Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Naše značka: P10-067825/2018
Vyřizuje linka: Ing. Hrubá/585
V Praze dne: 12.7.2018

OZ NÁMENÍ
o zahájení stavebního řízení a seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí
Desátá projektová, s.r.o., Sinkulova 78/33, 147 00 Praha 4, IČ 28930975 (dále jen "stavebník"), kterého
zastupuje společnost m4 architekti s.r.o., Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6, IČ 27594874, podal dne
20.6.2018 žádost o stavební povolení na stavbu: „Úprava pozemních komunikací u Bytového domu
Panna a Baba, Praha 10, na parc. č. 3214/1 a 3372/1, k.ú. Strašnice (dále jen "stavba").
Předmětem stavebního povolení je:
komunikace Strašínská – chodník o šířce 2 m podél rozšíření komunikace v šíři parcely parc.č. 3220/40,
k.ú. Strašnice o délce cca 14 m s plynulým bezbariérovým napojením na ul. Strašínskou o šířce cca 3,45 a
délce cca 4 m. Bude realizován nový živičný kryt v celém úseku stávající komunikace a vybudování
manipulační plochy sloužící jako obratiště o rozměru cca 11 m x 5 m na nezpevněném úseku
komunikace.
Komunikace Žernovská – chodník podél parc.č. 3220/40 a 3220/41, k.ú. Strašnice o šířce cca 1,75-1,85 m
a délce cca 26,5 m včetně dvou chodníkových přejezdů o šířce cca 9 m a 5,5 m. Bude realizován nový
živičný kryt v celé šířce komunikace podél výše uvedených parcel.
Součástí stavby je dopravní zařízení, dopravní značení a odvodnění komunikace.
Městská část Praha 10 - odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu městské části Praha 10,
jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle § 16 a 40 odst. 4 písm. a), zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního
zákona, zahájení stavebního řízení a podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě
a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost posk ytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Vzhledem
k velkému počtu účastníků řízení v souladu s § 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
speciální stavební úřad oznamuje zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
do deseti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům n ebude přihlédnuto.
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, účastníci řízení mají možnost před vydáním
rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne vypršení
desetidenní lhůty po doručení. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady rozhodnutí, speciální stavební
úřad rozhodne ve věci. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městské části Prahy
10, odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu městské části Praha 10, v úřední dny pondělí a
středa (8,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 17,30 hod.) v 5. patře kancelář č. A510a, v ostatních dnech po
telefonické či jiné domluvě.
Sídl o: Vršovická 68, 101 38 Pra ha 10
Úřední hodiny:
Pra covi ště: Vrš ovi cká 68, 101 38 Pra ha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Ba nkovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel .: 267 093 585
fa x: 272 739 587
http://www.praha10.cz
e-ma il: posta@praha10.cz

Poučení
Při určení okamžiku doručení písemnosti, která je doručována veřejnou vyhláškou, je prvním dnem
patnáctidenní lhůty, po kterou má být písemnost vyvěšena, den následující po dni vyvěšení. Písemnost
je doručena patnáctým 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
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemkům nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují rozsah uvedený ve větě první, 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 sanaci území, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy – životní prostředí a
doprava

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů:
Vyvěšeno dne: ………………….

Sejmuto dne: …………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží
účastníci řízení DS:
m4 architekti s.r.o., Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6, IČ 27594874
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, Staré město, IČ 00064581
informace veřejnou vyhláškou – stavba s velkým počtem účastníků řízení. Účastníci řízení jsou dle § 109
písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni parc. č. katastru nemovitostí Strašnice: 3386, 3382,
3384/1, 3384/2, 3381/1, 3379, 3220/38, 3220/1, 3217/1, 3217/2, 3216, 3214/2, 3210, 3206, 1074,
3203/1
Úřad městské části Praha 10 – úřední deska, Vršovická 68, Praha 10, IČ 00063941
dotčené orgány státní správy DS:
Policie České republiky, KŘ Policie HMP, odbor služby dopravní policie - ODI, Kongresová 2, Praha 4
Magistrát hl. m. Prahy – odbor životního prostředí, Jungmannova 35/29, Praha 1
Magistrát hl. m. Prahy – odbor dopravních agend, Jungmannova 35/29, Praha 1
Magistrát hl. m. Prahy – odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, Praha 1
Úřad městské části Praha 10 – odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, Vršovická 68, Praha 10
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2
Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Praha-východ, Rybalkova 39, Praha 10
ostatní:
ÚMČ Praha 10 – OŽD-spis.
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