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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

-   Odbor územního rozvoje a výstavby   - 
Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 154644/2020/OV.Ši  Praha, dne 2.6.2020 

Č.jedn.:     MCP8 157837/2020 Dolní Chabry/d 587 

Vyřizuje:   Šimek Pavel 
 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI 

 

, Praha 8, 184 00  Praha 84 

(dále jen "stavebník") dne 27.5.2020 podala žádost o prodloužení platnosti společného rozhodnutí  
na stavbu: 

"Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího rodinného domu  
Počeradská Praha, Dolní Chabry a stavba samostatné garáže " 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.  v katastrálním území Dolní Chabry. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti společného rozhodnutí spis.zn. MCP8 

Hom, č.j.: MCP8 1 ze dne 15.10.2015, které nabylo právní moci  
dne 19.5.2016. 
 

Stavba obsahuje: 

• stavební úpravy stávajícího rodinného domu s jednou bytovou jednotkou v souvislosti s přístavbou 

části objektu (rozšíření objektu na severní stranu) a nástavbou (zvýšení hřebene střechy o 0,65 m),  
o max. půdorysných rozměrech 13,80 x 8,00 m, max. výšce hřebene sedlové střechy + 7,95 m                        
a celkové zastavěné ploše 96,5 m2 

• stavbu garáže v severozápadním rohu pozemku parc. č.  k.ú. Dolní Chabry o max. rozměrech 
6,75 x 5,90 m a celkové zastavěné ploše 39,5 m2 

• dům je napojen na stávající přípojky vody, kanalizace, plynu, telefonu a elektrické energie, dešťové 
vody budou nově svedeny do retenční nádrže s přepadem do vsakovacího objektu. 

 

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a 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 vyhlášky č.55/2000 Sb., hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut 
hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") oznamuje podle § 115 odst. 4 a § 112 

odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení, ve kterém podle 

§ 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou 
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 8, odbor územního 
rozvoje a výstavby, úřední dny pondělí 8-12, 13-18 hodin, středa 8-12, 13-17 hodin). 

Upozornění: 
V průběhu řízení (před vydáním rozhodnutí) je nutno, aby stavebník doložil stavebnímu úřadu doklad                               
o zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položky 18 odst. 2 ve výši 1.000 Kč. 
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Poučení: 
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném 
termínu, jinak se k nim nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 

 

 

 

 

Ing. Pavel Kryštof 
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 

 

 

 

Příloha – složenka k uhrazení správního poplatku  
 

 

Obdrží: 
Doporučeně do vlastních rukou: 
1
  

2
3
4
5
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10. Obec Hlavní město Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 

11. Městská část Praha - Dolní Chabry, IDDS: ztib27j 
 

Doporučeně: 
12. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

13. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

 

Co: 

spis 

evidence 

 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá Šimek Pavel. 


