MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR VÝSTAVBY
Sídlo : Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
Pracoviště : Seifertova 51, 130 85 Praha 3
č.parc.1780/1 - Ž
č.j.OV/3057/07/ Kw-z v Praze dne 22.. 10. 2007
sp.zn.:UMCP3 076879/2007
Vyřizuje : Mgr.Kuzweil
tel. 222116 564
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení územního řízení a pozvánka k ústnímu jednání
Dne 31.8.2007 požádala Městská část Praha 3, IČ 0063517 se sídlem Havlíčkovo
nám.9, Praha 3, v řízení zastoupená Odborem technické správy majetku a investic
ÚMČ Praha 3, se sídlem tamtéž, o vydání územního rozhodnutí pro stavbu :
"Objekt občerstvení a veřejných toalet na pozemku č.parc. 1780/1 k.ú. Žižkov a nové
vodovodní přípojky (v trase stávající) na pozemcích č.parc. : 1781/1, 1780/1,
1779/2, 4331/1, 1782/1, 4484 k.ú.Žižkov, v parku vrch sv. Kříže v Praze 3"
Úřad Městské části Praha 3, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ust. § 32
zákona č.131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č..55/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou s vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších
předpisů
o z n a m u j e,
že podle ust. § 47 zákona č.. 500/2004 Sb. odst.1 (správní řád) a § 87 odst. 1
stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že k
žádosti podané dne 31.8.2007, bylo ve smyslu ust. § 44 odst. 1 správního řádu bylo
dnem podání zahájeno územní řízení výše uvedené změny stavby.
Stavbou bude dotčen pozemek: 1780/1 v k.ú.Žižkov, stavbou vodovodní přípojky
budou dotčeny pozemky: č.parc. : 1781/1, 1780/1, 1779/2, 4331/1, 1782/1, 4484
k.ú.Žižkov. Důvodem podané žádosti je povolení umístění objektu občerstvení a
veřejných toalet pro návštěvníky parku na vrchu sv. Kříže. Poloha stavby je souběžně
s parkovou cestou nad ul. Prokopovou. Jedná se o přízemní objekt s plochou střechou
osázenou extenzivní zelení..
Upravená plocha před vstupem do objektu je +0,00 m = 260,700 m.n.m. Výška atiky
je +3,800 m = 264,500 m.n.m. Součástí navržených úprav je nová vodovodní přípojka
(vedená v trase stávající vodovodní přípojky), a to uprostřed stávající parkové cesty ,
která vede od navrženého objektu k ulici Sauerova (vedle školy).
Současně podle ust. § 49 odst. 1 správního řádu
nařizuje
k projednání žádosti ústní jednání na den:
26.11.2007 (pondělí) v 9,00 hodin
se schůzkou na Odboru výstavby ÚMČ Praha 3, 3.patro č.dveří 311, Seifertova 51.
Účastníci řízení mohou své námitky, připomínky, popř. důkazy uplatnit nejpozději při
ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení
sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý účastník zastupovat, předloží
jeho zástupce plnou moc.

Do návrhu na umístění stavby lze nahlédnout do doby konání ústního jednání na
Úřadu MČ Praha 3, odboru výstavby, Seifertova 51, Praha 3, 3.patro, kancelář č.305 v
úředních hodinách, tj. pondělí a středa od 8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod. a při
ústním jednání.
V souladu s ust § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o
jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústí jednání, vyvěšena na místě
určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného
ústního jednání, pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí
opakované veřejné ústní jednání a žadatel bude sankčně postižen ve smyslu
příslušných ustanovení stavebního zákona.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to
vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám účastníků řízení k věcem, o
kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se podle ust. §
89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
jako účastníka řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se podle ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.
Ing. Karel U r b a n
vedoucí odboru výstavby
z pověření : Mgr.Jiří Kuzweil
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 3
Vyvěšeno dne …………………………… Sejmuto dne ……………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
A.Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1 SZ (do vlastních rukou):
1) OTSMI ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám.9, 130 85 Praha 3 (zást. žadatele)
2) MČ Praha 3, místostarosta Lochman, Havlíčkovo nám.9, 130 85 Praha 3
3) Hl.město Praha, zastoupené URM, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
B. Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 SZ (doručení veřejnou vyhláškou):
4) MČ Praha 3-OOS, Havlíčkovo nám.9, 130 85 Praha 3 (pro informování účastníků
řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů)
C. DO (na doručenku):
5) HZS hl.m Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 3
6) HS hl.m.Prahy, Dukelských hrdinů 11, 170 00 Praha 7
7) ÚMČ Praha 3 – OD, Seifertova 51, 130 85 Praha 3
8) ÚMČ Praha 3 – OŽP, Seifertova 51, 130 85 Praha 3
9) MHMP-OOP, Jungmannova 29, 111 29 Praha 1
10) MHMP-OKP, Jungmannova 29, 111 29 Praha 1
11) MHMP-OUP, Jungmannova 29, 111 29 Praha 1
12) MHMP-OKR, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
D. Na vědomí (na doručenku):
13) HMP-OSM, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
14) PVK a..s., K Kablu 971, 102 00 Praha 10
15) PVS a.s., Cihelná 4/548, 118 00 Praha 1
16) PRE a.s., Na Hroudě 4, 100 05 Praha 10
17) TSK hl.m.Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
18) Telefonica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 6/2681, Praha 3

19) ÚMČ Praha 3-OMA, Havlíčkovo nám.9, 130 85 Praha 3
20) SEI, Legerova 49, 120 00 Praha 2
E Co :
21) plány č.parc.1780/1-Ž
22) referent

