
Magistrát hl.m. Prahy MAGISTRÁT hlavního města PRAHY

odbor stavební Hlavní podatelna - Junqrnetinovr 35/29

Jungmannova 35/29 PIO uvedeny na samolepicim štítku pod čárovým kodem

111 21 PRAHA 1 DOŠLO dne: 2 3 -06- 2011 ,

Identifikačm údaje zpracovatele Počellistů

P . Y f?{aze dne 2. června 2011
oce P'"o

sp.zn. S-MHMP 504353/2011/0ST

(k č.j P19 2518/2011-0VfT, sp.zn. UMC P191456/2009)

k rukám paní Mgr. Aleny Vojtěchové

Účastník řízení: Společenství pro dům Mlázovická č. 777/1 v Praze - Vinoři
se sídlem Mlázovická 777/1, 190 17 Praha 9 - Vinoř, IČ 29004411,
zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek,
vedeného Městským soudem v Praze oddíl S, vložka 10985

zastoupené předsedkyní výboru SVJ paní Mgr. Hanou Šůrovou
bytem Mlázovická 777/1, 190 17 Praha 9 - Vinoř

a

členem výboru SVJ panem Mgr. Danielem Vlasákem
bytem Mlázovická 777/1, 190 17 Praha 9 - Vinoř

Doplnění odvolání proti rozhodnutí
o umístnění stavby a o dělení pozemku pro stavbu:

.Rezídence Vinoř"
č.j. P19 2518/2011-0VIT, sp.zn. UMC P19 1456/2009 ze dne 4.4.2011

I. Účastník řízení je vlastníkem pozemků orné půdy par. č. 1577/167 a 1577/168 vše
katastrální území Vinoř zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hl. m.
Prahu na LV č. 2031, na nichž by měla být, po vydání pravomocného územního
rozhodnutí měla být přípojka technické infrastruktury (nová trafostanice 1 kV SS 102)
k předmětné stavbě.

Účastníka řízení zastupují v souladu s jeho stanovami ze dne 29. října 2009
(čI. VIII odst. 2) předsedkyně výboru společenství vlastníků jednotek paní Mgr. Hana
Šůrová a člen výboru společenství vlastníků jednotek pan Mgr. Daniel Vlasák.

Účastenství v předmětném stavebním řízení je založeno ustanovením § 85 odst. 2
písmo b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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II. Účastník řízení nadále trvá na všech skutečnostech a návrzích obsažených
v odvolání proti rozhodnutí o umístnění stavby a o dělení pozemku pro stavbu:
"Rezidence Vinoř" č.j. P19 2518/2011-0VIT, sp.zn. UMC P191456/2009
ze dne 4.4.2011, podaném Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím Úřadu
městské části Praha 19 - Kbely, dne 19.4.2011.

III. Účastník řízení v souladu s ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje výše uvedené odvolání o 16 čestných
prohlášení občanů Prahy - Vinoře bydlících v ulicích Mlázovická, Semtínská,
Českodubská a Dubanská obsažených v příloze, která dokládají skutečnosti uváděné
účastníkem ve výše citovaném odvolání.

Současně účastník řízení přikládá v příloze další fotografie pořízené dne 16. ledna 2011
z ulice Dubanské a na pozemku par. č. 1577/8 katastrální území Vinoř, která rovněž
dokumentují, že na pozemku, na kterém se má záměr uskutečnit (par. Č. 1577/8
katastrální území Vinoř) ani na vhodném veřejně přístupném místě u stavby (konec ulice
Dubanské) nebyla umístněna žádná informace o záměru a o tom,
že žadatel (Vinoř Development s.r.o. zastoupený LOXIA a.s.) podal žádost o vydání
územního rozhodnutí, včetně grafického vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad,
z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv
na okolí.

Přílohy (celkem 21 stran)
• 16x čestné prohlášení (17 stran)
• 7x fotografie (4 strany)

za Společenství pro dům Mlázovická č. 777/1 v Praze - Vinoři

Mgr. Daniel Vlasák
člen výboru SVť
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