^ním na ú^ední desce po dobu 15 dn^
a podání zprávy o zve^ejn^ní
Ú^astník^m územního ^ízení (jednotliv^):

Lud^k Žofák, Sv^ceného 164/2, 196 00 Praha 9 T ^eboradice
Hl. m. Praha zast. ÚR hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Jan Diviš, Zahradní 157, 250 73 Radonice
Hl. m. Praha, odbor správy majetku, Mariánské nám. 2, 110 O1 Praha 1
M^ Praha - ^akovice, nám. 25. b^ezna 121, 196 00 Praha 9
Ú^astník^m stavebního ^ízení (jednotliv^^
Lud^k Žofák, Sv^ceného 2/82, 196 00 Praha 9

MUDr. Jan Behenský, Jižní 466, 513 O1 Semily - Podmoklice
Jaroslav Vodvárka, Schoellerova 2/82, 196 00 Praha 9
Jan Diviš, Zahradní 157, 250 73 Radonice

KLIPS s.r.o., K Horkám 415/16, 102 00 Praha 15 Hostiva ^
Hl. m. Praha, odbor správy majetku, Mariánské nám. 2, 110 Ol Praha 1
PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
PPDistribuce a.s., U Plynárny 500, 145 00 Praha 45
PVK a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
Dot^en'^gán^m státní správy (iednotliv^}:
OKR MHMP, Mariánské nám. 2, 110 O1 Praha 1
OOP MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
ODŽP ÚM ^ Praha 18, Bechy^ská 639, 199 00 Praha 9

Na ^domí:
^^ Praha - ^akovice, nám. 25. b ^ezna 121, 196 00 Praha 9
spis

