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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

-   Odbor územního rozvoje a výstavby   - 

oddělení dopravních staveb 

Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 405756/2021/OV.Bau  Praha, dne 22.11.2021 

Č.jedn.:     MCP8 470864/2021 Bohnice/p 585/194 

Vyřizuje: Baumruk Vladimír 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., IČO 04207327, Plzeňská 429/245, 155 00 Praha 5, 

zastoupena na základě plné moci společností United Architect Studio, s.r.o., IČO 25734695,          

Pod Vrstevnicí 494/8, 140 00 Praha 4 

(dále jen „stavebník“) dne 11.10.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

„Rekonstrukce a přístavba obchodního domu Odra, Praha 8 Bohnice, komunikace                      

a zpevněné plochy“ 

Praha 8, Bohnice, Lodžská, Katovická 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 585/194, 585/340, 585/341, 585/342, 590/36, 827/17, 827/138, 

827/140 v katastrálním území Bohnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Na stavbu bylo 

vydáno rozhodnutí o umístění stavby dne 21.9.2020 č.j. MCP8 161350/2020, v právní moci                   

dne 15.9.2021. 

 

Stavba obsahuje stavební objekt SO 02 Komunikace a zpevněné plochy: 

- Přemístění autobusové zastávky v zálivu "Odra" směr z centra šířky 3 m do nové polohy s živičným 

povrchem, včetně nástupiště 

- Stavební úpravy původní autobusové zastávky v zálivu s živičným povrchem pro účely zásobovacího 

pruhu obchodního domu Odra šířky 3 m 

- vjezd do garáží obchodního domu s dlážděným povrchem šířky 3,2 m s krátkým odbočovacím 

pruhem z Lodžské 

- výjezd z garáží obchodního domu s dlážděným povrchem šířky 3,2 m  

- stavební úpravy účelové komunikace s živičným povrchem navazující na místní komunikaci 

Katovická 

- stavební úpravy chodníku s živičným povrchem mezi jižní fasádou obchodního domu a vozovkou 

místní komunikace Lodžská základní šířky 5,41 m 

- nový chodník s veřejným přístupem na východní straně obchodního domu šířky 3 m s živičným 

povrchem 

- nový chodník s veřejným přístupem na severní straně obchodního domu šířky 4,4 - 4,5 m s živičným 

povrchem 

- nový chodník s veřejným přístupem na západní straně obchodního domu šířky 2 m s živičným 

povrchem 

- vyrovnávací schodiště délky 12,62 m mezi severním chodníkem obchodního domu a terasou 

bytových domů Katovická  

- bezbariérové úpravy komunikací 



ČJ: MCP8 470864/2021 str. 2 

 

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 722, mail: vladimir.baumruk@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719 

- odvodnění komunikací 

- definitivní dopravní značení 

 

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný 

podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, dále pak podle § 15 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 § 112 odst. 1 stavebního zákona za využití § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (řízení s velkým počtem účastníků), zahájení stavebního řízení                 

a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

 

21.12.2021 (úterý) v 9:00 hodin 

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby v Lodžské ulici, u zastávky autobusů veřejné dopravy „Odra“, 

směr z centra, Praha 8 Bohnice. 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří mohou být přímo dotčení 

stavbou, byli identifikováni   podle § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb na nich 

evidovaných v katastru nemovitostí takto: 

Parc.č. 590/36, 590/19, 585/68, 585/199, 585/200, 585/201, 585/202, 585/203, 585/204, 585/205, 

585/206, 585/207, 585/374, 585/375, 585/376, 585/377, 585/378, 585/410, 585/411, 585/342, 585/340, 

585/337, 585/338, 585/339, 585/379, 585/382, 827/138, 827/140, 585/194, 585/341, 590/32, 590/33, 

590/35, 587, 585/61, 827/308, 827/309, 861, 827/237, 827/86, 585/212, 590/12, 590/13, 590/14, 519/15, 

vše v k.ú. Bohnice. 

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit 

nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet                

do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, úřední dny: Po      

a St 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 v kanceláři č.221, 2. patro). 

  

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 územně plánovací dokumentace 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. 
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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. 

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. Pavel Kryštof 

vedoucí odboru 

 územního rozvoje a výstavby 

  

 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 8, Zenklova 35,                  

180 48 Praha 8. 

 

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

 

 

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

 

 

Doručuje se účastníkům řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří byli identifikováni 

podle § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb na nich evidovaných v katastru 

nemovitostí takto: 

Parc.č. 590/36, 590/19, 585/68, 585/199, 585/200, 585/201, 585/202, 585/203, 585/204, 585/205, 

585/206, 585/207, 585/374, 585/375, 585/376, 585/377, 585/378, 585/410, 585/411, 585/342, 585/340, 

585/337, 585/338, 585/339, 585/379, 585/382, 827/138, 827/140, 585/194, 585/341, 590/32, 590/33, 

590/35, 587, 585/61, 827/308, 827/309, 861, 827/237, 827/86, 585/212, 590/12, 590/13, 590/14, 519/15, 

vše v k.ú. Bohnice. 

způsobem podle § 112 odst. 1 stavebního zákona (řízení s velkým počtem účastníků) veřejnou 

vyhláškou na: 

 

- Úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 dní a podání 

zprávy o zveřejnění) 

 

Dále obdrží: 

Doporučeně do vlastních rukou: 

1. Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem evidence majetku, IDDS: 48ia97h 

2. Městská část Praha 8, zastoupená odborem správy majetku ÚMČ Praha 8, Zenklova č.p. 1/35,           

180 00  Praha 8 

3. DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o., IDDS: 4ed557q (stavebník) 

  

Doporučeně do vlastních rukou: 

4. United Architect Studio, s.r.o., IDDS: yb29aej (zmocněnec) 



ČJ: MCP8 470864/2021 str. 4 

 

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 722, mail: vladimir.baumruk@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719 

  

Doporučeně: 

5. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

6. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i 

7. Magistrát hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h, doručí se: 

- MHMP odbor ochrany prostředí 

- MHMP odbor památkové péče 

- MHMP odbor pozemních komunikací a drah 

8. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8 

9. ÚMČ Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, vodoprávní úřad, Zenklova č.p. 1/35,                   

180 00  Praha 8 

10. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8 

11. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie,       

IDDS: rkiai5y 

  

Obyčejně: 

12. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

13. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6 

14. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 

15. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt 

16. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq 

17. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

18. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

19. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

20. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 

21. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 

22. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 

 

Co: 

spis 

evidence 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá Baumruk Vladimír. 
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