MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
- Odbor územního rozvoje a výstavby Zenklova 35, 180 48 Praha 8
Spis. zn.: MCP8 005231/2018/OV.Jb
Č.jedn.: MCP8 187306/2020
Vyřizuje: Jindřich Jebavý, DiS.

Praha, dne 17.7.2020
Ďáblice/p 1729/143

SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako příslušný správní orgán v souladu
s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád") sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení
zahájeném dne 3.1.2018 na žádost, kterou podala
Městská část Praha-Ďáblice, IČO 00231266, Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8-Ďáblice,
kterou zastupuje Ing. Miloslav Vyčítal, IČO 42247896, Kokořínská 125/12, 182 00 Praha 8-Ďáblice,
(dále jen "žadatel"), ve věci stavby nazvané:
"Víceúčelová sportovní hala, Praha 8 - Ďáblice"
(Praha-Ďáblice; ul. Hořínecká)
na pozemcích parc. č. 1729/143, 1729/265, 1729/527, 1731/2, 1731/6 a 627 vše k.ú. Ďáblice.
V souladu s ust. § 38 správního řádu mohou účastníci řízení nahlížet do spisu na Úřadu městské části
Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 8 do 12 a od 13
do 17 h, v neúředních dnech po předchozí domluvě s příslušným referentem.
…

USNESENÍ
Výroková část:
Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a 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") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut
hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") podle § 36 odst. 1 správního řádu
a s přihlédnutím k § 39 odst. 1 správního řádu určuje přiměřenou lhůtu k vyjádření k podkladům
rozhodnutí, a to
15 dnů
ode dne doručení tohoto usnesení.
V souladu s ust. § 38 správního řádu mohou účastníci řízení nahlížet do spisu na Úřadu městské části
Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 8 do 12 a od 13
do 17 h, v neúředních dnech po předchozí domluvě s příslušným referentem. Po uplynutí 15 dnů ode dne
doručení tohoto usnesení všem účastníkem řízení správní orgán ve věci rozhodne.
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti, tj. 03.01.2018, bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Žadatel dne 22.1.2018 svou žádost doplnil pod podací zn. MP8 022184/2018. Jelikož žádost stále
obsahovala nedostatky bránící v jejím projednání, vydal stavební úřad dne 29.1.2018 pod č.j. MCP8
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024636/2018 výzvu k doplnění žádosti ve lhůtě do 30.6.2018 a řízení současně usnesením přerušil.
Jelikož se žadateli nepodařilo ve stanovém termínu doplnit požadované podklady žádosti, podal dne
29.6.2018 pod podací zn. MCP8 160013/2018 žádost o prodloužení termínu pro doplnění žádosti.
Stavební úřad vyhověl uvedené žádosti a usnesením č.j. MCP8 101572/2019 dne 19.3.2019 prodloužil
původní lhůtu nově do 30.4.2019. Žadatel dne 30.4.2019 doplnil svou žádost o požadované podklady, a to
doplněním pod podací zn. MCP8 146075/2019.
Stavební úřad následně vydal dne 26.7.2019 oznámení pod č.j. MCP8 235848/2019, kterým poskytl
účastníkům řízení se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení seznámit s projektem a případně vznést námitky
nebo připomínky. Svých práv účastníci řízení využili a námitky stavební úřad obdržel. Současně také
stavební úřad obdržel námitky od osob, které se domáhali zařazení mezi účastníky řízení. Stavební úřad
na základě podaných žádostí vydal usnesení, kterým tyto osoby vyloučil. Proti usnesení bylo podáno
odvolání, které je v současné době postoupeno nadřízenému správnímu orgánu, tj. MHMP odboru
stavebního řádu.
Žadatel v mezidobí reagoval na podané námitky tak, že částečně upravil a doplnil dokumentaci,
a to doplněním pod podací zn.: MCP8 404626/2019 dne 18.12.2019 a podací zn.: 185020/2020 dne
03.07.2020.
Stavební úřad v souladu s ust. § 38 správního řádu poskytuje účastníkům řízení lhůtu k seznámení se
s novými podklady rozhodnutí, a to formou nahlížení do spisu na Úřadu městské části Praha 8, odbor
územního rozvoje a výstavby, v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 8 do 12
a od 13 do 17 h (vždy však po předchozí domluvě), v neúředních dnech po domluvě s příslušným
referentem. Po uplynutí 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení všem účastníkům řízení správní orgán
ve věci rozhodne.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Poučení:
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu
Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Kryštof
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby
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Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Ing. Miloslav Vyčítal, Kokořínská č.p. 125/12, Praha 8-Ďáblice, 182 00 Praha 82
Doporučeně do vlastních rukou:
2. Městská část Praha-Ďáblice, IDDS: dkvbw9b
3. Obec Hlavní město Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu
Doporučeně do vlastních rukou:
4. Ing. Radimír Rexa, CSc., IDDS: kq8js87
5. Mgr. Igor Martinek, Slavomírova č.p. 1432, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště
6. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D., Hořínecká č.p. 953/14, Praha-Ďáblice, 182 00 Praha 82
7. Frank Bold Advokáti, s.r.o., IDDS: auwd5w7
8. EKOSPOL a.s., IDDS: 9q4du64
9. Monika Zelená, Sadová č.p. 236, 281 66 Jevany
10. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
11. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
12. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
13. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
14. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
15. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
16. Kateřina Králová, Dragounská č.p. 479/4, Praha 10-Štěrboholy, 102 00 Praha 102
17. Ing. Rostislav Kopecký, Na kopci č.p. 163/8, Praha 8-Ďáblice, 182 00 Praha 82
18. Ing. Dagmar Kopecká, Revoluční č.p. 1403/28, 110 00 Praha 1-Nové Město
Doporučeně:
19. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
20. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i
21. Magistrát hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h
- odbor ochrany prostředí
- odbor územního rozvoje
- odbor bezpečnosti
22. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
23. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň
24. ÚMČ Praha 8, OÚRV, vodoprávní úřad, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň
25. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň
Obyčejně:
26. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu
Co: spis, evidence
Za správnost vyhotovení odpovídá Jindřich Jebavý, DiS..
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