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Městská část Praha 22 
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E-mail: 
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 julie.maslova@praha22.cz 

     

 
 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ  

 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22 obdržel dne 14.8.2019 žádosti stavebníka Městské části 

Praha-Kolovraty, IČ 00240346, Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty, kterého zastupuje Ing.arch. 

Václav Matějka, nar. 27.11.1984, Vídeňská 18, 339 01 Klatovy o vydání rozhodnutí o umístění stavby na 

pozemcích č.parc. 744/24, 744/184, 744/189, 744/190, 744/191, 744/192, 744/193, 746, 748, 753 a o 

vydání stavebního povolení na pozemcích č.parc. 744/24, 744/184, 744/189, 744/190, 744/191, 744/192, 

748, 752, 753, v katastrálním území Kolovraty, k záměru „Rozšíření hřbitova, Praha-Kolovraty“. 

Dnem podání žádostí byla zahájena správní řízení. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení, která spolu věcně souvisí a jejich spojení nebrání povaha věci, 

účel řízení ani ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků, rozhodl odbor výstavby obě řízení 

usnesením č.j. P22 12389/2019 OV 04 ze dne 6.11.2019 dle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), spojit. 

Předmětem řízení o umístění stavby jsou komunikace a zpevněné plochy uvnitř i vně areálu, rozvody 

vody, dešťové kanalizace, včetně vsakování, splaškové kanalizace, jímka, osvětlení, kašna, opěrné zídky 

teras, kolumbária a zeď u vstupu. Předmětem stavebního řízení jsou stavební úpravy stávajícího objektu 

márnice, dělící zdí mezi starou a novou částí hřbitova, parkovací plochy a komunikace. 

Odbor výstavby ÚMČ Praha 22, jako obecný 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 vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen Statut hl. m. Prahy), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 

odst. 1 písm. c) stavebního zákona, Statutu hl. m. Prahy a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších změn,  účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznamuje v souladu s 

ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního 

řízení a současně stanovuje lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení, do kdy mohou účastníci řízení 

uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Stavební úřad upustil od ústního jednání, neboť 

jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního 

záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Oznámení o zahájení společného řízení se doručuje 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.  

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v úřední dny, 2.patro - kancelář   č. 226, Ing. 

Máslová (pondělí a středa 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hod.), po předchozí telefonické domluvě i mimo 

stanovenou dobu. 
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Poučení: 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, a 

námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, 

případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky 

veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná 

stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení a 

připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 

plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

Účastník územního řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 

účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odstavci 

4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která 

může být účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může 

uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. 

Osoba, která může být účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení 

uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož 

ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, 

se nepřihlíží. 

Účastník stavebního řízení může dle ust. § 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. Osoba, která je účastníkem řízení 

podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v 

jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 

předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení 

jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě 

první a druhé, se nepřihlíží.  

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

pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo 

územního opatření o asanaci území, se dle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.  

Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad dle ust. § 114 odst. 3 

stavebního zákona posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, 

popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje 

rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, stavební úřad si o ní 

učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu 

vlastnických práv.  

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.  

  

 

 

 

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

 otisk úředního razítka    pověřená vedením odboru výstavby 
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Upozornění pro stavebníka:   
Vedené řízení podléhá poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, položky 17 odst. e) ve výši 1 000,-Kč (rozvody), položky 17 odst. f) ve výši 20 000,-Kč 

(komunikace, parkoviště, opěrné zdi), 18 odst. 1. písm. f) ve výši 10 000,-Kč (stavební úpravy márnice, 

komunikace a parkoviště), dle pozn. 1 v celkové výši 31 000,-Kč. Poplatek uhraďte na účet Úřadu MČ 

Praha 22, vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 19 - 2000754389/0800, variabilní symbol 

3040103218 konstantní symbol 3618. 

 

 

Doručuje se neznámé osobě – právnímu nástupci po zemřelé Heleně Gantnerové, nar. 13.8.1948, 

naposledy adresou Zámecká č.p. 626, 378 16 Lomnice nad Lužnicí – veřejnou vyhláškou vyvěšením na 

úřední desce, se zveřejněním umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem od 

vyvěšení na úřední desce ÚMČ Praha 22 se písemnost považuje za doručenou.  

 

Obdrží Městská část Praha – Kolovraty, Mírová 364, 103 00 Praha-Kolovraty, se žádostí o informování 

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

zveřejnění 

 

 

 

 

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

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Městská část Praha-Kolovraty, IDDS: xa2a9sv 

 sídlo: Mírová 364/34, Praha 10-Kolovraty, 103 00  Praha 113 (stavebník) 

Ing.arch. Václav Matějka, Vídeňská č.p. 18, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1 (zástupce stavebníka) 

Julie Pácalová, Michelská 23/10, 140 00  Praha 4-Michle 

Jaromír Pácal, Michelská 23/10, 140 00  Praha 4-Michle 

Karel Čejka, Pod zastávkou 173/7, Praha 10-Kolovraty, 103 00  Praha 113 

Petr Čejka, Pod zastávkou 173/7, Praha 10-Kolovraty, 103 00  Praha 113 

Mgr. Karel Čelikovský, K jezeru 462/58, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 

Ing. Martin Dlouhý, Nad úpadem 234/73, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 

Alena Crhová, IDDS: kgfcwnx 

 trvalý pobyt: U Studny č.p. 171, Světice, 251 01  Říčany u Prahy 

Daniella Ema Havlová, Východní náměstí č.p. 409, Příbram II, 261 01  Příbram 1 

Hana Havlová, Vyhlídkova 764/13, Praha 9-Čakovice, 196 00  Praha 96 

Jarmila Neklanová, U Pekařky 1859/4, 180 00  Praha 8-Libeň 

Milena Šímová, Onšovice č.p. 5, Radošovice, 257 26  Divišov 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu 

 sídlo: Vyšehradská 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. EVM MHMP, IDDS: 48ia97h 

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

  

dotčené správní úřady 

Hygienická stanice hl. m.  Prahy, pobočka Praha Východ, IDDS: zpqai2i 

 sídlo: Rybalkova 293/39, Praha 10-Vršovice, 101 00  Praha 101 

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

 sídlo: Sokolská 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město 
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Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y 

 sídlo: Kongresová 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IDDS: 48ia97h 

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

- Odbor územního rozvoje MHMP 

- Odbor ochrany prostředí MHMP 

- Odbor památkové péče MHMP 

- Odbor dopravy MHMP 

- Odbor bezpečnosti MHMP 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22, zde 

 

ostatní 

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Holečkova 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov  

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

 sídlo: Žatecká 110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

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

 sídlo: Ke Kablu 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

 sídlo: Svornosti 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 

Co:  
- evidence 

- spis 
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