Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

OST 046090/2018/Man, Ze
P10-046148/2018
Bc. Jan Mánek, Ing. arch. Lenka Zemanová
267093254

V Praze, dne 15.6.2018

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městská část Praha 10, Odbor majetkoprávní, IČO 00063941, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10Vršovice, 101 00 Praha 101
(dále jen "stavebník") dne 16.4.2018 podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na
stavbu:
stavební úpravy bytového domu za účelem změny v užívání na "komunitní centrum"
Praha 10, Vršovice č.p. 30, U vršovického nádraží 30
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 107 v katastrálním území Vršovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení spis. zn. OST-077630/2015/Mic, č.j. P10-045518/2016
ze dne 28.4.2016, které nabylo právní moci dne 14.6.2016.
Stavba obsahuje:
Stavební úpravy stávajícího bytového domu se zásahem do nosných konstrukcí a změnou vzhledu včetně
půdní vestavby a vestavby dvou výtahů za účelem změny dispozic jednotlivých podlaží a změny v užívání
z bytového domu na „Komunitní centrum pro občany Prahy 10“.
Městská část Praha 10 - odbor stavební Úřadu městské části Praha 10, jako stavební úřad 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"), zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy,
ve znění pozdějších předpisů, v řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)
shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a oznamuje podle § 115 odst. 4 a § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, 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.
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městská část Praha 10 - odbor stavební Úřadu
městské části Praha 10, úřední dny pondělí, středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 hod.).
Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení v souladu s ust. § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb.
(správní řád ve znění pozdějších předpisů) stavební úřad oznamuje zahájení stavebního řízení veřejnou
vyhláškou.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Městská část Praha 10, -úřední deska (vlastníci pozemku parc.č. 103/3 v k.ú. Vršovice a stavby č.p.
127 a 318 v k.ú. Vršovice, pozemku parc.č. 101/1 a 101/2 v k.ú. Vršovice, pozemku parc.č. 74/1,
111/1 a 990/5 v k.ú. Vršovice, pozemku parc.č. 108 v k.ú. Vršovice a stavby č.p. 46 v k.ú. Vršovice),
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupené Odborem evidence, správy a využití majetku MHMP
Poučení:
Počítání lhůty při doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu:
Při určení okamžiku doručení písemnosti, která je doručována veřejnou vyhláškou, je prvním dnem
lhůty, po kterou má být písemnost vyvěšena, den následující po dni vyvěšení. Písemnost je doručena
dnem po vyvěšení, a to bez ohledu na to, zda se jedná o den pracovní, sobotu, neděli nebo svátek.
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 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 úředního razítka

Ing. Marie Borovková
vedoucí oddělení stavebního
a speciálního řízení, kontrola staveb
odboru stavebního

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

Sejmuto dne .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Městská část Praha 10, Odbor majetkoprávní, IDDS: irnb7wg (Ing. Jiří Doležal)
2. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupené Odborem hospodaření s majetkem a odborem evidence majetku
MHMP, IDDS: 48ia97h
3. Městská část Praha 10, -úřední deska, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00
(účastníkům řízení-vlastníci pozemků parc.č. 103/3 v k.ú. Vršovice a stavby č.p. 127 a 318 v k.ú. Vršovice,
pozemku parc.č. 101/1 a 101/2 v k.ú. Vršovice, pozemku parc.č. 74/1, 111/1 a 990/5 v k.ú. Vršovice,
pozemku parc.č. 108 v k.ú. Vršovice a stavby č.p. 46 v k.ú. Vršovice)
dotčené správní úřady
4. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor památkové péče MHMP, IDDS: 48ia97h
5. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor ochrany prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h
6. HMP - Kancelář ředitele MHMP, oddělení krizového managementu, IDDS: 48ia97h
7. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
8. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, - HS HMP, Rybalkova 293/39, Praha 10 Vršovice, IDDS: zpqai2i
9. Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
10. Městská část Praha 10, Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10, Vršovická č.p.
1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
ostatní (na vědomí)
11. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
12. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
13. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
14. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
15. spis OST
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