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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
BD Mrkvičkova 1350-1355, bytové družstvo, IČ: 24127132, sídlem Mrkvičkova 1354/36, 163 00
Praha 6 – Řepy
-

zastoupeno na základě plné moci spol. INFRA TOKA, s.r.o, IČ: 06470599, sídlem Borského
989/1, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

(dále jen "žadatel") podal dne 12.9.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„STL plynovod a přípojka, Praha 17 – Řepy, ul. Mrkvičkova, č.p. 1350-1355“
na pozemcích č.parc. 1502/94, 1502/95, 1502/8, vše k.ú. Řepy, při ulici Mrkvičkova a při křižovatce ulic
Mrkvičkova a Zívrova, v Praze 17 - Řepy.
Návrh stavby pro územní rozhodnutí spočívá v:
- Novostavba STL plynovodu PE o délce cca. 136 m, který má být napojen na stávající STL
plynovod PE dn 90 v komunikaci při křižovatce ulic Zívrova a Mrkvičkova na pozemku č.parc.
1502/94 k.ú. Řepy. Dále STL plynovod je plánován přes pozemek č.parc. 1502/95 k.ú. Řepy a
přes pozemek č.parc. 1502/8 k.ú. Řepy, kde bude plynovod zaslepen v blízkosti domu č.p. 1352
k.ú. Řepy při ulici Mrkvičkova. STL plynovod je plánován pod zemí.
- Na výše uvedenou novostavbu STL plynovodu bude napojena STL plynovodní přípojka o délce
cca. 9 m na pozemku č.parc. 1502/8 k.ú. Řepy u domu č.p. 1352 k.ú. Řepy. Tato přípojka bude
ukončena pilířkem s HUP, plynoměrem, regulátorem tlaku plynu a dalším vybavením před výše
uvedeným domem č.p. 1352 k.ú. Řepy při ulici Mrkvičkova na hranicích pozemků č.parc. 1502/8
k.ú. Řepy a 1502/53 k.ú. Řepy. STL plynovodní přípojka je plánována pod zemí.
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Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Žádost byla na základě výzvy a usnesení o přerušení řízení
ze dne 24.9.2019 doplněna dne 22.11.2019. Dnem posledního doplnění bylo v řízení pokračováno.
Záměr dle stanoviska dotčeného orgánu nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Úřad MČ Praha 17, 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 vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje
účastníků řízení a dotčeným orgánům
zahájení územního řízení,
ve kterém upouští od ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a doplněná žádost
poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad MČ Praha 17, odbor výstavby, úřední dny Pondělí: 8.00-12.00
hod., 13.00-17.30 hod., Středa: 8.00-12.00 hod., 13.00-18.30 hod., Pátek: 7.30-11.00 hod.).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují
postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu:
- dotčeným orgánům a obci a příslušné městské části, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1
písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě;
- účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (žadatel dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního
zákona a vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě dle § 85 odst.
2 písm. a) stavebního zákon, se doručuje jednotlivě.
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účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno dle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) se doručuje
veřejnou vyhláškou. Tito účastníci řízení se dle § 87 odst.3 stavebního zákona identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

David Kulhánek
referent oddělení územního řízení
podepsáno elektronickým podpisem

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu min. 15 dnů, 15. den je posledním
dnem oznámení.

Datum vyvěšení:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko

Datum sejmutí:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup

od ……………. do …………………

Obdrží:
A) Účastníkům řízení:
účastníkům podle ustanovení § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona a současně dle § 27 odst.1
správního řádu (tj. žadateli) do vlastních rukou:
1.
spol. INFRA TOKA, s.r.o, sídlo: Borského 989/1, 152 00 Praha 5
- zastoupení pro BD Mrkvičkova 1350-1355, bytové družstvo, sídlo: Mrkvičkova 1354/36, 163
00 Praha 6 – Řepy
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účastníkům podle ustanovení § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona (tj. obci, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn) do vlastních rukou:
2.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, sídlo: Vyšehradská
č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
3.
Městská část Praha 17, sídlo: Žalanského291/12b, Praha 6, 163 02 Praha 6
účastníkům podle ustanovení § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona a současně dle § 27 odst.1
správního řádu (tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě) do vlastních
rukou:
Městská část Praha 17, sídlo: Žalanského291/12b, Praha 6, 163 00 Praha 618 ( dtto 3.)
4.
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1
5.
T – Mobile Czech republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
6.
Pražská plynárenská Distribuce a.s., U plynárny 500/44, Michle, 140 00 Praha 4
účastníkům podle ustanovení § 85 odst.2, písm. b) stavebního zákona a současně dle § 27 odst.2
správního řádu (t.j. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) veřejnou
vyhláškou:
7.
Úřední deska úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6-Řepy (spolu s
žádostí o vyvěšení formou veř. vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a s žádostí o zaslání
dokladu o vyvěšení a sejmutí OV Úřadu MČ Praha 17 a dále o zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup)
Vyvěšeno pro:
- č.parc. vše k.ú. Řepy – 1502/53, 1502/96, 1502/97,1502/109, 1502/158, 1502/159, 1535
- č.p. vše k.ú. Řepy – 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355
sousední stavby veřejné infrastruktury, s kterou dojde ke střetu
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
- T – Mobile Czech republic, a.s., sídlo: Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
(dtto 5.)
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., sídlo: Pařížská č.p. 67/11, 110 00 Praha 1-Josefov
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1
- PREDistribuce, a.s., sídlo: Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
- Technologie hl. m. Prahy a.s., sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
B) Dotčené orgány:
8.
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, pracoviště: Jungmannova č.p. 35/29,
110 00 Praha 1 ( č.j. MHMP 801582/2019 ze dne 2.5.2019 )
9.
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, pracoviště: Jungmannova č.p. 35/29,
110 00 Praha 1 ( č.j. MHMP 1111663/2019 ze dne 12.6.2019)
10. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor bezpečnosti, pracoviště: Náměstí Franze Kafky 16/1, 110
00 Praha 1 (č.j. MHMP 771417/2019 ze dne 24.4.2019)
11. Úřad MČ Praha 17, Odbor životního prostředí a dopravy, sídlo: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02
Praha 6 (č.j. ÚMČP17 004738/2019ŽPD/Šr ze dne 15.4.2019)
C) Ostatní (na vědomí):

12. spis TV PLYN ŘE, p 1502/8 Ře
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