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Č.j.
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Datum
MHMP 766232oz/2009/DOP-O1/Mm
Ing. Mádlová / 4204
1.10. 2009
	
O Z N Á M E N Í  
ZAHÁJENÍ  STAVEBNÍHO  ŘÍZENÍ  

Stavebník hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, IČ 000 64 581, zastoupený Odborem městského investora magistrátu hl.m.Prahy, který zplnomocnil pro řízení společnost VIS a.s., se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4, IČ 60192712, podal dne 23.09.2009 u odboru dopravy Magistrátu hl.m.Prahy žádost o vydání rozhodnutí o stavebním povolení na stavbu nazvanou: 


Stavba 0053 “Vysočanská radiála 3. etapa stavby (přeložka plynovodního řadu SO 341 a 342)“


na pozemcích č. parc. 1372/18, 1372/3, 1372/19, 1407/2, 2593/2, 1371/2, 1370, 1369/2, 1356/2, 1348/1, 1356/1, 2595/1, 1357/1, 1349, 1347 k.ú. Hloubětín, č. parc. 1726/35, 1726/11, 1726/12, 1726/13, 1730/1 k.ú. Vysočany v Praze 9

Předmětem shora označené stavby je přeložka vysokotlakého plynovodního řadu DN 500, která je součástí 3.etapy stavby nazvané 0053 Vysočanská radiála. V rámci této poslední etapy stavby komunikací bude realizováno propojení obou předcházejících etap –tzv. I. etapy stavby „Rozšíření ul. Kbelské“-(povolené rozhodnutím odboru dopravy MHMP č.j. MHMP-166028/2003/DOP-O1/Ss ze dne 20.10. 2004) a II. etapy stavby „ úsek od km 2,5 mezi ul. Budovatelskou a rychlostní komunikací I/10 Novopacká“ (povolené rozhodnutím č.j. MHMP-12001roz/2006/DOP/01/Ss ze dne 5.6.2006). 

Uvedeným dnem 23.09.2009 (den podání žádosti o stavební povolení) bylo zahájeno stavební řízení. 
Hlavní město Praha, Magistrát hl.m.Prahy,  odbor dopravy jako obecný stavební úřad dle § 13 a § 17  zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení.
Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst.2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. 
V předmětném řízení má stavební úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dává tímto účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři odboru dopravy MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, 1.patro, č. dv. 142 v návštěvní den pondělí 12 – 17 hod. a středa 8 – 18 hod. nebo po předchozí telefonické dohodě.
Účastníci řízení mohou své námitky, případně důkazy uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim ve smyslu ust. § 112 odst. 1 nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny uplatnit svá stanoviska dotčené orgány.
Účastníci stavebního řízení mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo  územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.













Ing. Jan  H e r o u d e k   v.r.
ředitel odboru dopravy

























Rozdělovník:
A. Účastníci řízení – doručení jednotlivě:
(doporučeně do vlastních rukou adresáta, jeho zmocněnce nebo jeho zákonného zástupce)
1) Stavebník, zastoupený:
    VIS a.s.,  Bezová 1658/1, 140 00 Praha 4
                                                                                                        
B. Účastníci řízení – doručení veřejnou vyhláškou:
2) MHMP - úřední deska  (doručení ostatním účastníkům řízení zveřejněním na úřední    
    desce po dobu 15 dnů)
3) ÚMČ Praha 14 - úřední deska 
   (pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů)
4) ÚMČ Praha 9   –úřední deska
    (pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů)

C. Dotčené orgány – doručení jednotlivě (doporučeně s dodejkou):
DOP/O4 MHMP
	OOP MHMP
	OKR MHMP
OKP MHMP
Úřad MČ Praha 14 (ochrana přírody a krajiny, ochrana vod, nakládání s odpady,    
      silniční správní úřad)
10) Úřad MČ Praha 9 (ochrana přírody a krajiny, ochrana vod, nakládání s odpady,    
      silniční správní úřad)
11) Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
12) Hygienická stanice, Rytířská 12, 110 00 Praha 1 
13) Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6


D. Ostatní (na vědomí):
OMI  MHMP
	Pražská plynárenská, U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
	DOP/O1-Mm
	Spis





