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OZNÁMENÍ
o zahájení územního ^ízení.
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Dne 2.4.2009 podali žadatelé, Ladislava Pšánská, dat.nar.28.3.1974, Mattioliho 3248/11,
Praha 10-Záb^hlice, Jitka Bínová, dat.nar.14.4.1968, V Pa^átkách 22/10, Praha 9-T^eboradíce, Jana
Chmelí^ková, dat.nar.26.8.1954, B ^íza 29, Roudnice nad Labem, Zden^k Múller, dat.nar.27.3.1951,
Nádražní 260, Hovor^ovice, M^šice u Prahy, v zastoupení spole ^nosti s ru^ením omezeným AREA
G.K., se sídlem U Elektry 650, Praha 9, I ^ : 25094459, žádost o d^lení pozemk^, a tímto dnem bylo
u Ú^adu M^ Praha 18, odboru výstavby a územního rozhodování, zahájeno podle § 44 odst. 1
zákona ^ .500/2004 Sb., správní ^ád, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^, územní ^ízení ve v^ci d^lení
pozemku PK 68/2, k.ú.T ^eboradice. D^vodem d^lení je zrušení a vypo^ádání stávajícího podílového
spoluvlastnictví.
Ú^ad M^ Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování, jako stavební ú ^ad p^íslušný
padle § 13 odst.l písm. c) zákona ^ . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ^ádu
(stavební zákon}, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^, a podle vyhlášky ^ .55/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou
se vydává Statut h1.m.Prahy, ve zn ^ní pozd^jších p^edpis^, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního ^ízení o d^lení pozemk^ a sou^asn^ na^izuje ve^ejné ústní jednání na
den 1.12.2009 ve útery v 10.00 hod.
Jednání se uskute ^ní v místnosti ^ .4.05, 3.patro, v budov^ ÚM^ Praha 18, Bechy^ská 639, Praha 9Let^any.
Závazná stanoviska dot^ených orgán^, námitky ú^astník^ ^ízení a p^ipomínky ve^ejnosti
musí být uplatn^ny nejpozd^ji p^i ve^ejném ústním jednání, jinak se k nim nep^ihlíží.
Do podklad^ pro rozhodnutí lze nahlížet na Ú^adu M^ Praha 18, odboru výstavby a
územního rozhodování, Bechy ^ská 639, Praha 9-Let^any, nejpozd^jí však p^i ústním ve^ejném
jednání. (Nejlépe v ú^edních hodinách: Po, St od 7.45 hod. do 12.00 a od 13.00 do 17.45 hod.,
kanc.^ . 3.36 ve 2.pat^e. )
Upozorn^ní:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho zám ^ru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladn^ poté, co bylo na^ízeno ve^ejné ústní jednání, vyv ^šena na vhodném
ve^ejn^ p^ístupném míst^ u pozemku nebo stavby, na nichž se má zám ^r uskute^nit, a to do doby
ve^ejného ústního jednání.
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Ú^ad M^ - telefon/fax :
úst^edna: 284 028 1] 1
fax
:284 028 225

Odbor výstavby a územního rozhodování - telefony :
vedoucí: 284 028 119
E-mail:
ovur@letnany.cz
detaš. pracovišt ^ ^akovice:
283 109 331 - 133

Obsahové náležitosti informace stanoví § 8 vyhlášky ^ . 503/2006 Sb., o podrobn^jší úprav^
územního ^ízení, ve^ejnoprávní smlouvy a územního opat ^ení.
Zú^astní-li se ve^ejného ústního jednání více osob z ^ad ve^ejnosti a mohlo-li by to vést ke
zma^ení ú^elu ve^ejného ústního jednání, vyzve je stavební ú ^ad, aby si zvolili spole^ného
zmocn^nce.
Ú^astník ^ízení ve svých p^ípadných námitkách, uplatn ^ných nejpozd^ji p^i ve^ejném ústním
jednání, 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.
K závazným stanovisk^m a námitkám ve v^cech, o kterých bylo rozhodnuto p^i vydání
územního plánu, se nep^ihlíží.
Nechá-li se n^který ú^astník zastupovat, p^edloží jeho zástupce plnou moc.
K ústnímu jednání p^edloží žadatel originály veškerých doklad^, které jsou sou^ástí žádosti
o vydání územního rozhodnutí o umíst ^ní stavby.
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Ing. Václav
vedoucí odboru výstavb
územního rozhodování.

Rozd ^lovník:
A.
Ú^astníci ^ízení podle § 85 odst.l stavebního zákona do vlastních rukou.
AREA GK, s.r.o., U Elektry 650, 198 00 Praha 9
HI.m.Praha zastoupené Útvarem rozvoje hl.m.Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2
B.

Pro ú^astníky ^ízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona ve ^ejnou vyhláškou:
M^ Praha 18 - ú^ední deska - vyv^šením po dobu 15 dn^.
^
^
MC Praha Cakovice - ú^ední deska - Nám.25.b^ezna 121, 196 00 Praha 9- ^akovice
- vyv^šením po dobu 15 dn^ a podání informace o vyv^šení.

C.

Dot^ené orgány:
Ú^ad M^ Praha 18, odbor dopravy a životního prost ^edí

D.

Na v^domí:
Spisy

