MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Čj.výst.: OV/026497/2018/Hr
D-564/2
VYŘIZUJE: Ing. Michaela Hrušková, tel.: 236 044 260
e-mail: michaela.hruskova@praha2.cz

Praha 11.6.2018

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
ARMIDA REAL ESTATE s.r.o., Žitná 564/14, 120 00 Praha 2,
kterou zastupuje PROFING ML s.r.o., Boženy Němcové 714/1a, 353 01 Mariánské Lázně
(dále jen „stavebník“) dne 21.3.2018 ohlásil stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu:
odstranění tří dvorních objektů domu č. p. 564
obsahujících celkem 11 garáží a 3 kanceláře
Praha 2, Nové Město, Žitná 14
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 1936/3, 1936/4 a 1936/5 v katastrálním území Nové Město.
Odstraňované stavby:
- samostatně stojící dvoupodlažní podsklepený objekt u jižní hranice pozemku parc.č. 1936/3
lichoběžníkového půdorysu o 11,9 x 5,8 m a výšce 7,6 m, krytý pultovou střechou. Spojovací
schodiště u hlavního objektu zůstane zachováno. Objekt bude odpojen od všech inženýrských sítí.
- jednopodlažní přístavba garáže u jižní hranice pozemku parc.č. 1936/3 o rozměrech 5,2 x 4,9 m
a výšce 2,8 m, krytý pultovou střechou. Objekt není napojen na inženýrské sítě.
- samostatně stojící objekt řadových garáží u jihozápadní hranice pozemku parc.č. 1936/3 o rozměrech
15,8 x 6,7 m a výšky 3,8 m, krytý pultovou střechou. Objekt není napojen na inženýrské sítě.
- samostatně stojící zapuštěná dvougaráž v jihozápadní části pozemku parc.č. 1936/3, stojící na
samostatných pozemcích parc. č. 1936/4 a 1936/5 o rozměrech 7,8 x 6,5 m a výšce 2,4 m, krytá
pultovou střechou. Objekt není napojen na inženýrské sítě.
Stavební úřad podle § 128 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") rozhodl dne OV/026497/2018/Hr usnesením
o projednání věci v řízení a současně vyzval stavebníka k doplnění podkladů. Řízení o odstranění stavby
je zahájeno dnem podání ohlášení.
Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona a podle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy,
oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení
řízení o povolení odstranění stavby a žádá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby, úřední dny: PO a ST 8:00 - 11:30 a 13:00 17:00).
Osobám neznámého pobytu nebo sídla oznamuje stavební úřad zahájení řízení v souladu s § 25
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“)
doručením veřejnou vyhláškou.
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Stavební úřad upozorňuje stavebníka, že před vydáním rozhodnutí je nutno zaplatit správní poplatek ve
výši 500 Kč podle položky 18 odst. 12 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Platbu lze
uskutečnit buď v hotovosti v pokladně Úřadu MČ Praha 2, nebo převodem na účet 19-2000758339,
bankovní kód 0800, KS 0379, VS 9181180613, SS 0264972018 nebo složenkou typu „A“ na stejný účet
s uvedením stejných bankovních symbolů.
Doklad o zaplacení správního poplatku je nutné předložit stavebnímu úřadu před vydáním
rozhodnutí dle § 5 odst. 5 zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Helena Dřízhalová
vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 2

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
A. Účastníkům stavebního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – osobám neznámého pobytu
nebo sídla dle § 25 odst. 1 správního řádu – veřejnou vyhláškou:
Karolina Breitenmoser,
B. Účastníci řízení (doporučeně do vlast.rukou fyzické osoby, doporučeně na dodejku právnické
osoby):
1. PROFING ML s.r.o., IDDS: 4v5wxy3
zastoupení pro: ARMIDA REAL ESTATE s.r.o., Žitná 564/14, 120 00 Praha 2
2. Generální finanční ředitelství, IDDS: p9iwj4f
3. Wenaas Hotel Prague s.r.o., IDDS: mchrne2
4. MUDr. Filip Šorm, Malá Štěpánská č.p. 1929/9, 120 00 Praha 2-Nové Město
5. Městská část Praha 2, zast. Ing. arch. Václavem Vondráškem, nám. Míru č.p. 600/20, 120 00 Praha 2
6. EuroAgentur Hotels & Travel a.s., IDDS: 229ctmp
dotčené orgány (doporučeně):
7. Oblastní inspektorát práce pro hl.m.Prahu, Kladenská č.p. 103/105, 160 00 Praha 6
8. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
9. Hygienická stanice hl. města Prahy, IDDS: zpqai2i
10. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
11. Úřad městské části Praha 2, Odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 600/20, 120 00 Praha 2
ostatní:
12. referent
Úřad městské části Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
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