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OZNAMENI
zahájení stavebního ^ízení

Dne 11.2.2008 podal stavebník, spole ^nost GIP s.r.o., Za Po^í^skou branou 214/12, Praha 8,
I^ : 26712466, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „^akovický dv^r - dostavba
proluky a bytový d^m^^ na pozemcích parc. ^. 161, 162, 163, 168, 169, 1451/1, 1449/1, 1548 a
1016 v kat. území ^akovice, ulice Cukrovarská, Praha 9 ^akovice. Územní rozhodnutí na výše
uvedenou stavbu bylo vydáno dne 2.7.2007 pod ^j. P19 11726/2007-OV/Na, s nabytím právní
moci dne 9.8.2007.
Ú^ad m^stské ^ásti Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování, jako stavební ú^ad
p^íslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona ^. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním ^ádu (dále jen „stavební zákon") a vyhl. Hl.m. Prahy ^ . 55/2000 Sb., kterou se vydává
Statut hl.m. Prahy, ve zn^ní pozd^jších zm^n a dopl^k^, v souladu s ustanovením § 112 odst.l
stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního ^ízení.
Jelikož mu jsou dob^e známy pom ^ry staveništ^ a žádost poskytuje dostate^ný podklad pro
její ^ádné posouzení, nebude konáno ústní jednání ani místní šet ^ení. Ú^astníci ^ízení mohou své
námitky uplatnit neipozd ^ ii do 10 dn^ ode dne doru ^ení, jinak k nim nebude p^ihlédnuto.

Do podklad^ rozhodnutí lze nahlédnout v kancelá^i odboru výstavby a územního plánování
ÚM^ Praha 18, detašované pracovišt^ Cukrovarská 52, Praha 9 ^akovice v ú^edních hodinách
ve lh^t^ shora stanovené. K pozd^j ším námitkám nebude p^ihlédnuto.
Ve stejné lh^t^ sd^lí svá stanoviska dot^ené orgány státní správy. Nechá-li se n ^který
z ú^astník^ ^ízení zastupovat, p^edloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Pokud dot ^ený orgán
státní správy, jehož rozhodnutí nebo opat^ení vyžadované zvláštním p^edpisem bylo k projektové
dokumentaci p^ipojené k žádosti o stavební povolení získáno p^ed oznámením zahájení
stavebního ^ízení, nesd^lí ve stanovené lh^t^ stanovisko k navrhované stavb ^, platí, že z hlediska
jím sledovaných ve^ejných zájm^ se stavbou souhlasí.
K p^ipomínkám ^i námitkám, které mohly být uplatn^ny v územním ^ízení se podle § 114
odst.2 stavebního zákona nep^ihlíží.
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M ^ STSKÁ ^ ÁST pRAHA 18
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jng. Václav Ry ^l

vedoucí odbo ru výstavby a územního rozhodování

199 OQ PRAHA - LET ^ ANY 45

v zastoupení Petra Sou^ková
vedoucí detašovaného odd ^lení v ^akovicích

I^ :
00231321
DI^ : CZ00231321

Ú^ad M^ - telefon/fax :
úst^edna: 284 028 111
fax :
284 028 225

Odbor výstavby a územního rozhodování - telefony :
284 028 119
vedoucí:
E-mail:
ovur@letnany.cz
detaš. pracovišt^ ^akovice: 283 109 331 - 133
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^
C j.: MC18 267/2008/OVUR/So

Rozd^lovník:
A. Ú^astníci ^ízení: Navrhovatel: (na doru^enku)

1. GIP s.r.o., Za Po^í^skou branou 214/12, 186 00 Praha 8
B. Ú^astníci ^ízení (vlastníci sousedních pozemk ^ a staveb na nich):
Dot^eni stavbou:
^ÚM^ Praha ^akovice, nám. 25.b^ezna 121, 196 00 Praha 9- ^akovice - ú^ední deska
Pro informaci ú^astník^ ^ízení zve^ejn^ním na ú^ední desce po dobu 15 dn ^.
(seznam ú^astník^ ^ízení sou^ástí spisu)
C. Dot^ ené orgány státní správy (doporu ^en^):

3. Hasi^ský záchranný sbor hl.m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
4. Hygienická stanice hl.m.Prahy, M^šická 646, 190 21 Praha 9
5. UMC Praha 18, odbor dopravy a životního prost ^edí, Bechy^ ská 639, 199 00 Praha 9
D. Na v^domí:

6. M^ Praha ^akovice, nám. 25.b^ezna 121, 196 00 Praha 9 ^akovice
7. Spis

