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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 432099/2021/OV.Ši  Praha, dne 17.2.2022 

Č.jedn.:     MCP8 038008/2022 Dolní Chabry/p 1374/33, 1374/106, 1374/107 

Vyřizuje:   Šimek Pavel 

 

SDĚLENÍ 

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ 
 

 

G E N I U S spol. s r.o., IČO 14889803, Dopraváků 749/3, Praha 8-Dolní Chabry, 184 00  Praha 84, 

kterou zastupuje  

Ing. Alena Růžičková, IČO 67273033, nar.  
(dále jen "žadatel") podal dne 25.10.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

"Polyfunkční objekt SO 05 v areálu GENIUS I při ul. Dopraváků, Praha" 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 1374/33, 1374/106, 1374/107 v katastrálním území Dolní 
Chabry. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

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") oznámil opatřením čj.: MCP8 

504059/2021 ze dne 13.12.2021 zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém 
upustil od ústního jednání. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení pak své 
námitky do 15 dnů od doručení oznámení. 
Možnosti nahlédnout do spisu a předložené projektové dokumentace využila Městská část Praha Dolní 
Chabry, a to dne 28.12.2021. 

Dne 30.12.2021 podala námitky , zastoupená advokátní kanceláří DAVID & 

DAVIDOVÁ, jako účastník  řízení námitky, které byly dopisem ze dne 19.1.2022 vzaty zpět. Dále podala 
námitky Městská část Dolní Chabry, a to dne 30.12.2021. 

Stavebník s ohledem na námitky účastníka řízení dne 24.1.2022 doplnil své podání o následující 
podklady: 

- závazné stanovisko orgánu územního plánování, a to Odbor územního rozvoje MHMP ze dne 21.1.2022 

- akustickou studii k šíření hluku ze stacionárních zdrojů, vypracovanou expertní projektovou kanceláří 
A.W.A.L s.r.o. 

- aktualizovanou Souhrnnou technickou zprávu, doplněnou o vyhodnocení šíření hluku ze stacionárních 
zdrojů 

Na základě této nové skutečnosti stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") sděluje účastníkům řízení, že se 
mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 

15 dnů od doručení tohoto sdělení. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 8, odbor územního 
rozvoje a výstavby, úřední dny Po 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30; St 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00 hod.). 
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Poučení: 
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal 

práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Kryštof 
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 

  

 

Obdrží: 
Doporučeně do vlastních rukou (zástupce žadatele): 

1. Ing  

  

Doporučeně do vlastních rukou: 

2. S
3. T  

4. Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl.m.Prahy, IDDS: c2zmahu 

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

 

 

Doporučeně: 
6. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
7. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 
8. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

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

10. Magistrát hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h 

odbor ochrany prostředí 
odbor územního rozvoje  

  

 

Obyčejně: 
11. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

12. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

13. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

14. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

15. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu 
 

Na vědomí: 
16. G E N I U S spol. s r.o., IDDS: v8up46t (žadatel) 
 

Co: 

spis 

evidence 

 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá Šimek Pavel. 


