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PRAHA/DATUM
24.7.2019

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Nejvyšší kontrolní úřad, IČO 49370227, Jankovcova 1518, 170 00 Praha 7,
zastoupený společností ISP Praha s.r.o., IČO 49710826, Loosova 990, 149 00 Praha 4
(dále jen "stavebník") podali dne 5.6.2019 žádost o vydání stavebního povolení, které je navazujícím
řízením ve smyslu § 9b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí na stavbu:
Stavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu, nároží ulic U Uranie a Komunardů
Praha, Holešovice
na pozemku parc. č. 708/4 v katastrálním území Holešovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební
řízení.
Stavba obsahuje:
SO 01 Administrativní objekty G a H
SO 02 Parter
IO 07 Energetické vrty
Zařízení staveniště (sestava mobilních buněk), protihlukové oplocení výšky 3,5 m
Zajištění stavební jámy kotvenou záporovou stěnou
Stavební úřad Úřadu městské části Praha 7 jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhl.č.55/2000 Sb., hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na místě na den
29.8.2019 v 9.00 hodin.
Místo konání: stavební úřad MČ Praha 7, č. dv. 225, 2. patro
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě
důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníky jsou:
- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům: parc.č. 648/5, 648/10, 648/4, 633/4,
632, 631, 746, 745, 744, 743, 742, 722, 721, 720, 719, 716/3, 716/2, 708/2, 708/5, 708/6, 708/7, 708/9,
708/10, 708/11, 708/12, 708/13, 708/14, 2290/2, vše v k.ú. Holešovice
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- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: čp. 1144, 954, 1475, 1086,
1457, 1456, 1383, 1128, 1127, 1489, 1490, 1491, 1492, 1584, 1590, 1583, vše v k.ú. Holešovice
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou účastníci podle § 109 písm. e) a f)
stavebního zákona v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikováni číslem parcelním a
číslem popisným.
Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu možnost seznámit se
s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č.239, 2. patro Městské části Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše
7/1000, v pondělí nebo ve středu v době 8.30 – 11.30, 12.30 – 18.00 hodin, v jiném čase po předchozí
domluvě. Stejnou možnost má i veřejnost podle § 9 b) odst. 1 písm. c zák. č 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o navazující řízení podle zák. č. 39/2015 Sb., kterým se mění zák. č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je toto řízení podle § 9 písm. b/1 vyvěšováno na
úřední desku po dobu min. 30 dní. Podkladem pro vydání stavebního povolení mimo jiné stanovisko
k posouzení vlivu na životní prostředí čj. MHMP 069184/2004/OOP/VI/EIA/098-8/Vč ze dne
30.12.2005.
Veřejnost může podle § 9 písm. c výše uvedeného zákona v navazujícím řízení uplatňovat připomínky
k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informace na úřední desce.
S informacemi, zveřejňovanými podle § 16 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí,
ve znění pozdějších doplňků, se lze seznámit na odboru ochrany prostředí MHMP, který je příslušný
k projednání záměru podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění
pozdějších doplňků.
Účastníci řízení mohou v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky nejpozději při
ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
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.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
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Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu
otisk úředního razítka

Příloha: žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, spis.zn. 147054/2019/SU/Hál
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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

Obdrží:
I. účastníci podle § 109 písm. a), b), c), d) staveb. zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
ISP Praha s.r.o., IDDS: 7c2qkqf
sídlo: Loosova č.p. 990/26, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6
sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany
II. Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce
po dobu 30 dnů a oznámení doby vyvěšení)
Účastníci podle § 109 písm. e), f) staveb. zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:
- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům: parc.č. 648/5, 648/10, 648/4,
633/4, 632, 631, 746, 745, 744, 743, 742, 722, 721, 720, 719, 716/3, 716/2, 708/2, 708/5, 708/6,
708/7, 708/9, 708/10, 708/11, 708/12, 708/13, 708/14, 2290/2, vše v k.ú. Holešovice
- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: čp. 1144, 954, 1475,
1086, 1457, 1456, 1383, 1128, 1127, 1489, 1490, 1491, 1492, 1584, 1590, 1583, vše v k.ú.
Holešovice
Dotčená veřejnost podle § 9b zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí)
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Dotčené správní úřady:
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha-Centrum, IDDS:
zpqai2i
sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město
Městská část Praha 7, Odbor dopravy, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7Holešovice
Městská část Praha 7, Odbor životního prostředí, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00
Praha 7-Holešovice
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor " Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového
managementu", IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Městská část Praha 7, Odbor kancelář starosty a tajemníka, odd. krizového řízení, nábřeží
Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7-Holešovice
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy, odbor
služeb dopravní policie, IDDS: rkiai5y
sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle
Městská část Praha 7, Stavební úřad, odd. vodohospodářské, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7,
170 00 Praha 7-Holešovice
Na vědomí:
Nejvyšší kontrolní úřad, IDDS: s3caayq
sídlo: Jankovcova č.p. 1518/2, 170 00 Praha 7-Holešovice
Spisy

