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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ANBINA s.r.o., IČO 04753712, Libušská 319/126, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411,
kterého zastupuje Ing. arch. Kateřina Štréblová Hronovská, nar. 09.01.1981, Podjavorinské 1598/6,
Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
(dále jen "žadatel") dne 28. 06. 2018 podal a dne 26. 9. 2018 doplnil žádost o dodatečné povolení stavby
nazvané::
„Wellness zázemí ke stávajícímu rodinnému domu
Karfíkova 904, Praha 4 – Šeberov“
na pozemku parc. č. 571/164 v katastrálním území Šeberov. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení
o dodatečném povolení stavby nazvané.
Stavba obsahuje:
-

Jedná se o stavbu ve tvaru písmene L o max. rozměru cca 11,7 x 11, 5 m na jižní a východní hranici
pozemku parc. č. 571/164 v k. ú. Šeberov, vzdálenou cca 1 m od hranice pozemku.

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 (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 129 odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a současně nařizuje k projednání žádosti
ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
1. listopadu 2018 ve 14:00 hodin,
se schůzkou pozvaných před vstupem do objektu Karfíkova č.p. 904, Praha 4 - Šeberov
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim 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.).
Upozornění:
Účast dotčených orgánů a účastníků řízení (s výjimkou stavebníka) na ústním jednání a ohledání na místě
není nutná.
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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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Jan Bureš
oprávněná úřední osoba

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

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

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

Obdrží:
zástupce stavebníka:
Ing. arch. Kateřina Štréblová Hronovská, Podjavorinské č.p. 1598/6, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Č.j. MCP11/18/053124/OV/Bu

str. 3

účastníci (do vlastních rukou):
Ing. Karel Říha, Nad Úhorem č.p. 56, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy
Ing. Zuzana Říhová, Renoirova č.p. 621/2, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Městská část Praha Šeberov, IDDS: r3ibjti
I.C.P. Group s.r.o., IDDS: sr4c5bz
JUDr. Ondřej David, Ph.D., Karfíkova č.p. 1012, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
JUDr. Anita Davidová, K Safině č.p. 669, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
Ing.arch.,akad.arch. Petr Rajtora, Hypšmanova č.p. 896, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
Josef Smolík, V zahradách č.p. 172, 252 43 Průhonice
Jana Samková, Pod strání č.p. 2165/29, 100 00 Praha 10-Strašnice
Alena Pražáková, K Hrnčířům č.p. 150, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
Marie Perntová, K Šeberovu č.p. 654, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
LB Hrnčíře s.r.o., IDDS: p5eqrmz
Margarita Kisová, Hypšmanova č.p. 939, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
Jitka Kastnerová, K Hrnčířům č.p. 56, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
Ing. Petr Illetško, Chrpová č.p. 488, 252 44 Psáry
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, IDDS:
z49per3
Magistrát hl. m. Prahy - odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
Institut plánování a rozvoje HMP, IDDS: c2zmahu
účastníku řízení, kterému se prokazatelně nedaří doručovat: Jan Fábera, Hrnčíře 6, Šeberov, 14 900 Praha
ÚMČ Praha - Šeberov - úřední deska, IDDS: r3ibjti, K Hrnčířům 160, 149 00
s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dní a podání zprávy o zveřejnění
ÚMČ Praha 11 - úřední deska, Opatovská č.p. 874, 149 00 Praha 4
s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dní a podání zprávy o zveřejnění
dotčené orgány:
ÚMČ Praha 11 - odbor životního prostředí, Vidimova č.p. 1325/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
Magistrát hl. m. Prahy – odbor ochrany prostředí
spis

