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Městská část Praha 22
Úřad městské části
odbor výstavby
Nové náměstí 1250,  Praha - Uhříněves

Č.j.:  FORMTEXT P22 63/2009 OV 04	V Uhříněvsi dne:  FORMTEXT 6.1.2009
Sp.zn.: MC22 1792/2008 OV 04
Vyřizuje:  FORMTEXT Ing. Máslová
Telefon:  FORMTEXT  271071869                                                            k.ú. Královice
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení
o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22 obdržel dne 9.6.2008 žádost Pavla Schallera, bytem U Lesa 179, Říčany, Pacov, o vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby nazvané „Přístavba ke skladu zahradnických potřeb na pozemku č.parc. 301/12 v katastrálním území Královice“. Dnem podání bylo zahájeno územní a stavební řízení.
Protože návrh nebyl úplný, byl navrhovatel vyzván k jeho doplnění a řízení bylo usnesením ze dne 19.6.2008 přerušeno. Na základě žádosti stavebníka ze dne 3.9.2008 byla opatřením ze dne 16.9.2008 prodloužena lhůta k doplnění požadovaných podkladů. K doplnění žádostí došlo ke dni 5.12.2008. 
Návrh obsahuje přístavbu sekcí A, B a C ke stávajícímu skladu zahradnických potřeb na pozemku č.parc. 301/12 k.ú. Královice. Sekce A je navržena dvoupodlažní (v 1.NP sklad, ve 2.NP kancelář s hygienickým zázemím), se zastřešením sedlovou střechou sklonu 30° se skládanou krytinou, o výšce v hřebeni +8,7m.  Sekce B je navržena jednodlažní (v 1.NP zázemí pro zaměstnance-např. šatny,umývárny, oddych. místnost a technické zázemí), se zastřešením plochou střechou s povrchem z fólie z měkčeného PVC, o výšce atiky +2,8m. Sekce C je navržena jednopodlažní (v 1.NP prodejna se zázemím), se zastřešením sedlovou střechou sklonu 30° se skládanou krytinou, o výšce v hřebeni +4,65m. Výšky jsou vztaženy k ±0,00=319,21 m n.m. v Bpv podlahy 1.NP. Umístění přístavby je navrženo k jižní a severní fasádě stávajícího objektu, v nejkratší vzdálenosti 5,25m od východní hranice pozemku č.parc. 301/12 k.ú. Královice (směrem ke katastrálnímu území Sibřina). Na pozemku č.parc. 301/12 k.ú. Královice, ve vzdálenosti 4 m od přístavby a 8 m od východní hranice pozemku je navržena vodní nádrž o rozměrech 7,1x5,1 m, hl. 1,8 m. Po pozemku č.parc. 301/12 k.ú. Královice je od stávajícího vjezdu navržena obslužná komunikace se vymezením parkovacích stání pro 12 osobních vozidel. Napojení stavby je navrženo na stávající elektrickou přípojku. Zásobování objektu pitnou vodou je navrženo ze studny, navržené v místě stávajícího zkušebního vrtu na pozemku č.parc. 301/12 k.ú. Královice, v přístavbě sekce B. Svod splaškových vod je navržen do žumpy 1 a 2 na pozemku č.parc. 301/12  k.ú. Královice, umístěných ve vzdálenosti 0,75 m od východní hranice pozemku. Vytápění je navrženo plynovým kotlem, NTL přípojka je navržena z HUP v pilíři v oplocení, na základě dohody s Pražkou plynárenskou Distribuce a.s. 
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)  a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu stavební a územní řízení a oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den 
11.2.2009  ve  14.00 hodin
Jednání se uskuteční na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 22, Nové nám. 1250, Praha -Uhříněves, v 2.patře v kanceláři č. 228, ref. Ing. Máslová.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v úřední dny: (pondělí 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hod. a středa 8,00-12,00 a 13,00-16,00 hod.), po předchozí telefonické domluvě i mimo stanovenou dobu a při ústním jednání.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem, tj. v tomto případě na pozemku č.parc. 301/12 k.ú. Královice, na veřejně přístupném místě nejlépe při vstupu (na vratech), a to do doby veřejného ústního jednání (§87 odst. 2 stavebního zákona). Náležitosti a obsah informace upravuje § 8 vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Pokud žadatel tuto povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Dle stanoviska OOP MHMP záměr nevyžaduje posouzení dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Poučení:
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 přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
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.
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.



						 	         Ing. Lenka V o p r a v i l o v á
							             vedoucí odboru výstavby

Za správnost vyhotovení: Ing. Máslová
Příloha pro žadatele:- složenka na úhradu správního poplatku Kč 4.000,-
Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona): veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. 




Vyvěšeno dne ....................... 				Sejmuto dne ........................


Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží na doručenku:
- ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha – Uhříněves, 104 00, k vyvěšení na úřední desce v k.ú. Uhříněves po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru výstavby
- ÚMČ Praha- Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha-Královice, k vyvěšení na úřední desce v k.ú. Uhříněves po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru výstavby
- Obec Křenice, Hlavní 7, Křenice 250 84, k vyvěšení na úřední desce v k. ú. Křenice u Prahy po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru výstavby 
- Obec Sibřina, Sibřina č.p.15, 250 84, k vyvěšení na úřední desce v k.ú. Sibřina po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru výstavby

Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 1 stavebního zákona): (doporučeně)
-  Pavel Schaller, U Lesa 179, Pacov, 251 01  Říčany, 
- Hl. m. Praha, zast. ÚR HMP, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 – Nové Město, 128 00
Doručuje se účastníkům stavebního řízení (doporučeně, do vlastních rukou):
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v ČR, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha - Nové Město
- Ing. Pavel Běhounek, Nekázanka 886/14, 110 00  Praha 1 -Nové Město
- Ing. Marie Boháčová, Starobylá 498/23, 149 00  Praha 4 - Háje
- MČ Praha- Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha-Královice
- Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., Přátelství 815, 104 00  Praha-Uhříněves
Dále obdrží: (doporučeně)
- MHMP OÚP, Jungmannova 35, Praha 1, 110 01
- MHMP OKP, Jungmannova 35, 110 00  Praha 1
- MHMP OKR, Mariánské nám. 2, 110 00  Praha 1
- MHMP OOP, Jungmannova 35, 110 00  Praha 1
- ÚMČ Praha 22, OŽP – zde
- ÚMČ Praha 22, OD – zde
- Hasičský záchranný sbor, Sokolská 62, Praha 2, 121 24 (zn. HSAA-14834-1081/ODZ5-2007)
- Hygienická stanice hl.m. Prahy, pobočka Praha-východ, Jasmínová 37, Praha 10 
   (č.j. V.HP/239/41633/08)
- Pražská plynárenská Distribuce a.s., U Plynárny 500, Praha 4

Co:
- evidence
- spis
- referent
- IK ÚMČ Praha 22, zde

