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OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO Řízmi

Nové Chabry Development s.r.o.. IČO 02627558. Klimentská 46/1216, 110 {NJ Praha 1.

kterou zastupuje společnost LOXIA a.s.. lCO 64949516. Perucká 26/2274. 1211 00 Praha 2

(dále jen "žadatcl") podal dm: 15.1.2016 211111151 o \ )dání územního rozhodnutí umístění 5111111}

21 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pl'lzfťmlšíl p111 xtax'hu nazvanou:

„Nové Chabry - fáze F a G“

Praha — Dolní Chabry

na pozemcích parc. č. 1374 31'). 131132. 1374 36. 137-137. 1371-141. 1374:1131. 1:74.344. Huml..

l'37—lf133. 1374 136. 1374 138. IS?—HM. 374 l93. 1311:1243 x kaíuxtrálním {1211:2111 Dolní Chabry.

Uvedeným dnem bylo zahájeno faremní řízení. Protože 21711111511 nebyla úplná :1 než? 111 doložena všemi

podklad; potřebnými kprojcdnání. byl Žadůlťl xyzxím kdoplnční. Žádost 2151111 doplněna dm:

29.5.2017.

Stavební úřad usnesením č.j. MC'PS 09625331117 ze dne 12.37.2017 spojil řízení v 1 3.1111111 územního

rozhodnutí o umístění stavby a řízení o dělení a scelování pozemku ve Snu—„lu unamwení „$ 1-11)

zákona č. SílOšEílíl—l Sb.. správní řád. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..spráx 111 1:111").

Předmětem záměru isou n 11.1 sun b1:

- $0.03 Objekt fáze F

- 80.04 Objekt lží/.c G

- $0.05 Objekt klub—kafé

- $0.06 Přípojka inženýrských S111 (kanalizace. mdm od. Nylonu“

- $0.07 Venkovní arcálm á daší'má a spíaškm 2'1 kanalizace. retenční nádrž. virus :1 a 131111!

- $0.08 Veřejné sítě — kabely NN. přeložka NN

- $0.09 Komunikace. chodník) a zpmnéné ploch). \cnkovní pan—kolem snění. komunikační

a dopravní napojení areálu. dopramí opatření. včetně osazení cit} hloh: m, lmmunikací 11a

pozemku parc.č. 137-1103 \ 11.11. Dolní Chal-sr)

- SO.lO Čisté terénní a sadmé {1131211} včetně dčlskóho hříště. oplocení. opc-mé S1611}. pergoly.

laviček a drobné architektur)

- 80.1 1 Arcálm éf'soukmmé osvětlení. \“cnkm ní artálm'č rozvody osvětlení

- 80.12 131611121121 \cřejného 11:11 šílení

— $0.13 Přeložkn slaboproudé přípojky

- 80.02 Zařízení staveniště — oplocení 51111131115216: Staveníšmí 11111111111} NN. kamšlmuc a má)
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Předmětem dělení a seelnvání pozemku:

- je dělení pnzemku a scelmání pnzemku parc.č. 1374.132. 1. 74_7. l =7442 1374138. 1374Il4l

& l374.'“'243 \“ k.ú. Dnlní Chabr}

1
Úřad městské části Praha 8. odbor územním 107101: 11 155121111}. jako stmební 111111.: příslušný podle

$13 111151.] pis—m. ef záknna C 183.3006 Sb.. \\ územním plánmání a btmeivním řádu. V1: znění

pozdějších předpisu (dále jen "st-.11 ební 711111011") n pndle vyhlášit) 1'2.st 2000 Sh. hl.m.Prahy. kterou

se vydává Statut hl.m.Prahy-. ve znění pozdějších předpisu (dále jen ”<11“ ehní uřntš' ‘1 aznamuje podle

§87 odst. l stawbníhu zákunn zahájení územního řízení \'e kterám upouští mí uštního jednáni.

:

Dotčené organ} mohou uplatnit 221111711151 513mmíska :1 učastníeí 1‘17.Cn1\é 111111111113 ti.:

15 dnu od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům. námitkám nebude přihlédnutím. líčastníci řízení

mohou nahlížet 111.1 podkladu nfí7hodnutí (l"řad městské části Praha 8. odbtw' (nemníhn rozvoje

a výstm b}. úřední tin) pnndčli 8 — 12. 13 — l8 hodin. střetla 8 — ll 13 » l8 líntlín 1 kanceláři č. 220

u lng. Venduly eterkmré)

Poučení:

Spolí“ (dříw občanská sdružení) jsou dle ustanm ení _' 711 01351.2 zákona0 l l4 HW; Sh.. (» ochraně

přírody a krajin). \e změni— pozdčjších predpisu 1111110 11110111101311} 0 mhajm'nnern <právním řízení.

Spolek je oprávněn účastnit se sprémihm řízení. pukud 11711111111 \mu účast piSernn; C111 osmi dnu ode

dne de mu b\lo zahájení řízení \wnámenn. Dnem sdělení oznámení 11 zahájení Ý?!Ql“ll se rozumí den

doručení jejíhn písemného \\hntmení nebo 1311111 den jejího Z\eiejnční na uiuiní dcscC= správního

orgánu a současně 71311513me unwžntíjíeím dálkmý přístup

22112171131 Stamm—isla. která nmhnu dntčenč orgán) uplatňm at pndle 33 4 odst. 4. n minutky účastníku

řízení musí být uplatněny nejpnzdčji při ústním jednání případně při \eíejnení it.—„mím jednání. při

kterém musí být nejpozději uplatněn) také připomínky \:eřeinonti. jínnlt se k nim nepřihlíží. Jestliže

dojde k upuštění od ústního jednání. musí bx"! závazná stanm ísku dotčených orgánu pwdle & 4 odst. 4 11

námitka něnstníkurízení uplatnčm \e stanmene that:: jinak se k nim nepřilnlíží.

Účastníci jsou oprámční nauhmat tíukazx a činit jine 11111111» p11 eelnu duhu17C111 az do udání

rozhodnutí L‘Casmici mají prám \\jádíit \ rizeni „zn-e stnnmísko. (_enstníeí se 11111111111 pred \)dánim

rozhodnutí \\jádřit k podklaxdum rozhodnutí. pnpt'ípntle 11211 rhntíut jejich \luplnení.

K závazmm 312mm iskum :1 námitkám k \eccm . u kterých h) ln mzhudnutn při 13.111111: územníhn neho

regulačního píánu. .xe nepřihlíží.

Účastník řízení ve 51 ých námitkách uvede skutečnogtii které zakládají jehn postu ení jako účastníka

řízení. a duvod) podání námitek. K námitkám. které překračují rozsah stnnm C11} 1~§ 89 odst. 4

stavebního Zákona. Se nepřihlíží.

Obec uplatňuje \ územním řízení námíth k ochraně zájmu obce a zájmu nhčanu 1.11ch Osoba. která je

účastnil—zem řízení podle ; 85 odSt. 3 písm. 11} a h) gtmehníhn zákuna. muže 1112111111‘1111C11 námitky proti

pmjednáumému záměru V mzsahu. jakým je její prám přímo dl,)ÍČCnÚ. Osnha. Mersi je účastníkem

řízení podle § 85 111151. 2 písm. c) Staxehního záknnn. muže \“ územním řízení iípšutíun—at námitk;

pouze \ rozsahu. \ jakém je projednm aným záměrem dotčen veřejný zájem. jclh'*-Ž nehmnnu se podle

zvláštního prin ního predpisu 7111351151. K námitkám. které nesplňují n\edenč 1302111111111}. se nepřihlíží.

vaěřený zaměstnanec 51:11 ehního úřadu je podle š lZ72 odst. l staV ehníhn záknnn npravněn při plnění

úkolů \stupmat na cizí pozemky. stavby a do stmeh s vědomím jejich \ lnstnílm 1111 711§fmuini Staw
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stavby a pozemku neba npatřuwání duknzn a dalších podkladu pm udání spráxnííw í'nzhodnutí nebo

opatření.

Stavební úřad muže pndíe § 173 odst. í sun chníhn zákona uložit pořádkovou pulsním do 50 000 Kč

tomu. kdo závažným znasnbcm ztěžuje postup \; řízení anebo pínění úkolů pmííc § I72 odst._í

stavebníhn zákonu tím. že znemožňuje oprz’n něné úřední nsohě neba osobě jí píšzxnné vstup na sxuj

pozemek nebo stan bu.

Nechá-lí se některý [ účastníku zastupuvat. předííízíjchn zástupce písmnnon plnou mm.

Účastník neba jehn zástupce je pmincn předložit na x_x'zx u nprávnčné úřední osob; prukaz. totožnnsti.

Prúkazem mtožností ac rozumí doklad. který je \cřcjnnu listin-ou. \ němž. je ut cdma jméno a příjmení.

datum narození a místo nudného pobytu. popřípadě bydliště mimo území České rcmhšíky a z něhu? je

patrná í podoba. pnpřípudč jiný údaj uanňující spráxnímu orgánu identifikovat immu. mum doklad

předkíádá. jako jeho oprávněného držímíc.

Každý. kdo činí úkon) jménem právnické osob).. musí prokázat své nprávnčm. \ téže věcí muže

za právnickou ngnhu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Pax cí Kr) §mf

\ eduuci odboru uzcmníhú ma ojc a \ ýsma h}.

Toto oznámení musí být pro účastníky vwěšenn na dobu 15 dnů na úřední dnu.—„e MC Praha 8

a na úřední desce MC Praha Dolní Chabry.

Vyvčšenn dne: ........................................ Sejmuto dne:

Razítko. podpíz—z orgánu. který pn‘n'mqic \ yvěšcní a sejmutí wnámení.

        Dnručí se:

- na úřední desku MC Praha 8, Zenklova 35. 180 48 Praha 8 {he zveřejnění pu duhu 15 dnů)

- na úřední desku MC Praha Dolní Chabry., Hrušovanské náměstí 253/5. 18-1 00 Praha 8

(ke zveřejnění pu dobu 15 dnu)

=: Účastníkům řízení podle § 85 odst. '2 písm. b) stavebního zákona ~ vlastníkum sousedních

pozemků a staveb na nich a těm. co mají věcná či jiná práva k těmto pozmnkum či stavbám

(doručuje se postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu):

— vlastníkovi musedního pozemku parc.č. 137435 \‘ k.ú. Doíní Chabry

— vlastníkovi suuxcdniho pozemku parc.č. 13743242 v k.ú. Dníní (habr)

— vlastníkovi snuscdníhn pozemku parc.č. 137-1; ! SU \' k.ú. Dolní Chabr}

— vlastníkmí sousedního pnzcmku parc.č. HUS í v k.ú. Dolní Chabry
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