MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Č.j.: OV/091153/2018/Hna

Praha, dne 9.7.2018

D-145/6
Vyřizuje: Ing.arch. Hnátková, tel.: 236 044 323

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Ing. Zdeněk Horáček, nar. 31.5.1953, Ladova 193/62, 353 01 Mariánské Lázně
(dále jen "žadatel") dne 30.5.2018 podal žádost o dodatečné povolení stavby a dne 6.6.2018 žádost o povolení
výjimky z obecně technických požadavků na stavbu :
jednopodlažní nástavba na garáži u domu č.p.145
Praha 2 - Vyšehrad, Neklanova 14
na pozemcích parc. č. 204/12 a parc. č. 203/2 v katastrálním území Vyšehrad. Objekt garáže je ve vlastnictví
žadatele.
Předmětem řízení je jednopodlažní nástavba zázemí na garáži provedená bez povolení stavebního
úřadu.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby, 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 podle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v souladu
s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje
zahájení řízení podle stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle § 49 odst. 1
správního řádu nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den
7. srpna 2018 (úterý) v 8.30 hodin,
se schůzkou pozvaných před domem Neklanova 14.
Stavební úřad žádá účastníky řízení, aby nejpozději při ústním jednání uplatnili své námitky. 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.
Poučení:
Výslovně se upozorňuje, že pokud účastník řízení námitky uplatní po konání ústního jednání, stavební úřad k
nim podle § 112 odst. 1 stavebního zákona nepřihlédne.
Dle § 114 stavebního zákona může účastník řízení 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 § 109 písm. g), 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 řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci
území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
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Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě
podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc splňující náležitosti
§ 33 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.

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:
Účastníci řízení (doporučeně do vlast.rukou fyzické osoby, doporučeně na dodejku právnické osoby)
1. Irena Heuser-Gibiecová, Neklanova č.p. 145/14, Praha 2-Vyšehrad, 128 00 Praha 28
2. Šárka Runkas Lahodná, Finská č.p. 577/5, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
ostatní:
3. referent
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