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OZNÁMENÍ
o ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Neocity 15, s.r.o., IČO 07074476, Jankovcova 1603/4751, 170 00 Praha - Holešovice, kÍBILOU na základě plné
moci zastupuje společnost AB KONSULT; projektová & inženýrská kancelář, s.r.o., ICO 25125010, Na

Krocínce 725/40, 190 00 Praha - Vysočany

(dálejen „stavebnílc“) dne 15.7.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu nazvanou:
„Rezidence Štěrboholy

při ulici K učilišti !; katastrálním území Štěrboholy
novostavba bytového domu o dvou sekcích se společnými garážemi“

na pozemcích pai'C.VČ. 110/1, 110/2, 110/15, 110/1U6, 110/18, 110/19 110/20, 113/1, 113/2, 118, 119 vše v
katastrálním území Stěrboholy ul. K učilišti, Praha - Stěrboholy (dále jen „sta.vba“).

Stavba bude obsahovat:
SO 01 + SO 02 - bytový dům o dvou sekcích „A“
parkovacími prostory
80 03 - vjezdová rampa do podzemí

a. sekce „B“ o 4 NP a 1 PP, se Společnými podzemními

SO 400 — “retenční nádrž na dešťové vody
SO 4.2. - zařízení staveniště
Součástí stavby budou úpravy venkovních ploch formou terénních úprav, sadové úpravy a drobná architektura.
Výše uvedená stavba byla umístěna. územním rozhodnutím pod ZN.: 62168/2018/08'1“flRo, č.j.: ÚMČ PIS

21390/2019/OST/IRO ze dne 17.6.2019, které nabylo právní moci dne 24.7.2019.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Odbor stavební Úřadu městské části Praha. 15 se sídlem Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy, jako
stavební úřad příslušný podle 5 ]3 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 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.
hl. m, Prahy/5 kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, “oznamuje podle © ] ] 2 odst. 1

stavebního zákona. zahájení stavebního řízení, ve kterém podle 5 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od
ohledání na místě & ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své
případné námitky, papřípadě důkazy do
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10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihléclnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor stavební Uřaclu městské části Praha 15 se sídlem
Boloňská 478, Praha 10 — Horní Měcholupy, úřední dny Po a St 8.00 —— 12:00 a od 13:00 - 17.30 hod.).
Poučení účastníků:
Účastník řízení může podle g 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo Opatření nebo právo odpovídající věcnému
bře-menu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek.

K námitkám účastníků řízení, které 13n nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření 0 stavební uzávěře anebo územního opatření 0 asanaci
území, se podle š ] 14 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Nechá-Ii se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu 3 © 33 zákona
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Před vydáním rozhodnutí je třeba uhradit správní paplate'k podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
popšatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky č. 18 odst. 1 písm. I)) ve výši 10.000,— Kč; poplatek je
možno uhradit bankovním převodem na účet úřadu městské části, č.ú. 19-2000719399/0800, variabilní symbol

pro tuto platbu obdržíte na tel. č. 281 003 320, nebo hotově V kanceláři 320.

Úřad městské části Praha 15
Stavební úřad

546-

109 00 Praha 10, Boioňská 478

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..................................................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení & sejmutí oznámení.
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. Doručuje se:
Účastníci řízení (na doručenku):

1. AB KONSULT, projektová & inženýrská kancelář, s.r.o., lDDS: qóamZSq
Účastníci řízení podle 5 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou podle 5 144
zákona č. 500/2004 Sb.):

—

—

pozemky parc. č. 15, 16, 17/1, 17/2,17/3, 18,19,20,21, 109/6, 110/5,110/6,110/7,1lO/]4,112/3,112/4,
114, 115, 439/105,439/116, 439/148, 439/150, 483/5, 487/3 vše v k.ú. Štěrboholy
sousední stavby: č.p. 6, č.p. 382, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3 a č.p. 139 v k. ú. Štěrboholy

2. Městská část Prahy 15, oddělení informací„ zde (k vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní & doložení dokladu
o vyvěšení)

3. Městská část Praha — Štěrboholy, Úřad městské části, Ústřední 135/15, 102 00 Praha — Štěrboholy (k vyvěšení
na úřední desce po dobu 15 dní & doložení dokladu () vyvěšení)
Dotčené orgány, ostatní (na doručenku):

4. Hasičský záchranný sbor hlavuího města Prahy, lDDS: j1119aa6j
S. Hygienická. stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha - Východ, lDDS: zpqai2i

6. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, IDDS: 48ía97h
- Odbor ochrany prostředí

— Odbor bezpečnosti, Oddělení preventivní ochrany
7. Městská část Praha 15, Odbor životaího prostředí, zde
8. Městská část Praha 15, Odbor dopravy, zde

Koncept OST
2x Spis OST
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