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OZNÁMENÍ 
o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou 

 

Dne 02. 08. 2011 podal stavebník MČ Praha Troja, IČ: 45246858, sídlem Trojská 230/96, 171 00 
Praha 7 – Troja u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení. Dnem podání 
žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád zahájeno stavební řízení. 

Předmětem žádosti o vydání stavebního  povolení je stavba: 

 „Na Kovárně“, stavební úpravy křižovatky Trojská x Pod Havránkou spočívající ve 
výměně stávajících povrchů v celém rozsahu řešeného území včetně vegetačních úprav a 
navýšení plochy křižovatky za účelem zvýšení bezpečnosti provozu. 

 

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování jako speciální 
stavební úřad příslušný podle § 15, odst. 1, písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů oznamuje v   
souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a zároveň nařizuje ústní 
jednání spojené s ohledáním na místě, které se bude konat  

dne 4. 10. 2011 v 9.00 hodin. 

 

Místo jednání: sraz účastníků je na nároží ulic Trojská x Pod Havrávkou  

 

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu možnost seznámit se 
s podklady pro rozhodnutí v kanceláři č. 241, 2. patro Úřadu městské části Praha 7, Nábř. Kpt. 
Jaroše 7/1000, v pondělí a ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 17.00 hodin. 

K připomínkám a námitkám,  které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení se nepřihlíží. 

Své námitky, stanoviska, důkazy nebo připomínky mohou účastnící řízení uplatnit nejpozději při 
ústním jednání. 

Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány 
státní správy. 
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Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce  písemnou plnou moc. 

 

 
                                                                          

Ing. Jiří  C h o u r 
                                                                       Vedoucí odboru výstavby 

                                                                             a územního rozhodování 

                                                                                    otisk úředního razítka 

 

 

 

Doručí se účastníkům řízení (viz § 109 staveb. zákona) 

I. účastníci - § 27 odst. 1a) správního řádu 

MČ Praha Troja, Ing. arch. Tomáš Drdácký, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 – Troja 

MHMP – SVM 

Společenství vlastníků jednotek Pod Havránkou 10b, Pod Havránkou 657/10b, 171 00 Praha 7 

Společenství vlastníků jednotek Trojská 183d, Trojská 765/183d, 171 00 Praha 7 

LE GRAND PARTENAIRE, a.s., Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 5 

 

II. účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu 

ÚMČ Praha 7 – úřední deska – doručení účastníkům řízení zveřejněním na úřední desce po       
dobu 15 dní 
 

Dotčené orgány státní správy a správci sítí: 

MHMP – OPP 

MHMP – OOP 

MHMP – OKR 

ÚMČ Praha 7 – ODO 

Policie ČR, krajské ředitelství – Odbor služby DP 

TSK hl.m. Prahy 

HZS hl.m. Prahy 
HS hl.m. Prahy 

Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava 
DP hl.m. Prahy 
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
PREdistribuce, a.s. 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
Eltodo Citelum, s.r.o. 

Na vědomí: 

Spisy 
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