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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
ODBOR VÝSTAVBY 

 
Č.J.: MCP6 055058/2012 V Praze dne: 4.7.2012 
SPIS. ZN.: SZ MCP6 076092/2009/OV/Kot 
Značka: D-1580/Dej 
Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková 
Kontaktní spojení: tel.: 220 189 604 / skotasko@praha6.cz 
Referentské č.: 135 
 

 

OZNÁMENÍ 
POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 
ČVUT v Praze - rektorát, IČ 68407700, Zikova 4, 166 36  Praha 6 - Dejvice, 
které zastupuje PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o.,, In. arch. Petr Franta, IČ 43870295, 
Londýnská 596/28, 120 00  Praha 2 

(dále jen "žadatel") podalo dne  13.11.2009 žádost o vydání změny územního rozhodnutí č.j.: MCP6 
050250/2009 (spis. ZN.: SZ MCP6 034301/2009/OV/Kot) ze dne 13.8.2009 o umístění stavby s názvem: 

"Revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů 1580/3 - 2. fáze, k.ú. Dejvice" 
(přístavba a nástavba objektu č.p. 1580) 

- přístavba budovy Institutu informatiky a kybernetiky ČVUT s využitím pro vědu a výzkum  
- dvoupodlažní nástavba nad novým západním traktem staré budovy z fáze 1 

- přístavba staré budovy z fáze 1 podzemního podlaží severním směrem 

na pozemcích parc. č. 589/1, 589/2, 589/3, 589/4, 589/5, 589/6, 589/7, 589/8, 589/9, 590/7, 4284/2, 
4285/1 a 4286 v katastrálním území Dejvice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 10 A 50/2011 – 52-56 ze dne 18.8.2011, právní moc 13.9.2011, 
bylo zrušeno jak rozhodnutí odvolacího orgánu MHMP-OST č.j. S-MHMP 926116/2010/OST/No ze dne 
14.1.2011, tak rozhodnutí o umístění stavby vydané pod č.j. MCP6 04357/2010, sp. zn. SZ MCP6 
076092/2009/OV/Kot, zn. D-1580/Dejvice dne 20.7.2010, a dne 31.11.2011 byla věc vrácena k dalšímu 
řízení u zdejšího stavebního úřadu. 

Žadatel doplnil svůj záměr úpravou návrhu (zejména snížením navrhované budovy Institutu na 10 NP, 
z toho posledním výrazně ustupujícím) a aktualizovanými stanovisky dotčených orgánů.  

 

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, 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 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje doplnění podkladů a pokračování územního řízení. 
Současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

8. srpna 2012 (středa) v 9,00 hodin 

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti OV ÚMČ Praha 6, III. patro, č. dv. 343. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou 
nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, úřední dny: kancelář ve 3. patře, 
č.dv. 310, po 8:00-18:00, st 8:00-18:00). 
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Poučení: 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla 
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem 
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a 
to do doby veřejného ústního jednání. 

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu 
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené 
požadavky, se 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. 
 
Otisk úředního razítka 
 

Ing. Stanislava Kotásková 
referent odboru výstavby 

  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Obdrží: 
navrhovatel (dodejky): 
1. PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o., In. arch. Petr Franta, IDDS: ua6rukq, zast. žadatele 
  
účastníci řízení – obec (dodejky): 
2. Hlavní město Praha, zast. Útvarem rozvoje hl.m.Prahy, IDDS: c2zmahu 
3. MČ Praha 6, zastoupená OÚR 
 
ostatní účastníci řízení – doručení veřejnou vyhláškou: 
4. Městská část Praha 6, úřední deska, Čs. armády č.p. 601/23, 160 52  Praha 6-Bubeneč 
  
dotčené orgány: 
5. Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, IDDS: jm9aa6j 
6. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i 
7. Odbor územního plánu MHMP, IDDS: 48ia97h 
8. Odbor životního prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h 
9. Odbor památkové péče MHMP, IDDS: 48ia97h 
10. Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP, IDDS: 48ia97h 
11. MHMP, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, IDDS: 48ia97h 
12. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 52  Praha 6-Bubeneč 
13. Odbor dopravních agend MHMP, IDDS: 48ia97h 
  
Na vědomí: 
14. ČVUT v Praze - rektorát, IDDS: p83j9ee 
15. TSK hl.m.Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1 
16. Ing. Malotin 
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