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Městská část Praha 7 
Úřad městské části 
odbor výstavby  
a územního rozhodování 
nábř. Kpt. Jaroše 1000 
170 00  Praha 7 
 
 
 
NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA/DATUM 
Čj: MČ P7 56486/2010/OVT/Lub 
SZ: MČ P7 55886/2010/OVT/ob.99  

Ing. Lubasová  220144128 20. 12. 2010 

 
 

 

OZNÁMENÍ 
o zahájení územního řízení  

 

Žadatel společnost PROINVEX, s.r.o., Nad Štolou 950/12, 170 00 Praha 7 podal dne 15. 12. 2010     
u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
uzemní řízení. 
 

Předmětem žádosti o vydání územního rozhodnutí podle § 79 zákona 183/2006 Sb. je stavba 
nazvaná:  

„Bytový dům Na Salabce“ 
 

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování dle ust. § 44 
odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a dle § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuje zahájení 
územního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání na den:  

25. 1. 2011 v 900hod. 
 

Místo konání: kancelář č. 233 ÚMČ Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
  

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu možnost seznámit se 
s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č. 233 Úřadu městské části Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 
1000/7, v pondělí nebo ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 18.00 hodin.  
 

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

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny  v souladu s ust. § 89 odst.1 zák. 183/2006 Sb. nejpozději při ústním jednání, jinak k nim 
nebude přihlédnuto. 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, 
byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném 
stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku na nichž se 
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má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí je grafické vyjádření 
záměru. 
 

 

                                                                                                                           Ing. Jiří Chour 

                                                                                                                    Vedoucí odboru výstavby 

 a územního rozhodování 

 

 otisk úředního razítka 

 

 

Doručí se účastníkům řízení (viz § 85 staveb. zákona) 

A. účastníci - § 85 odst. 1 stavebního zákona 

PROINVEX s.r.o., P.O. Box 5, 170 00 Praha 7 

Hl. m. Praha zastoupené URM; Vyšehradská 57; 128 00 Praha 2 

 

 

B. účastníci - § 85 odst. 2 stavebního zákona 

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po 
dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení)  
 

Městská část Praha Troja, Trojská 96, 171 00 Praha - Troja (se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
po dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení)  

 

 

Dotčené orgány státní správy a správci sítí: 

OUP-MHMP 

OKP-MHMP 

OOP-MHMP 

OŽP-ÚMČ Praha 7 

ODO-ÚMČ Praha 7 

HS hl. m. Prahy 

HZS hl. m. Prahy 

 

 

Na vědomí: 

Spisy  

Referent  
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