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U S N E S E N Í  

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební a územního plánu, jako odvolací správní 

orgán příslušný dle ustanovení § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, ve věci odvolacího řízení vedeného na základě odvolání, které 

podal 

 Ing. Josef Šimůnek, nar. 14.5.1957, náměstí Míru 1356/8, 120 00  Praha 2-Vinohrady, 

proti rozhodnutí spis.zn. MC22 5/2012/OV 04, č.j. P22 4466/2013, které vydal Úřad městské 

části Praha 22, odbor výstavby, oznamuje, že byly v řízení doplněny podklady pro vydání 

rozhodnutí, a v souladu s ust. § 36 odst. 1 správního řádu 

p r o h l a š u j e, 

 

že účastníci řízení se mohou s doplněním spisu seznámit a k doplněným podkladům se 

vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. 

 

O d ů v o d n ě n í  

V průběhu odvolacího řízení byly do spisového materiálu  doplněny nové podklady                      

pro vydání rozhodnutí. Konkrétně bylo do spisu doplněno: 

1) Vyjádření k žádosti o změnu nebo potvrzení závazného stanoviska odboru životního 

prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, 

2) Prodloužení platnosti souhlasného stanoviska Povodí Vltavy   

3) Prodloužení platnosti stanoviska Vojenské ubytovací a stavební správy, nyní Agentura 

hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení ochrany územních zájmů 

4) Požárně bezpečnostní řešení stavby - doplnění 

Ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení  právo se k podkladům                

pro vydání rozhodnutí vyjádřit. 

Účastníci řízení jsou dle ust. § 36 odst. 1 správního řádu oprávnění navrhovat důkazy  a činit 

jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Správní orgán však může dle věty 

druhé tohoto ustanovení prohlásit, dokdy účastníci řízení mohou své návrhy činit. 
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Z důvodu zachování základních pravidel správního řízení, zejména ust. § 3 odst. 3 správního 

řádu, proto odbor stavební a územního plánu MHMP prohlášuje s ohledem na rozsah nových 

skutečností, že účastníci řízení tak mohou učinit nejpozději do 15 dní ode dne doručení tohoto 

usnesení. 

Do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v budově MHMP,              

na adrese Jungmannova 29, Praha 1, v kanceláři odboru stavebního a územního plánu               

č. dveří 303, 3. patro, a  to v pondělí od 12.00-17.00 hod., ve středu od 8.00-12.00 hod a od 

13.00-18.00 hod, nebo kdykoli po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 

uvedeném v zápatí tohoto usnesení. 

 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

Podle § 76 odst. 5 správního řádu se proti tomuto usnesení může účastník odvolat do 15 dnů 

ode dne jeho oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj, podáním učiněným u odboru 

stavebního MHMP, Jungmannova 29, Praha 1. Odvolání se podává s potřebným počtem 

stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden 

stejnopis.  

Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání proti usnesení odkladný účinek.                    

                                                                                       

                                                                                             

                                                                                           

otisk úředního razítka 

                      

 

                   

             Ing.. Markéta Vacínová 

           vedoucí oddělení metodiky 

     odboru stavebního a územního plánu 

 

 

 

 

  

 

Obdrží: 

I. účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona, doporučeně, fyz. os. do vl. rukou 

1. Ing. arch. Iva Patyková, Lípová 119, 251 01 Říčany 

            zastoupení pro : RESMONT spol. s r.o.,  

2. Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 

            IDDS: c2zmahu 

 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

  

II. ostatní účastníci  řízení dle ust. 85 odst. 2 stavebního zákona vyvěšením na úřední 

    desce po dobu 15 dnů  

3. Magistrát hlavního města Prahy, úřední deska, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1- 

    Staré Město 
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III. ostatní pro informaci 

4. Úřad městské části Praha 22, úřední deska, IDDS: 42ebvne 

 sídlo: Nové náměstí č.p. 1250/10, Praha 10-Uhříněves, 104 00  Praha 114 

5. Městská část Praha-Královice, úřední deska,  IDDS: z92bva7 

 sídlo: K Nedvězí č.p. 66, Praha 10-Královice, 104 00  Praha 114 

6. Úřad městské části Praha 22, odbor výstavby, IDDS: 42ebvne 

 sídlo: Nové náměstí č.p. 1250/10, Uhříněves, 104 00  Praha 114 

 

III. na vědomí 

7. MHMP SUP – spisy 

8. Ing. Josef Šimůnek, nám. Míru 8, 120 00 Praha 2 – Nové Město 
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