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SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako příslušný správní
orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje, že v odvolacím řízení vedeném na základě odvolání proti
rozhodnutí Úřadu městské části Praha 11, odboru výstavby, sp. zn. OV/12/075617/OV/Kš,
č.j. MCP11/18/046748/OV/Kš, ze dne 4.10.2018, kterým byla na pozemcích parc. č. 233/33,
233/34, a 233/16 v k. ú. Újezd u Průhonic, Praha 4, dodatečně povolena stavba označená jako
„Viladomy Kateřinky včetně komunikací a inženýrských sítí, Újezd u Průhonic, ul. Pastevců,
Praha 4“, byly doplněny podklady pro vydání rozhodnutí, a to:
−

Vyjádření ke sdělení Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR, č.j.: MV-43871-7/PO-PRE-2019 ze dne 30.8.2019 (strana 6), podané
zpracovatelem technické zprávy požárně bezpečnostního řešení stavby ing. Chlumským,
podané dne 17.11.2019

−

Vyjádření ke sdělení MV GŘHZS ze dne 30.8.2019 podané Ing. J. Kyhosem a J. Drahošem
ze dne 27.11.2019.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení právo se k podkladům
pro vydání rozhodnutí vyjádřit. Účastníci se mohou vyjádřit k doplněným podkladům
rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění.
Spisový materiál ve věci je k dispozici k nahlédnutí u odboru pozemních komunikací a drah
MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, v kanceláři č. dv. 146, 1. patro, a to v pondělí
od 13.00 hod. do17.00 hod., ve středu od 9.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 17.00 hod,
nebo kdykoli po předchozí telefonické domluvě na tel. 236 00 4295.
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Obdrží:
I. účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu doporučeně,
fyzické osoby do vlastních rukou:
1. KP Development s. r. o., Za Jalovým dvorem 1949, 142 00 Praha 4, IDDS: nctgsv6
zastoupení pro: Ing. Tomáš Kubr
zastoupení pro: MUDr. Ivana Kubrová
zastoupení pro: Elena Vaňátková
zastoupení pro: Michael Abrhám

II. účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úředních deskách po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění:
1. MHMP Jungmannova 29, Praha 1
2. Úřad městské části Praha 11, úřední deska, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4, IDDS: nr5bpci
– má informativní charakter bez právních účinků doručení (Úřad se žádá o zaslání dokladu
o vyvěšení a sejmutí odboru pozemních komunikací a drah MHMP)
3. Městská část Praha – Újezd u Průhonic, úřední deska, Kateřinské nám. 465/1,
149 00 Praha 4, IDDS: 2w9bx6s
– má informativní charakter bez právních účinků doručení (Úřad se žádá o zaslání dokladu
o vyvěšení a sejmutí odboru pozemních komunikací a drah MHMP)

III. na vědomí (na doručenku):
1. Mgr. Florentia Ptáčníková, U Nových domů III 536/7, 149 00 Praha 4
2. Ing. Daniel Ptáčník, U Nových domů III 536/7, 149 00 Praha 4
3. MHMP PKD – spis
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