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Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 004095/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha 
  . j.:     024890/18/OVDŽP e ovská 27.12.2018 
 
 

 

USNESENÍ 
Ú ad m stské ásti Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako stavební ú ad p íslušný podle 
§ 13, odst. (1), písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen "stavební zákon") s p sobností podle vyhlášky .55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis , po p ezkoumání žádosti o prodloužení lh ty k provedení 
úkonu, podle § 39 odst. (2) zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „správní 
ád“), 

p r o d l u ž u j e   l h  t u 

k dopln ní požadovaných doklad  k žádosti o umíst ní stavby, pro zám r nazvaný: 

„OBYTNÝ SOUBOR ZBRASLAV PANSKÉ ZAHRADY“ 
Praha 5 - Zbraslav, Panské zahrady, mezi komunikacemi Cisterciácká a U Národní galerie 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. . 86/1, 86/11, 86/12, 86/13 v katastrálním území Zbraslav, ur enou 
výzvou a usnesením ze dne 24.05.2018 .j. 010566/18/OVDŽP, .j. 010723/18/OVDŽP a .j. 
010733/18/OVDŽP, žadateli 

MIPIACE s.r.o., I O 28898494, Na Perštýn  342/1, 110 00  Praha-Staré M sto, 
kterou zastupuje Ak.arch.ing. Vlastislav RUBEK, ARC STUDIO, I O 10141642, Poho elec 111/25, 
118 00  Praha-Hrad any 

 

do 31. b ezna 2019 

Od vodn ní: 

Stavebník požádal dne 30.11.2018 o prodloužení lh ty na dopln ní požadovaných doklad  ur enou výzvou a 
usneseními ze dne: 

24.05.2018 pod .j. 010566/18/OVDŽP ( vylou ení stavby ze spole ného ízení a p erušení územního ízení),  

28.05.2018 pod .j.  010723/18/OVDŽP (p erušení ízení o p edb žné otázce - povolení výjimek z ustanovení 
vyhlášky . 26/1999 Sb.), 

28.05.2018 pod .j. 010733/18/OVDŽP (výzva k dopln ní podklad  pro povolení výjimek a p erušení ízení) 

se lh tou do 31.12.2018. 



.j. 004095/14/OVDŽP/Mh str. 2 
Stavebník požádal o prodloužení lh ty vzhledem k probíhajícím jednání s investorem a dalšími dot enými 
orgány.  

Stavební ú ad prodloužil lh tu k dopln ní podklad  vzhledem ke složitosti projednávání a úpravy dokumentace 
výše uvedeného zám ru obytného souboru.  

Stavební ú ad podle § 39, odst. (1) správního ádu, usnesením ur il žadateli p im enu lh tu k dopln ní 
podklad , protože ji nestanoví zákon a je toho zapot ebí. 

Stavební ú ad, jako p íslušný správní orgán, podle § 39, odst. (2) správního ádu, lh tu k provedení úkonu 
usnesením p im en  prodloužil, protože ur ením lh ty nebude ohrožen ú el p erušeného územního ízení a 
ízení o výjimkách, ani nebude porušena rovnost ú astník  ízení. 

Stavební ú ad podle § 68, odst. (2) zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 
„správní ád”), ozna uje ú astníky ízení, na které se vztahuje usnesení správního orgánu podle § 27, odst. (1) 
správního ádu: 
MIPIACE s.r.o., Na Perštýn  .p. 342/1, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
 

Pou ení ú astník : 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dn  ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního m sta Prahy  
podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního ádu odvolání nemá odkladný ú inek. 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 
 
  
Toto usnesení musí být vyv šeno po dobu 15 dn .  
 
Vyv šeno dne: ………………………………..  Sejmuto dne:……………………………………  
 
 
 
 
Obdrží: 
a) Ú astníci ízení (podle § 85 odst. 1, 2a) stavebního zákona) – doru ení do vlastních rukou: 

Ak.arch.ing. Vlastislav RUBEK, ARC STUDIO, IDDS: p2cbvfb 
 místo podnikání: Poho elec .p. 111/25, Praha 1-Hrad any, 118 00  Praha 011 
Hl.m.Praha, zastoupené IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská .p. 2077/57, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 28 

M stská ást Praha-Zbraslav, IDDS: zcmap6w 
 sídlo: Zbraslavské nám stí .p. 464, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Mgr. Marie Pacourková, Pod Havlínem .p. 1266, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Jaromír Petrášek, U Národní galerie .p. 478, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Pavel Máša, U Karlova stánku .p. 735, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Alena Mášová, U Karlova stánku .p. 735, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Ivan Pešek, Lesní .p. 1114, 383 01  Prachatice II 
Ilona Pešková, Lesní .p. 1114, 383 01  Prachatice II 
 

b) Ú astníci ízení (podle § 85 odst. 2 b, c) stavebního zákona) – doru ení ve ejnou vyhláškou: 

Vyv šením písemnosti po dobu 15 dn  na ú ední desce ÚM  Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha 5-
Radotín a na ú ední desce p íslušné m stské ásti, kterou je M  Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, 156 
00 Praha 5-Zbraslav. Do grafických p íloh dokumentace pro územní ízení lze nahlédnout na Odboru 
výstavby, dopravy a životního prost edí ÚM  Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha 5-Radotín. 

Na v domí:  
MIPIACE s.r.o., IDDS: 87imwjd, sídlo: Na Perštýn  .p. 342/1, 110 00  Praha 1-Staré M sto 


