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OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení vodního díla
Žadatel, společnost ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, IČ
60203013, v postavení zplnomocněného zástupce stavebníka, kterým je hl.m.Praha,
zastoupená odborem městského investora MHMP, se sídlem Mariánské nám. 2, 110
01 Praha 1, IČ 00064581 (dále jen "žadatel"), podal dne 3.3.2014 žádost o prodloužení
platnosti stavebního povolení pod názvem "Stavba číslo 3295 - TV Horní Počernice,
etapa 0013 Božanovská 1, mezi ulicemi Náchodskou a Vysokovskou“ stavba
dešťové kanalizace na pozemcích parc. č.2145/1, 3740/1 v kat. území Horní
Počernice, na kterou bylo vydáno dne 6.2.2012 stavební povolení pod č.j.: MCP20
001472/2012/OZPD/KOR, právní moc nabylo dne 9.3.2012.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti citovaného
stavebního povolení o 2 roky.
Odbor životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad místně příslušný dle
ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, věcně
příslušný dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a dále příslušný podle § 32
odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení §
15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů v
souladu s ust. § 115 vodního zákona a § 115 odst. 4 a § 118 stavebního zákona,
oznamuje známým účastníkům řízení zahájení řízení ve výše uvedené věci.
Jelikož jsou odboru životního prostředí a dopravy dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení dané žádosti, upouští
podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání spojené s místním šetřením.
Účastníci řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení mohou uplatnit své
námitky nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude
přihlédnuto. Účastníci řízení o změně stavby před dokončením, spočívajícího v
prodloužení termínu k dokončení stavby, mohou uplatnit své námitky nejpozději do 10
dnů od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 214 zdejšího odboru
životního prostředí a dopravy v úředních dnech (pondělí 8,00 -12,00 a 14,00 -18,00
hodin, středa 8,00 -12,00 a 14,00 -18,00 hodin a pátek 8,00 -11,00 hodin).
Odbor životního prostředí a dopravy upozorňuje žadatele, že před vydáním
rozhodnutí je nutné uhradit správní poplatek vyměřený investorovi podle položky č. 18
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odst. 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun.
Správní poplatek lze uhradit převodem na účet č. 107-6787610247/0100 variabilní
symbol: 4050000002.
Upozorňujeme na změnu bankovního spojení do KB od 1.3.2014.

Ing. Miroslav Horyna
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce.
Poslední den vyvěšení je dnem doručení.
Vyvěšeno dne: 6.3.2014
Sejmuto dne:
22.3.2014

Toto oznámení se doručuje účastníkům řízení neuvedeným v rozdělovníku tohoto
oznámení veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 20 po
dobu 15 dnů.
Rozdělovník
Účastníci řízení:
žadatel: Magistrát hl. m. Prahy - OMI, Vyšehradská 51, Praha 2 v zastoupení
společností ZAVOS s.r.o., Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2,
Ostatní účastníci řízení:
- doručuje se veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
- HS hl. m. Prahy, Měšická 646, 190 00 Praha 9
- HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 120 00 Praha 2
- MHMP - OŽP, Jungmannova 35, 110 01 Praha 1
- MHMP - OMI
- ÚMČ Praha 20 - OVÚR
Na vědomí:
- PVK, a. s., Ke Kablu 971, Praha 10, 100 00
- PVS a. s., Cihelná 4/548, Praha 1, 118 00
- ÚMČ Praha 20 - OHSaI
- 1 x spis

