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Úřadu městské části Praha 9, odboru Výstavby a územmho rozvoje, jako stavebnímu úřadu příslušnému

podle ust. § 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 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,

kterou se vydává Statut hlavniho města Prahy, ve znění pozdějších předpisů byladne 1.10.2018 doručena

Vaše Žádost o poskytnutí informací podaná V souladu se zák.č.: 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

//v

k informacím, ke které stavebni urad sděluje následující:

Ad. 1/ Dne 19.11.2014 obdržel zdejší stavební úřad Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

nazvané „Areál pro seniory Rubeška“, při ul. Rubeška, Praha 9 — Vysočany, na pozemcích č. parc. 158/1,

158/4, 158/5, 157, 159/2, 150, 160/7, 159/1, 1943/7, 1944, 1940, vše k.ú. Vysočany a č. parc. 3032, 3035,

3992/2, vše k.ú. Libeň..

Uvedeným dnem bylo dle ust. § 44 odst. 1 správmho řádu zahájeno územní řízení.

Při náhledu do veřejného rejstříku spravovaného Ministerstvem spravedlnosti dne 2.10.2017 bylo

stavebním úřadem zjištěno, Že právnická osoba spol. Rubeška Development, s.r.o., (IČ 02480107), Na

Poříčí 1047/26, Praha 1, zanikla ke dni 4. 5. 2017 a následně byla vymazána z předmětného veřejného

rejstřiku.

Neboť ke dni 2.10.2017 nebyla stavebnímu úřadu doručena jakákoliv Žádost o změnu stavebníka

(Žadatelé), či oznámen právní nástupce, je správní orgán V těchto případech, V souladu s § 66 odst. 1

písm. f) správmho řádu, ze zákona povinen zastavit řízení dnem, kdy se o zániku Žadatelé dozvěděl.

Z výše uvedeného důvodu OVUR9 předmětné řízení v souladu s § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu dne

2.10.2017 pod č.j. MCP09/074967/2014/OVUR/Hor zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dne 16.10.2017 zákonný zástupce odvolání, a proto je V současné době celý

spisový materiál postoupený na nadřízení orgán, tj. Odbor stávebmho řádu Magistrátu hl. m. Prahy.

Ad. 2/ Dne 7.3.2018 Odbor stavebm'ho řádu Magistrátu hl. m. Prahy rozhodnutí, kterým vrátil Věc OVUR

k novému projednání. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.3.2018 o čemž byl stavební úřad

vyrozuměn dne 22.5.2018.

K dnešnímu dni, tj. 15.10.2018 neprovedl OVUR Žádný úkon V dané Věci z důvodu, Že dne 12.10.2018

byla vydána změna Z-2832/00 ÚP SÚ HMP, která se dotýká i ploch Veřejného vybavení, na kterých chce

investor předmětnou stavbu povolit.

Ad. 3/ Oznámení o zahájení územmho řízení a další úkony V řízení se doručují účastmkům řízení a

dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastmků (Více jak 30 účastmků řízenů;

V řízení s velkým počtem účastmků se oznámení o zahájení řízení a další úkony V řízení doručují

postupem podle § 144 odst. 6 správmho řádu, tzn. veřejnou vyhláškou, dotčeným orgánům a obci, která je

účastmkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1

sprévnfllo řádu jsou VŽdy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a).

Ing. Mgr. Karel Horejš

vedoucí odboru výstavby a územmho rozvoje

otisk úředmho razítka
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Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích V platném znění se nevyměřuje.

Obdrží:

doporučeně do vlastních mkou

_


