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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

-   odbor výstavby   - 
Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 077680/2010/OV.Ur  Praha, dne 3.12.2010 
Č.jedn.:     MCP8 102596/2010 Ďáblice/p 1608/3 
Vyřizuje:   Tomáš Urban, diplomovaný technik 
 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 
 
Skládka Uhy, spol. s r.o., IČ 62586611, Uhy, 273 24  Velvary, 
kterou zastupuje Stanislav Hladík, nar. 3.12.1978, Sokolovská 67, 186 00  Praha 8 - Karlín 

(dále jen "žadatel") podal dne 23.7.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

Překládací stanice pro skládku Uhy na pozemku parc.č. 1608/3 v k.ú. Ďáblice, Praha 8 
Praha, Ďáblice  

 

na pozemku parc. č. 1608/3 v katastrálním území Ďáblice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Popis stavby: 

Jedná se o realizaci překládací stanice ve stávajícím oploceném areálu skládky Ďáblice. Rozměry haly pro 
překládání odpadů budou max. 35,1 x 22 m, výška haly bude max. + 13,05 m od úrovně ±0,000 m 
(úroveň podlahy navrhovaného objektu). Navržená hala bude jednolodním, jednopodlažním, 
nezatepleným a nevytápěným objektem. Součástí návrhu je požární nádrž, zpevněné plochy, přípojka NN, 
rozvody vody a venkovní osvětlení. 

 

Úřad městské části Praha 8, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. c/ 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon")  a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání na den 

25. ledna 2011 v 9:00 hodin 

se schůzkou pozvaných na odboru výstavby ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8, v kanceláři č. 238. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 8, odbor výstavby, úřední dny: Po a St: 8-12  
a 13-18h). 
 

Poučení: 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla 
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě 
u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. 
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Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu 
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 
stavbu. 

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

Ing. Josef Gorčík 
vedoucí odboru výstavby 

 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 8 a ÚMČ Praha – 
Ďáblice. 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………………….  Sejmuto dne: …………………………………. 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Doručí se: 
Účastníci řízení – doručuje se veřejnou vyhláškou na: 

a) úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů) 
b) úřední desku ÚMČ Praha – Ďáblice, Květnová 552, 182 00  Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 

dnů a podání zprávy o zveřejnění) 
 
 
Doporučeně do vlastních rukou: 
1. Stanislav Hladík, Sokolovská 67, Praha 8 - Karlín, 186 00  Praha 86 
  
Doporučeně do vlastních rukou: 
2. Obec hl.m. Prahy, zastoupená URM, IDDS: c2zmahu 
3. Městská část Praha - Ďáblice, IDDS: dkvbw9b 
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Doporučeně: 
4. ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 
5. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i 
6. HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
7. MHMP odbor dopravy, IDDS: 48ia97h 
8. MHMP odbor krizového řízení, IDDS: 48ia97h 
9. MHMP odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h 
10. MHMP odbor územního plánu, IDDS: 48ia97h 
11. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 
12. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 
13. Městská část Praha - Březiněves, IDDS: atzaqa2 
 
Obyčejně: 
14. URM - oddělení evidence ÚR, - pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu 
 
 
Co: 
spis 
evidence 
OKS – zde 
referent 
 
Za správnost vyhotovení odpovídá Tomáš Urban, diplomovaný technik 
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