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

OST 071138/2017/Kli/Šk
P10-050330/2020
Ing. Karolína Škachová
267 093 259
V Praze, dne 19.5.2020

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Exafin otevřený podílový fond, IČO 75160218, obhospodařovaný investiční společností
Winstor investiční společnost a.s., IČO 08315868, Plzeňská č.p. 345/5, 150 00 Praha 5-Smíchov,
zastoupený na základě písemné plné moci Ing. arch. Žižka Martin, IČO 67802109, Ječná č.p. 506/4,
120 00 Praha 2-Nové Město
(dále jen "žadatel") podal dne 3. 7. 2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
2 bytové domy včetně umístění inženýrských sítí, retenčních nádrží, opěrných zdí, komunikací,
zpevněných ploch pro parkovací stání a dětské hřiště, oplocení a zařízení staveniště
při ulicích Michelangelova a Přetlucká, Praha 10 - k. ú. Strašnice
s názvem: "Domy MGA"
na pozemcích parc. č. 4045/1 (ostatní plocha), 4045/12 (ostatní plocha), 4045/32 (ostatní plocha),
4045/35 (ostatní plocha), 4529/5 (ostatní plocha), 4550/1 (ostatní plocha), v katastrálním území
Strašnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
- 2 bytové domy,
- přeložku vodovodního řadu, vodovodní řady a přípojky,
- kanalizační stoky, přípojky a rozvody,
- přeložku horkovodu, rozvodné tepelné zařízení,
- kabely veřejné komunikační sítě,
- vedení NN
- vedení veřejného osvětlení včetně stožárů,
- rozvody dešťové kanalizace včetně retenčních nádrží,
- opěrné zdi,
- vozidlové i pěší komunikace,
- zpevněné plochy pro parkovací stání a dětské hřiště,
- oplocení,
- zařízení staveniště – buňkoviště, oplocení a staveništní přípojky - stavba dočasná.

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
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Městská část Praha 10 - odbor stavební Úřadu městské části Praha 10, jako stavební úřad příslušný 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 shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a oznamuje
podle § 87 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s Čl. II Přechodná ustanovení bod 10 zákona č. 225/2017
Sb., zahájení územního řízení. Stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území, žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a proto podle § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští
od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do
15 dnů od doručení tohoto oznámení,
k později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.
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.).
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) odst. 2 písm. a) a c) stavebního zákona:
- Hl. m. Praha zast. Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupené Odborem hospodaření s majetkem a Oborem evidence
majetku MHMP, Tesco Stores ČR a.s., KLC Kryštof s.r.o., Pražská teplárenská a.s., CETIN a.s.,
PREdistribuce, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.,
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
- Městská část Praha 10, zastoupená starostkou MČ Praha 10 Renatou Chmelovou.

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
- parc. č. 4045/3, 4045/4, 4045/5, 4045/16, 4045/18, 4045/17, 4045/19, 4045/20, 4045/33,
4045/34, 4045/37, 4045/43, 4045/45, 4045/48, 4046/172, 4046/189, 4046/190, 4048/28,
4048/29, 4048/30, 4048/31, 4048/32, 4049/13, 4049/14, 4049/15, 4049/18, 4049/19, vše k. ú.
Strašnice
- č. p. 1735, 1993 – 1996, 1997 – 1999, 2006 – 2008, 3295, 3368, vše k. ú. Strašnice.

Dle § 144 odst. 1, 2 zákona č. 500/2044 Sb., správní řád, se jedná o řízení s velkým počtem účastníků.
Oznámení o zahájení řízení se doručuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle § 144
odst. 6 správního řádu.
Upozornění:
Dnem 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé
související zákony. S ohledem na Čl. II Přechodná ustanovení, bod 10 tohoto zákona se správní řízení,
která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle
dosavadních právních předpisů.

Poučení:
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
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Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se
podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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.

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.
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Obdrží:
I. účastník územního řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky):
1. Ing.arch. Žižka Martin, Ječná č.p. 506/4, 120 00 Praha 2-Nové Město
II. účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 1 b) a 2 a), b, c) stavebního zákona (doručení veřejnou
vyhláškou pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů):
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) odst. 2 písm. a) a c) stavebního zákona:
Hl. m. Praha zast. Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupené Odborem hospodaření s majetkem a Oborem evidence majetku MHMP, Tesco Stores ČR a.s.,
KLC Kryštof s.r.o., Pražská teplárenská a.s., CETIN a.s., PREdistribuce, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Technologie Hlavního města Prahy, a.s.
Městská část Praha 10, zastoupená starostkou MČ Praha 10 Renatou Chmelovou.
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
parc. č. 4045/3, 4045/4, 4045/5, 4045/16, 4045/18, 4045/17, 4045/19, 4045/20, 4045/33, 4045/34, 4045/37, 4045/43, 4045/45,
4045/48, 4046/172, 4046/189, 4046/190, 4048/28, 4048/29, 4048/30, 4048/31, 4048/32, 4049/13, 4049/14, 4049/15, 4049/18,
4049/19, vše k. ú. Strašnice
č. p. 1735, 1993 – 1996, 1997 – 1999, 2006 – 2008, 3295, 3368, vše k. ú. Strašnice.

2. Městská část Praha 10, -úřední deska, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
III. dotčené správní úřady
3. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
4. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
5. 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
6. Městská část Praha 10, Odbor stavební ÚMČ Praha 10 jako vodoprávní úřad, Vršovická č.p. 1429/68,
Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
7. Odbor bezpečnosti MHMP, oddělení preventivní ochrany, IDDS: 48ia97h
8. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor ochrany prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h
9. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor památkové péče MHMP, IDDS: 48ia97h
10. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor územního rozvoje MHMP, IDDS: 48ia97h
IV. ostatní
11. spis OST, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
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