
C. j.: P22 2046/2008 OV 07
Spis.zn.: MC22 3955/2007 OV 09
Vyrizuje: Hana Halamová
Telefon: 271 071 856

V Uhrínevsi dne: 4.3.2008

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A ST A VEBNÍHO RÍZENÍ A

POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Odbor výstavby Úradu mestské cásti Praha 22 obdržel žádost o vydání územního
rozhodnutí na prístavbu a stavební úpravy rodinného domu c.p. 64 na pozemcích parc.c. 54 a
55, k.ú. K.rálovice, vcetne vnitrních rozvodu technické infrastruktury (splašk. kanalizace,
elektro, vodovodu), operných zdí a zpevnených ploch na pozemku parc.c. 56/2, k.ú K.rálovice,
kterou podala dne 5.12.2007 spolecnost Atelier SAEM s.r.o., Líšná 44, 338 08 Zbiroh,
v zastoupení stavebníka LORTEP s.r.o., Pod Hradem 17, 104 00 Praha - Královice.
Soucasne bylo požádáno o stavební povolení výše uvedených staveb.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební rízenÍ.

Rozhodnutí o výjimce z ust. cI. 56 odst. 1 vyhI.c. 26/1999 Sb. hI.m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hlavním meste Praze (OTPP), tj. z požadavku
umístení výjezdu z garáže od prilehlého okraje jízdního pásu ve vzdálenosti nejméne na délku
nejvetšího predpokládaného vozidla v garáži, a z ust. cI. 50 odst. 12 písm a) OTPP, tj.
z požadavku, že zastavená plocha nadzemními stavbami na pozemku RD nesmí presáhnout
30% plochy pozemku, vydal OV ÚMC Praha 22 dne 4.2.2008 pod c.j. P22 1094/2008 OV 07
s právní mocí dne 26.2.2008.

Usnesení o spojení územního a stavebního rízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s § 140 odst. 1 zák. c. 500/2004 Sb. správní rád vydal odbor výstavby ÚMC Praha
22 podle § 140 odst. 4 správního rádu dne 4.3.2008.

Predložený projekt reší prístavbu a stavební úpravy stávajících objektu (rodinný dum,
stodola a dílna) na pozemcích parc.c. 54 a 55 k.ú. K.rálovice. Prístavba je umístena východní
obvodovou stenou na hranici pozemku parc.c. 55 k.ú. Královice a propojí stávající rodinný
dum se stodolou a dílnou. Dostavba je navržena jako jednopodlažní, s max. výškou pultové
strechy + 6,73 m od úrovne podlahy l.NP, tj. ±O,OO = 286,68 m n.m. (Bpv). Výška hrebene
sedlové strechy nad obytnou cástí (stávající RD) je snížena z úrovne +9,65 na + 9,18 m od
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úrovne l.NP, výška hrebene sedlové strechy nad dvoupodlažní nebytovou cástí (stávající
stodola s dílnou) je nezmenen, tj. v úrovni + 7,57m od úrovne l.NP. Další úpravy reší zmenu
vnitrních dispozic stávajících objektu pro rozšírení obytné funkce vc. zázemí. Soucástí návrhu
jsou úpravy terénu v zájmu jeho vetšího vyrovnání a zrízení nových operných zdí.

Prístavbou a stavebními úpravami bude rozšírena stávající bytová jednotka 2+ 1 na
4+k.k. vc. príslušenství a dvojgaráže (vzniklá prestavbou stávající stodoly). Svislé nosné
konstrukce prístavby budou zdené z keramických tvárnic Porotherm. Hlavním zdrojem tepla
je navržen prímotopný kotel typu THERM EL 23 kW, umístený v technické místnosti v l.NP
objektu. Plánované napojení domovních rozvodu technické infrastruktury bude provedeno na
stávající prípojky technické infrastruktury, které jsou ukonceny na pozemku parc.c. 55 k.ú.
Královice.

Odbor výstavby Úradu mestské cásti Praha 22, jako stavební úrad príslušný podle § 13
odst. 1 písmo c) zákona C. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (dále jen
stavební zákon) a vyhl. C. 55/2000 hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy,
ve znení pozdejších predpisu, oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení spolecného rízení a soucasne narizuje k projednání žádosti verejné ústní jednání na
den

7.4.2008 V 13.30 hodin

se schuzkou pozvaných na odboru výstavby ÚMC Praha 22, Nové námestí 1250,
Praha - Uhríneves, ve 2. patre, c. dverí 225.

Žadatel nejpozdeji k datu jednání doloží:
- dohodu s vlastníkem o zprístupnení pozemku parc.c. 51/1, 52 a 53 k.ú. Královice
- doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1.300,- Kc (viz. príloha)

Dotcené orgány a úcastníci rízení mohou závazná stanoviska a námitky, poprípade
dukazy uplatnit nejpozdeji pri ústním jednání, jinak k nim nebude prihlédnuto. Úcastníci
rízení mohou nahlížet do podkladu rozhodnutí v úrední dny: pondelí a streda 8.00 - 12.00
a 13.00 - 17.00 hod., po predchozí telefonické domluve i mimo stanovenou dobu a pri ústním
jednání.

Pokud dotcený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatrení vyžadované zvláštním
predpisem bylo k projektové dokumentaci, pripojené k žádosti o stavební povolení, získáno
pred oznámením zahájení stavebního rízení, nesdelí ve stanovené lhute stanovisko
k navrhované stavbe, platí, že z hlediska jím sledovaných verejných zájmu se stavbou
souhlasí.

Poucení:

Úcastník rízení muže podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, zpusobu provádení a užívání stavby nebo požadavkum dotcených
orgánu, pokud je jimi prímo dotceno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou
provést stavbu nebo opatrení nebo právo odpovídající vecnému bremenu k pozemku nebo
stavbe.

V souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona stavebník zajistí, aby
informace o zámeru a o tom, že byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladne poté, co obdrží toto oznámení s narízením verejného ústního jednání ve
veci, vyvešena v míste stavby, tj. na oplocení pri stávajícím vstupu do c.p. 64, pri ul. K
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Uhrínevsi. Soucástí informace je grafické vyjádrení zámeru, poprípade jiný podklad, z nehož
lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu zámeru a jeho vliv na okolí. Pokud
žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úrad narídí opakované ústní jednání.

Nechá-li se nekterý z úcastníku zastupovat, predloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.

Mes."ká cást PRAHA 22
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Za správnost vyhotovení: Hana Halamová

Uf;0Ing. Lenka V o p r a v i lov á
vedoucí od oru výstavby

Príloha:
- složenka na úhradu správního poplatku Kc 1.300,-

Dorucuje se úcastníkum územního rízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona) verejnou
vyhláškou vyvešením na úrední desce po dobu 15 dnu. Zverejnuje-li se písemnost vyvešením
na více úredních deskách, považuje se za den vyvešení den, ve kterém byla písemnost
vyvešena nejpozdeji.

Vyvešeno dne . Sejmuto dne .

Podpis a razítko oprávnené osoby, která potvrzuje vyvešení o sejmutí oznámení.

Obdrží na dorucenku:
- ÚMC Praha 22, Nové námestí 1250, 10400 Praha - Uhríneves, k vyvešení na úrední desce

v k.ú. Uhríneves po dobu 15 dnu - doklad o zverejnení predejte neprodlene zdejšímu oboru
výstavby

- ÚMC Praha - Královice, K Nedvezí 66, 104 00 Praha - Královice, k vyvešení na úrední
desce v k.ú. Královice po dobu 15 dnu - doklad o zverejnení predejte neprodlene zdejšímu
oboru výstavby

Dorucuje se úcastníkum územního rízení (dle & 85 odst. 1 stavebního zákona):
(doporucene)
- Atelier SAEM s.r.o., Líšná 44,33808 Zbiroh
- Hl. m. Praha, zast. ÚR hl.m. Prahy, Vyšehradská 57, 12800 Praha 2
- MC Praha - Královice, K Nedvezí 66, 10400 Praha - Královice

Dorucuje se úcastníkum stavebního rízení do vlastních rukou:
- Atelier SAEM s.r.o., Líšná 44, 338 08 Zbiroh
- Pavel Rathouský, litkovská 2, 104 00 Praha - Královice
- Markéta Schwarzová, Prístavní 1186/47, 17000 Praha 7
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- MC Praha - Královice, K Nedvezí 66, 104 00 Praha - Královice

Dále obdržÍ: (doporucene)
- OOP MHMP, Jungmanova 29/35, 112 11 Praha 1

(cj. S-MHMP-348147/2007/l/00PIVI z 20.9.2007)

- MHMP OKP, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1 (cj. MHMP 347954/2007/Bb z 5.11.2007)

- OŽP ÚMC Praha 22 - zde (cj. P22 8196/2007 OŽP 01 z 12.9.2007)

- OD ÚMC Praha 22 - zde (cj. P22 7607/2007 OD 01 ze dne 5.8.2007)

- OÚP MHMP, Jungmannova 35/29, 112 11 Praha 1
- PRE distribuce, a.s., Na Hroude 1492/4, 100 05 Praha 10
- PVK,a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

Co:

- LORTEP S.LO., Pod Hradem 17, 10400 Praha - Královice
- IK ÚMC Praha 22, zde
- evidence

- SpIS
- referent
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