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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19
Úřad městské části Praha 19
se sídlem: Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbel y

odbor výstavby – stavební úřad
detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha 9 – Kbely
Telefon: 286 852 470, IDS: ji9buvp
Č.j.: P19 542/2020-OV/VE
Sp.zn.: SZ P19 23/2020
Vyřizuje: Ing. Stanislav Verner
e-mail: Verner.Stanislav@kbely.mepnet.cz
telefon: 286 852 470

V Praze dne 13.02.2020

K
-------------------------ČOV

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Hlavní město Praha,
IČ 00064581,
Mariánské náměstí 2/2,
110 00 Praha.

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
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 ve znění pozdějších
předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 2.1.2020 podal stavebník Hlavní město Praha, se sídlem
Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha, která je v této věci zastoupená společností ZAVOS
s.r.o., IČ 60203013, Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8 dle plné moci (dále jen
"žadatel"), a na základě posouzení tohoto podání vydává, podle § 79, § 94a až § 94i
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v navazujícím řízení podle zák.č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby
nazvané

„Stavba č. 0093 – TV Kbely, etapa 0028 – ČOV Kbely“
(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 1974, 1975/1, 1975/2, 1975/25, 1976/1, 1976/7, 1976/8,
1976/9, 1976/33, 1976/34, 1976/35, 1976/36, 1976/37, 1976/38 v k.ú. Kbely, p.č. 641/29,
641/32, 641/34, 641/38, 641/39, 641/98, 641/148 v k.ú. Satalice a p.č. 1574/1 v k.ú. Vinoř,
obec Praha, v stávajícím oploceném areálu PČOV KBELY, Mladoboleslavská 758, Praha 9.
Druh a účel umisťované stavby: Pro navýšení kapacity stávající pobočné ČOV Kbely,
z jmenovité kapacity 9674 ekvivalentních obyvatel (EO) na 18667 EO (v I. etapě) resp. 28000
EO (v II. etapě) budou stávající objekty adaptovány a doplněny o nové části technologie
(např. třetí linku). Předmětem umístění jsou objekty obou etap situované na výše
vyjmenovaných pozemcích stávajícího areálu (tj. bez objektů a opatření na stokové síti).
V areálu dojde ke zvýšení zastavěné plochy cca o 900 m2 a obestavěný prostor naroste o
1550 m3. V první etapě budou intenzifikovány stávající dvě biologické linky, které budou
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v druhé etapě doplněny o novostavbu linky třetí. Před zahájením prací na novostavbě třetí
linky budou odstraněny stavby dočasné, nacházející se v tomto prostoru.
Umístění stavby na pozemku: Předmětem umístění stavby je soubor členěný na 31
stavebních objektů. SO 01 Spojná komora, lapák štěrku a oddělovací komora se umísťuje
v původních záborech navýšených o zpevněnou manipulační plochu pro kontejnery na
shrabky. Původně odkrytý objekt bude opatřen zakrytováním a dezodorizací. SO 02 Jemné
česle na přítoku DN 550. Na vedlejším přítoku z Kbel bude umístěn nový nadzemní
zastřešený objekt s jemnými strojními česlemi. SO 03 Rozšíření šnekové čerpací stanice.
Navrhuje se rozšíření západním směrem o jeden šnek a ovládání čerpaného množství pomocí
frekvenčních měničů. SO 04 Hrubé předčištění. Bude situován v stávající hale bez změny
záborů. SO 05 Nový oddělovací a rozdělovací objekt pro linky 1, 2, 3. SO 06 Stávající
biologické linky (regenerace). SO 07 Stávající biologické linky (aktivace). SO 08 Nová
biologická linka – nová aktivace. SO 09 Nový objekt skladování a dávkování chemických
látek. SO 10 Nové podélné dosazovací nádrže (3 linky) včetně nádrže přebytečného kalu. SO
11 Prodloužení kolektoru mezi dosazovacími nádržemi 1 a 2. SO 12 Nová čerpací stanice
vratného a přebytečného kalu. SO 13 Nová jímka přebytečného a sváženého kalu. SO 14
Nový měrný objekt. SO 15 Demolice. SO 16 Terénní a sadové úpravy. SO 17 Spojovací
potrubí. SO 18 Přeložky. SO 19 Areálová kanalizace. SO 20 Komunikace a zpevněné plochy.
SO 21 Slaboproudé rozvody. SO 22 Silnoproudé rozvody. SO 23 Rozšíření veřejného
osvětlení. SO 24 Obnova oplocení. SO 25 Výústní objekt – rekonstrukce. SO 26 Nová
rozpínací stanice. SO 28 Nový objekt přejímací stanice odpadů. SO 29 Nové objekty
dezodorizace. SO 30 Rozšíření objektu skladování kalů. SO 31 Rozšíření objektu zpracování
kalů. SO 32 Rozšíření objektu zahuštění kalů. Předmětem umístění stavby „Stavba č. 0093 –
TV Kbely, etapa 0028 – ČOV Kbely“ nejsou související opatření na kanalizační síti a
revitalizace Vinořského potoka (tj. související investice mimo oplocený areál PČOV Kbely).
Pozice č. SO 27 není obsazena.
Určení prostorového řešení stavby: Stavba včetně dočasných záborů a zařízení staveniště se
nachází v oploceném areálu PČOV Kbely. Mimo oplocený areál zasahují pouze hlavní
vyústní objekt a vyústní objekt bezpečnostního přepadu dešťového odlehčení (stávající bez
změny polohy). Stávající i nově umístěné objekty nepřesáhnou výškovou úroveň 275 m
n.m.Bpv. Vzhledem k tomu, že oplocený areál obklopují veřejně přístupné plochy orné půdy a
krajinné zeleně, stavební úřad upouští od písemné specifikace jednotlivých odstupů
umisťovaných objektů od souseda (hranice stavebního pozemku).
Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Přímými sousedy areálu stavby jsou pozemky
p.č. 1976/6, 2148/3, 2148/4, 2148/5, 2095/1, 2095/2 v k.ú. Kbely, p.č. 641/143, 641/98,
641/36, 641/37, 641/35, 641/33, 641/28, 641/30 v k.ú. Satalice a p.č. 1574/3 v k.ú. Vinoř.
Stávající přístupová komunikace prochází po pozemcích p.č. 2095/1 a 2095/2 v k.ú. Kbely až
k silnici II/610 (ul. Mladoboleslavská). Další podklady a dokumenty, které byly pořízeny
v průběhu zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů a byly zveřejněny podle § 16 tohoto zákona, pod
kódem záměru PHA990 v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) nebo na stránkách
MŽP (www.mzp.cz/eia).
Pro umístění stavby a projektovou přípravu DSP se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Grafická příloha s názvem
„C.2 Katastrální situační výkres“ v měřítku 1:1000 byla vypracována v 01/2019
odpovědným projektantem Ing. Petrem Kubou Ph.D. ve společnosti Sweco Hydroprojekt
a.s. Praha pod IČD 19/5977/001/03/00/00 ve verzi změna č.1 a číslo přílohy 002. Pro
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

přesnější lokalizaci jednotlivých objektů může být užita podrobnější situace
„C.3 Koordinační situační výkres“ v měřítku 1:500, vypracovaná v 01/2019 odpovědným
projektantem Ing. Petrem Kubou Ph.D. ve společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Praha
pod IČD 19/5977/001/03/00/00 ve verzi změna č.1 a číslo přílohy 003.
Budou dodrženy podmínky stanoviska OOP MHMP č.j. MHMP 1871772/2019 ze dne
2.10.2019 dotýkající se ochrany ÚSES. Podrobnosti budou řešeny s kontaktní osobou
Ing. Martin Čížek (236 005 811, martin.cizek@praha.eu) a minimálně 30 dní před
zahájením stavby bude mezi příslušnými odbory MHMP uzavřena smlouva o výpůjčce
(nutno upřesnit ve stavebním řízení).
Použití výškové mechanizace a jeřábů bude samostatně projednáno dle podmínek
závazného stanoviska MO SEM, ze dne 10.10.2019, č.j. 109416/2019-1150-OÚZ-PHA.
Trvalé objekty nepřesáhnou výškovou úroveň stávajícího objektu, tj. 275 m n.m.Bpv.
Kácení dřevin a náhradní výsadby budou provedeny podle podmínek závazného
stanoviska OŽPD ÚMČ Praha 19, č.j. P191334/2019/OŽPD/We ze dne 12.8.2019.
Vnitřní kanalizace bude v podrobnosti DSP řešena jako oddílná s odvedením splaškových
odpadních vod (sociální zázemí, manipulační plochy) do přítoku PČOV a srážkových
vod bez rizika kontaminace (střechy, čisté komunikace) do odtoku z PČOV.
V DSP bude řešena mimo plánu organizace staveništní dopravy i bezmotorová doprava
(průchod pro pěší a cyklisty podél potoka) a doprava v klidu.
Další stupeň PD (DSP nebo DZS) bude předložen PREdistribuce a.s. k odsouhlasení
požadovaného rezervovaného příkonu.
Vyvolané přeložky sítí elektronických komunikací (SEK) provede vždy její vlastník
(CETIN a.s.) na základě smlouvy a na náklady subjektu, který překládku SEK vyvolal.
Podmínky pro přípravu záměru a územní řízení vyplývající z posouzení vlivů záměru na
životní prostředí (EIA) jsou splněny. I nadále platí podmínky vyplývající pro stavební
řízení a realizaci záměru ze „Závazného stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní
prostředí“ vydané Oddělením posuzování vlivů na životní prostředí, Odboru ochrany
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy pod č.j. MHMP 68106/2018 dne 25.4.2018.

Odůvodnění:
Dne 2.1.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žádost byla
doložena potřebnými podklady a přílohami.
Stavební úřad oznámil dopisem ze dne 3.1.2020 pod č.j. P19 41/2020-OV/VE zahájení
územního řízení a současně v souladu s ustanovením § 9b zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů informoval o skutečnosti, že se jedná
o navazující řízení. Tato informace byla zveřejněna formou veřejné vyhlášky po dobu 30 dní
s prvním dnem vyvěšení 3.1.2020.
Správní úřad dále podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního
jednání (s odkazem na předchozí veřejné projednání v rámci procesu zjišťovacího řízení,
protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost s přílohami poskytovala dostatečný
podklad pro posouzení záměru) a stanovil, že ve lhůtě do 30 dní od prvního dne vyvěšení
mohou účastníci řízení nahlížet do spisu, uplatnit své námitky, dotčené orgány doplnit svá
vyjádření i závazná stanoviska, a dotčená veřejnost dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů předložit své připomínky.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost,
projednal ji s účastníky řízení, veřejností i dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Dne 24.1.2020 bylo pod
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č.j. P19 635/2020 doručeno souhlasné závazné stanovisko č.j. MHMP 112900/2020 ze dne
21.1.2020 (tzv. verifikační stanovisko) osvědčující, že nedošlo ke změnám záměru a podklady
pro územní rozhodnutí odpovídají podkladům projednaným v rámci předchozího posouzení
v procesu EIA i podmínkám vysloveným při zjišťovacím řízení. Verifikační stanovisko
konstatuje, že v dokumentaci byly provedeny změny potřebné pro splnění podmínek z
původního stanoviska k EIA (předcházejícího navazujícímu řízení) a současně nebyly
provedeny změny vyžadující revizi posouzení.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Dále
zkontroloval, že do předložených podkladů byly zapracovány podmínky ochrany životního
prostředí obsažené ve stanovisku EIA týkající se dané fáze. Při posuzování záměru bylo
postupováno v souladu s Metodickou pomůckou k navazujícím řízením ve smyslu zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí vedeným podle stavebního zákona, vydanou odborem
stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v listopadu 2016 s tím, že při interpretaci
byly respektovány legislativní změny v odkazovaných právních předpisech.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Právo provést stavbu:
Vlastnictví pozemků a předmětné stavby bylo osvědčeno v katastru nemovitostí pro
hl.m. Prahu, v k.ú. Kbely na LV 1170, v k.ú. Satalice na LV 500 a v k.ú. Vinoř na LV 523.
Dokumentaci zpracoval:
METROPROJEKT Praha a.s. a Sweco Hydroprojekt a.s., Ústředí Praha v lednu 2019.
Kontrolu DUR provedl Ing. Petr Kuba, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství
ČKAIT 0009820.
Stanoviska sdělili:
-

UZR MHMP, ze dne 17.6.2019 č.j. MHMP 1088064/2019
IPR Praha, , ze dne 28.6.2019, č.j. 6457/19
ODA MHMP, ze dne 8.3.2019, č.j. MHMP-443166/2019/O4/Šv
OCP MHMP, ze dne 15.5.2019, č.j. MHMP 853833/2019
OPP MHMP, ze dne 16.5.2019, č.j. MHMP 400515/2019
BEZ MHMP, ze dne 7.6.2019, č.j. MHMP 1093665/2019
HS, ze dne 12.3.2019, č.j. HSHMP 10101/2019
OŽPD ÚMČ Praha 19, ze dne 12.8.2019, č.j. P19 1334/2019/OŽPD/We
Policie ČR, odbor služby dopravní policie, ze dne 11.3.2019, č.j. KRPA-78818-1/ČJ2019-0000DŽ
HZS Hl.m.Prahy, ze dne 18.3.2019, č.j. HSAA-2231-3/2019
TSK a.s., ze dne 7.5.2019, č.j. TSK/06728/19/5110/KA
PVS a.s., ze dne 5.6.2019, č.j. 00876/19/2/02
PVK a.s., ze dne 17.7.2019, č.j. PVK 32776/ÚTPČ/19
Povodí Labe s.p., ze dne 11.4.2019, č.j. PLa/2019/008259
PPD a.s., ze dne 20.3.2019, č.j. 2019/OSDS/01707
PRE Distribuce a.s., ze dne 18.3.2019, č.j. 300063465_32_19
Technologie hl.m. Prahy a.s., ze dne 4.6.2019, č.j. 4331/19
CETIN a.s., ze dne 30.5.2019, č.j. 648881/19
OOP MHMP, ze dne 25.4.2018, č.j. MHMP 608106/2018
OOP MHMP, ze dne 2.10.2019, č.j. MHMP 1871772/2019
MO SEM, ze dne 10.10.2019, č.j. 109416/2019-1150-OÚZ-PHA
OOP MHMP – oddělení posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 21.1.2020,
č.j. MHMP 112900/2020
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Žadatel dále předložil kladná vyjádření provozovatelů veřejné komunikační sítě s
působností na území hl. m. Prahy o existenci podzemních vedení komunikačních sítí ve
staveništi podle § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, které
mu sdělil odbor výstavby Úřadu MČ Praha 19, a které jsou součástí spisu.
Účastníci řízení:
Dle směrnice MMR a odkazovaných zákonů (tj. § 85 stavebního zákona) s doručováním do
vlastních rukou:
- ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8
- Městská část Praha – Satalice, K Radonicům 81/3, Satalice, 19015 Praha 9
- Městská část Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
- MČ Praha 19 v zastoupení OMIBNH
- Hlavní město Praha OEVM, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
- Hlavní město Praha zast. IPR hl. m. Prahy
Dle směrnice MMR a odkazovaných zákonů (tj. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona)
s doručováním veřejnou vyhláškou:
- vlastníkům práv k pozemkům p.č. 1976/6, 2148/3, 2148/4, 2148/5, 2095/1, 2095/2
v k.ú. Kbely
- vlastníkům práv k pozemkům p.č. 641/143, 641/98, 641/36, 641/37, 641/35, 641/33,
641/28, 641/30 v k.ú. Satalice
- vlastníkům práv k pozemkům p.č. 1574/3 v k.ú. Vinoř
- dotčená veřejnost dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
Účastníci přihlášení v režimu dotčené veřejnosti:
Ve lhůtě dle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny neuplatnila
žádná osoba své právo na zařazení mezi účastníky zahájeného navazujícího územního řízení.
Dne 31.1.2020 pod č.j. P19 839/2020 bylo doručeno „Oznámení o přihlášení se jako účastník
navazujícího územního řízení ve věci umístění stavby nazvané Stavba č. 0093 – TV Kbely,
etapa 0028 – ČOV Kbely“, podané jednatelem Petrem Beranem za Spolek Občané Satalic za
udržení životního prostředí, Šimkova 660/20, 190 15 Praha 9 – Satalice (dále jen Spolek).
Spolek se tak stává účastníkem navazujícího řízení v souladu s § 9c zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vypořádání s námitkami účastníků:
Stavební úřad neobdržel v rozhodném období pro podávání námitek žádný listinný podnět
dotčené veřejnosti, účastníků řízení ani změnu dříve vydaných vyjádření a stanovisek DOSS.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí při nahlížení do spisu:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Právo nahlížet do spisu nevyužili jak účastníci řízení, tak i dotčená veřejnost.

Stavebníkovi se připomíná:
- Oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve
znění pozdějších předpisů.
- Brožura „Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování“ je k dispozici na
úřadu Městské části Praha 19 a na oddělení preventivní ochrany BEZ MHMP.
- V řešeném území se nacházejí mladé dřeviny a výsadby křovin (nepodléhající režimu
povolení OŽPD ÚMČ Praha 19) realizované s podporou z dotačních titulů na obnovu,
ochranu a rozvoj ÚSES. Po dobu výstavby je potřeba zajistit jejich ochranu a případná
poškození adekvátním způsobem kompenzovat.
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s
ověřenou grafickou přílohou.
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-

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, pokud rozhodnutí bylo
uplatněno v době své platnosti v navazujícím řízení nebo byla rozhodnutím udělená práva
konzumována.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a
dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu, odboru výstavby Úřadu MČ Praha 19.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85
odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

otisk úředního razítka

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

Správní poplatek byl vyměřen podle pol. č. 17 bod 1 písm. h zákona č. 634/2004, o správních
poplatcích v platném znění ve výši 3000,- Kč a byl zaplacen před vydáním tohoto rozhodnutí.
Při vyměřování poplatku bylo ověřeno, že předmětná stavba se nenachází v aktuálně platném
seznamu veřejně prospěšných staveb s ohledem na skutečnost, že podle zákona č. 634/2004, o
správních poplatcích v platném znění jsou veřejně prospěšné stavby realizované územním
samosprávným celkem od poplatku dle položky 17 osvobozeny.
Příloha pro žadatele k vyzvednutí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí:
- Ověřené paré dokumentace stavby
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 19
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na elektronické úřední desce ÚMČ Praha 19
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MČ Praha – Satalice, bez účinku doručení
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MČ Praha – Vinoř, bez účinku doručení
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Doručí se účastníkům řízení (listinou nebo datovou zprávou):
- ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8
- Městská část Praha – Satalice, K Radonicům 81/3, Satalice, 19015 Praha 9
- Městská část Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9
- Městská část Praha 19, v zastoupení OMIBNH
- MHMP OEVM, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
- Hlavní město Praha, zastoupená IPR hl. m. Prahy
Doručí se účastníkům řízení (veřejnou vyhláškou):
- vlastníkům práv k pozemkům p.č. 1976/6, 2148/3, 2148/4, 2148/5, 2095/1, 2095/2
v k.ú. Kbely
- vlastníkům práv k pozemkům p.č. 641/143, 641/39, 641/98, 641/36, 641/37, 641/35,
641/33, 641/28, 641/30 v k.ú. Satalice
- vlastníkům práv k pozemkům p.č. 1574/3 v k.ú. Vinoř
- dotčené veřejnosti (spolku přihlášenému postupem dle zákona č. 100/2001 Sb.)
Dotčeným orgánům (listinou nebo datovou zprávou):
- OŽPD ÚMČ Praha 19
- MHMP OCP
- MHMP Odbor bezpečnosti
- MHMP Odbor územního rozvoje
- HZS hl.m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2
- HS hl.m. Prahy, Rytířská 12/404, Praha 1
- MO-SEM
- MŽP
Na vědomí:
- OKS
- Stavební archiv
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