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Oznámení o možnosti převzít písemnost určenou do vlastních rukou
Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, (dále jen MHMP), jako správní orgán
příslušný podle ustanovení § 81 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, a § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
(liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“),
oznamuje
podle § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, že
vlastník pozemku parc. 228/30 k. ú. Černý Most,
vlastník pozemku parc. č. 228/45 v k.ú. Černý Most,
osoba, které svědčí věcné právo (věcné břemeno – právo vodovodu) zatěžující pozemek
parc. č. 228/45 k. ú. Černý Most
vlastník pozemku parc. č. 4458/54 v k.ú. Horní Počernice
a Kristýna Mlíková, Tobrucká č.p. 708/15, 160 00 Praha 6 – Vokovice,
mají uloženou písemnost OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, vydanou
Magistrátem hlavního města Prahy pod čj. MHMP 686047/2022, určenou
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k doručení do vlastních rukou, na Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu,
na adrese Jungmannova 29/35, Praha 1, 3. patro, č. dveří 356A, kde si ji můžou v úředních
hodinách: pondělí a středa od 8:00 - 18:00 hod, nebo v jiný termín po předchozí domluvě,
vyzvednout.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako správní orgán příslušný podle § 2e
odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „liniový zákon“), vede podle liniového zákona územní řízení o žádosti,
podané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
dopravní infrastruktury uvedené v liniovém zákoně, žadatelem nazvané „Konsolidovaná DÚR
stavby D0 510 zkapacitnění“, obsahující návrh na umístění nových částí dálnice D11 a dálnice
D0, včetně jejich kanalizace, a jejich příslušenství (osvětlení, oplocení dálnice atp.), nové trasy
veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, dvou částí veřejně přístupné účelové
komunikace (NN1548) a nového výškového uspořádání dvou částí distribuční soustavy
v plynárenství, navržených v Praze na území městských částí Praha 14, Praha 20 a Praha-Dolní
Počernice.
Výše uvedení vlastníci pozemků, na nichž má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ti, kteří
mají k uvedeným pozemkům jiné věcné právo, jsou v předmětném územním řízení dle § 87
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu. Účastníkům podle § 27 odst. 1
správního řádu se oznámení o zahájení územního řízení doručuje do vlastních rukou. Uvedené
osoby jsou osobami neznámého pobytu, resp. neznámými osobami, a nedaří se jim doručovat
do vlastních rukou. Proto se jim písemnosti určené do vlastních rukou doručují v souladu s § 32
odst. 2 písm. d) a e) správního řádu ve spojení s § 32 odst. 3 správního řádu veřejnou vyhláškou,
a to tak, že se na úřední desce vyvěsí oznámení o možnosti převzít písemnost určenou
do vlastních rukou.
Z tohoto důvodu Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, výše uvedeným
osobám doručuje oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby dopravní
infrastruktury „Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 zkapacitnění“ sp. zn. S-MHMP
1812161/2020/STR čj. MHMP 686047/2022 ze dne 19.4.2022, veřejnou vyhláškou.

Pokud nebude tato písemnosti převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje
se poslední den této lhůty za den doručení písemnosti veřejnou vyhláškou.

Ing. Markéta Vacínová
ředitelka odboru
podepsáno elektronicky
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Obdrží:
Magistrát hlavního města Prahy, úřední deska
po dobu 30 dní, s účinky doručení 15 dnů ode dne vyvěšení,
Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
1. osoba, které svědčí vlastnické právo k pozemku parc. 228/30 k. ú. Černý Most
2. osoba, které svědčí vlastnické právo k pozemku parc.č. 228/45, k.ú. Černý Most
3. osoba, které svědčí vlastnické právo k pozemku parc. č. 4458/54 k.ú. Horní Počernice
4. osoba, které svědčí jiné věcné právo (věcné břemeno – právo vodovodu)
k pozemku parc.č. 228/45, k.ú. Černý Most
5. Kristýna Mlíková, Tobrucká č.p. 708/15, 160 00 Praha 6 – Vokovice
na vědomí
6. MHMP STR-spis
7. Úřad Městské části Praha 14, úřední deska
po dobu 30 dnů pro informaci, bez účinků doručení,
IDDS: pmabtfa, sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, 198 00 Praha 9 – Černý Most
8. Úřad městské části Praha 20, úřední deska
po dobu 30 dnů pro informaci, bez účinků doručení,
IDDS: seibq29, sídlo: Jívanská č.p. 647/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
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