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Městská část Praha 22 
Úřad městské části 

odbor výstavby 
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 

 

Č.j.: P22 13154/2019 OV 11                    V Uhříněvsi dne: 22. 11. 2019 

Sp. zn.: MC22 1522/2019 OV 11   

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Ing. Vladimír Závodský 

271 071 899 

vladimir.zavodsky@praha22.cz 

     

 

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A  
 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

     Stavebník společnost EBM SPV1, s. r. o., IČ 06303498, se sídlem Na Valentince 3336/4, 150 00  

Praha 5 – Smíchov, zastoupený Ing. Jiřím Kučerou, nar. 18. 1. 1957, bytem Maroldova 1449/8, 140 00  

Praha 4 – Nusle, podal dne 20. 11. 2019 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „SO 101.1 

Komunikace a napojení na stávající ulici“ na pozemcích parc. č. 744/386, 744/31 a 744/32, k. ú. 

Kolovraty, v rámci stavby „Rodinné domy Kolovraty“. 

 

     Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

 

     Rozhodnutí o dělení pozemků a umístění stavby vydal OV ÚMČ Praha 22 pod č. j. P22 9447/2019 OV 

12 ze dne 26. 9. 2019, s nabytím právní moci ze dne 30. 10. 2019. 

 

     Předmětem projektu je stavba páteřní komunikace v rámci nového obytného souboru 18 rodinných 

domů v Praze – Kolovratech. Komunikace délky 97,7 m a základní šířky 8 m bude zakončena obratištěm. 

Obrusná vrstva bude z asfaltového betonu středního II. Napojení bude provedeno v místě křižovatky 

stávajících komunikací Preislerova a Kupkova.  

     Součástí prací budou sjezdy k budoucím rodinným domům (betonová porézní dlažba) a veřejně 

přístupné zpevněné plochy, včetně doplnění chodníku v ulici Kupkova (betonová porézní dlažba).  

     Srážkové vody budou podélným a příčným spádem svedeny do nové srážkové kanalizace (komplexně 

bude řešeno v rámci povolení vlastních rodinných domů). 

 

     Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 

1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen stavební zákon), vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve 

znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

změn, oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům zahájení stavebního řízení. Z důvodu velkého počtu účastníků řízení oznamuje zahájení řízení 

veřejnou vyhláškou. Pro projednání podání nařizuje ústní jednání na den  

 

8. 1. 2020   v   9:30 hodin,  

 

se srazem pozvaných na OV ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha – Uhříněves, 2. p. č. 224, Ing. 

Závodský.  
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     K datu jednání zástupce stavebníka doloží: 

- plnou moc k zastupování pro Ing. Jiřího Kučeru, 

- souhlas obecného stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 2 stavebního zákona, 

- rozhodnutí silničního správního úřadu o připojení nové komunikace v právní moci (OŽPD ÚMČ 

Praha 22 – úsek dopravy), 

- stanovisko Pražské plynárenské Distribuce, a. s., ke stavebnímu povolení pod č. j. 2019/OSDS/02021 

ze dne 3. 4. 2019 (+ podmínky pro práci v ochranném pásmu), 

- stanovisko Pražské energetiky Distribuce, a. s., ke stavebnímu povolení (podmínky pro práci 

v ochranném pásmu), 

- stanovisko Technologie hl. m. Prahy, a. s., (doplnění o všeobecné podmínky), 

- stanovisko CETIN, a. s., (doplnění o všeobecné podmínky),  

- stanoviska MO – SEM, Ministerstva vnitra, T – Mobile, a. s., Vodafone, a. s., (razítkem na situaci), 

- prohlášení zpracovatele PD o jejím zpracování v souladu s prováděcím nařízením č. 10/2016 Sb. 

(Pražské stavební předpisy), s kterými konkrétními § a jak jsou splněny, 

- potvrzení o zaplacení správního poplatku (viz níže). 

 

     Účastníky územního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou vlastníci sousedních 

pozemků a staveb na nich: pozemky parc. č. 744/30, 744/42, 744/45, 744/46, 744/47, 744/43, 744/6, 

744/206 a 744/231, k. ú. Kolovraty. 

 

     Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit 

nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů pro rozhodnutí je možno 

nahlédnout v úřední dny pondělí + středa 8 – 12 a 13 – 17 hodin, po předchozí telefonické dohodě i mimo 

stanovenou dobu a při ústním jednání (OV ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha – Uhříněves, 2. p. 

č. 224, Ing. Závodský). 

 

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. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

     K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při  pořizování 

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 

o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

     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. 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Pavla V i n k l á ř o v á 

                       pověřená vedením odboru výstavby 

otisk úředního razítka 

 

 

     Vedené řízení podléhá poplatku dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

změn, položka 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč. Platbu správního poplatku proveďte převodem na 

účet Úřadu městské části Praha 22, č. ú. 19 - 2000754389/0800, vedený u České spořitelny v Praze 10, 

variabilní symbol 3040103214. Doklad o zaplacení předložte při ústním jednání. 
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     Doručuje se účastníkům řízení veřejnou vyhláškou (dle § 144 odst. 2 a 6 správního řádu) vyvěšením 

na úřední desce v k. ú. Uhříněves a k. ú. Kolovraty po dobu 15 dnů. Dnem doručení je 15. den vyvěšení 

na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (v k. ú. Uhříněves). 

 

 

Vyvěšeno dne ………………………                                Sejmuto dne ………………………… 

 

Doručuje se žadateli doporučeně do vlastních rukou: 

Ing. Jiří Kučera, Maroldova č.p. 1449/8, 140 00  Praha 4-Nusle (zástupce stavebníka)  

EBM SPV 1, s.r.o., IDDS: 85vn5y2 (stavebník) 

 sídlo: Na Valentince č.p. 3336/4, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Městská část Praha-Kolovraty, IDDS: xa2a9sv (vlastník pozemků parc. č. 744/31 a 744/32, k. ú.  

             Kolovraty) 

 sídlo: Mírová č.p. 364/34, Kolovraty, 103 00  Praha 113 

Dotčeným orgánům:  

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Oddělení ODP5, pro Prahu 10, 15, 22, IDDS: jm9aa6j 

 sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město (HSAA-7093-4/2019//8.7.2019) 

Hygienická stanice hl. m.  Prahy, Hygienická stanice hl. m.  Prahy - pobočka Praha Východ, IDDS:  

             zpqai2i 
 sídlo: Rybalkova č.p. 293/39, Praha 10-Vršovice, 101 00  Praha 101 (HSHMP  

            33137/2019//10.7.2019) 

Městská část Praha 22, OŽPD ÚMČ Praha 22 – zde (P22 7336/2019 OŽPD 09//31.7.2019) 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, OTV MHMP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město (MHMP- 

            1461078/2019/O4/Kf//19.7.2019) 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, OPP MHMP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, OCP MHMP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město (MHMP  

            1428088/2019//17.7.2019) 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, BEZ MHMP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1 (MHMP 1526259/2019//29.7.2019) 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y 

 sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle (KRPA-244290-1/ČJ-2019- 

             0000DŽ//15.7.2019) 

 

Dále obdrží: 

Pražská energetika, a.s., IDDS: z3wcgr4 

 sídlo: Na hroudě č.p. 1492/4, 100 00  Praha 10-Vršovice 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 (PVK  

             37927/ÚTPČ/19//31.7.2019) 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 

 sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle (2019/OSDS/04253//17.7.2019) 

Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 

 sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice (4629/19//12.7.2019) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov (720440/19//14.8.2019) 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

 sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město (2987/19/2/02//26.7.2019) 

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov (41153/2018-263//15.7.2019) 

Co:   
evidence 

spis 
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