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      chodník Bohdanečská

O Z N Á M E N Í
Z A H Á J E N Í  S P O L E Č N É H O  Ú Z E M N Í H O  

A  S T A V E B N Í H O  Ř Í Z E N Í
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, jako stavební úřad příslušný podle § 13

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dopisem ze dne 8.7.2019 žádost o
vydání  společného  rozhodnutí  o  umístění  stavby  a  stavební  povolení  akce  nazvané
„Novostavba  chodníku  ulice  Bohdanečská“  na  pozemcích  p.č. 684,  685,  674/6,  674/8,
674/5, 404/28, 404/29 a 404/1 v k. ú. Vinoř, kterou podala společnost ARCHIDE CZ s.r.o.,
Hvožďanská 2053/3,  148 01 Praha 4, která  zastupuje  stavebníka  Městskou část  Praha
Vinoř, Bohdanečská 97, 197 17 Praha 9 – Vinoř. Na základě předpokladu, že podklady jsou
dostatečné  a  úplné  k posouzení  záměru  bylo  podle  §  94 m zahájeno  společné územní  a
stavební řízení ve věci umístění stavby nazvané:

„Novostavba chodníku ulice Bohdanečská“ 

na pozemcích p.č. 684, 685, 674/6, 674/8, 674/5, 404/28, 404/29 a 404/1 v k. ú. Vinoř, obec
Praha, v úseku ulice Bohdanečská od západního okraje souvislé zástavby Vinoře po vjezd do
Ctěnického areálu. 

Předmětem investiční akce je chodník severně od silničního tělesa ulice Bohdanečská
v úseku od západního okraje souvislé zástavby Vinoře po vjezd do Ctěnického areálu. Šířkové
poměry jsou voleny s ohledem na budoucí doplnění chodníku po jižní straně předmětného
úseku. Chodník navazuje na stávající zpevněné plochy a již vybudovaný úsek přes větší část
pozemku p.č. 674/5 v k. ú. Vinoř. U památného stromu je část úseku chodníku vedena jako
lávka  z pororoštů  nad  vystouplými  kořenovými  náběhy.  Ve  zbývající  části  je  chodník
z betonové dlažby odvodněné příčným spádem k vsaku do přilehlého zeleného pásu.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští stavební úřad dle § 94 m
stavebního zákona od ústního jednání i místního šetření. 

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě navrhnout důkazy a dotčené
orgány mohou uplatnit  svá závazná stanoviska v souladu s ustanovením § 94 m stavebního
zákona nejpozději  15 dní od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.  Do
podkladů rozhodnutí lze nahlížet v kanceláři zdejšího stavebního úřadu v návštěvní dny (Po.
st. 8,00-12,00 a 13,00-17,30, út. čt. 8,00-12,00). 
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Poučení :

- Nechá-li  se  některý  z účastníků  řízení  zastupovat,  předloží  jeho zástupce  při  jednání
písemnou plnou moc (originál nebo ověřenou kopii).

- Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může
uplatňovat  námitky proti  projednávanému stavebnímu záměru,  dokumentaci,  způsobu
provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi
může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení  námitky k ochraně zájmů
obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
předpisu  zabývá.  K  námitkám,  které  nesplňují  uvedené  požadavky,  se  nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,  které zakládají  jeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

otisk úředního razítka Ing. Ivana  P e t e r k o v á
                                                                                                     vedoucí odboru výstavby

Doručí se:
Účastníkům společného územního a stavebního řízení :

- Městská část  Praha Vinoř,  zastoupená na základě plné moci ARCHIDE CZ s.r.o.,
Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha 4

- Hlavní město Praha, zastoupené IPR, Vyšehradská 52, 120 00 Praha 2 
- Městská část Praha Vinoř
- Bouda Vladimír, Cukrovarská 18, 25073 Přezletice 
- Chroustová Eva, Holotínská 405, Vinoř, 19017 Praha 9  
- Dvořák Pavel, Mladoboleslavská 73, Kbely, 19700 Praha 9
- Obec Přezletice, Veleňská 48, 25073 Přezletice
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., 
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
- PREdistribuce, a.s.
- PPD
- TSK hl. m. Prahy
- Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 29441 Dobrovice
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Dotčeným orgánům: 
- OŽPD ÚMČ Praha 19
- MHMP – OOP  
- MHMP – OPP 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie 
- HZS hl. m. Prahy 
- HS Hl.m. Praha

Na vědomí: 
- spis

P19 4862/2019-OV/VE Stránka 2 z 2


	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19
	se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely
	detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 – Kbely
	Č.j.: P19 4862/2019-OV/VE V Praze dne 30.07.2019 Sp.zn.: SZ P19 4406/2019
	Vyřizuje: Ing. Stanislav Verner
	e-mail: Verner.Stanislav@kbely.mepnet.cz
	telefon: 286 852 470 V



		2019-07-31T09:12:16+0200
	Ivana Peterková d70dadf7d78b8b3aa82b998a124466398f9fd94d




