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SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Úřad Městské části Praha 11, odbor 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"), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb. a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se vydává Statut hl. m. Prahy a jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit
k doplněným podkladům ze dne 29. 1. 2018 k rozhodnutí v řízení zahájeném dne 7.8.2006 ve věci odstranění
stavby podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č.50/1976., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů na stavbu nazvanou:

rodinný dům
Praha, Šeberov, K Hrnčířům
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 309, 310/1, 310/2 v katastrálním území Šeberov, jejímž stavebníky
jsou:
Mgr. Bc. Raymond Čamov, nar. 30.1.1972, Bohúňova 1342, 149 00 Praha 415,
Mgr. Ljudmila Petrova Čamova, nar. 17.11.1973, Bohúňova 1342, 149 00 Praha 415
(dále jen "stavebník"),
Stavební úřad obdržel dne 29. 1. 2018 doplnění podkladů žádosti na základě výzvy ze dne 8. 12. 2014,
č.j. MCP11/14/070587/OUR/Fis v souladu s rozhodnutím MMHP Odboru dopravních agend sp. zn. S-MHMP
136504/2015, č.j. MHMP 660329/2015 ze dne 24. 4. 2015, o aktualizaci projektové dokumentace, a proto
o z n a m u j e,
všem známým účastníkům a dotčeným orgánům, že do spisu, po dni oznámení o zahájení řízení bylo doplněno:
- projektová dokumentace nazvaná: „Ul. K Hrnčířům, Praha 4 – Šeberov Rodinný dům – novostavba
Skreslení skutečného stavu“ k ve třech vyhotoveních, aktualizovaná k 1/2018, kterou vypracoval Ing. Jan
Škůrek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0005141.
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů mají
účastníci řízení právo se k doplněným podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit.
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Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Úřad Městské části Praha 11, odbor výstavby (v kanceláři 124),
úřední dny Po 8 - 17.30 hod a St 8 - 16.30 hod.
Ke zjištění skutečného stavu nařizuje stavební úřad podle § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném
znění, ústní jednání spojené s místním šetřením na den
2. března 2018 (pátek) ve 12:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě – K Hrnčířům, před vstupem na pozemek 310/1 v k. ú. Šeberov.
Upozornění:
Účastníci řízení mohou své stanovisko a námitky uplatnit a vyjádřit se k pokladům rozhodnutí nejpozději při
ústním jednání (2. března 2018), jinak že k nim nebude přihlédnuto.

Ing. Jan Bureš
oprávněná úřední osoba

Toto sdělení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
stavebník:(do vlastních rukou)
Mgr. Bc. Raymond Čamov, Bohúňova č.p. 1342/12, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Mgr. Lyudmila Petrova Tchamova, Bohúňova č.p. 1342/12, 149 00 Praha 415
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vlastníci sousedních nemovitostí:
Městská část Praha-Šeberov, IDDS: r3ibjti
Ing. Petr Hornych, Za Kovářským Rybníkem č.p. 266, 149 00 Praha 4
Ing. Jitka Hornychová, IDDS: q5y9mq9
dědicové po Janu Černém doposud nejsou známi, bylo použito ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, doručování veřejnou vyhláškou i osobám, které nejsou známy,
Městská část Praha-Šeberov - úřední deska, K Hrnčířům č.p. 160, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415, s žádostí
o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
ÚMČ Praha 11 - úřední deska, Opatovská č.p. 874/25, 149 00 Praha 415, s žádostí o zveřejnění na úřední
desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
ÚMČ Praha 11 - odbor životního prostředí, Vidimova č.p. 1325/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Magistrát hl. m. Prahy - odbor ochrany prostředí (OCP), IDDS: 48ia97h
spis

