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V Praze, dne 20.5.2020

OZNÁMENÍ
O MÍSTĚ ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
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
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 ve spojení s ust. § 32 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), že
Rodinný fond AAAL soukromý svěřenský fond, sídlo neurčeno
tj. osoba neznámého pobytu, jíž se prokazatelně nedaří doručovat a nejedná se o účastníka řízení,
kterému má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo (§ 32 odst. 3 správního řádu), má
možnost převzít uloženou písemnost - kolaudační souhlas na část stavby stavební úpravy spočívající
ve změně užívání části 1.PP, umístění parkovacích systémů v 1.PP a 1.NP, zázemí pro nebytové
prostory v 1.NP, včetně úpravy všech bytů, nebytových prostor v 1.NP (kanceláře, prodejna
nepotravinářského zboží), vestavba osobního výtahu a vestavba 5 bytů v podkroví (na úrovni 6. a
7.NP) bytového domu" a to: bytové jednotky č. 628/63 v 6.NP, Praha 10, Vršovice č.p. 628, Na spojce
10, pod spis.zn. OST 032060/2020/Fr, č.j.P10-049453 určenou do vlastních rukou, na Úřadu městské
části Praha 10 - odboru stavebním, na adrese Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha
101, v 5. nadzemní podlaží budovy „A“, č. dv. 513 b, a to v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 12:00 a
13:00 - 17:30 hodin nebo v úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin a v pátek 8:00 – 14:00 č.
dveří 505.
S ohledem na skutečnost, že se Rodinnému fond AAAL soukromý svěřenský fond, sídlo neurčeno,
prokazatelně nedaří doručovat a nejedná se o účastníka řízení, kterému má být v řízení uložena
povinnost nebo odňato právo, stavební úřad oznamuje možnost o převzetí výše uvedené písemnosti a
doručuje dle ust. § 25 odst. 1 ve spojení s ust. § 32 odst. 3 správního řádu veřejnou vyhláškou,
vyvěšením na úřední desce správního orgánu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800

tel.: 267 093 477
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Upozornění:
Pokud nebude písemnost, „kolaudační souhlas na část stavby stavební úpravy spočívající ve změně
užívání části 1.PP, umístění parkovacích systémů v 1.PP a 1.NP, zázemí pro nebytové prostory v 1.NP,
včetně úpravy všech bytů, nebytových prostor v 1.NP (kanceláře, prodejna nepotravinářského zboží),
vestavba osobního výtahu a vestavba 5 bytů v podkroví (na úrovni 6. a 7.NP) bytového domu" a to:
bytové jednotky č. 628/63 v 6.NP, Praha 10, Vršovice č.p. 628, Na spojce 10, spis zn. OST
032060/2020/Fr, č.j. P10- P10-049453/2020 převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení o
místě uložení písemnosti, považuje se poslední den této lhůty v souladu s ust. § 25 odst. 12 správního
řádu za den doručení veřejnou vyhláškou.

otisk úředního razítka

Ing. arch. Daniel Berit
pověřený vedením odboru stavebního

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne..............................

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

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Oznámení o možnosti převzít písemnost vyvěšením na Městská část Praha 10, -úřední deska ÚMČ
Praha 10, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101 účastníkům řízení:
Rodinný fond AAAL soukromý svěřenský fond, sídlo neurčeno
ostatní
2. spis OST, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
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