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Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 020918/15/OVDŽP/Kd Vyřizuje Praha 
  Č. j.:     017340/17/OVDŽP Dagmar Krajíčková 04.09.2017 
 

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ, 
 VYROZUMĚNÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A USNESENÍ 

 

Mgr. Bc., Pavel Vaníček, nar. 20.08.1977, Krajinova 779/22, 674 01  Třebíč-Nové Dvory 
(dále jen "stavebník") 

  Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad 
(dále jen „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 v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“) 
v platném znění, vyrozumívá účastníky řízení a dává jim možnost, aby se před vydáním 
rozhodnutí mohli vyjádřit k jeho podkladům. 

Stavební úřad obdržel nové podklady k  zahájenému řízení o vydání společného řízení o změně územního 
rozhodnutí  a  změně stavby před dokončením (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu nazvanou 
jako: 

„Zahradní chatka“ 
Praha - Velká Chuchle, osada Třešňovka 

 
(dále jen „stavba“) na pozemku parc.č. 943/555 (zahrada)  v k. ú. Velká Chuchle,  Praha - Velká Chuchle, 
zahrádkářská osada Třešňovka,  a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyrozumívá 
účastníky řízení o tom, že obdržel nové podklady k výše uvedenému řízení a dává účastníkům řízení 
možnost, aby se před vydáním rozhodnutí mohli vyjádřit k jeho podkladům, s nimiž se účastníci řízení 
neměli možnost seznámit.    
 
Lhůtu pro vyjádření účastníků řízení, stavební úřad stanoví usnesením v souladu 
s ustanovením § 39 správního řádu.  

Do spisu v uvedené věci a dokumentace, která je jeho součástí, je možné nahlédnout v souladu s 
§ 168 odst. 2 stavebního zákona, přičemž na nahlížení do spisu se vztahuje zákon č. 500/2004 
Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“), zejména v úřední  hodiny (Po a St 8.00 - 12.00 a 
13.00 - 18.00, Pá 8.00 - 12.00 - úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a 
životního prostředí), popřípadě v jiný den po telefonické dohodě s oprávněnou úřední osobou. 
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U S N E S E N Í 

 
Výroková část: 

Mgr. Bc., Pavel Vaníček, nar. 20.08.1977, Krajinova 779/22, 674 01  Třebíč-Nové Dvory 
 (dále jen "stavebník") 

    Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební 
úřad (dále jen „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 § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád“), v platném znění  

 
určuje lhůtu k vyjádření účastníků řízení  

 

k předloženým (novým) podkladům k zahájenému společného řízení o změně územního rozhodnutí  a  
změně stavby před dokončením na stavbu nazvanou jako: „Zahradní chatka“ 
Praha - Velká Chuchle, osada Třešňovka (dále jen „stavba“) na pozemku parc.č. 943/555 (zahrada)  
v k. ú. Velká Chuchle,  Praha - Velká Chuchle, zahrádkářská osada Třešňovka. 

 
Lhůta k vyjádření účastníků řízení k předloženým podkladům k výše uvedenému  řízení se 

určuje do 10. dnů ode dne doručení této písemnosti. 
 

Odůvodnění 
 

  Dne 23.08.2017 bylo stavebníkem doplněno podání k výše uvedené stavbě. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o nové podklady k výše uvedenému zahájenému řízení a účastníci řízení neměli 
možnost se s nimi seznámit, stavební úřad tímto informuje účastníky řízení a dotčené orgány o 
tom, že byly doloženy nové podklady pro vydání rozhodnutí a usnesením určuje lhůtu, do které 
se s nimi mohou seznámit. Po uplynutí lhůty bude ve výše uvedené věci rozhodnuto.    

 

Poučení účastníků: 

  Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního 
města Prahy  podáním u zdejšího správního orgánu. 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. Podle § 76 odst. 5 správního 
řádu odvolání nemá odkladný účinek 
 
 
 
 

Ing. arch. Miluše Hamrská 
zástupce vedoucí odboru 

  
 
 
 
 
Toto usnesení nabylo právní moci dne …………………………                                   …………………………………….. 
                                                                                                                                                                otisk razítka a  
                                                                                                                                                       podpis oprávněné úřední osoby 
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Rozdělovník: 
účastníci  řízení  dle § 85 odst.1 a  odst. 2  písm. a)  a § 109  písm. a) až d)  - doporučeně do vlastních rukou 
(dodejky): 
Mgr. Bc., Pavel Vaníček, Krajinova č.p. 779/22, Nové Dvory, 674 01  Třebíč 1 
IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

 
účastníci  řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) a c) a § 109 odst. 1 písm. e) až g)  veřejnou vyhláškou – vyvěšením na 
úřední desce ÚMČ Praha 16 a na úřední desce MČ Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2, Praha – Velká Chuchle  
po dobu 15 dnů, do grafických příloh pro  stavební řízení lze nahlédnout v kanceláři č. 6 stavebního úřadu, ul. 
Václava Balého 23, 153 00 Praha – Radotín 
  
Dotčené orgány: 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostředí, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní úřad, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
 Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
 
Na vědomí : 
RNDr. Jiřina Knížková, CSc., Praha 5-Velká Chuchle č.e. 2222, 159 00  Praha 59 
Jaroslav Boček, Bellušova č.p. 1848/12, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
Marie Bočková, Bellušova č.p. 1848/12, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
Milan Verner, Krhanice č.p. 185, 257 42  Krhanice 
Jaromír Rosypal, Na Komořsku č.p. 2174/1b, Praha 4-Komořany, 143 00  Praha 412 
Český zahrádkářský svaz - Osada Třešňovka, Ds 7 č.p. 2293, Velká Chuchle, 153 80  Praha 512 
Městská část Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2 
 sídlo: U skály č.p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 

 
 
 

 


