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MESTSKA CAST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKE ČÁSTI

oDBoR vÝsravny

Č.l.: MCP6 0860961200]
SPIS. ZN.: SZ MCP6 01780812001lOYlEm
Značka: kanal.pÍíp.lP -238 8/1 a ost./Such
VyŤizuje: Ing. Jana Emrová
Kontaktní spojení: tel.:220 189 709 / jemrova@prahaí.cz
Referentské č.:I83l07
Pňíloha: ui,zxa k rihradě

V Praze dne:
7 A -U- 21il7

oZNÁMENÍ
z,AHÁJExÍ nÍznxÍ o ztuĚxn STAVBY rŘnn DoKoNčnxÍrvr

Magistrát hl. m. Prahy, Omi, rČ ooool581, Mariánské nám. 2/2,110 00 Praha l-Staré Město,
kterélro zastupuje Zavos, s.r.o.' rČ oozos013, Františka Kadlece 572lt6,180 00 Praha 8.Libeř

(dále jen ''stavebník'') dne 16.lI.2001 podal žádost o povolení změny stavby pňed jejím dokončením na
stavbu spočívající v prodloužení termínu k jejímu dokončení:

''TV Suchdol - splašková kanalizace Vfhledy, etapa 0007'' - kanalizační pňípojky v lokalitě Vfhledy
v ulicích Vysokoško|ská, Návazná, Rohová,Lanyžová,Závadova, K Transformátoru, Vyhledské

náměstí, PĚeletová, Majerové, Hašlerova.

(dále jen ' 'stavba' ') na pozemku parc. č,. 2388/1, 2390, 2396,2402,2403, 2404, 2405,2406ll , 240616,
2410, 24|I v katastrá|ním ízemí Suchdol. Uvedenym dnem by|o Íízení o změně stavby pŤed jejím
dokončením zahájeno.

odbor vystavby Úňadu m. č. Praha 6 vydal na celou stavbu TV Suchdol - splašková kana|izace
Vyhledy, etapa 0007'' - kana|izační pŤípojky v lokalitě Vfhledy- v ulicích Kam;ická, Vysokoškolská,
Návazná, olšová, Rohová, Lanyžová, Závadova' K Transformátoru, Vyhledské náměstí, PŤeletová,
Majerové, Hašlerova, stavební povolení dne 15.2.2004 pod čj.I28l04loYlBaylkana|izacelSuch.

odbor vystavby ÚŤudu m. č. Praha 6, jako stavební riŤad pňíslušny podle $ 13 odst. 1 písm. c)
zákona č,, 18312006 Sb., o Ítzemním plánování a stavebním ňádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
pŤedpisti (dále jen ''stavební zákon'') a podle vyhlášky č. 5512000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, Ve znění pozdějších pňedpisti, oznamuje podle $ 118 odst.2 a $ 112 odst' 1
stavebního zákona zahájení Íízení o změně stavby pŤed dokončením, ve kterém podle $ 112 odst. 2
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ristního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a ričastnícííízení své námitkry, popňípadě d kazy do

10 dnr i  ode dne doručení tohoto oznámení

ry později uplatněnym závaznym stanovisk m, námitkám, popňípadě d kazrim nebude pŤihlédnuto.
UčastníciÍízení molrou nah|ížet do podklad rozhodnutí (odbor vystavby Uňadu m. č. Pralra 6, ťrŤední dny
4.patro,  č.dv.  453,po 9:00-18:00,  st  8:00.17:00).
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Poučení:

Účastník Íízení mriže podle $ 114 odst. 1 stavebního zákona rrplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, zptisobu provádění a uŽívání stavby nebo požadavk m dotčenych orgánťt, pokud je jimi
pňímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo za\ožené smlouvou provést stavbu nebo opatÍení nebo
právo odpovídající věcnému bŤemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám ťrčastníkri ňízení, které byly nebo mohly byt uplatněny pňi Úrzemním Íízení, pňi poŤizování
regulačního plánu nebo pňi vydání zemního opatŤení o stavební uzávěYe anebo Írzemního opatňení
o asanaci uzemí, se podle s l14 odst. 2 stavebního zákona nepŤihlíží.

Nechá.li se některy z častník zastupovat, pňedloŽíjeho zástupce písemrrou plnou moc.

Měs t s k á  čá s t  P r ana  $
Urad  měs tské Čás t i

odbor vÝstayOv
Čs.  ď ina(v  za ,  ísÍ , .160  | ,

uíč,l7Wc../
Ing. Jana Emrová

refereňt odboru vystavby

Toto oznámení musí bft v1věšeno po dobu 15 dnri.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: .... . . .

Razítko, podpis orgánu' kter1i potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení,

obdrží:
zástupce navrhovatel e (dodej lqy) :
1.Zavos, S.r.o. '  FrantiškaKadlece 512l16, l80 00 Praha 8-Libeř

ri častníci Ť ízení (dodej ky) :
2. Městská část Praha . Suchdol, Suchdolské nám . ]3413, Praha-Suchdol, 165 00 Praha 620
3. 1.Vodolrospodáňská spol. s r.o. '  Kladenská I32,252 64 Velké PŤílepy
4. PVK a.s., Ke Kablu 971,102 00 Praha 102
5. MČ Pralra 6 . ríňední deska, Čs. armá dy 23, 160 52 Pralra 6 - Bubeneč
6. vyvěšením na riňední desce Městské části Praha - Suchdo| - pro informování Írčastníkťr Ťízení

zveŤejněním po dobu 15 dn a podání zprávy o zveŤejnění

dotčené orgány:
7. HS hl. m. Prahy pobočka Severozápad, Nechanskélro 590lI, l60 00 Pralra 6.Vokovice
8. HZS hl. města Prahy' Heyrovského nám. 198711, Praha 6-Bňevnov,162 00 Praha 616
9. oSDŽp ÚH,tČ Praha . Suchdol. Suchdolské nám .13413. Praha-Suchdol. l65 00 Praha 620

Na vědomí:
10.Hl. rn. Praha zastoupená oMI, Mariánské nám. 2l2,1,10 00 Praha 1.Staré Město


