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Oprávněná úřední osoba: Radka Šnajdrová

Telefon: 244 028 416

E-mail: snajdrova.radka©praha12.cz

Datum: 30.5.2022

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

A ŘÍZENÍ o ODSTRANĚNÍ STAVBY

Společnost Vimbau s.r.o., IČO 28208838, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha l-Nové

Město, (dále též „stavebník“)

kterou zastupuje Jakub Houska, nar. 21.9.1987, Průjezdná 671, Praha 5-Lipence, 155 31

Praha 511, podala dne 29.12.2021 žádost, naposledy doplněnou dne 12.5.2022, O vydání

společného povolení na stavbu nazvanou:

„Tělocvična ZŠ + MŠ Wonderland“

Praha 4, Libuš, při ul. Mílová

(dále též „stavba“) na pozemcích parc. č. 557/6, 557/7, 557/8, 557/12 a 557/13 v katastrálním

území Libuš při ulici Mílová v Praze-Libuš. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a

stavební řízení (dále jen „společné řízení“).

Stavba obsahuje:

spojovací objekt

tělocvična

areálové rozvody splaškové kanalizace

areálové rozvody dešťové kanalizace

areálové teplovodní přípojka

přeložka plynovodu

zpevněné plochy

zařízení staveniště

Stavebník současně požádal dne 29.12.2021 O odstranění stavby dvou jednopodlažních

nepodsklepených skladových hal 301 a B02 o rozměrech 6,02m x 30,10m výšky 4,80m a

6,02m x 18,50m výšky 4,80m.

Stavební úřad žádosti o společné povolení na stavbu a o povolení odstranění stavby v souladu

s ust. § 140 zák. 500/2004 Sb., správní řád spojil usnesením ze dne 30.5.2022 poznamenaným do

spisu, neboť spolu věcně souvisejí.
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Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12, jako stavební úřad příslušný podle §l3

odst. lpísm. 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, ve

znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje v souladu s ustanovením §94m odst. l stavebního zákona zahájení společného

územního a stavebm'ho řízení a v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 stavebního zákona řízení

o odstranění stavby a jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje

dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští podle §94m odst. 3 stavebního zákona od

ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a

účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude

přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů řízení na Úřadu MČ Praha 12, odboru výstavby,

Generála Šišky 2375/6, Praha 4, oddělení územního rozhodování, kancelář č. 173, 1. patro,

Vpondělí a ve středu v 8:00-12:00, 13:00—17:30 h, v jinou dobu po předchozí telefonické

domluvě.

V předmětném řízení má stavební úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu s ust. § 36

odst. 3 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů dává tímto účastníkům

řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Účastníci řízení podle §94k písm. e) stavebního zákona, identifikovaní označením pozemků a

staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:

Pozemky parc. č. 557/38 a 557/138 v katastrálním území Libuš

Stavby č.p. 1081 v katastrálním území Libuš.

Poučení podle ust. § 94n odst. 4 stavebního zákona:

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního

zákona, a námitky účastníků společného územního a stavebního řízení musí být uplatněny
;vz

nejpozději ve výše stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlizr.

Účastníci řízení o povolení výjimky se mohou vyjádřit k žádosti a podkladům řízení, případně

navrhnout jejich doplnění do 15 dnů od doručení tohoto oznámení. K závazným stanoviskům a

námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se

nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat

námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání

stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno

jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném

územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která

je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze

v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou

se podle zvláštního právm'ho předpisu zabývá.

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastm'k 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.

Radka Snajdrová

referent oddělení územního rozhodování
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Příloha: Situační katastrální výkres

Rozdělovník:

Účastníci společného územm'ho a stavebniho řízení podle ust. § 94k stavebního zákona a řízení o
odstranění stavby podle ust. § 128 stavebního zákona v souvislosti (doporučeně do vlastních

rukou):

Jakub Houska, IDDS: ntcx3sk

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

3. Městská část Praha-Libuš, IDDS: u8xaktr

4

H

zv,

. Městska cast Praha-Libuš, Úřad městské části - odbor správy majetku a investic, Libušská
č.p. 35/200, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

5. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS:

w9qfskt

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v souvislosti s ust. § 144 odst. 1, 2 a 6
správmho řádu a podle § 94k písm. e) stavebm'ho zákona v souvislosti s ust. § 94m odst. 2
stavebního zákona - doručení veřejnou vyhláškou:

6. Úřad MČ Praha Libuš - úřední deska, HDDS: u8xaktr

7. Úřad městské části Praha 12 - úřední deska, Písková 830/25, 143 00 Praha 4

pro zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

(účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikovaní označením pozemků a staveb

evidovaných v katastru nemovitostí):

Pozemky - k.ú. Líbuš, parc. č. 557/38 a 557/138

Stavby — k.ú. Líbuš č. p. 1081

Dotčené orgány státní správy (doporučeně s dodejkou):

8. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j (k č.j.HSAA-15116-3/2021

ze dne 6.1.2022)

9. Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha - JIH, IDDS: zpqai2i (k č.j.

HSHMP 64398/2021/Vos ze dne 18.3.2022)

10. Magistrát hlavního města Prahy - podatelna, IDDS: 48ia97h

' Odbor územního rozvoje (ke Sp. Zn. S-MHMP 1870654/2021 ze dne 19.11.2021)

' Odbor ochrany prostředí MHMP (ke Szn. S-MHMP 1706867/2021 OCP ze dne

12.1 1.2021)

' Odbor památkové péče MHMP (ke Sp. zn. S-MHMP 339015/2022 ze dne 23.3.2022)
11. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 12, , Generála šišky 2375/6, 143 00 Praha (č.j. P12

45459/2021 OŽP/ Hl ze dne 13.12.2021)

12. Odbor dopravy ÚMČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 (č.j. P12 7592/2022

ODO ze dne 16.3.2022)

Na vědomí:

13. Vimbau s.r.o., IDDS: i6zaks7

14. Odbor výstavby ÚMČ Praha 12, spis Libuš

15. spisovna
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