
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části (1)

Čj: MCP8 104750/2014 2
První den zveřejnění: r71. ~r ~t1 
Poslední den zveřejnění: v

Počet listů: tl- MES,~~' ČÁST PRAHA 8 

Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet
Č.jedn.: MCP8104750/2014
Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Praha, dne 28.7.2014
Karlín/p 678/1

rozhodnutí (Úřad městské části Praha 8, odbor výstavby, úřední dny: pondělí 8 - 12, 13 - 18 hodin, středa
8 - 12, 13 - 18 hodín v kanceláři Č. 220 u Ing. Venduly Peterkové).

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby ínformace o žadateli, předmětu územního řízení
a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na:

pozemcích výstavby u hranice pozemků parc.č. 832,693/124 a 719/2 vk.ú. Karlín, naproti objektu
č.p. 499 v ulici U Invalidovny, pobliž křížovatky ulic U Invalidovny a Na Špitálsku (západní část
pozemků výstavby) -

pozemku parc.č. 708 v k.ú. Karlín, v blizkosti komunikace U Sluncové a objektu č.p. 664 (východní
část pozemků výstavby)

ÚŘAD J\1ĚSTSKÉ ČÁSTI
- odbor výstavby -

Zenklova 35, 18048 Praha 8

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A pozvÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMUJEDNÁNÍ Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jíné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřít k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jínak se k nim nepříh1iží. K závazným stanoviskům a
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepříh1íží.
Účastnik řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastnika
řízení, a důvody podání námitek.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn pří plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování dúkazů 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. I stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

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

Účastnik nebo jeho zástupce je povínen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožností.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listínou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mímo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jíný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně čínit úkony jen jedna osoba.

CTR Sluncová a.s., IČO 25067567,Sladkovského náměstí 1/525,13000 Praha 3,
kterou zastupuje ORTOGONAL s.r.o., Ing. Martin Ballák, IČO 28068815,Mládeže 2568,390 02 Tábor 2

(dále jen "žadatel") podal dne 8.7.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Obytný sonbor Sluncová"
Praha 8 - Karlín, mezi komunikacemiU Invalidovny, U Sluncové

na pozemcích parc. Č. 678/1, 693/123, 693/124, 693/148, 693/151 (dotčen pouze požárně nebezpečným
prostorem), 693/152, 693/218, 693/244, 708, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 719/7, 719/8, 720/1,
720/2, 832 v katastrálním území Karlín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:
Novostavba obytného souboru bytového domu o třech sekcích včetně souvisejících stavebních
a inženýrských objektů. Součástí stavby je i veřejně prospěšná stavba páteřní komunikace VPS 93/DK/8.
Objekt bude členěn na 3 sekce (ozn. ,,A", "B", "C") se 7 nadzemními podlažími, z čehož 7. NP bude
ustoupené. Jednotlivé sekce budou mít půdorysné rozměry max. 43,7 x 21,5 m, budou propojené
podzemním podlažím o půdorysných rozměrech max. 120,8 x 50,4 m (pod sekcí "B" budou 2 PP).
Pod objekty sekcí (věží) bude v rozsahu úrovně 1. PP a 1. NP vedena částečně krytá průjezdná
komunikace. Max. výška atiky objektů bude + 22,3 m od ± 0,0 = úroveň podlahy 1. NP, max. výška
technologií bude + 22,7 m od ± 0,0. V souboru bude celkem 183 bytových jednotek a 154 parkovacích
stání, na venkovním parkovišti bude umístěno dalších 19 parkovacích stání. Součástí je napojení
na technickou a dopravní infrastrukturu.

Úřad městské části Praha 8, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písm. c/
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") (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. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně, protože jde o záměr, pro který bylo
vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, nařizuje k projednání žádosti
veřejné ústní jednání na den

MĚS~SK.Á ČÁST PRAHA 8
Uřad městské části

odbor výstavby
oddělení územního rozhodován'

Zenklova 35 (1)
16046 Praha a· lib!3fl

2. září 2014 v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných ÚMČ Praha 8 - odbor výstavby, U Meteoru 6, Praha 8 v kanceláři Č. 220. Konání
veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně
30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnít každému nahlédnout do podkladů pro vydání

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 714 tel. sekretariát: 222 805 719 Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: 222805 714 tel. sekretariát: 222 805719
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnu na úřední desce ÚMČ Praha 8.

veřejnou vyhláškou na:
a) úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů)

Doporučeně:
30. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, mDS: jm9aa6j
31. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i
32. Povodí Vltavy, státní podník, závod DoIní Vltava, mDS: gg4t8hf
33. ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha, mDS: hq2aev4
34. MHMP, odbor bezpečnosti a krizového řízení, mDS: 48ia97h
35. MHMP, odbor dopravních agend, mDS: 48ia97h
36. MHMP, odbor stavební a územního plánu, oddělení územního plánu, mDS: 48ia97h
37. MHMP, odbor životního prostředí, mDS: 48ia97h
38. MHMP, odbor památkové péče, mDS: 48ia97h
39. ÚMČ Praha 8, odbor výstavby, vodoprávní úřad, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, 18000 Praha 8
40. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, 18000 Praha 8
41. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1135, Libeň, 180 00 Praha 8

"" ;}-1. ý,. ó2010 . 
Vyveseno dne: Sejmuto dne: .
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:
o veřejnosti

Doporučeně do vlastních rukou (zástupce žadatele, tj. účastníka územního řízení podle § 85 odst.
písm. a) stavebního zákona):
1. ORTOGONAL S.r.o., mDS: bmfrsn8

Obyčejně:
42. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, mDS: c2zmahu

Doporučeně do vlastních rukou (účastník územního řízení podle § 85 odst. I písm. b) stavebního zákona):
2. Obec hl.m. Praha, zastoupena ÚRM, mDS: c2zmahu
3. Městská část Praha 8, zastoupená OKS OA, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, 18000 Praha 8

Co: spis, referent, evidence, OKS zde
Za správnost vyhotovení odpovidá Ing. Vendula Peterková.

Doporučeně do vlastních rukou (účastník územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona):
4. Hlavní město Praha, zastoupené MHMP odborem evidence, správy a využití majetku, mDS: 48ia97h
5. ÚMČ Praha 8, odbor majetkový, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, 18000 Praha 8
6. PALLADIO COSTRUZIONI, spol. s r.o., mDS: 4j5r7kk
7. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Praha, mDS:
hjyaavk
8. České dráhy, a.s., mDS: e52cdsf
9. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, mDS: uccchjm
10. Pražská teplárenská a.s., mDS: jngcgsq
ll. PREdístribuce, a.s., mDS: vgsfsr3
12. T'-Mobile Czech RepubJic a.s., mDS: ygwch5i
13. Telefóníca Czech Republic, a.s., mDS: d79ch2h
14. Technická správa komuníkací hl.m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 11000 Praha I-Staré Město
15. Krajské ředitelstvi policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, mDS: rkiai5y
16. Dopravní podník hl. m. Prahy, a.s., Svodná komise, mDS: fhidrk6
17. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, mDS: ghj9qbw
18. Pražská vodohospodářská společnost a.s., mDS: a75fsn2
19. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., mDS: ec9fspf
20. Povodí Vltavy, státní podnik, mDS: gg4t8hf
21. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., mDS: w9qfskt
22. ELTODO-CITELUM, S.r.o., mDS: k3h3xq2
23. Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, mDS: 5mjaatd
24. Dial Telecom, a.s., mDS: p4vdqdt
25. SITEL, spol. s r.o., mDS: 69779z9
26. UPC Česká republíka, s.r.o., mDS: 4hds44f
27. Karlín sobě, obč. sdružení za lepší život v pražském Karlíně, Sokolovská 428/130, 18600 Praha 8
28. Klub Za starou Prahu, z.S., mDS: ny4e65y
29. 8jinak!, IDDS: e7yyzbf

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 714 tel. sekretariát:222 805 719 Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel. referent 222 805 714 tel. sekretariát: 222 805 719


