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Vy^izuj e: Ing.arch.Klímová
Tel.: 284 028 141
E-mail: klimova@letnany.cz

M ^ STSKÁ ^ÁST PRAHA 18
,
U^ad m^stské ^ásti
Odbor výstavby a územního rozhodování
Bechy^ská 639
199 00 Praha 9 - Let^any

^ .j.:

V Praze dne 5.1.2009

MC 18 39/2008/OVUR/Kl

^^^, iiigi oiioiiiiiiuni

ÚM ^ Praha- ^ akovlce
Doru ^eno: 05 01.200^

C J 00019/2009 U M ^ P ^
^tnony:
i^5h•:7
druh:

.

ROZHODNUTI
O UMÍST^NÍ STAVBY

oa

Ú^ad M^ Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování, p ^íslušný podle § 13 odst.l písm.
c) zák. ^ .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ^ádu ( dále jen „stavební zákon" ) a podle
vyhlášky ^ .55/2000 Sb. h1.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve zn ^ní pozd^jších p^edpis^,
posoudil návrh podle § 90 stavebního zákona ^ .183/2006 Sb. o vydání územního rozhodnutí na
umíst^ní stavby, kterou dne 12.2.2008 podal navrhovatel
^
^
IMPERA, s.r.o., Dyjská 845, Praha 9-Cakovice, IC: 16190378,
^
^
^
v zastoupení Františka Snobla - PEGAS, Cukrovarská 815, Praha 9-Cakovice, IC: 13827251
a na základ^ tohoto posouzení vydává podle § 79, § 92 stav.zák. a§ 9 vyhl. ^ . 503/2006 Sb., o
podrobn^jší úprav^ územního ^ízení, ve^ejnoprávní smlouvy a územního opat ^ení, toto
rozh9dnutí o umíst^ní stavby
pod názvem
„Polyfunk^ní d^m ^akovice" v Praze 9-^akovicích.
Na pozemcích ^ .parc.1151/11, 1151/40, 1151/41, k.ú. ^akovice, v u1.Vážská v Praze 9^akovicích se umist'uje stavba polyfunk^ního objektu s trafostanicí, p ^íjezdová komunikace, chodníky,
parkovací stání a sít^ technické infrastruktury, které zasahují do pozemk ^ ^ .parc.(*1151/6a), 1151/2,
1529/2 a 1560, k.ú. ^akovice, jak je zakresleno v ov ^^ené dokumentaci, situa^ní výkres na podkladu
katastrální mapy v m^^ítku 1:1000, kterou v souladu s ustanovením § 9 odst.5 vyhlášky ^ . 503/2006
Sb., o podrobn^jší úprav^ územního ^ízení, ve^ejnoprávní smlouvy a územního opat^ení, obdrží
navrhovatel a p^íslušný ú^ad m^stské ^ásti, jehož územního obvodu se umíst ^ní stavby týká, po nabytí
právní moci územního rozhodnutí.
Pro umíst^ní a projektovou p^ípravu stavby se stanovují tyto podmínky:
1) P^edm^tem stavby bude :
Novostavba polyfunk^ního domu.
P^íjezdová komunikace, chodníky.
Vodovodní p^ípojka.
P^ípojka splaškové kanalizace.
Dešt'ové vsakovací jímky.
Nová vestav^ná TS 22/0,4 kV.
P^eložka kabel^ 22 kV.
P^eložka kabel^ NN.
Sít' elektronické komunikace-telefon.

I^ :
DI^ :

00231321
CZ00231321

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

Odbor výstavby a územního rozhodování - telefony :
vedoucí: 284 028 119

fax:

E-mail:

284 028 225

ovur@letnany.cz

detaš. pracovist^ ^ akovice:

283 109 331 - 133

2) Objekt bude v území umíst^n takto:
Polyfunk^ní obj ekt bude umíst^ n na pozemcích 1151 / 11, 1151 /40, 1151 /41, k.ú. ^akovice, p^i
^ .parc.1151/40 a 1151/41,
u1.Vážská, Jizerská. Stávající stavby dvou trafostanic na pozemcích
k.ú. ^akovice budou odstran^ny.
Objekt bude p^ibližn^ ^tvercového p^dorysu o max. rozm^ rech 27,5 x 28 m. V území bude umíst ^n
takto, jižní pr^^ elí bude vzdáleno 7,38 m od hranice s poz. ^ .parc.1151/6, min.vzdálenost od hranice
pozemku ^ .parc.1151 /27 bude 1 m a vzdálenost od hranice s poz. ^ .parc.1529/2 bude 6,4 m.
Objekt bude mít jedno podzemní podlaží o p ^dorysu 26,7 m x 19, 15 m a dv ^ nadzemní podlaží.
Ze severní strany bude k objektu p ^iléhat nová trafostanice o rozm^ rech 5,9 x 3 m.
Max.výška atiky bude +8,6 m od úrovn ^ -+0,000 na úrovni 1.NP. Zast^ešení bude plochou
st^echou. Nad úrove^ plochého zast^ešení bude výstup na st^echu schodišt^ m s max.výškou +11,07 m
od úrovn^ 1.NP. Úrove^ +-0,000 = 256,35 m.n.m.Bpv.
V 1.PP budou garážová parkovací stání, v 1.NP budou dva nebytové prostory. Ve druhém
nadzemním podlaží budou dv ^ bytové jednotky nad 100 m2.
St^echa bude zatravn^na a osázena okrasnými ke ^i.
Budova bude ^len^ na horizontálními a vertikálními prvky a dopln ^na lehkou tvarov ^ profilovanou
sklen^nou fasádou. Barevné ^ešení bude lad^no do šedých odstín^.
3) Dopravní ^ešení:
Objekt bude napojen na u1.Vážskou. Suterén budovy kde budou garážová stání bude napojen
obousm^ rnou jednopruhovou rampou o sklonu 8% min.ší ^ky 3,1 m s vy^kávacím prostorem o max.
ší^ce rampy 4,5 m. Vjezd bude ^ízen sv^telnou signalizací.
Podél rampy bude op^rná zed' p^i hranici s pozemky ^ .parc.1151/27, 1151/29 a 1151/6.
K zajišt^ní dopravy v klidu pro navrhovaný objekt bude realizováno 14 garážových stání v 1.PP
objektu a 9 kolmých stání p^ed objektem p^i ul.Vážská. Osm stání bude o rozm ^rech 2,5 x 5 m, jedno 0
rozm^rech 3,5 x 5 m pro invalidy. Druhé stání pro invalidy bude v garáži. Požadavek OTPP je na 20
stání, bude realizováno 23 parkovacích stání.
P^ší komunikace.
Budou provedeny chodníky navazující na stávající sít' p ^ších komunikací, podél objektu bude chodník
ší^ky asi 2,37 m.
Stavbou p^íjezdové komunikace a p ^ších komunikací budou dot^eny pozemky ^ .parc.1151/11,
(* 1151/6a ), 1151/2, 1529/2, k.ú. ^akovice.
4) P^ipojení na inženýrské sít ^ bude ^ešeno takto:
Vodovod:
Stavba bude napojena na ve ^ejný vodovodní ^ad DN 200 v u1.Jizerská vodovodní p ^ípojkou
PE DN 40.
Kanalizace splašková:
Odvodn^ ní splaškových vod bude ^ešeno kanaliza^ní p^ípojkou DN 200, kamenina, na
kanaliza^ní p^ípojce bude umíst^na revizní šachta. P^ ípojka bude napojena na kanaliza ^ní ^ad jednotné
kanalizace DN 300 v u1.Jizerská.
Dešt'ové vody:
Dešt'ové vody budou likvidovány na pozemku vsakem. Budou umíst ^ny dv^ typové
železobetonové jímky o pr^m^ ru 2,5 m a hloubky 2,6 m, každá o objemu asi 11 m3. Jímky budou
umíst^ny p^ i západní hranici pozemku jedna v SZ cípu a druhá v JZ cípu pozemku ^ .parc. 1151/11,
(*1151/6a), k.ú. ^akovice.
Rozvody elektrické ener^:
Budou odstran^ny stávající dv^ trafostanice, TS 4721 a TS 4724, na pozemcích ^ .parc.l 151/40
a 1151/41, k.ú. ^akovice.
Jako sou^ást stavby bude umíst^ na nová zabudovaná TS 22/0,4 kV typ Betonbau s trafy o výkonu
2x630 kVA na pozemku ^ .parc.1151/11, k.ú. ^akovice.
Budou provedeny p^eložky kabel^ 22 kV, provedeno zasmy^ kování mezi TS 42 a T5 4709. Budou
provedeny p^eložky kabel ^ NN do nové TS.
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Bude provedeno p^eložení stávajícího kabelu NN v kolizi s rampou vedeného p ^i hranici s pozemkem
1151/27.
Novostavba polyfunk^ ního domu bude napojena p^ímo z nové TS.
Slaboproudé rozvody:
Objekt bude napojen na sít' Telefonica 02 ze stávající kabelové rezervy, která se nachází
v ul.Jizerská u domu ^ .p.24. Odtud bude veden nový kabel SXN až do navrhovaného objektu, kde
bude ukon^ en v novém ÚR. Nový kabel bude veden po pozemcích ^ .parc.1560, 1151/11,
^
k.ú.Cakovice.
V,ytáp^ní a oh^ev TUV:
Zásobování teplem bude zajišt^no tepelnými ^erpadly vzduch-voda, umíst ^nými na st^eše
objektu.
Oh^ev TUV bude ^ešen lokáln^ , pro byty i nebytové prostory, elektrickými zásobníkovými
oh^íva^i.
5) Stavba bude koordinována se stavbou ^ .98-O1-02058 ^akovice, kanalizace a akcí ^ .04-O1-03176
Vážská ST.3119, etapa 0008, zokruhování vodovodního ^adu.

6) V projektu pro stavební povolení bude p^edložen výpo ^et hluku ze stavební ^innosti, demolice a
související dopravy s návrhem protihlukových opat ^ení, která zajistí, aby v chrán ^ném venkovním
prostoru staveb nedocházelo p ^i realizaci stavby k p ^ekra^ování hygienického limitu, tj. LAeq,T= 65
dB.
7) V dalším stupni projektové dokumentace budou navržena opat ^ení proti pronikání radonu
z podloží.
8) Další stupe^ PD bude p^edložen t^m správc^m sítí, kte^í si to vyžádali ve svých vyjád^ ení; nap^.
Telefonica 02 CR, a.s., Veolia-PVK, a.s., Pražské plynárenské distribuci, a.s., TSK h1.m.Prahy,
Dopravnímu podniku hl.m.Prahy atd.
9) P^i zpracování dalšího stupn ^ projektové dokumentace bude respektována ^ SN 736005, prostorové
úpravy vedení technického vybavení.

Od^vodn ^ní.
Stavebník, IMPERA, s.r.o., Dyjská 845, Praha 9, I^ : 16190378, v zastoupení Františka Šnobla
- PEGAS, Cukrovarská 815/62, Praha 9-^akovice, I ^ : 13827251, podal dne 12.2.2008 návrh na
vydání územního rozhodnutí na umíst^ ní stavby uvedené ve výrokové ^ásti.
* Poznámka k 1151/6a vyzna^ eném ve výkresové dokumentaci stavby a uvád^ ném v dokumentaci
stavby.
Dle p^edloženého geometrického plánu ^ .1054-7/2007 potvrzeného katastrálním ú ^adem
15.3.2007 bylo z pozemku ^ .parc.1151/6, k.ú. ^akovice navrženo odd^lení ^ásti pozemku ozna^ené
jako a. P^vodní stav p^ed návrhem dokumentuje snímek katastrální mapy ze dne 30.1.2006 obsažený
ve spisu.
Snímek katastrální mapy ze dne 5.2.2008 tuto ^ást a již zahrnuje pod pozemek ^ .parc.1151/11,
k.ú. ^akovice. Doklad o existenci pozemku 1151/6a nebyl doložen. P ^esto, že byla toto ^ást slou^ena
do pozemku 1151/11, k.ú. ^akovice je stále uvád ^na ve výkresové i textové ^ásti dokumentace stavby.
Stru^ná charakteristika stavby:
Polyfunk^ní d^m.
Funkce a kapacita stavby:
Nebytové prostory
Kancelá^ské plochy 282 m2 ( banka nebo spo ^itelna )
Prodejní a skladové prostory 282 m2 ( prodejna drobného zboží nap ^.železá^ ství, klenotyhodiny, porcelán-keramika, dle položka 6.1.1.-6.1.3. tab.Al ^ SN 730802.)
Bytové jednotky 2 x 4+kk
Garážových stání 14.
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Venkovních parkovacích stání 9.
Projektant: Ing.Miroslav Pet^ík, ^KAIT - 0000366.
Zahájení výstavby:
06/2009.
Ukon^ení výstavby:
10/2011.
Navrhované umíst^ní je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního m ^ sta Prahy,
schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy ^ .10/OS ze dne 9.9.1999, s vyhláškou ^ . 32/1999 Sb.
h1.m.Prahy, o závazné ^ásti územního plánu hlavního m ^ sta Prahy.
Stavba je umíst'ována do smíšeného území SVO - smíšené území obchodu a služeb, které slouží pro
umíst'ování polyfunk^ních staveb s p^evažujícím využitím pro obchod a služby.
Územním plánem byl stanoven kód míry využití území E( úprava ^ .U 0433/2006 ).
Sít^ technického vybavení budou umíst^ny ve funk^ních plochách VVS- mate^ské, základní a st^ední
školy a SVO-smíšené obchodu a služeb, ve kterých je umíst ^ní plošných za^ízení a liniových vedení
technického vybavení dopl^kovým funk^ním využitím, což je v souladu s územním plánem.
Stavební ú^ad dále zkoumal, zda umíst ^ní stavby vyhovuje obecným technickým požadavk^m
na výstavbu v h1.m.Praze stanoveným vyhláškou ^ .26/1999 Sb.hl.m.Prahy, p ^edevším souladu s ^lánky
^ásti první, územn^ technickými požadavky na stavby a jejich umíst'ování.
Soulad s ^1.4 odst.l byl prokázán dodržením míry využití území a soulad s urbanistickým a
architektonickým charakterem prost^edí byl prokázán p^edloženými uli ^ními pohledy a perspektivami.
Umíst^ní vyhovuje ^1.9 - p^ipojení staveb na pozemní komunikace, stavba byla p ^ipojena na
u1.Vážskou, ^1.10 -rozptylové plochy a za^ízení pro dopravu v klidu.

Doprava v klidu pro navrhovaný objekt je dle OTPP zajišt ^na takto:
Byty:
2 x byt nad 100 m2 4+kk
4 stání
Pro návšt^vníky
1 stání
Neb ové prostory_
Administrativa -( banka, spo^itelna, max.ó p^epážek ):
Administrativa 135 m2
4 stání
Pro ve^ejnost
147 m2
6 stání
Prodejna a skladové plochy:
4
Prodejní plochy 184 m2
1
Skladové plochy 98 m2
Celkem je požadováno 20 parkovacích stání. Realizováno bude 23 parkovacích stání. Dv ^ stání budou
pro invalidy.
Návrh odpovídá ^l.ll - p^ipojení staveb na sít^ a stavby technického vybavení, ^l. 13- vliv
staveb na životní prost^edí.
Stavba nepodléhá dle Magistrátu h1.m.Prahy, odboru ochrany prost^edí zn.:S-MHMP10557/2008/OOP/IV/EIA/ 092P-1/Lin ze dne 29.1.2008 zjišt'ovacímu ^ízení dle zákona ^ .100/2001
Sb., o posuzování vliv ^ na životní prost^edí a o zm^n^ n^kterých souvisejících zákon^.
Stavba respektuje vyhl. ^ .369/2001Sb., ve zn^ní pozd^jších p^edpis^, o technických
požadavcích zabezpe^ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Objekt má bezbariérový vstup, WC pro invalidy, po ^et a velikost parkovacích stání pro invalidy je
v souladu s vyhláškou.
Podle výpisu Katastrálního ú^adu Praha - m^ sto nejsou pozemky dot^ené stavbou sou^ástí ZPF.
Stavební pozemek ^.parc.1151/11, k.ú. ^akovice má podle m^^ení zpracované Mgr.Tomášem
O^adlíkem - RGP Servis v roce 2002, st^ední úrove^ radonového indexu. Stavba vyžaduje realizaci
protiradonových opat^ení, což je obsahem podmínky výroku rozhodnutí.
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Navrhovaná stavba j e na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst.2 zákona
^ .20/1987 Sb., o státní památkové pé ^i, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^. P^íslušné organizaci bude
umožn^ no provedení archeologického výzkumu. Jeho zajišt ^ní je nutno projednat v dostate^ném
p^edstihu p^ed zahájením zemních prací.
Návrh byl doložen následujícími doklady:
MHMP OÚP - ^ .j.: S-MHMP 495957/2007/OUP ze dne 19.11.2007.
Vyjád^ení hygienika - HS h1.m.Prahy - ^ .j.: S.HK 2683/24428/07 ze dne 18.9.2007, ^ .j.:
S.HK/3235/26644/08 ze dne 7.11.2008.
Vyjád^ení orgánu požárního dozoru - Hasi ^ského záchranného sboru hl.m.Prahy ^ .j.: HSAA-113372393/ODVS-2007 ze dne 3.9.2007, ^ .j.: HSAA-13221-3491/ODVS-2008 ze dne 7.11.2008.
Vyjád^ ení orgánu dopravy, Odbor dopravy a ŽP ÚM ^ Praha 18 - ^ j.: 317/08/OVŽP/St ze dne
25.1.2008.
Rozhodnutí orgánu dopravy o p^ ipojení na komunikaci - ÚM^ Praha 18, odbor dopravy a životního
prost^edí - zn.: 7964/2008/ODŽP/St ze dne 23.6.2008, nabylo právní moci dne 9.7.2008.
Vyjád^ení orgánu ochrany prost^edí - MHMP OOP - ^ .j.: S-MHMP-10557/2008/OOP/VI/EIA/092P1/Lin ze dne 29.1.2008, zám ^r nepodléhá zjišt'ovacímu ^ízení.
Vyjád^ení orgánu lesního hospodá ^ství, ZPF, ovzduší, ochrany p^írody a krajiny, myslivosti - MHMP
OOP - ^ .j.: S-MHMP-399967/2007/2/OOP/VI ze dne 29.10.2007.
Vyjád^ení orgánu životního prost^ edí a dopravy - odbor životního prost ^edí, dopravy a místního
hospodá^ství ÚM ^ Praha 19 - sp.zn.: UMCP 19 2895/2007/OŽPD/Po ze dne 19.10.2007.

Vyjád^ení orgánu CO-MHMP, Odbor krizového ^ízení ^ .j.: S-MHMP 402587/2007/OKR ze dne
12.10.2007.
Vyjád^ení orgánu památkové pé ^e a cestovního ruchu - MHMP OPPCR - ^ j.: MHMP
400 264/2007/Rad ze dne 8.10.2007.
Vyjád^ení Státní energetické inspekce ^R, územního inspektorátu Praha - zn.: 42615.11/07/010.103/Pe ze dne 5.2.2008.
Návrh byl dále doložen stanovisky t ^chto správc^ inženýrských sítí:
Vyjád^ení Policie ^R - DI - ^ .j.: PSP-7249-2/^J-2008-DŽ ze dne 9.6.2008.
Vyjád^ení Dopravní podnik h1.m.Prahy, svodná komise - zn.:100130/38Ha1246/2529 ze dne
27.9.2007.
Vyjád^ení ^ eské dráhy, správa dopravních cesty Praha - zn.: 19455/07-3082-US-MOP/712/Hi ze dne
10.10.2007.
Vyjád^ení ^ D Telematika, a.s. - zn.: 11385/07 ze dne 4.10.2007.
Vyjád^ení TSK h1.m.Prahy - zn. : 2532/07/220/Me ze dne 25.10.2007.
Koordina^ní vyjád^ení TSK hl.m.Prahy - zn.: 2361/07/260/Vod ze dne 23.10.2007.
TSK hl.m.Prahy - ^ j.: 1137/2007/620/Fa ze dne 11.10.2007Vyjád^ení orgánu vojenské ubytovací a stavební správy Praha - ^ .j.: 8563/28549-ÚP/2007-7103/41 ze
dne 10.10.2007.
Vyjád^ ení Pražských vodovody a kanalizace, a.s. - zn.: PVK 23534/OTP ^/07 ze dne 8.10.2007.
Vyjád^ení Pražské vodohospodá^ské spole^nosti, a.s. - zn.: 1994/08/2/02 ze dne 9.4.2008.
Vyjád^ení Pražské energetiky, a.s. - zn.: S 24300 ze dne 21.3.2007. Souhlas s p ^eložkou kabel ^ ze dne
5.11.2008.
Vyjád^ení Telefonica 02 Czech Republic, a.s. - ^ .j.: 164485/07/CPH/V00 ze dne 31.10.2007.
Zápis o ur^ení zapojovacího bodu na sít' Telefonica 02 ze dne 16.4.2008.
Vyjád^ení ELTODO-CITELUM, a.s. - razítkem v situaci ze dne 11.2.2008.
Vyjád^ ení Pražské plynárenské, a.s. - zn.: 6319/^ erm/OSDS/07 ze dne 8.10.2007.
Vyjád^ení Pražské teplárenské, a.s. - ÚO/3179/07/EPu ze dne 24.10.2007.
Vyjád^ení UPC ^ eská republika, a.s. - razítkem v situaci ze dne 30.10.2007.
Vyjád^ení Kolektory Praha, a.s. - zn.: 4000/911/10/07 ze dne 3.10.2007.
Vyjád^ení ^ eských radiokomunikací, a.s. - ^ .j.: ÚTS/P 32196/07 ze dne 2.11.2007.
SITEL, s.r.o.- zn.: 4796/07 ze dne 11.10.2007.
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SUPTeI, a.s. - zn.: 2151/07 ze dne 11.10.2007.
Ú^ad pro civilní letectví ^ R, ^ízení letového provozu a letišt' - ^ .j.. 14769/0/-720 ze dne 5.10.2007.
ETEL, s.r.o.- razítkem v situaci ze dne 8.10.2007.
Vyjád^ení ^EZNet, a.s., skupina ^EZ - razítkem v situaci ze dne 8.10.2007 a vyjád ^ení zn.:07/1012 ze
dne 10.10.2007.
Vyjád^ení T-Systems PragoNet, a.s. - zn.: ÚR/24273/07-10 ze dne 10.10.2007.
Vyjád^ení Ministerstvo vnitra - ^ .j.:SIK4-2791/K-2007 ze dne 3.10.2007.
Vyjád^ení Tiscali Telekomunikace ^R, s.r.o. - razítkem v situaci ze dne 8.10.2006.
Vyjád^ení GTS Novera, a.s. - ze dne 25.10.2007.
Vyjád^ení Memorex Telex Communication, CZ, a.s. - razítkem v situaci ze dne 10.10.2007.
Vyjád^ení RWE Energy Customer Services CZ, a.s. - razítkem v situaci ze dne 4.10.2007.
NETPROSYS, s.r.o. - razítkem v situaci ze dne 3.10.07.
Vyjád^ení ^EPRO, a.s. - zn.: 6657/P^I07 ( 2125 ) ze dne 17.10.2007.
Souhlasy vlastník^ pozemk^ podle § 86 odst.3 stavebního zákona:
Souhlas M^ Praha-^akovice - ^ .j.: 04890/2007 ÚM^P ^ ze dne 15.1.2008 s umíst ^ním stavby
polyfunk^ního domu.
Souhlas M^ ^akovice s vedením telefonní p^ípojky v pozemku ^ .parc.1560, k.ú. ^akovice.
MHMP OSM - ^ .j.: OSM/VP/402406/07/Su ze dne 31.10.2007. ( poz. ^ .parc.1529/1 k.ú. ^akovice )
Souhlas PRE, a.s. - stanoviska PRE, a.s. pod zn.: S24300 ze dne 21.3.2007, zn.: S24210/Kní ze dne
26.5.2008.
Podáním návrhu na umíst ^ní stavby dne 12.2.2008 bylo zaháj eno územní ^ízení. Jelikož žádost
neposkytovala dostate ^ný podklad pro ^ádné posouzení stavby, stavební ú ^ad vyzval navrhovatele dne
27.2.2008 k dopln ^ní žádosti a sou^asn^ ^ízení p^erušil.
Dne 19.2.2007 byla podána informace o zahajovaném ^ízení ob^anským sdružením
p^ihlášeným u zdej šího ú ^adu. K ú^asti v ^ízení se p^ihlásilo ob^ anské sdružení Osadní sdružení
T^eboradice František Kazda dne 3.3.2008 a Ob ^anské sdružení ^ akovice 2007 Mgr.Nápravníková ze
dne 25.2.2008.
Navrhovatel doplnil žádost dne 12.11.2008. Po dopln ^ní návrhu bylo v ^ízení pokra^ováno.
Opat^ením ze dne 19.11.2008 stavební ú^ad oznámil zahájení územního ^ízení a k projednání žádosti
na^ídil ve^ejné ústní jednání na dne 23.12.2008 se sch ^zkou pozvaných do prostor ÚM ^ Praha 18.
Dot^eným orgán^m státní správy a ú^astník^m ^ízení bylo doru^ ováno v souladu s§ 87 odst. 1
stavebního zákona. Ú ^astník^m ^ízení uvedeným v§ 85 odst.l a dot^ eným orgán^m státní správy bylo
oznámeno jednotliv^, ú^astník^m ^ízení uvedeným v§ 85 odst.2 ve ^ejnou vyhláškou.
Na ú^ední desce M^ Praha 18 bylo oznámení vyv ^šeno od 19.11.2008 do 5.12.2008.
Na ú^ední desce M^ Praha-^akovice bylo oznámení vyv ^ šeno od 21.11.2008 do 8.12.2008.
Sou^asn^ byly dot^ené orgány státní správy upozorn ^ ny na to, že svá závazná stanoviska
mohou uplatnit nejpozd^ji p^i ve^ejném ústním jednání. Ú^astníci ^ízení byli upozorn^ ni na to, že
námitky ú^astník^ a p^ipomínky ve^ejnosti musí být uplatn^ny nejpozd^ji p^i ve^ejném ústním jednání,
jinak k nim nebude p^ihlédnuto.
Ve stanovené lh^t^, p^i ve^ejném ústním jednání, ú^astníci ^ízení neuplatnili žádné námitky a
p^ipomínky.
S p^ihlédnutím k výsledk^m územního ^ízení Ú^ad M^ Praha 18, odbor výstavby a územního
rozhodování rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové ^ásti.
Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stav.zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní
moci, nepozbyvá však platnosti, pokud bylo v této lh ^t^ požádáno o stavební povolení.

Pou^ení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí m^že ú^astník ^ízení podat podle § 83 odst.l správního ^ádu odvolání,
ve kterém se uvede v j akém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními p ^edpisy
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nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ^ízení jež mu p^edcházelo, ve lh^t^ 15 dn^ ode dne jeho oznámení
ke Stavebnímu odboru Magistrátu h1.m.Prahy, podáním u ^in^ným u zdejšího stavebního ú^adu.
4dvolání se podává v po ^tu 5 stejnopis^. Nepodá-li ú^astník pot^ebný po ^et stejnopis^, vyhotoví je na
jeho náklad ÚM ^ Praha 18. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.l správního ^ádu
odkladný ú^inek. ^dvolání jen proti od ^vodn^ní rozhodnutí je nep^ípustné.
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Ing.Vaclav Ry^l,
í odboru výstavby a územního rozhodování.

Správní poplatek vym ^^ený podle zákona ^. 634/2004 Sb., ve zn^ní pozd^jších p^edpis^, pol. ^.18
ve výši 1000, -K^ byl zaplacen v pokladn ^ ú^adu
dne
23.12. 2008 pokladním dokladem
^. 20088002196.

Rozd^lovník:
A.

Ú^astníci ^ízení dle § 85 odst.l stavebního zákona.
Žadatel - František Šnobl - PEGAS, Cukrovarská 815, 196 00 Praha 9- ^ akovice
H1.m.Praha zastoupené Útvarem rozvoje h1.m.Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2

B.

Pro informaci ú^astník^ ^ ízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona, ve ^ejnou vyhláškou.
^
MC Praha 18 - ú ^ední deska - vyv^šením po dobu 15 dn^.
^
^
MC Praha Cakovice - ú^ední deska - Nám.25.b^ezna, 196 00 Praha 9
- vyv^šením po dobu 15 dn^ a podání zprávy o zve ^ejn^ní.

C.

Na v^domí:
Útvar rozvoje hl.m.Prahy, evidence ÚR, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2+ situace k ÚR
Spisy
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