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Praha, dne 31.1.2018

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Alžběta Pubrdlová, nar. 19.11.1947, Nad Šeberákem 366, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414,
kterou zastupuje Mykhaylo Bilan, nar. 18.9.1971, Budapešťská 1492, 102 00 Praha 10-Hostivař,
Mykhaylo Bilan, nar. 18.9.1971, Budapešťská 1492, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102,
Věra Tománková, nar. 11.11.1954, Vašátkova 1015, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98,
které zastupuje Architektonický ateliér HÉTA plus, s.r.o., IČO 29008387, Ortenovo náměstí 890,
170 00 Praha 7-Holešovice
(dále jen "stavebník") dne 18.4.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla
nazvaného:
"Veřejná infrastruktura pro výstavbu RD - vodohospodářské inženýrské sítě
- vodovod a kanalizace na pozemcích č. parc. 536/1, 536/12, 536/16 v k.ú. Šeberov"
na pozemcích parc. č. 536/1, 536/12, 536/16, 536/24, 536/86, 536/144, 536/147, 536/156, 536/167
v katastrálním území Šeberov. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Stavba obsahuje:
SO 01 stoka splaškové kanalizace
větev A gravitace KT DN 300 v délce 73,60 m a tlaková PE DN 50 v délce 75,20 m
větev B tlaková PE DN 50 v délce 78,30 m
větev C gravitace KT DN 300 v délce 4,4 m a tlaková PE DN 50 v délce 73,80 m
SO 02 vodovodní řady LT DN 150
větev A v délce 114,20 m
větev B v délce 77,20 m
Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), a dále příslušný podle § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 4 vyhlášky
č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znění pozdějších předpisů, oznamuje
podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení,
ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští 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 rozhodnutí (Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby,
úřední dny Po 8:00 - 17:30 hod. a St 8:00 - 16:30 hod.).
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 536/2, 536/3, 536/56, 536/87, 536/88, 536/99, 536/122, 536/123, 536/124, 536/145, 536/146,
536/148, 536/152, 536/153, 536/154, 536/155, 536/157, 536/158, 536/159, 536/160, 536/100,
536/164, 536/165, 536/166, 536/104, 536/161, 536/162 v katastrálním území Šeberov.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 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 břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Mgr. Lucie Kutnarová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (do vlastních rukou)
Architektonický ateliér HÉTA plus, s.r.o., Ing.arch. Petr Frolík, IDDS: ib4imrd
ÚMČ Praha 11 - úřední deska, Opatovská č.p. 874/25, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
ÚMČ Praha-Šeberov - úřední deska, IDDS: r3ibjti
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
MHMP - odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
ÚMČ Praha 11 - odbor životního prostředí, Vidimova č.p. 1325/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
na vědomí
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

