MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
ODBOR STAVEBNÍ
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TEL.:
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ÚMČ P15 58841/2019/OST/JMa
58819/2019/OST/JMa
Bc. Jitka Machková
281 003 325
274 864 756
jitka.machkova@praha15.cz

DATUM:

16.12.2019

Čj.:
NAŠE ZN.:

DLE ROZDĚLOVNÍKU

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
NORMA, k.s., IČO 47114789, Tiskařská 599/12, 108 00 Praha-Malešice
(dále jen "stavebník") dne 24.9.2019 podal a naposledy doplnil dne 11.12.2019 žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu nazvanou:
Stavební úpravy prodejny potravin "NORMA"
ul. Horolezecká 867/1, Hostivař, Praha
na pozemku parc. č. 2413/8 v katastrálním území Hostivař. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.
Stavba obsahuje:
stavební úpravy bývalé prodejny Včela a baru
změna dispozičního řešení prodejní a skladové plochy včetně sociálního prostoru pro zaměstnance

Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, Praha 10 - Horní Měcholupy,
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"), a podle obecně závazné
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje podle § 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 případné námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se
sídlem Boloňská 478, Praha 10 - Horní Měcholupy, úřední dny Po a St 8.00 - 17.30 hod.).
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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 účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace 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.
Před vydáním rozhodnutí je třeba uhradit správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f) pozn. 2 ve výši 5.000,- Kč
v hotovosti v sekretariátu stavebního úřadu nebo bankovním převodem na účet úřadu městské části,
č.ú. 19-2000719399/0800, variabilní symbol pro tuto platbu obdržíte na tel. č. 281003320.

Mgr. Vladimír Ježek
vedoucí Odboru stavebního

Obdrží:
Doručuje se (na doručenku):
1. NORMA, k.s., IDDS: gmr6rya
2. CPI Reality, a.s., IDDS: x3vdhhk
3. GENIUS LOCI DEVELOPER, a.s., IDDS: 8t4d8yw
4. Městská část Praha 15, IDDS: nkybvp5
Dotčené orgány:
5. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h
6. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha - Východ, IDDS: zpqai2i
7. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
8. Městská část Praha 15, Odbor dopravy, zde
9. Městská část Praha 15, Odbor životního prostředí, zde
Koncept OST
Spis OST
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