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USNESENÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
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,
vydal územní
rozhodnutí
č.j. MCP11/20/033433/OV/Krt dne 17.07.2020, které se týká stavby nazvané:
„Proutěná - SO 402 - Veřejné osvětlení 2. etapa“
na pozemku parc. č. 264/4, 265/4, 265/375, 265/382, 265/384, 265/385, 265/386, 265/388, 265/389,
265/391, 265/395, 265/405, 265/508, 265/622, 265/624, 265/625 v katastrálním území Újezd u Průhonic.
Správní orgán usnesením podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost v odůvodnění rozhodnutí na straně č. 4
a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:
Odst. 2 písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být
územním rozhodnutím dotčeno:
- vlastník/spoluvlastníci pozemku parc. č. 265/494, 265/195, 265/196, 265/197, 265/198, 265/199,
265/200, 265/201, 265/202, 265/203 a stavby č. p. 400 – 408, 265/412, 265/567, 265/204 a
stavby č. p. 409, 265/633, 265/205 a stavby č. p. 410, 265/211, 265/212, 265/213, 265/214,
265/215, 265/216, 265/217 a a stavby č. p. 411 – 417, 265/340, 265/233 a stavby č. p. 440,
265/230 a stavby č. p. 418 – 421, 265/557, 265/392, 265/393, 265/509, 265/208, 265/209,
265/210 a a stavby č. p. 433 – 435, 265/380 to vše v k. ú. Šeberov
opravuje textem:
Odst. 2 písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být
územním rozhodnutím dotčeno:
- vlastník/spoluvlastníci pozemku parc. č. 265/494, 265/195, 265/196, 265/197, 265/198, 265/199,
265/200, 265/201, 265/202, 265/203 a stavby č. p. 400 – 408, 265/412, 265/567, 265/204 a
stavby č. p. 409, 265/633, 265/205 a stavby č. p. 410, 265/211, 265/212, 265/213, 265/214,
265/215, 265/216, 265/217 a a stavby č. p. 411 – 417, 265/340, 265/233 a stavby č. p. 440,
265/230 a stavby č. p. 418 – 421, 265/557, 265/392, 265/393, 265/509, 265/208, 265/209,
265/210 a a stavby č. p. 433 – 435, 265/380 to vše v k. ú. Újezd u Průhonic
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“:
MČ Praha - Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4-Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 415
Hl. m. Praha zastoupení Magistrátem hl. m. Prahy - Odbor evidence majetku, Mariánské náměstí 2/2,
110 00 Praha 1-Staré Město
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
Pražská vodohospodářská společnost a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kablu 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., U plynárny 500/44,
140 00 Praha 4-Michle
CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
KABEL servis Praha, spol. s r.o., U pramene 433/6, Praha 4-Újezd, 149 00 Praha 415
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Odůvodnění:
V části odůvodnění písemného vyhotovení územního rozhodnutí č.j. MCP11/20/033433/OV/Krt ze dne
17.07.2020 se vyskytla zřejmá nesprávnost, která se netýkala výroku rozhodnutí. Jedná se o nesprávné
označení katastrálního území ve výčtu pozemků v soupisu účastníků řízení. Pozemky v tomto výčtu jsou
jmenovitě uvedené, vč. označení čísel popisných staveb na nich, v odpovídajícím rozsahu dotčeného
území, resp. sousedními pozemky navrhovaného záměru. Vzhledem k tomu, že v katastrálním území
Šeberov jsou tyto pozemky nedohledatelné a ve zbytku textu územního rozhodnutí se dále vyskytuje jen
správné označení k. ú. Újezd u Průhonic je zřejmé, že se jedná o nesprávnost dle § 70 správního řádu,
kterou stavební úřad tímto opravuje.
§ 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
„Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci
úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí,
vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání
tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má
pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.“

Poučení účastníků:
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který jím může
být přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu
hl. m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Ing. Jarmila Preradová
vedoucí odboru výstavby
Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Krtičková
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Obdrží:
účastníci (do vlastních rukou)
Jaroslav Meduna, IDDS: knytjgs – zástupce žadatele
Hl. m. Praha zastoupení Magistrátem hl. m. Prahy - odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje HMP, IDDS: c2zmahu
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
Pražská vodohospodářská společnost a. s., IDDS: a75fsn2
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: ec9fspf
PREdistribuce, a. s., IDDS: vgsfsr3
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IDDS: w9qfskt
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
T-Mobile Czech Republic a. s., IDDS: ygwch5i
KABEL servis Praha, spol. s r.o., IDDS: zdsqrvb
Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvg
MČ Praha - Újezd, IDDS: 2w9bx6s
ostatní účastníkům se doručuje prostřednictvím úřední desky
ÚMČ Praha 11 - úřední deska, Opatovská č.p. 874/25, Praha 11-Háje, 149 00 Praha 415 s žádostí
o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění, má účinky doručení
ÚMČ 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 hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h, doručuje se odborům:
- odbor územního rozvoje (UZR)
- odbor bezpečnosti a krizového řízení (BKR)
- odbor ochrany prostředí (OCP)
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
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
Policie ČR Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, IDDS:
rkiai5y
spis

