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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 264/2018-OV/NO
Sp.zn.: UMC P19 7964/2017
Vyřizuje: Bc. Nováková
e-mail: Novakova.michaela@kbely.mepnet.cz
telefon: 286 852 470

V Praze dne 25.1.2018

S
p -----------------K Radonicům

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 11.12.2017 podala společnost ZAVOS s.r.o. IČ: 60203013, sídlem Vinohradská
28/2516 Praha 2, která zastupuje na základě na základě plné moci ze dne 16.2.2011
stavebníka Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1, u zdejšího
stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu nazvanou

„Stavba č. 3136-TV Satalice, etapa 0021 – K Radonicům“
na pozemcích parc. č. 987/1, 974, 973/1, 44/2, 87/1, 975, 972/1, 72/1, 96/1, 971, 86, 102/2,
977, 108, 986, 76, 85 v kat. území Satalice, obec Praha, ulici K Radonicům v Praze 9 –
Satalice.
Předmětem stavebního řízení jsou stavební úpravy komunikace K Radonicům. Stavba
zahrnuje úpravu uličního profilu ulice K Radonicům v délce cca 394m od okružní křižovatky
až před křižovatku s ulicí K Rybníčku díl 1. (úpravy křižovatky s ulicí K Rybníčku není
součástí žádosti). Základní šířka komunikace v 1. dílu bude 7m s šířkou jízdních pruhů 3,5m,
s rozšířením v mezi 210m a 270m (u autobusové zastávky) až na 8m. Šířka chodníků bude
1,5m – 2,5m. Dále budou v 1. dílu umístěna podél komunikace podélná parkovací pásy šířky
2,0m a 2,2m, zastávkový záliv, obratiště, sjezdy z pozemní komunikace na sousední
pozemky, odvodnění povrchu komunikací do odvodňovacích příkopů. Součástí stavby
komunikace je úprava přilehlých zelených ploch.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů příslušný, podle § 15 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,
oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení
a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního
jednání a místního šetření.
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Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popřípadě navrhnout důkazy a dotčené
orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska nejpozději do 12 dnů od doručení, jinak k nim
nebude přihlédnuto.
Do podkladů rozhodnutí (žádost, dokumentace a stanoviska dotčených správních
úřadů) lze nahlížet v kanceláři odboru výstavby Úřadu městské části Praha 19,
Železnobrodská 825, Praha 9 – Kbely v úřední hodiny (Po., st. 8,00-12,00 a 13,00-17,30, út.
čt. 8,00-12,00). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou
plnou moc.
Poučení:
a) Účastník stavebního řízení může 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.
b) Osoba, která je účastníkem stavebního 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.
c) Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení
jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah
uvedený v bodě a) a b), se nepřihlíží.
d) K připomínkám a námitkám, 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.

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

Doručí se:
Účastníkům stavebního řízení (do vlastních rukou):
1) ZAVOS s.r.o., sídlem Fr. Kadlece 16, Praha 8
2) MČ Praha – Satalice
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.
Účastníkům stavebního řízení veřejnou vyhláškou:
3) Majitelé pozemků parc. č. 3, 1, 10, 12, 32, 30, 45, 46, 71/2, 70, 72/2, 76, 85, 84, 83/3,
83/4, 38, 39/1, 39/3, 36, 41/3, 41/2, 34, 35, 267, 43, 44/1, 976, 97, 96/1, 95/1, 93, 92/1,
91/2, 89, 91/1, 88, 107/3, 107/5, 107/6, 107/2, 105/2, 105/1, 106, 107/1, 925 v k.ú.
Satalice a staveb na nich (čp. 78, 81, 96, 102, 85, 93, 109, 108, 364, 18, 23, 391, 17,
421, 84, 305, 27, 326, 28, 20, 94, 698, 97, 98)
4) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha – Žižkov,
5) Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U
plynárny 500/44, 14000 Praha – Michle
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6) PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 15000 Praha – Smíchov
7) TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2-Vinohrady
8) T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
9) UPC Česká republika, s.r.o. Závišova 5, 140 00 Prha 4¨
10) Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
11) Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
Dotčeným orgánům:
12) OŽPD ÚMČ Praha 19 – zde
13) Policie ČR – DI - dat. zprávou
14) MHMP - OCP– dat. zprávou
Na vědomí:
15) Úřad městské části Praha – Satalice - úřední deska - pro informování účastníků řízení
zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o vyvěšení
16) TSK a.s.
17) Stavební archiv

Stránka 3 z 3

