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V Praze dne 4.9.2008

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ^ÍZENÍ
POZVÁNÍ K VE ^EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 2.9.2008 podal stavebník JUDr. Alexandr Lochman, bytem N ^vská 392/15, Praha 9,
návrh na vydání rozhodnutí o umíst ^ní stavby a žádost o vydání stavebního povolení
na stavbu nazvanou :

„Stavební úpravy rodinného domu a p ^ístavba verandy"
na pozemku parc. 1149 v kat. území ^akovice, ulice N ^vská 392/15, Praha 9- ^ akovice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební ^ízení pro výše uvedenou
stavbu, spo^ívající v provedení stavebních úprav rodinného domu a p ^ístavby verandy.
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 spojené s ohledáním na míst ^
na den

st^ edu dne 1.10.2008 v 1000 hodin
se sch^zkou pozvaných v kancelá^i v kancelá^ i odboru výstavby a územního rozhodování
ÚM^ Praha 18, detašované pracovišt ^ Cukrovarská 52, Praha 9- ^ akovice.
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Ú^ad M^ - telefon/fax :
ústi-edna: 284 028 111
284 028 225
fax :

Odbor výstavby a územního rozhodování - telefony :
284 028 119
vedoucí:
ovu c^ etnany.cz
E-mail:
detaš. pracovišté ^ akovice: 283 109 331 - 333
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Ú^astníci ^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.
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, detašované pracovišt ^ Cukrovarská 52,
Praha 9- ^ akovice v ú^edních hodinách a p ^i ^stním jednání.
K závazným stanovisk^ m a námitkám k v^ cem, o kterých bylo rozhodnuto p ^i vydání
územního nebo regula^ ního plánu, se nep ^ihlíží.
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.
Pokud ú^astníci ^ ízení nehodlají uplatnit námitky a p ^ ipomínky k projednávané stavb ^,
není jejich p^ítomnost p^ i ústním jednání nezbytná.

^ ^^`S ^
Ing. Václav Ry ^l
vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování
v zastoupení Petra Sou ^ková
vedoucí detašovaného odd^ lení v ^akovicích
M ^ STSKÁ ^ ÁST PRAHA 18
Ú ^AD M ^ STSI<^ ^ ÁSTI
BECHY ^ S^K.Á 639

199 00 PRAHA - LET ^ ANY 45
Oznámení se doru ^í :
I.

II.

u' ^astník^ m územního ^ízení - doru ^ení ve^ einou whláškou:
1. U^ad m^stské ^ásti Praha 18, Bechy ^ská 639, 199 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
v 2^ Ú^ad m^stské ^ásti Praha - ^akovice, nám. 25. b^ ezna 121, 196 00 Praha 9 v u ^ední deska
ú ^astník^ m územního ^ ízení iednotliv ^ :
3. JUDr. Alexandr Lockman, N ^vská 392/15, 196 00 Praha 9 ^akovice
4. M^ Praha - ^akovice, nám. 25. b^ ezna 121, 196 00 Praha 9
5. Hl. m. Praha zast. UR hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

III.

dot^eným or^án ^m státní správy územního ^ízení iednotliv ^ :
6.
7.

OKR MHMP, Mariánské nám. 2, 110 O1 Praha 1
ODŽP Praha 18, Bechy^ ská 639, 199 00 Praha 9
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IV.

ú^astník^m stavebního ^ízenf :

8. JUDr. Alexandr Lockman, N ^vská 392/15, 196 00 Praha 9 ^akovice
9. IMPERA spot. s r.o., Dyjská 845/4, 196 00 Praha 9 ^akovice
10. M^ Praha - ^akovice, nám. 25. b^ezna 121, 196 00 Praha 9

V.

na v^domí :
11. UMC Praha - ^akovice, nám. 25. b ^ezna 121, 196 00 Praha 9
12. spis

