MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Čj.výst.: OV/127962/2013/Mach
P-4079/1/12
VYŘIZUJE: Ing.arch.Mach Martin, tel.236 044 323

Praha 20.3.2014

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1,
které zastupuje DIPO spol. s r.o., Legerova 921/14, 120 00 Praha 2
(dále jen "navrhovatel") podal dne 17.12.2013 oznámení o záměru k vydání územního souhlasu, stavební
úřad podle § 96 odst. 5 stavebního zákona rozhodl usnesením o provedení územního řízení pro umístění
záměru:
umístění 10 ks kanalizačních přípojek a 10 ks uličních vpustí k těmto přípojkám
v ul. Belgická, Praha 2, Vinohrady, (dále jen "stavba"),
na pozemcích parc. č. 4079/1, 4182 v katastrálním území Vinohrady. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a podle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy,
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního
jednání a místního šetření, jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru. Účastníci řízení mohou své námitky podat 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 (Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby,
úřední dny PO a ST 8:00 - 11:30 a 13:00 - 17:00).
Stavební úřad upozorňuje stavebníka, že před vydáním rozhodnutí je nutno zaplatit správní poplatek ve
výši 20 000 Kč (podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f). Platbu
lze uskutečnit buď v hotovosti v pokladně Úřadu MČ Praha 2, nebo převodem na účet 19-2000758339,
bankovní kód 0800, KS 0379, VS 9181140407, nebo složenkou typu „A“ na stejný účet s uvedením
stejných bankovních symbolů.
Doklad o zaplacení správního poplatku je nutné předložit stavebnímu úřadu před vydáním
rozhodnutí dle § 5 odst. 5 zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Poučení:
Účastník si může zvolit zástupce. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho
zástupce písemnou plnou moc.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Účastník řízení
dle § 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona může uplatňovat námitky v rozsahu, v jakém je jeho
právo přímo dotčeno. Účastník dle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona může v územním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
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ochranou se dle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedený rozsah se
nepřihlíží.

Ing. Helena Dřízhalová
vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 2

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlast. rukou fyzické osoby, doporučeně na dodejku právnické osoby)
1. DIPO spol. s r.o., IDDS: z7p23er
zastoupení pro: Hlavní město Praha
2. Obec hlavní město Praha zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu
3. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h
4. Městská část Praha 2, zast. ing. arch. Václavem Vondráškem, nám. Míru 20, 120 00 Praha 2
5. České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
6. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
7. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
8. GTS Czech s.r.o., IDDS: ztj89c7
9. Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost, IDDS: fhidrk6
10. Římskokatolická farnost u kostela sv.Ludmily Praha, Jugoslávská 27, 120 00 Praha 2
11. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
dotčené orgány (doporučeně):
12. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
13. Hygienická stanice hl. města Prahy, IDDS: zpqai2i
14. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
15. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor životního prostředí, IDDS: 48ia97h
16. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního plánu, IDDS: 48ia97h
17. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, IDDS: 48ia97h
18. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
19. Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
20. Městská část Praha 2, Odbor životního prostředí, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
ostatní:
21. Úřad městské části Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, nám. Míru 20, 120 00 Praha 2
– zast. Ing. arch. Petrou Šandovou – doporučeně
22. referent
23. Městská část Praha 2, úřední deska, náměstí Míru 20, Praha 2 – pro informování veřejnosti
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