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INFORMACE OBČANSKÝM SDRUŽENÍM
ve smyslu ustanovení § 70 odst.2 zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
O ZAHAJOVANÉM SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, 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"), podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a vyhlášky
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
v souladu s ustanovením § 4 odst.3 správního řádu společně s ustanovením § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny s d ě l u j e, že bude oznamovat zahájení spojeného územního řízení na stavební
záměr s názvem:
„Rodinné domy Malá Skála“
napojení z ulice Průhonek, Městská část Praha Řeporyje, Praha 5,
na pozemcích parc. č. 152/1, 154/1 v katastrálním území Stodůlky, které bylo zahájeno na základě žádosti
společnosti:
Vily malá skála s.r.o., IČO 05050782, U Roháčových kasáren 1555/10, 100 00 Praha.
Stavební záměr zahrnuje:
1. dělení pozemku parc. č. 154/1v katastrálním území Stodůlky
(situovaném severovýchodně od ulice Průhonek )
-

2. umístění stavby:
22 rodinných domů včetně vsakovacích objektů a retenčních nádrží
místní obslužné komunikace včetně retenčních vsakovacích objektů pro odvod srážkových vod z plochy
komunikace
nové vodovodní řady, na ně napojené přípojky k RD
nové splaškové tlakové stoky, přípojky k RD
nový STL plynovod, přípojky k RD
podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny, přípojky k RD
komunikační vedení sítě elektronických komunikací, přípojky k RD
vedení sítí veřejného osvětlení (včetně stožárů)
opěrné zídky, oplocení, zpevněné plochy
terénní úpravy, sadové úpravy

na pozemcích parc. č. 152/1, 154/1 v katastrálním území Stodůlky.
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Poučení :
 Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odst. 2 § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode
dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení
účastníka řízení.
 Pro vyloučení případných pochybností upozorňujeme, že písemné oznámení musí být podepsáno osobou
oprávněnou podle stanov sdružení jednat jeho jménem. Stejně tak případná účast na jednání se připouští
pouze osobám oprávněným jednat jménem sdružení.
(otisk úředního razítka)
Ing. Klára Kováčová
odborný pracovník
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 10 dnů.

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

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

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

Obdrží:
1. Městská část Praha 13, úřední deska, Sluneční nám. č.p. 2580/13, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha 58
2. Městská část Praha-Řeporyje, zastoupená starostkou Ing. Marcelou Holovskou, úřední deska, IDDS: zb9bzi9
sídlo: Nad náměstím č.p. 84, Praha 5-Řeporyje, 155 00 Praha 515

