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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVE8NÍHO ŘÍZENÍ
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Bytové družstvo MALÝ HÁJ IX, IČO 07605633, I-Iavlíčkova 1030/1, 110 00 Praha - Nové Město,
které zastupuje FINEP CZ a.s., IČO 26503387, Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha - Nové Město

(dále jen "stavebník") dne 14.10.2019 podal a dne 25.11.2019 naposledy doplnil žádost
stavebního povolení na stavbu nazvanou:

O

vydání
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„Komunikace a zpevněné plochy"

-

která je navržená V ráınci stavby nazvané "OBYTNÄ ZÓNA ŠTĚRBOHOLY DOLNÍ MĚCHOLUPY"
Bytové domy F1, F2

-

(dále jen ,,stavba") na pozemcích parc. č. 584/7, 584/25, 584/604, 584/636, vše
Dolní Měcholupy při ulici Kryšpínova a Fraııtiška Jaıısy.

V

katastrálním území

ì

1

š

ì

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
- 2 kolmé parkovací zálivy pro celkové stání 10 aut Z tohol stání .ie určené pro osobu se sníženou
schopností pohybu a orientace při jižní straně komunikace Františka Jansy a u křižovatky S ulicí
Kryšpínova
chodník O šířce min. 2,50 m podél severní fasády bytových domů F1 a F2 až do křižovatky s ulicí
Kryšpínova včetně zpevněné plochy
chodník podél části východní fasády bytového domu F2 O šířce 2,50 In
rozšíření stávajícﬂıo chodníku až na šířku 4,0 ın od ulice Kryšpínova směrem k ulici Kuuıohorská a
na něj navazující chodník k bytovému donu F1 až o šířce 4,80 In
2 vjezdy do garáží bytových domů Fl a F2 včetně odvodnění štěrbiııovými žlaby
posunutí přechodu pro chodce na nároží ulici Františka Jansy a Kryšpínova
místo pro přecházení na konci ulice Františka Jansy.
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StaVba byla umístěna územním rozhodnutíın ze dne 228.2017 pod zn. 48375/2016/0ST/IBa, čj. ÚMČ PA
11410/2017/OST/IBa, které nabylo právní moci dne 25.4.2017.

-

Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloıˇtská 478/1, Praha 10 Horní Měcholupy,
jako specìáìııí stavební úřad věcně příslušný podle st. § 40 odst. 4, písm. a) zákona ě. 13/1997 Sb., O
pozemních lçomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle st. § 15 odst. 1 písm. c) zákona ě.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

Sídlo: Boloňská 4?8ﬂ!l, 109 00 Praha 10
Pracoviště: Boloňská 47811, 109 00 Pı'alla 10
Bankovní spojení: ČS čı.s., č.ú. 19-2000719399/0800
ca-mail: podatelna@pl5.mcpııet.cz

tel.: +420-281 003 11 l
fax: +420-274 864 756
IČO: 00231355
DIČ: CZ00231355
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zál<o11") a podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. 111. Prahy, kterou se vydává Statut hl. 111.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle st. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení
stavebního řízení, ve l<te1lé111 podle st. § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a
ústııího jednání. Účastníci řízení 111011011 uplatnit své případné námitky, popřípadě důkazy do
10-ti dnů od doručení tohoto oznámení.

Ve stejné lhůtě uplatní svá stanoviska i dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům,
něımitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Odbor stavební Úřadu městské částí Praha 15 se sídleın Boloňská 478, Praha 10 Horní
Měcholupy, V kanceláři ě. dv. 422, 4. patro V hodiııách pro veřejnost, tj. V pondělí a ve středu od 8 17,30
hod. nebo po předchozí telefonické domluvě).

--

Poučení'
Účastník řízení může podle ust. § 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 odpovídející věcnému břeınenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečností, které zakládející jeho oslavení účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které
překraěuií rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, kteılé byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce píseınnou plnou moc.
Před. vydáním rozhodnutí je třeba uhradit správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18, od.st. 1, písm. Í) ve výši 10.000,- Kč v hotovosti
v kanceláři č. dv. 421 nebo bankovním převodem na účet úřadu městské části, č. ú. 192000719399/0800, variabilní symbol pro tuto platbu obclržíte na tel. č. 281003320.
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Úřad městské části Praha 15
Stavební úřad
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (do této doby se nepočítá datum vyvěšení a
sejmutí).
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Sejmuto dne:

š

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Vyvěšeno dne:
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Sídlo: Boluıˇısl<á 4?8/1, 109 00 Praha 10
Pracoviště: Boloňslcá 4?8/1, 109 00 Pralıa 10
Banliovııí spojení: Čs a.s., č.ú. 19-2000719399/0800
eš-mail: podatelııa@pl5.ınepnel.cz

tel.: +420-281 003 111
fax: +420-2?4 864 756
IČO: 00231355
DIČ: CZ00231355
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Doılııčııie se:
fıöast[ıílďıın řízení (na do1ILıčenl<Lı do vlastních rukou):
1. FINEP CZ a.s., IDDS: 57zd42c
2. Euro Park Pllaha,a.s., IDDS: eivdyınh
3. Městská část Praha-Dolní Mě clíolupy, IDDS: i82bw8s
4. Česká telekoınuııikační illfrastıluktuıla a.s., IDDS: qa7425t
5. Diol Telecom, a.s., IDDS: pëlvdqdt

6. Ir foTel, spol. S ı'.o., IDDS: tﬂlwbzpv
7. Technologie hlavního města Pllahy, a.s., IDDS: uâhgkji
8. P1laŽsl<á vodol1ospodářsl<á společnost a.s., IDDS: a75fsn2
9. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: eo9fspf
10. PREdístılibL1ce, a.s., IDDS: vgsfsII3
účastníci. řízení podle ust. § 109 písmeno ev, f) stavebního zál‹oIıa.((loručeno veřejnou vyhláškou dle
ust. § 144.zákona č. 500/2004 Sb... správní řád., ve znění pozdějších předpisů):
11. Městská část Praha 15, Kancelář tajeınníka (k vyvěšení na úřední desce Úřadu MČ Praha 15 po dobu

15 dnů a doložení dokladu o vyvěšení)
12. Městská část Praha-Dolní Měcho lupy, Úřad městské části, Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha
Dolní Měcholupy (k vyvěšení na úřední desce Úřadu MČ Praha Dolní Měcholupy po dobu 15 dnů a
doložení dokladu o vyvěšení)

-

Osoby S vlastniclçýıni nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
p a r . č. 581/1, 584/35, 584/36, 584/37, 584/38, 584/39, 584/40, 584/41, 584/42, 584/43, 584/44,
584/45, 584/46, 584/47, 584/48, 584/49, 584/53, 584/54, 584/55, 584/56, 584/605, 584/635, vše V k. ú.
Dolní Měcholupy

dotčené orgány, ostatní (na doručenku):
13. KrajsI ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, ĹDDS: rkiaiíy
14. Městská část Praha 15, Odbor dopravy, zde
15. Městská část Praha 15, Odbor životního prostředí, zde
16. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
17. Hygienická stanice hlavního města Pılahy se sídlem v Praze, pobočka Praha Východ, IDDS: zpqai2i
18. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, IDDS: 48ia97h
- Odbor ochrany prostředí
- Odbor bezpečnosti, Oddělení preventivní ochrany

-

Koncept OST
Spis OST
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