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Městská část Praha 22 
Úřad městské části 

odbor výstavby 
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 

 

Č.j.: P22 13292/2019 OV 11                      V Uhříněvsi dne: 26. 11. 2019 

Sp. zn.: MC22 13/2019 OV 11   

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Ing. Vladimír Závodský 

271 071 899 

vladimir.zavodsky@praha22.cz 

     

Doručování  veřejnou  vyhláškou 

SDĚLENÍ 
 

     Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22 obdržel dne 7. 11. 2018, s postupným doplněním ze dne 

17. 12. 2018, 11. 2. 2019, 26. 3. 2019, 10. 6. 2019 a 14. 8. 2019,  žádost stavebníka Ing. Aloise Přibyla, 

nar. 15. 2. 1968, bytem Pařížská 68/9, 110 00  Praha 1 – Josefov, zastoupeného Ing. Zdislavou 

Sedmíkovou, nar. 1. 7. 1945, bytem Mochovská 532/32, 198 00  Praha 9, o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen společné povolení) na přístavbu a stavební úpravy objektů č. 

p. 139 (SO 01 – objekt ubytování personálu, SO 02 – objekt hospodářská budova) na pozemku parc. č. 

1247, k. ú. Kolovraty, při ulici U Vodice, Praha Kolovraty, včetně areálových rozvodů vedených v zemi 

(elektro, vody, splaškové a srážkové kanalizace), požární nádrže, akumulační nádrže na srážkovou vodu, 

sportovního hřiště, úpravy areálové komunikace a obratiště na pozemcích parc. č. 1247, 1248, 1246, 1241 

a 1245, k. ú. Kolovraty. 

 

     Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen společné řízení). 

 

     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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

stavební zákon), a dle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, opatřením pod č. j. P22 12654/2019 OV 11 ze dne 11. 11. 2019 oznámil v souladu s 

ustanovením § 94j odst. 1 a § 94m odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

zahájení společného řízení. Pro projednání podání nařídil ústní jednání na den 4. 12. 2019. 

 

     Dne 15. 11. 2019 obdržel odbor výstavby informaci, že účastník společného řízení Františka Živná, 

nar. 7. 8. 1912, bytem Slovenská 1727, 100 00  Praha 10, jakožto vlastník sousedního pozemku parc. č. 

305/1, k. ú. Benice, zemřel. 

 

     Protože se odboru výstavby nepodařilo dohledat právní nástupce po zemřelé Františce Živné, nar. 7. 8. 

1912, bytem Slovenská 1727, 100 00  Praha 10, zasílá výše citované  oznámení o zahájení společného 

řízení těmto nástupcům, jako novým účastníkům řízení, veřejnou vyhláškou. Pro vznesení případných 

námitek či připomínek stanovuje těmto účastníkům řízení  lhůtu 15 dnů ode dne doručení tohoto 

sdělení. Zároveň mohou v této lhůtě nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí, a to na odboru výstavby 

ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha – Uhříněves, 2. patro, č. dv. 224, Ing. Závodský. Po uplynutí 

lhůty bude ve věci rozhodnuto. 

 

 

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

                       pověřená vedením odboru výstavby 

otisk úředního razítka 
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     Příloha: kopie oznámení pod č. j. P22 12654/2019 OV 11 ze dne 11. 11. 2019. 

 

     Doručuje se účastníkům řízení po zemřelé Františce Živné veřejnou vyhláškou (dle § 32 odst. 3 

správního řádu) vyvěšením na úřední desce v k. ú. Uhříněves, k. ú. Kolovraty a k. ú. Benice po dobu 15 

dnů. Dnem doručení je 15. den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (v 

k. ú. Uhříněves). Zároveň se písemnost zveřejňuje způsobem, umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

………………………….                                                             ………………………………. 

         Vyvěšeno dne                                                                                     Sejmuto dne 

 

MČ Praha – Kolovraty, Mírová 364, 103 00  Praha - Kolovraty, IDDS: xa2a9sv se žádostí o informování 

účastníků řízení zveřejněním na úřední desce v k. ú. Kolovraty po dobu 15 dnů a podání OV zprávy o 

zveřejnění 

 

MČ Praha – Benice, Květnového povstání 21, 103 00  Praha – Benice, IDDS: ftfbtyv se žádostí o 

informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce v k. ú. Benice po dobu 15 dnů a podání OV 

zprávy o zveřejnění 

 

Co: 

evidence 

spis 

Ing. Zdislava Sedmíková, Mochovská 532/32, 198 00  Praha 9  (zástupce stavebníka)  

Ing. Alois Přibyl, Pařížská 68/9, 110 00  Praha 1 – Josefov (stavebník) 
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