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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
MČ Praha - Újezd, IČO 00241784, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4-Újezd u Průhonic,
149 00 Praha 415,
kterou zastupuje Jaroslav Meduna, IČO 15902706, V Zahradách 314, Křenice, 250 84 Sibřina
(dále jen "žadatel") podal dne 30.06.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu nazvanou:
"Rekonstrukce ulice Proutěná, stavba č. 0101 TV Újezd - etapa 0022 Proutěná - III. etapa"
Praha, Újezd, Proutěná
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 74/1, 74/2, 74/6, 216/7, 264/3, 264/48, 265/116, 265/117, 265/396
v katastrálním území Újezd u Průhonic. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební
řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
Jedná se o opravu vozovek a chodníků ulic Na Křtině v úseku Vodnická - Milíčovská (včetně
křižovatky) a Milíčovská v úseku Štítová - Na Křtině včetně obou křižovatek, doplnění
odvodnění a přeložky kabelů VO a CETIN ve slepé částí Milíčovské ulice
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).

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
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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. 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.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 74/3, 72/1, 265/339, 155/4, 116/2, 116/1, 116/5, 216/4, 81, 79/3, 79/4, 79/2, 79/1, 78,
215/4, 77, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 64, 65/1, 67/1, 68/1, 69, 71/1, 71/2, 159/1, 158, 160/1, 161,
265/764, 265/748, 118/1, 118/2, 120/4, 124, 216/8, 123, 98, 96/1, 89/2, 265/145, 265/398,
265/419, 264/57, 264/56, 264/55, 264/54, 264/23, 265/3, 265/118, 264/9, 264/58, 265/770,
265/771, 265/772, 265/761, 265/773, 265/774, 265/775, 265/776, 265/777, 265/778, 265/779,
265/780, 265/781, 265/782, 265/783, 265/751, 265/749, 265/750, 265/743, 265/760, 264/59,
264/47, 265/572, 265/375, 265/397, 264/22, 264/21, 265/752, 265/769, 265/379 v katastrálním
území Újezd u Průhonic
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Praha, Újezd u Průhonic č.p. 217 a č.p. 541
podle § 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:
Městská část Praha-Újezd
podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Hlavní město Praha zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností a. s., Pražská
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., PREdistribuce, a. s.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. 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 společným povolením 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.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavla Hradilová
oprávněná úřední osoba
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce a současně zveřejněno způsobem umožňující
dálkový přístup po dobu 15 dnů. 15. dnem je písemnost považována za doručenou.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
zástupce stavebníka (do vlastních rukou)
Jaroslav Meduna, IDDS: knytjgs
účastníci (do vlastních rukou)
Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje HMP, IDDS: c2zmahu
Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
Hlavní město Praha zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností a. s., IDDS: a75fsn2
PREdistribuce, a. s., IDDS: vgsfsr3
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IDDS: w9qfskt
MIKROTECHNA s.r.o., IDDS: ttamrjx
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
Magistrát HMP, IDDS: 48ia97h
- odbor strategických investic
- odbor územního rozvoje
- odbor ochrany prostředí
- odbor technické vybavenosti
- odbor bezpečnosti
ÚMČ Praha 11 - Odbor životního prostředí, Vidimova č.p. 1325/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
ÚMČ Praha 11 - Odbor dopravy, 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 hl. m. Prahy - pobočka jih, IDDS: zpqai2i
ÚMČ Praha 11 - Odbor výstavby, k rukám Ing. Lucie Krtičkové, Vidimova č.p. 1325/2, Praha 4-Háje,
149 41 Praha 415
ÚMČ Praha 11 - Odbor výstavby, vodoprávní úřad, Vidimova č.p. 1325/2, 149 00 Praha 4-Chodov
na vědomí
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: ec9fspf
spis

