
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sídlo: Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín  e-mail: Renata.Cerovska@praha16.eu 
I : 00241598   tel.: 234 128 267 
Bankovní spojení: 19-2000861379/0800   fax: 234 128 272 
  web: www.praha16.eu 

 

  M STSKÁ ÁST PRAHA 16 
  Ú AD M STSKÉ ÁSTI 
  ODBOR VÝSTAVBY, 
  DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 
  ÚSEK VÝSTAVBY 

  
 

   
  

Dle rozd lovníku 

 

   
 
Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016443/17/OVDŽP/ r Vy izuje Praha 
  . j.:     021812/17/OVDŽP e ovská 03.11.2017 
 
 

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ÍZENÍ O D LENÍ POZEMK  

 
Jarmila Vinopalová, nar. 09.02.1953, Ovesná 309, 267 18  Hlásná T eba , 
kterou zastupuje Monika Holzknechtová, nar. 14.08.1965, Um lecká 585/11, 170 00  Praha-
Holešovice 

(dále jen "žadatel") podal dne 22.08.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o d lení pozemku parc. 
. 2071(ostatní plocha, využití ostatní komunikace) v katastrálním území Lipence Praha 5.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní ízení. 
 

Popis zám ru: Rozd lení pozemku parc. . 2071 k.ú. Lipence na t i ásti ozna ené A, B, C z d vodu 
prodeje ásti B k sousednímu pozemku parc. . 2070 k.ú. Lipence.  
 

Ú ad m stské ásti Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako stavební ú ad p íslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky . 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis  oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení 
územního ízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dot ené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska a ú astníci ízení své námitky do 

15 dn  od doru ení tohoto oznámení. 

K pozd ji uplatn ným závazným stanovisk m, námitkám nebude p ihlédnuto. Ú astníci ízení mohou 
nahlížet do podklad  rozhodnutí (Ú ad m stské ásti Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního 
prost edí, ú ední dny Po a St 8.00-12.00, 13.00-18.00, Pá 8.00-12.00). 

Ú astníci ízení (podle §85 odst. 2 písm. b): parcelní ísla  2117/2, 2117/3, 2057/2, 2058, 2059/2, 2060, 
2062, 2063, 2061, 2069, 2070, 2068, 2067, 2073, 2072, 2092/6, 2092/7, 2093, 2094, 2102, 2103, 2105/2, 
2105/1, 2104 

Pou ení: 

Ú astníci jsou oprávn ni navrhovat d kazy a init jiné návrhy po celou dobu ízení až do vydání 
rozhodnutí. Ú astníci mají právo vyjád it v ízení své stanovisko. Ú astníci se mohou p ed vydáním 
rozhodnutí vyjád it k podklad m rozhodnutí, pop ípad  navrhnout jejich dopln ní. 
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K závazným stanovisk m a námitkám k v cem, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání územního nebo 
regula ního plánu, se nep ihlíží. K námitkám, které p ekra ují rozsah a nespl ují požadavky § 89 odst. 4 
stavebního zákona, se nep ihlíží. Ú astník ízení ve svých námitkách uvede skute nosti, které zakládají 
jeho postavení jako ú astníka ízení, a d vody podání námitek. 

Obec m že uplatnit námitky k ochran  zájm  obce a zájm  ob an  obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný zám r uskute n n, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné v cné 
právo k tomuto pozemku nebo stavb , nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné v cné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemk m nebo stavbám na nich m že být územním rozhodnutím p ímo 
dot eno, m že uplat ovat námitky proti projednávanému zám ru v rozsahu, jakým je její právo p ímo 
dot eno. Osoba, která je ú astníkem ízení podle zvláštního právního p edpisu, m že uplat ovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným zám rem dot en ve ejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního p edpisu zabývá. 

Nechá-li se n který z ú astník  zastupovat, p edloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

 
  
Obdrží: 
a) Ú astníci ízení podle § 85 odst. 1, 2a) stavebního zákona – doru ení do vlastních rukou: 

Monika Holzknechtová, Um lecká .p. 585/11, 170 00  Praha 7-Holešovice  
Hlavní m sto Praha, zastoupené IPR Praha, IDDS: c2zmahu  
Vyšehradská .p. 2077/57, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 28 

 
b) Ú astníci ízení podle § 85 odst. 2 b, c) stavebního zákona – doru ení ve ejnou vyhláškou: 

Vyv šením písemnosti po dobu 15 dn  na ú ední desce ÚM  Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 
Praha 5-Radotín, na ú ední desce M stské ásti Praha – Lipence, K Obci .p. 47, Praha 5-Lipence, 
155 31  Praha 5 – Lipence a zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. Do grafických p íloh 
dokumentace pro územní ízení lze nahlédnout na Odboru výstavby, dopravy a životního prost edí 
ÚM  Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha 5-Radotín. 

 

Toto oznámení musí být vyv šeno po dobu 15 dn . 

Vyv šeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení. 

 
 
 
 
dot ené orgány : 
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
  
ostatní : 
M stská ást Praha-Lipence, IDDS: a4da5ui 
 sídlo: K obci .p. 47, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Jarmila Vinopalová, Ovesná .p. 309, Hlásná T eba , 267 18  Karlštejn 


