
Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor stavební 
Oddělení výstavby 

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00  Praha 5 
 
SPIS. ZN.: VYS 24979/2016/BM    
Č.J.: P13-30269/2016    
ARCHIV : Sp1569/71   

 
 

 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Ing. Blanka Martinková 
235 011 291 
235 011 438   
MartinkovaB@p13.mepnet.cz 

  

     
   V Praze   3.6.2016  

 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Skanska Reality a.s., Ing. Věra Soukupová, IČO 02445344, Křižíkova 682/34a, 186 00  Praha 

(dále jen "stavebník") dne 4.5.2016 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

Stavební úpravy komunikací v obytném souboru Harmonie 
Praha, Stodůlky, Pod Kulturním domem 

 
na pozemcích parc. č. 1569/71, 1569/74, 1569/154, 1569/164 v katastrálním území Stodůlky. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
 
Stavba obsahuje: 
- stavební úpravy spočívající ve výměně konstrukčních vrstev komunikací při zachování jejich 

stávajícího výškového řešení a plošných rozměrů, změna obrusné vrstvy, výměna obrub  
 
Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace 
příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 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“)  ,podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
V předmětném řízení má speciální stavební úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu s § 36 odst. 
3 správního řádu dává tímto účastníkům řízení možnost nahlížet do podkladů rozhodnutí a vyjádřit se 
k nim nejpozději do výše uvedeného dne. 
 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, 
úřední dny pondělí 8.00-11.30, 13.00-16.00, středa 8.30-11.30, 13.00-18.00 nebo po telefonické 
domluvě). 
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1569/1, 1569/33, 1569/34, 1569/59, 1569/67, 1569/68, 1569/70, 1569/73, 1569/91, 1569/97, 
1569/98, 1569/100, 1569/101, 1569/105, 1569/106, 1569/107, 1569/108, 1569/109, 1569/110, 
1569/111, 1569/113, 1569/114, 1569/115, 1569/116, 1569/117, 1569/152, 1569/153, 1569/158, 
1569/159, 1569/160, 1569/161, 1569/163, 1569/165, 1569/167, 1569/169, 1569/173, 1569/175, 
1569/178, 1569/191, 1569/192, 1569/273, 1569/194, 1569/88, 1569/118, 1569/272, 1569/64, 
1569/168 v katastrálním území Stodůlky 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Praha, Stodůlky č.p. 1384, č.p. 1385, č.p. 1380, č.p. 1417, č.p. 1416, č.p. 1418, č.p. 1415, č.p. 1426, 
č.p. 1425, č.p. 1487, č.p. 1486, č.p. 1485 a č.p. 1484 

Poučení: 
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.  

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.  

K námitkám účastníků řízení, které 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 § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 

[otisk razítka]  
 

 Ing. Blanka Martinková 
odborný pracovník  

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
Účastníci  řízení 
1. Skanska Reality a.s., Ing. Věra Soukupová, IDDS: wx58zau 
 sídlo: Křižíkova č.p. 682/34a, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 
2. ÚMČ Praha 13, úřední deska, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
  
Dotčené orgány 
3. ÚMČ Praha 13 - OŽP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
4. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, Nové Město, 120 00  Praha 2 
5. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Štefánikova č.p. 247/17, 150 00  Praha 5-Smíchov 
6. ÚMČ Praha 13 - DOP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
7. Policie ČR-DI, P.O.BOX 51, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 21  Praha 4-Nusle 
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