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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ^ÍZENÍ
POZVÁNÍ K VE ^EJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 18.11.2008 požádala Vlasta Daní ^ková nar. 27.4.1945, bytem nám. Svobody 728/l,
Praha 6, zastupující stavebníka Bytové družstvo Litavská, I ^ : 251 46 190, se sídlem Litavská
602, Praha 9, o vydání rozhodnutí o umíst ^ní stavby a vydání stavebního povolení a sou^asn^
podala žádost o spojení obou ^ízení, na stavbu:
„P ^ístavba zádve^í hlavních vstup ^ a stavební úpravy - zasklení lodžií,
a zateplení obvodového plášt^"
bytových dom^ na pozemcích parc. ^ . 1188, 1189 a 1190 v kat. území ^akovice, ulice Litavská
^p. 600, ^p. 601 a ^p. 602, Praha 9. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební
,,,
,
rizenl.
Odbor výstavby a ^zemního 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 22.12.2008 v 10,00 hodin
^
se sch^zkou pozvaných v kancelá^i odboru výstavby a územního rozhodování UMC 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 ^stního 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 nálnitkám, 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 požadavkilm
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 Inohly být uplatn ^ny p^i územním
^ízení, p^i po ^izování regula^ního plánu nebo p ^i vydání úzelnního opat^ení o stavební uzáv^i-e
anebo územního opati`ení o asanaci úzelní, se nep ^ illlíží.
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 totn, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladn^ poté, co bylo na^ ízello ve^ejné ústní jednáltí, vyv ^šena na Iníst^ ur^eném stavebltím
ú^adem nebo na vhodném ve^ejl^^ p ^ístupném míst^ u stavby nebo pozemku, na nichž se má
zám^r uskute^ nit, a to do doby ve^ejného ústního jednání. Spln ^ni této povinnosti oznámí
stavebník stavebnímu ú ^adu p^ i ústním jednání. Pokud žadatel uvedenou povllulost nesp(ní,
stavební ú^ad na^ídí opakované ve ^ejné ústní jednání.

Bi - ^^Fi ^^
Ing. Václav R y ^ 1
vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování
v zastoupení Petra Sou ^lcová
vedoucí detašovaného odd ^ lení v ^akovicích
M ^ STSKÁ ^ ÁST PRAHA 18
Ú ^ AD M ^ STSKÉ ^ ÁSTI
BECHY ^ SKÁ 639
199 00 PRAHA - LET ^ ANY 45

Oznámení se doru ^ í:
Ú^astník^m územního ^ízení - ve^ejnou vyhláškou:
Ú ^ad m^stské ^ásti Praha 18, Bechyliská 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 ^ ^ízelií zve^ejn^ním na ú^ední desce po dobu 1 S dn ^
a podání zprávy o zve ^ejn^ní
Ú^astník^m územního ^ízení (jednotliv ^j:

Vlasta Daní ^ ková, nám. Svobody 728/1, 160 00 Praha 6
^^DI ^ Praha - ^akovice, nám. 25. b^ezna 121, 196 00 Praha 9
Hl. m. Praha zast. UR hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Ú^astník^m stavebního ^ízení (jednotliv^^
Vlasta Daní^ková, nám. Svobody 728/l, 160 00 Praha 6
^ Praha - ^akovice, nám. 25. b ^ezna 121, 196 00 Praha 9
Dot^eným or^án^m státní správ^jednotliv^):
•
ODŽP ÚM ^ Praha 18, I3echyliská 639, 199 00 T'raha 9
^
Na v^domí:
UM^ Praha - ^ akovice, nám. 25. b ^ezna 121, 196 00 Praha 9
spis

