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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 
Č.j.: MČ P7 034408/2011/OVT/Na/Vf 
SZ: MČ P7 033349/2011/OVT/Na/Vf 

Neumannová/ 220144235 
Ing. Volfová/ 220144129 

22.8.2011 

 
 

 

OZNÁMENÍ 
o zahájení spojeného územního a stavebního řízení  

 

Žadatel:  

Městská část Praha - Troja, IČ 45246858, se sídlem Trojská 230/96, 171 00 Praha 71, Troja, 

kterého zastupuje pan 

Ing. arch Patrik Hocke, nar. 15.5.1973, bytem Radhošťská 1623/18, Praha 3, 

(dále jen „žadatel“), podal dne 8.8.2011 u zdejšího stavebního úřadu žádost podle § 86 a § 110 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), o vydání spojeného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. 

Předmětem žádosti je rozhodnutí o změně stavby podle dle § 81 a § 115 stavebního zákona, 
nazvané: 
 

Stavební úpravy v Trojské škole, č.p. 211 Praha 7 -  Troja, Trojská 110, 
 

na pozemcích parc. č. 314 a 315 v katastrálním území Troja, Praha 7. 
 

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 stavebního zákona oznamuje zahájení 
spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní 
jednání spojené s místním šetřením na den  

29.9.2011 v 9:00 hod. 

Místo konání:  

Na místě stavby, sraz účastníků před školou č.p. 211 v ulici Trojská 110. 
 

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. 234 Úřadu městské části Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 
7/1000, v pondělí nebo ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin. V ostatních dnech po 
telefonické domluvě. 

 



 2 

Žadatel nejpozději do data ústního jednání doplní 

a) stanovisko OOP MHMP. 

b) stanovisko OŽP ÚMČ P7 

c) 7 x zákres stavby do katastrální mapy  
 

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 
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 

 

Obdrží: 

s doručením 

A. účastníci - § 85 odst. 1 stavebního zákona 

žadatel: MČ Praha - Troja, zast. Ing, arch Patrik Hocke, Radhošťská 1623/18, Praha 3, 

obec: 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)  

C. dotčené orgány  

OUP-MHMP 

OKP-MHMP 

OOP-MHMP 

OŽP-ÚMČ Praha 7 

HS hl. m. Prahy 

HZS hl. m. Prahy 

na vědomí: 

spisy/referent  
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