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Městská část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5

184 00 Praha 8

Žádost o vystavení smlouvy o výpůjčce komunikace jako podklad pro rozhodnutí o připojení
objektu k místní komunikaci Odborem dopravy UMČ Praha 8

Žádám o vystavení smlouvy o výpůjčce komunikace na základě Vašeho Usnesení Rady
MČPraha - Dolní Chabry č. 778/21/RMČze dne 11.10.2021

Žadatel:
Fyzická osoba: Ka

Zplnomocněný zástupce:
Právnická osoba: ...Domya projekty s.r.o.......... IČ: .10664009 * IDDS: fpnerd6
Adresa/sídlo: ...... ČpA3. .
Kontaktní osoba:... Ing.arch. Jan Linhart, jednatel..........

Adresa kanceláře: Domy a projekty s.r.o., Běhounkova 2344/27, 158 00 Praha 5
email: domyaprojekty ©email.cz

Adresa objektu připojení:

Ulice: ...Žďárská................... č.p.: ... 581... ČO.26Katastrální území: ............ Dolní Chabry...................... č. Parcelní: ...... 1474/6, 1560........

Příloha:

=©Usnesení RMČ
= PM

nehodící se škrtněte

V Praze dne ...29,11.2021....

podpis/razítko žadatele (oprávněné osoby)



Plná moc
Já, níže podepsaný stavebník a vlastník pozemků p.č.1559 a 1560, a dále staveb na uvedených
pozemcích, tj. RD č.p.581 a drobných staveb, kat.úz. Dolní Chabry, hl.m. Praha:

K

uděluji pínou moc
společnosti: Domy a projekty s.r.o., č.p. 43, 335 01 Srby, IČ: 106 64 009, IDDS: fpnerd6,
zastoupené jednatelem: Ing. arch. JAN LINHART,

k zastupování:
v úkonecha v přebírání příslušných listin, a dokumentů v celém Společném řízení, resp.
společném souhlasu vedeném Odborem výstavby a územního rozvoje ÚMČ Prahy 8 ve věci
stavby: „NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVYRD č.p.581, ST. ÚPRAVY DROBNÝCH
STAVEB, PRAHA8 - DOLNÍ CHABRY“, jakož i k vyřízení potřebných stanovisek dotčených
orgánů státní správy a správců sítí;

k zastupování:
v úkonech a v přebírání příslušných listin, a dokumentů v celém správním řízení Rozhodnutí o
připojení na komunikaci vedeném Odborem dopravy ÚMČ Prahy 8 ve věci výše uvedené
stavby, v tomto případě rozšíření vjezdu na pozemek p.č.1560 z ulice Žďárská (pro vjezd na
pozemek), jakož i k vyřízení potřebných stanovisek Policie ČR a správy majetku městské části;kzastupování:ve všech právních úkonech a v přebírání příslušných listin, a dokumentů v celém správním řízení
vedeném Odborem výstavby a územního rozvoje ÚMČ Prahy 8 o povolení výjimky z nařízení
č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví obecné požadavky na využívání územía technické

požadavky na stavby v hlavním městě Praze (,„pražské stavební předpisy“) ve věci stavby
„NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p.581, ST. ÚPRAVY DROBNÝCH

STAVEB, PRAHA 8 - DOLNÍ CHABRY“.

V Praze dne 17.09.2021 p. K „dl
Plnou moc přijímám v Praze dne 17.09.2021 Ing. arch. Jan Linh



Městská část Praha-Dolní Chabry

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DOLNÍ CHABRY

Usnesení
Rady městské části Praha-Dolní Chabry

Číslo 778/21/RMČ
ze dne 11.10.2021

Žádost o souhlas vlastníka pozemku s rozšířením připojení objektu k místní
komunikaci

Rada městské části Praha-Dolní Chabry

I.|bere na vědomí- Žádost o souhlas vlastníka pozemku s rozšířením připojení objektu k místní
komunikaci, ulice Žďárská č.p. 581/6, parcelní číslo 1560 k. ú. Dolní Chabry

-©stanovisko Komise Stavební a Dopravní ze dne 29.9.2021

IT.©souhlasí-© S projektovou dokumentací „Situace rozšíření připojení na pozemní komunikaci“
pro účely stavebního řízení, kterou vypracoval Ing. arch. Jan Linhart, autorizační
osvědčení č. 0012129 za podmínek:

-©S uzavřením smlouvyo výpůjčce komunikace

-©sohlášením záboru veřejného prostranství v průběhu realizace stavby

HI©pověřujestarostku podpisem přiložené situace

IV.©ukládáÚMČodeslat usnesení
Termín: 10 pracovních dnů

Mgr. Kateřina Šilhová Šálřánko
starostka MČ

'á J UDÍ. Milan Golas
NUp 1. místostarosta MČ


