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Stavba 518

k bodu 5) výzvy - doplnění formuláře Žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne

3r. r .2007:

část A.
II. Místo stavby/ změna stavby
Navržené pozemky k umístění stavby: uvedeno v příloze - záborový elaborát, již je doloŽeno
ve spise.

III. Účastníci, kteří mají vlastnická práva k pozemkům pro umístění stavby/změn-v

stavby
Navrhuje-li se stavba ljeji změna na více pozemcích, Žadate|é připojují údaje obsažené v bodě
III. v samostatné pÍi|oze - j1Ž je ve spise doloženo - předán v příloze majetkoprávní elaborát
(soupis dotčených pozemků, vypisy z KN).

IV. Účastníci, kteří mají jiná věcná práva k pozemkům pro umístění stavby/změny
stavby
Navrhuje.li se stavbalzměna na více pozemcích, u nichž jsou jiná věcná práva, Žadate|é

připojují údaje v bodě IV. v samostatné příloze:
- jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, byl doložen do spisu majetkoprávní elaborát

v. Údaje o současném stavu lryužívání dotčených pozemků a stavbách na nich
- jiŽje obsaženo ve spise -vizmajetkoprávní elaborát

YI. Zák|adní údaje o stavbě/změně stavby
Půdorysná velikosi, výška stavby/její změně: jiŽ je obsahem spisu - viz dokumentace stavby.

VII. Posouzení vlivu/ její změny na životní prostředí podle zvláštního předpisu
- stavba vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

Stavba/změna stavby byla posou zena pŤed podáním Žádosti o vydání rozhodnutí - žadate|

doloŽí stanovisko pri,t"s"eno úřadu k pósouzení vlivů provedení záměru na Životni

prostředí
- bylo doloŽeno do spisu stanovisko MŽP č.j. NM700/1327l2O2OloPvŽPlO2 c.o.

z3O.4.2OO2, dále je doloŽena platnost tohoto stanoviska vpříl. D wtŽp Zn.

4I76|OPVU04 28.7.2004

VIII. Seznam dalších účastníků Íízeni(neuvedených v bodě I. a III.)
- jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, byl doložen do spisu majetkoprávní elaborát

Přílohy k žádosti:
ČÁsr n.



1 . Doklad prokazuj ící vlastnické právo žadate|e . . . ..
- jedná se veřejně prospěšnou stavbu

2. Souhlas vlastníka pozemku ... '
- jedná se o veřejně prospěšnou stavbu

6. Dokumentace stavby podle přílohy č. 4 vyhl.č. 503/2006 Sb.

7. Stanovisko nebo vyjádření dotčeného orgánu nebo příslušného úřadu nebo závěr
zjišťovacíhoÍizeni,že stavbalzměna stavby nevyŽaduje posouzení jejich vlivů na životní
prostředí

- uvedená stavba byla ještě posuzována podle zák.č' 244l 1992 sb'

8. Bylo vydáno stanovisko MŽP čj. NM700/1327lzozoloPvŽPl\2 c.o, z30.4.2002, dále je

doloŽena platnost tohoto stanoviska v pří|. D MŽP zn. 4l]6loPvv04 z 8.1 .200a

9' Nebude probíhat v rámci územního Ťizeni.

I0. Závazná stanoviska dotčených orgánů . '..'
- připojeny v dokladové části dokumentace, jsou doloženy ve spisu

1 1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a techn. infrastruktury. .. '.
- připojeny v dokladové části' jsou doloŽeny ve spisu

12'YyjádÍení účastníků Ťizeni vč. obce, pokud byla získána před zahájenimÍizeni. '.
- před zahájenimÍizeni byla získána stanoviska obcí a MC Prahy - doloženy

v dokladové části spisu

13. Samostatné přílohy ...
- Žadate|ů (bod I. žádosti) _bez přílohy
- pozemků a staveb (bod II' žádosti) - v příloze majetkoprávní elaborát, záborový

elaborát
- vlastnických a jiných práv (bod III. a IV' žádosti) - v příloze ve spisu - majetkoprávní

e1aborát
. dalších účastníků Íizeni (bod VIII. Žádosti) - jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, byl

doložen do spisu majetkoprávní elaborát


