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ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů ve společném územním a stavebním řízení (dále jen
"společné řízení") přezkoumal podle § 94j odst. 3, § 90, 111 a 118 stavebního zákona žádost o změnu
stavby před jejím dokončením, kterou dne 06.03.2018 pod č.j. MCP11/18/013994 podala
Městská část Praha-Újezd, IČO 00241784, Kateřinské náměstí 465, Praha 4-Újezd, 149 00
Praha 415,
kterou zastupuje APRIS 3MP s.r.o., IČO 27183912, K Roztokům 190, Praha 6-Suchdol, 165 00
Praha 620
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
Podle § 118, 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje změnu stavebního záměru
stavby nazvané:
„zemní val - II. Etapa - změna stavby před dokončením
Praha 4, Kateřinky“
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 214/7, 214/8, 214/10, 214/13, 214/14, 214/91, 214/93, 214/108,
214/109, 214/111, 214/115, 214/117, 214/123, 235/44, 236/1 v katastrálním území Újezd u Průhonic,
v tomto rozsahu:
zkrácení původně navržené protihlukové stěny
úpravy polohy koruny valu při zachování polohy paty valu
zkrácení odtokových žlabů v patě svahu v km 2,848-2,945 a realizace odvodňovacího žlabu u paty
zemního valu v km 3,034-3,212
Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby ze dne 23.12.2002
pod č.j. OV H/02/43471/Koš s nabytím PM 8.2.2003) a rozhodnutí o změně stavby před jejím
dokončením ze dne 2.11.2010 pod sp.zn. OV/10/051512/Do, č.j. MCP11/10/063694/OV/Do.
Stanoví další podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Změna stavby bude provedena podle ověřené projektové dokumentace z 10/2017, kterou
vypracovala spol. APRIS 3MP s.r.o., zodpovědný projektant ing. Petr Solnička (ČKAIT – 0009743
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby), která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
předána stavebníkovi.
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2.

Protihluková stěna bude zkrácena o cca 178 m tak, že nebude realizována v km 3,034 až 3,212, tak
jak je zakresleno v předložené projektové dokumentaci ve výkresu koordinační situace – navrhovaný
stav C.03B
3. Odtokové žlaby budou zkráceny v patě svahu tak, že nebudou provedeny v km 2,848-2,945, tak jak
je zakresleno v předložené projektové dokumentaci ve výkresu koordinační situace – navrhovaný
stav C.03B
4. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP
63233/2017 ze dne 28.11.2017 :
 Hluk ze stavební činnosti nesmí v chráněném venkovním prostoru překračovat hygienické limity
akustického tlaku LAeq,14h, = 65 dB v době od 7 do 21 hodin



Veškeré stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7:00 do 21:00 hodin.
Ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokol o měření hladin hluku v nejbližších chráněných
venkovních prostorech staveb.
Ostatní podmínky uvedené ve výše citovaném rozhodnutí o dodatečném povolení stavby se nemění.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst.1a/ zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád:
žadatel: Městská část Praha-Újezd, IČO 00241784, Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4 -Újezd,
Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
Michael Janovský, nar. 8.4.1966, Štichova 651/48, 149 00 Praha 4,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 660 030 08, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
GP plus, s.r.o., IČ: 271 156 66, Arkalycká 877, 149 00 Praha 4

Odůvodnění:
Dne 6.3.2018 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal Úřad
městské části Praha 11, odbor výstavby rozhodnutí o dodatečném povolení stavby ze dne 23.12.2002 pod
č.j. OV H/02/43471/Koš s nabytím PM 8.2.2003) a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením ze
dne 2.11.2010 pod sp.zn. OV/10/051512/Do, č.j. MCP11/10/063694/OV/Do.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi potřebnými podklady a stanovisky potřebnými
pro její řádné posouzení, byl stavebník opatřením pod č.j. MCP11/18/015145/OV/Kš dne 12.3.2018
vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 6.6.2018
pod č.j. MCP11/18/031838.
Stavební úřad oznámil dne 18.6.2018 pod č.j. MCP11/18/034292/OV/Kš zahájení řízení o změně stavby
před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, s ohledem na velký počet
účastníků řízení veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil
od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Oznámení
o zahájení řízení doručil stavebníkovi a dalším osobám, o kterých tak stanoví stavební zákon, do vlastních
rukou a ostatním účastníkům veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 odst.2/ správního řádu.
Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 11 v době od 20.6.2018
do 6.7.2018 a obsah oznámení byl zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových
stránkách Městské části Praha 11, www.praha11.cz.
Při vymezení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z této úvahy:
Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se dle § 118 stavebního zákona vztahují přiměřeně
ustanovení o společném územním a stavebním řízení.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona a v souladu
s ustanovením § 27 správního řádu. Účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu je stavebník,
neboť je žadatelem o vydání rozhodnutí a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavbu.
Na základě uvedené úvahy stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení o změně stavby
před dokončením takto:
podle § 94k písm. a/ stavebního zákona – stavebník: Městská část Praha-Újezd
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podle § 94k písm. b/ stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn:
Hl. m. Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje města
podle § 94k písm. d/ stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
- vlastník pozemku č. parc. 214/14 v k. ú. Újezd u Průhonic - Státní pozemkový úřad
- vlastník pozemku č. parc. 214/117 v k.ú. Újezd u Průhonic – Janovský Michael
- vlastník pozemku č. parc. 214/123 v k. ú. Újezd u Průhonic – GP Plus, s.r.o.
- vlastník pozemku č. parc. 236/1 v k.ú. Újezd u Průhonic – Ředitelství silnic a dálnic ČR
podle § 94k písm. e/ stavebního zákona – osoba, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením
přímo dotčeno:
vlastník parc. č. 214/2 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 1146
vlastník parc. č. 214/3 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/4 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č.1213
vlastník parc. č. 214/5 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č 1213
vlastník parc. č. 214/9 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 277
vlastník parc. č. 214/11 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 323
vlastník parc. č. 214/12 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 1284
vlastník parc. č. 214/15 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 105
vlastník parc. č. 214/16 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 100
vlastník parc. č. 214/88 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/92 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/94 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/104 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/110 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/112 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 104
vlastník parc. č. 214/118 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 105
vlastník parc. č. 214/124 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 1213
vlastník parc. č. 214/141 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/203 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 565
vlastník parc. č. 214/256 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 323
Na základě zvláštního předpisu § 18 odst. 1 písm. h) zákona č 131/2000 Sb. O hlavním městě Praze –
Městská část Praha – Újezd
Vlastnické právo k pozemkům bylo ověřeno dálkovým přístupen do KN naposledy ke dni vydání
rozhodnutí.
Změna stavby před dokončením obsahuje:
 změnu v délce protihlukové stěny - nově bude protihluková stěna zkrácena o cca 178 m tak,

že nebude realizována v km 3,034 až 3,212
 drobná změna prostorové polohy koruny valu při zachování polohy paty valu tak, aby val plynule
navazoval na již provedené etapy.

 změna způsobu odvodnění valu spočívající ve zkrácení odtokových žlabů v patě svahu
v km 2,848-2,945 a realizace odvodňovacího žlabu u paty zemního valu v km 3,034-3,212
Stavební úřad v provedeném řízení o změně stavby před dokončením přezkoumal přiměřeně
v souladu s § 118 stavebního zákona předloženou žádost a připojené podklady dle § 94o
stavebního zákona, tedy z hlediska, zda podle nich lze stavbu provést, a ověřil, že:
odst. 1 písm. a) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů: dne 1. 8. 2016
vstoupilo v účinnost nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky
na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen „PSP“). Protože
předložená projektová dokumentace byla zpracována 10/2017 stavební úřad ji posuzoval v souladu
s odst. č. 4 § 85 „PSP“, podle „PSP“. Umístění stavby vyhovuje zejména:
§ 38: hospodaření se srážkovými vodami - Dešťové vody budou vsakovány, v pruhu pozemku šířky 20m
se nezhorší odtokové a vsakovací poměry, jak vyplývá z PD.
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odst. 1 písm. b) soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: požadavky
a podmínky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu nejsou řešenou změnou stavby dotčeny
odst. 1 písm. c) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů: požadavky a podmínky obsažené v předložených závazných stanoviscích, vyjádřeních
a sděleních dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů byly zapracovány do projektové
dokumentace, jsou zahrnuty mezi podmínkami ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
odst. 2 písm. a) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny
obecné požadavky na výstavbu: projektová dokumentace z 10/2017 je úplná, přehledná, rozsahem
a obsahem odpovídá projektová dokumentace požadavkům stanoveným v § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace z 03/2018 byla zpracována
oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.
Projektovou dokumentaci z 10/2017 zpracovali:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost APRIS 3MP s.r.o.,
architektonicko-stavební řešení a statický výpočet vypracoval Ing. Petr Solnička, autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby ČKAIT – 0009743.
Dne 1. 8. 2016 vstoupilo v platnost nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen „PSP“).
Protože předložená projektová dokumentace byla zpracována 10/2017 stavební úřad ji posuzoval
v souladu s odst. č. 4 § 85 „PSP“, podle „PSP“.
Navrhovaná stavba společně s projektovou dokumentací stavby splňuje technické požadavky na stavby
podle PSP, zejména:
§ 39: základní požadavky, splněno - stavba je navržena tak, aby splnila požadavky ochrany proti hluku
z dálnice, na základě akustické (hlukové) studie, kterou vypracovala společnost EKOLA group, spol.
s.r.o., jak vyplývá z PD a předložených stanovisek a vyjádření MHMP odbor odboru ochrany prostředí
MHMP čj. MHMP 122935/2017 ze dne 28.11.2017, ÚMČ Praha 11 OŽP vydaného dne 20.12.2017 pod
zn. MCP11/17/069452/OŽP/Hako.
§ 40: mechanická odolnost a stabilita, splněno jak vyplývá z PD část statický výpočet, kterou vypracoval
Ing. Petr Solnička, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0009743.
§ 42: požární bezpečnost, splněno jak vyplývá z PD část požárně bezpečnostní řešení stavby, kterou
vypracoval Ing. Petr Solnička, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0009743, a
předloženého závazného stanoviska HZS hl. m. Prahy ze dne 28.12.2017 č.j. HSAA- 15826-2/2017.
§ 43: všeobecné požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, splněno, stavba je navržena
tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky a aby
neohrožovala životní prostředí, jak vyplývá z PD a předložených stanovisek a vyjádření MHMP odbor
odboru ochrany prostředí MHMP čj. MHMP 122935/2017 ze dne 28.11.2017, ÚMČ Praha 11 OŽP
vydaného dne 20.12.2017 pod zn. MCP11/17/069452/OŽP/Hako
odst. 2 písm. b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem: není navrhovanou
změnou stavby dotčeno
odst. 3) jaké jsou účinky budoucího užívání stavby: navrhovaná změna stavby nebude mít negativní vliv
na okolí, jak je doloženo v předložených závazných, stanoviscích, vyjádřeních a sděleních dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů
V řízení byla předložena tato závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a sdělení:




ÚMČ Praha 11 odbor životního prostředí – závazná stanoviska, vyjádření a sdělení ze dne
20.12.2017 č.j. MCP11/17/0069452/OŽP/Hako – bez podmínek
Magistrát HMP odbor ochrany prostředí – závazná stanoviska a vyjádření bez podmínek
MHMP 122935/2017 ze dne 28.11.2017
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MHMP odbor územního rozvoje – souhlasné závazné stanovisko bez podmínek ze dne 24.4.2018
pod č.j. MHMP 611978/2018
HSHMP závazné stanovisko ze dne 28.11.2017 č.j. HSHMP 63233/2017 – s podmínkami, které
jsou převzaty do podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí
HZS hl. m. Prahy závazné stanovisko ze dne 30.11.2017 č.j. HSAA- 15826-2/2017- bez podmínek
Ministerstvo dopravy ČR – závazné stanovisko ze dne 3.1.2018 zn. 978/2017-910-IPK/4 – bez
podmínek

V řízení byly dále předloženy souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou vyznačené na situaci dle
§ 184a stavebního zákona, a to souhlas:
- vlastníka pozemku č. parc. 214/14 v k. ú. Újezd - Státní pozemkový úřad
- vlastníka pozemku č. parc. 214/117 v k.ú. Újezd – Janovský Michael
- vlastníka pozemku č. parc. 214/123 v k. ú. Újezd – GP Plus, s.r.o.
- vlastníka pozemku č. parc. 236/1 v k.ú. Újezd – Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném společném řízení v souladu s §94o stavebního zákona žádost posoudil,
zjistil, že je stavební záměr v souladu s požadavky tohoto ustanovení, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Stavební úřad dne 20.7.2018, ve stanovené lhůtě, pod č. MCP11/18/040121, obdržel přípis od Michaela
Janovského, vlastníka pozemku dotčeného stavbou parc. č. 214/117 v k.ú. Újezd u Průhonic,
zastoupeného na základě plné moci paní Martinou Holečkovou, ve znění (cituji proloženě): Věc:
k č.j. MCP11/18/034292/OV/Kš „zemní val – II.etapa – změna stavby před dokončením Praha 4
Kateřinky“ „Dle pokynu vlastníka pozemků, parc. č. 214/115, 214/117 a 214/118 v k.ú. Újezd
u Průhonic, dotčených výše uvedenou stavbou se na Vás obracím s požadavkem na prodloužení současně
navrhovaného odvodňovacího žlabu ukončeného zhruba ve 2/3 pozemku parc. č. 214/115. Pan Janovský
jako vlastník tohoto pozemku požaduje vybudování žlabu dle přiloženého náčrtku tak, aby byla zajištěna
plná funkčnost odvodnění celého valu, který posoudil jako námitku.
Stavební úřad této námitce nevyhovuje, neboť navržená změna stavby před dokončením spočívající ve
zkrácení odvodňovacího žlabu se nijak netýká pozemků uvedených ve výše uvedené námitce. V oblasti
výše uvedených pozemků je odvodňovací žlab beze změny, v souladu s původním dodatečným
povolením. Odtokové poměry se tedy oproti původním povolení nemění. Stavební úřad dále uvádí, že
p.Janovský vyjádřil se změnou stavby dle předložené projektové dokumentace souhlas vyznačený na
situaci, dne 18.4.2018. Stavební úřad dále uvádí, že dle sdělení zástupce stavebníka navrhované
prodloužení odvodňovacího žlabu není možné vzhledem k výškovým poměrům (spád žlabu by nebyl
dostatečný) ani s ohledem na majetkové poměry (které však nejsou pro řízení relevantní).
Upozornění pro stavebníka a dodavatele:
- Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního
povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením zašle
stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby.
- Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopné samostatného užívání, pokud vyžadovala
stavební povolení a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu,
o který je stavebník povinen požádat stavební úřad (§ 122 stavebního zákona). Stavebník zajistí,
aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními
právními předpisy. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených
orgánů k užívání staveb vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
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Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
Odpady ze stavby budou zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny způsobem
stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, a dle nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb.
Po celou dobu realizace stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací.
Povinnosti stavebníka při provádění stavby jsou uvedeny v § 152 stavebního zákona.
Pro stavebníka jsou závazná vyjádření a stanoviska vydaná ve výše uvedené věci dotčenými orgány.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu
hl.m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka
Ing. Jarmila Preradová
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5
ve výši 1000 Kč byl zaplacen.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, též prostřednictvím dálkového přístupu.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
účastníci (do vlastních rukou)
zástupce žadatele:
APRIS 3MP s.r.o., IDDS: xp4mvz9
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vlastnící pozemků dotčených stavbou:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, IDDS:
z49per3
Michael Janovský, Štichova č.p. 651/48, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
GP Plus s.r.o., IDDS: jqf8upp
obec:
Městská část Praha-Újezd, IDDS: 2w9bx6s
Institut plánování a rozvoje HMP, IDDS: c2zmahu
ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou:
podle § 94k písm. e/ stavebního zákona – osoba, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením
přímo dotčeno:
vlastník parc. č. 214/2 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 1146
vlastník parc. č. 214/3 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/4 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 1213
vlastník parc. č. 214/5 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 1213
vlastník parc. č. 214/9 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 277
vlastník parc. č. 214/11 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 323
vlastník parc. č. 214/12 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 1284
vlastník parc. č. 214/15 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 105
vlastník parc. č. 214/16 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 100
vlastník parc. č. 214/88 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/92 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/94 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/104 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/110 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/112 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 104
vlastník parc. č. 214/118 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 105
vlastník parc. č. 214/124 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 1213
vlastník parc. č. 214/141 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 558
vlastník parc. č. 214/203 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 565
vlastník parc. č. 214/256 v k.ú. Újezd u Průhonic, LV č. 323
Městská část Praha-Újezd, úřední deska, IDDS: 2w9bx6s
ÚMČ Praha 11 - úřední deska, Opatovská č.p. 874/25, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
dotčené orgány:
ÚMČ Praha 11 - odbor životního prostředí, Vidimova č.p. 1325/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Hygienická stanice hl. m. Prahy - pobočka jih, IDDS: zpqai2i
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3
Magistrát HMP, IDDS: 48ia97h
- Magistrát HMP – OCP
- Magistrát HMP - RED, oddělení krizového managementu
- Magistrát hl. m. Prahy - odbor technické vybavenosti
na vědomí:
Městská část Praha-Újezd, IDDS: 2w9bx6s
spis

