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ROZHODNUTÍ
Výroková část:

_

Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy, jako
stavební úřad příslušný podle 5 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 obecně závazné
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí kterou dne 10.6.2020 podala společnost
VATEP spol s r. 0., IČO 47053542, Frostova 347,109 00 Praha-Petrovice,
kterou zastupuje ZONA architekti, s.r. 0.,IČO 28471148, Práčská 3139/143, 106 00 Praha—Záběhlice
(dále Jen "žadatel"), podle 5 93 odst. 3 stavebního zákona
prodlužuje

platnost územního rozhodnutí, které vydal stavební úřad Úřadu- městské části Praha 15 se sídlem

Boloňská 473, Praha 10 - Horní Měcholupy pod č.j. ÚMČ PIS 00273/2018/OST/JSO ze dne 15.5.2013
(právní moc dne 31.7.2018), na stavbu nazvanou "Polyfunkční dům" nl. Pražská, Praha, Hostivař
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 504/12, 504/46, 504/48, 2663/12, 1761/148, 2659 k.ú. Hostivař,
do 31.7.2022.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
VATEP spol s r.o., IČO 47053542, Frostova 347, 109 00 Praha-Petrovice

Odůvodnění:
Dne 10.6.2020

odal žadatel žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby

vydaného OST UMČ Praha 15 pod č.j. ÚMČ PIS 00273/2018/OST/JSo ze dne 15.5.2018 (právní moc

dne 31.7.2018). Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu 5 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode
dne, kdy nabylo právní moci, tj. do 31.7.2018. Před uplynutím této Hlůty podal žadatel žádost
o prodloužení jeho platnosti.
Oznámení o zahájení řízení bylo V souladu s ustanovením & 87 odst. 1 stavebního zákona pro velký počet

účastníků řízení dle 5 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručeno
účastníkům řízení dle 5 27 odst. 1 správního řádu jednotlivě, ostatním účastníkům řízení veřejnou
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vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce Úřadu městské části Praha 15 od

od 16.7.2020 do 31.8.2020.

Okruh účastníků řízení byl pro řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí stanoven V souladu
s ust. © 85 stavebního zákona a v souladu sust. š 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) tak, že za účastníka předmětného řízení považuje:
podle 5 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatele: společnost VATEP spol s r.o. zastoupenou na

základě plné moci společností ZONA architekti, s.r.o.,
podle © 85 odst. 1 písm. 13) stavebního zákona obec: hlavní město Praha zastoupené na základě Usnesení
Rady hl. m. Prahy Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
podle 585 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, vlastníky pozemků nebo staveb, na kterých má být

navrhovaný záměr uskutečněn, & ty, kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné Věcné právo:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, zastoupený Odborem evidence majetku, Městská část Praha 15,
Odbor majetkový, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Pražská vodohospodářská společnost

a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., PREdistribuce, a.s.,
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Pražská teplárenská a.s., Vodafone Czech Republic a.s.,
podle 585 odst. 2 písm. 13) stavebního zákona vlastníky sousedních staveb nebo pozemků, jejichž
Vlastnické, nebo jiné Věcné právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- vlastníci staveb č.p. 103, 1430 v k.ú. Hostivař, a ti, kdo mají k těmto stavbám právo odpovídající
věcnému břemenu,
- Vlastníci pozemků parc. č. 504/1, 504/11, 504/13, 504/47, 1740/41, 2663/2, 2663/3, 2663/4, 2663/5,
2663/6, 2663/13, 2663/14, 2663/15, 2725/1vk.ú. Hostivař, & ti, kdo mají ktěmto pozemkům právo
odpovídající věcnému břemenu,

podle ust. © 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů: Městská část Praha 15.

Další účastníky stavební úřad nestanovil.

Vypořádání s návrhy a nánútkami účastníků & stanovisky dotčených orgánů:
Účastníci neuplatníli návrhy & námitky, dotčené orgány neuplatnily nové stanoviska.

Žadatel svou žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí odůvodňuj e tím, Že došlo ke změně
vlastnické struktury stavebníka & zatím neúphlým podkladům k následnému stavebnímu řízení.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo ve lhůtě stanovené v rozhodnutí požádáno o vydání

stavebního povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly
nezměněny & závazná stanoviska dotčených orgánů zůstala v platnosti, stavební &ad žádosti vyhověl.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ,do 15 cšnů ode dne jeho doručení
k Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru stavebního řádu, podáním u Úřadu MC Praha 15, Odbor stavební,
Boloňská 478, Praha 10.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Napadá—lí účastník potřebný počet stejnopísů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý Výrok nebo jeho vedlej ší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1, písm. b), e),
t), h) a poznámky č. 6 v celkové výši 14.500,- Kč byl zaplacen dne 2.9.2020 bankovním převodem (ms.
3018001632).
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:................................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení & sejmutí rozhodnutí

Doručuie se:

Účastníci řízení (na doručenku):
účastník podle 5 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
1. ZONA architekti, s.r.o., IDDS: k7ndakx
účastník; podle 5 85 odst. 1 písm. 13) stavebního zákona:

2. Institut plánování a rozvoje, hlavního města Prahy, ]DDS: csahu
účastníci podle 5 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

3. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, IDDS: 48ia97h
— Odbor evidence majetku
4. Městská část Praha 15, Odbor majetkový
5. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mívq4t3

6. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
7. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., ]DDS: w9qfskt
8. PREdistríbuce, a.s., IDDS: vgsfsrfš

9. Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: uShgkji
10. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq
11. Vodafone Czech Republic a.s., ]DDS: 29210t

účastníci

85 odst. 2 stavebního zákona doruču'e se veře'nou

144 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj ších předpisů):
3. Městská část Praha 15, KUT, zde (k vyvěšení na úřední desce & doložení dokladu () vyvěšení)
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— účastníci podle ?; 85 odst. 2 písm. 13) stavebního zákona:
- Vlastníci staveb č.p. 103, 1430 V k.ú. Hostivař, a ti, kdo mají ktěmto stavbám právo odpovídající
věcnému břemenu
- Vlastníci pozemků parc. č. 504/1, 504/11, 504/13, 504/47, 1740/41, 2663/2, 2663/3, 2663/4, 2663/5,
2663/6, 2663/13, 2663/14, 2663/15, 2725/1V k.ú. Hostivař, & ti, kdo mají k těmto pozemkům právo

odpovídající věcnému břemena
účastník

odle ust.

18 odst. 1 ísm. h zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění

pozdějších předpisů:
20. Městská část Praha 15, zde

Dotčené orgány (na doručenku):
4. Městská část Praha 15, Odbor životního prostředí, zde
5. Městská část Praha 15, Odbor dopravy, zde

6. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, IDDS: 481a97h
-

Odbor ochrany prostředí
Odbor památkové péče
Odbor územního rozvoje
Odbor bezpečnosti, Oddělení preventivní ochrany

7. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha - Východ, IDDS: zpqai2i

8. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, HDDS: iaaój
9. Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: Smjaatd
10. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiaiSy

Koncept OST
Spis OST
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