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OZNÁMENÍ 
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Jan Steidl, nar. 06.04.1989, Werichova 981/21, 152 00  Praha-Hlubočepy 

(dále jen "žadatel") dne 14.07.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 
územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby nazvané: 

„Novostavba rodinného domu na pozemku č. 2465/2 k.ú. Zbraslav“ 
Praha-Zbraslav, při komunikaci Na Baních 

 

na pozemcích parc. č. 2465/2, 2465/3 v katastrálním území Zbraslav. 
 

Záměr obsahuje: 

Rodinný dům o třech bytových jednotkách bude umístěn v severní části pozemku stavebníka. Rodinný 
dům bude mít dvě nadzemní podzemní podlaží  a podkroví. Zastavěná plocha – 185 m2. 
Odstupová vzdálenost od západní hranice pozemku (parc.č. 2465/1 k.ú. Zbraslav) bude 8,3 m, od severní 
hranice pozemku (parc.č. 2462/1 k.ú. Zbraslav) bude 3,0 m a od východní hranice (ulice Na Baních) bude 
7,1 m. 
Splaškové odpadní vody budou likvidovány v biologické čistírně odpadních vod.  
 
 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, 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 vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů podle § 78a odst. 5 stavebního zákona 

o z n a m u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
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Poučení: 

Podle ustanovení § 78a odst. 5 stavebního zákona stavební úřad vyvěsí oznámení o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy po vyznačení účinnosti na úřední desce po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 

 
 


