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Městská část Praha 22 
Úřad městské části 

odbor výstavby 
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 

 
Č.j.: P22 5131/2013 OV 04 V  Uhříněvsi dne: 15.11.2013 
Sp.zn.: MC22 5/2012 OV 04 
Vyřizuje: Ing. Máslová 
Telefon: 271 071 869                                                     k.ú. Královice 
 

Doručování veřejnou vyhláškou  
 

OPRAVNÉ  USNESENÍ 
 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako příslušný stavební úřad dle § 13 odst. 
1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavebního zákona) a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn, a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 

podle ustanovení § 70 správního řádu   

r  o  z  h  o  d  l 

na podnět účastníka řízení Ing. Josefa Šimůnka, bytem Nám. Míru 1356/8, 120 00 Praha 2 

o opravě zřejmých nesprávností 
v písemném vyhotovení územního rozhodnutí  

ze dne 11.10.2013, č.j. P22 4466/2013 OV 04 ve věci umístění stavby veřejné místní 
komunikace IV. třídy, chodníku vč. opěrné zdi, vodovodního řadu včetně 7-mi vodovodních 
přípojek, gravitační splaškové kanalizace  včetně 7-mi kanalizačních přípojek, čistírny  
odpadních  vod,   čerpací  stanice  vč.  výtlaku  vyčištěných  splaškových  vod  se  zaústěním 
do toku Rokytka, srážkové kanalizace  včetně  7-mi akumulačních nádrží o účinném objemu 3 
m3, 7-mi přípojek a 2 výustních objektů, rozvodů NN a veřejného osvětlení, na pozemcích č. 
parc. 3/1, 106/1, 209/12, 210/14, 211/1, 211/3, 212/4, 213/1, 213/2, 213/3, 213/5, 213/6, 
213/7, 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 215/1, 216/1, 216/4, 216/5, 216/6, 217, 225, 229/1, 
382/1, 382/8, 382/11 a 382/17, vše v katastrálním území Královice, takto: 

Původní znění části odůvodnění rozhodnutí na str. 6, odst. 1 : 

• vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich č.parc. 5/4, 198/1, 209/7-10, 210/1, 210/6, 
210/28, 212/1, 212/2, 215/2, 216/2, 219, 220, 226, 382/18, vše k.ú. Královice, 

Nové znění části odůvodnění rozhodnutí na str. 6, odst. 1 : 

• vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich č.parc. 5/4, 198/1, 209/7-10, 210/1, 210/6, 
210/28, 212/1, 212/2, 215/2, 216/2, 219, 220, 222/1, 226, 382/18, vše k.ú. Královice, 
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Odůvodnění: 

Pro výše uvedenou stavbu bylo dne 11.10.2013 vydáno územní rozhodnutí č.j. P22 
4466/2013 OV 04. Dne 11.11.2013 obdržel odbor výstavby odvolání účastníka řízení, ve 
kterém mimo jiné uvádí, že stavební úřad pochybil ve výčtu účastníků řízení dle § 85 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona, tj. ve výčtu osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k 
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno, neboť pominul jeho pozemek č.parc. 222/1 k.ú. Královice. 

Odbor výstavby přezkoumal tuto námitku účastníka řízení a vzhledem k tomu, že se jedná 
o zřejmou nesprávnost v odůvodnění rozhodnutí, neboť z citovaného rozhodnutí i z průběhu 
vedeného řízení vyplývá, že odbor výstavby považuje spoluvlastníky pozemku č.parc. 222/1 
k.ú. Královice za účastníky řízení, rozhodl usnesením o opravě této nesprávnosti.  

Poučení: 
Proti tomuto usnesení může ve smyslu ustanovení § 70 správního řádu účastník řízení, 

který jím může být přímo dotčen, podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu 
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo neprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 
dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu a územního plánu MHMP podáním 
učiněným u zdejšího odboru výstavby. 

Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu. Podané odvolání nemá 
v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.  

Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.  
 

 
 
 
 
 
            Mgr. Pavla V i n k l á ř o v á 
 otisk úředního razítka    pověřená vedením odboru výstavby 
 
 
 
 
 
 
Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona, ve znění 
platném do 31.12.2012) 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 písemnosti. 
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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 OV 
výstavby 
- ÚMČ Praha–Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha-Královice, k vyvěšení na úřední desce 

v k.ú. Královice po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu OV 
výstavby 

Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 1 stavebního zákona): 
(doporučeně) 
- Ing.arch. Iva Patyková, Lípová 119/6, 251 01 Říčany (zastup. žadatele) 
- Hl. m. Praha, zast. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dříve Útvar rozvoje HMP), 

Vyšehradská 57/2077, Praha 2 – Nové Město, 128 00 (DS) 

Co: 
- RESMONT spol. s r.o., Březinova 1650, 251 01  Říčany (žadatel)  (DS)  
- IK ÚMČ Praha 22, zde 
- evidence,- spis,- referent 
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