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USNESENÍ 
 

 

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), jako speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se 
vydává statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve věci společného řízení o změně územního 
rozhodnutí za dne 5. 8. 2013, č.j. 002334/13/OVDŽP/Hm a vydání stavebního povolení pro stavbu 
nazvanou Komunikace pro rodinné domy v Praze 5-Lipence, ulice Boudova, v souladu s ustanovením 
§ 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl ve věci účastenství, v tomto řízení takto: 

 

        Pan Vladimír Halgaš, Pod Lečí 638, Prah 5 – Lipence 

        ing. Bohumila Halgašová, Pod Lečí 638, Praha 5 - Lipence 

 

jsou účastníkem spojeného řízení ve věci stavby a stavebního povolení stavby nazvané - Komunikace pro 
rodinné domy v Praze 5 – Lipence, ulice Boudova.  

 

                                                                 Odůvodnění: 

 

Opatřením ze dne 5.3.2018 bylo na základě podaného návrhu p. L. Macháčkem, bytem Riegrova 240, 252 
28 Černošice, oznámeno zahájení společného řízení ve věci výše uvedené stavby, č.j. 004199/18/OVDŽP, 
spis. zn. 003033/18/OVDŽP/Hm pro stavbu nazvanou Komunikace pro rodinné domy v Praze 5 – 
Lipence, ulice Boudova. V průběhu řízení, podáním ze dne 22.3.2018 se p. Vladimír Halgaš a ing. 
Bohumila Halgašová domáhali postavení účastníka uvedeného řízení. Uvádí, že je uvedenou stavbou 
přímo dotčena na svých právech. 

Odbor stavební ÚMČ Praha 16  posoudil podání  a zjistil, že splňuje podmínky pro účastenství v tomto 
řízení. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.                                   



Č.j. 006824/18/OVDŽP str. 2 

 
Poučení o odvolání: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města 
Prahy  podáním u zdejšího správního orgánu.  Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) : 
1. Vladimír Halgaš, Pod Lečí č.p. 638, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
    Bohumila Halgašová, Pod Lečí č.p. 638, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
  
2. na vědomí ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, zveřejněním na úředních deskách MČ – 
Prah 16 a MČ Praha – Lipence. 
 
3. ostatní : 
Luděk Macháček, Riegrova č.p. 240, 252 28  Černošice 
 


