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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Městská část Praha-Újezd, IČO 00241784, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4-Újezd, 149 00 Praha
415,
kterého zastupuje Jaroslav Meduna, IČO 15902706, V Zahradách 314, Křenice, 250 84 Sibřina
(dále jen "žadatel") podal dne 02. 05. 2019 a ve dnech 20. 05. 2019, 02. 03. 2020 a 09. 03. 2020 doplnil
žádost o společné povolení na stavbu nazvanou:
„Rekonstrukce ulice Proutěná, stavba č. 0101 TV Újezd - etapa 0022 Proutěná 1. část“
na pozemku parc. č. 264/2, 265/4, 265/254, 265/279, 265/375, 265/376, 265/382, 265/384, 265/385,
265/386, 265/389, 265/390, 265/391, 265/392, 265/394, 265/399, 265/402 v katastrálním území Újezd
u Průhonic. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Stavba obsahuje:
Opravu chodníků a vozovek ulic Vodnická (úsek Proutěná – U Pramene), Proutěná, U Pramene,
zpevněných ploch za bytovými domy v ul. Proutěná, zpevněné plochy u bytového domu
v ul. U Pramene a doplnění odvodnění. Komunikace mají šířku cca 7 m a chodníky 2,75 až 3 m.
Úřad Městské části Praha 11, odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.1
písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a podle § 16 odst.1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a dále podle vyhlášky č.55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 94m
odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení, ve kterém podle § 94m
odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, úřední dny viz
https://www.praha11.cz)
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Účastníci řízení podle § 94k stavebního zákona:
písm. a) stavebník
Městská část Praha-Újezd,
písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
Hl. m. Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje HMP
písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
Hl. m. Praha, které zastupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy
písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
Hl. m. Praha zastoupené odborem evidence majetku Magistrátu hl m. Prahy, Veolia Energie ČR, a.s.,
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.,
PREdistribuce, a. s., Čeps, a. s., Technologie hl. m. Prahy, a. s, Pražské vodovody a kanalizace, a. s.,
písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.
vlastníci pozemku parc. č. 265/494, 265/195 a se stavbou na něm č.p. 400, 265/196 a se stavbou na něm
č.p. 401, 265/197 a se stavbou na něm č.p. 402, 265/198 a se stavbou na něm č.p.403, 265/199 a se
stavbou na něm č.p. 404, 265/200 a se stavbou na něm č.p. 405, 265/205 a se stavbou na něm č.p. 410,
265/4, 265/693, 265/49, 265/185 a se stavbou na něm č.p.370, 265/186 a se stavbou na něm č.p.371,
265/187 a se stavbou na něm č.p. 372, 265/188 a se stavbou na něm č.p. 373, 265/663 a se stavbou na
něm č.p.374, 265/109 a se stavbou na něm č.p. 375, 265/472 a se stavbou na něm č.p. 376, 265/191 a se
stavbou na něm č.p.377, 265/57 a se stavbou na něm č.p. 378, 265/58 a se stavbou na něm č.p.379,
265/192 a se stavbou na něm č.p. 380, 265/193 a se stavbou na něm č.p.381, 265/383, 265/509,265/207,
265/208 a se stavbou na něm č.p. 435, 265/382, 265/218 a se stavbou na něm č.p. 432, 265/228, 265/227
a se stavbou na něm č.p. 423, 265/226, a se stavbou na něm č.p.424, 265/225 a se stavbou na něm
č.p. 425, 265/224 a se stavbou na něm č.p. 426, 265/223 a se stavbou na něm č.p. 427, 265/222 a se
stavbou na něm č.p.428, a se stavbou na něm č.p. 265/221 a se stavbou na něm č.p. 429, 265/389,
265/211, 265/212, 265/213, 265/214, 265/215, 265/216, 265/217 a se staveb na nich č.p. 411, 412, 413,
414,415,416,417, 265/230, 265/557, 265/394, 265/392, 265/286, 265/401, 265/233 a se stavbou na něm
č.p. 440, a se stavbou na něm č.p. 439, 265/400, 265/402, 265/398, 265/399, 265/235 a se stavbou na něm
č.p. 438, 265/414, 265/340, 265/395, 265/279, 265/280, 265/254, 265/286 vše v k. ú. Újezd u Průhonic
podle § 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:
Městská část Praha-Újezd
Upozornění pro spolky:
V souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, stavební úřad plní tímto dokumentem spolkům informační povinnost o zahajovaných
správních řízení.
Upozorňujeme, že spolkům nepřísluší postavení účastníka řízení.
Doručuje se v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu pro: Hezké Jižní město, IČ 26675170; Krajina pro
život, spolek, IČ 27020886;
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jan Bureš
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení
doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí dotčených vlivem záměru.
zástupce stavebníka:
Jaroslav Meduna, IDDS: knytjgs
účastníci (do vlastních rukou)
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvg
Hlavní město Praha, zastoupené MHMP - odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
PREdistribuce, a. s., IDDS: vgsfsr3
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: ec9fspf
Pražská vodohospodářská společnost a. s., IDDS: a75fsn2

Č.j. MCP11/20/017276/OV/Bu

str. 4

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IDDS: w9qfskt
ÚMČ Praha 11 - úřední deska, Opatovská č.p. 874/25, Praha 11-Háje, 149 00 Praha 415
ÚMČ Praha-Újezd - úřední deska, IDDS: 2w9bx6s
ČEPS, a. s., IDDS: seccdqd
PVK, a.s., IDDS: ec9fspf
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
Magistrát HMP - odbor evidence majetku , IDDS: 48ia97h
Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje HMP, IDDS: c2zmahu
ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou) + včetně informační povinnosti pro spolky podle
§ 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
ÚMČ Praha 11 - úřední deska, Opatovská č.p. 874/25, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415, s žádostí
o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy
o zveřejnění - s účinky doručení
Městská část Praha Újezd, úřední deska, IDDS: 2w9bx6s - s žádostí o zveřejnění na úřední desce po
dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
dotčené orgány:
ÚMČ Praha 11 - odbor životního prostředí, Vidimova č.p. 1325/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
ÚMČ Praha 11 - odbor správy majetku, odd. dopravy a silniční správní úřad, Ocelíkova č.p. 672/1, Praha
4-Háje, 149 00 Praha 415
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
na vědomí:
Městská část Praha-Újezd, IDDS: 2w9bx6s
Magistrát HMP – odbor strategických investic,
odbor územního rozvoje
odbor technické vybavenosti
odbor Kancelář ředitele Magistrátu – Oddělení krizového managementu
spis

