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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 

   

 

Dle rozdělovníku 

 

  

  

  

  

  

   

   

 
Vaše značka:  

Číslo jednací: ÚMČP17 001178/2021/VYS/Ha 

Spisová značka: S-ÚMČP17 004980/2020 

  

Oprávněná úřední osoba: Jindřiška Havlíková 

Telefon: 234 683 283 

E-mail: jindriska.havlikova@praha17.cz 

  

Počet stran: 3 

Datum: 25.1.2021 

 

 

Oznámení k doručování 
 

rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 17 ze dne 10. 11. 2020, č.j. ÚMČP17 

017196/2020/VYS/Ha, sp. zn S-ÚMČP17 004980/2020, kterým se vydává stavební povolení na 

stavbu nazvanou „Bytový dům Laudova“, Praha Řepy, ul. Laudova, veřejnou vyhláškou 

 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 17, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1, 

písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 55/2000 sbírky hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“)  

 

sděluje, 

 

že Rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 17 ze dne 10. 11. 2020, č.j. ÚMČP17 

017196/2020/VYS/Ha, sp. zn S-ÚMČP17 004980/2020, kterým se vydává stavební povolení na 

stavbu nazvanou „Bytový dům Laudova“, Praha Řepy, ul. Laudova,  

které bylo účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona doručováno veřejnou 

vyhláškou dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

správní řád), 

 

vyvěšenou na úřední desku Městské části a zveřejněnou způsobem umožňujícím dálkový přístup 

dne 11. 11. 2020, 

nebylo ve smyslu ust. § 25 odst. 2 správního řádu uvedeným účastníkům doručeno. 

 

Proto se těmto účastníkům předmětné rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 17 ze dne 

10. 11. 2020, č.j. ÚMČP17 017196/2020/VYS/Ha znovu doručuje podle ust. § 25 správní řádu veřejnou 

vyhláškou, která se vyvěsí na úřední desce Městské části Praha 17 a zároveň se zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
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Informace k již podaným odvoláním 

 

Odbor výstavby ÚMČ Praha 17 dále informuje účastníky řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního 

zákona, kteří již proti předmětnému rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 17 ze dne 10. 

11. 2020, č.j. ÚMČP17 017196/2020/VYS/Ha podali odvolání, že tato odvolání se boudou považovat 

podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu za odvolání podaná v první den odvolací lhůty, která počne běžet 

po doručení předmětného rozhodnutí č.j. ÚMČP17 017196/2020/VYS/Ha veřejnou vyhláškou. 

 
 

 

Jindřiška Havlíková  

referentka odboru výstavby 

opatřeno elektronickým podpisem a razítkem 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu Úřadu MČ Praha 17 nejméně 15 

dnů. 
 

 

Datum vyvěšení:........................     Datum sejmutí:...................... 

 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí 

Razítko 

 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od …………….    do ………………… 

 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí 

Razítko 

 

 

Rozdělovník: 

Obdrží: 

Účastníci podle ustanovení § 109 písm e), f) stavebního zákona a současně dle § 27 odst.2 a 3 správního 

řádu doručováno veřejnou vyhláškou na: 

Úřední deska úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6-Řepy (spolu s žádostí o 

vyvěšení formou veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a s žádostí o zaslání dokladu o 

vyvěšení a sejmutí odboru výstavby Úřadu MČ Praha 17 a dále o zveřejnění způsobem umožňujícím 

dálkový přístup) 

Vyvěšeno pro: 

a) účastníky podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo 

stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a kteří se ve 

smyslu § 112 odst.1 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v 

katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru 
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pro pozemky a stavby v katastrálním území Řepy: 

- parc. č. 1149/63 a stavba bytového domu č.p. 1384, 1385, 1386 zapsané na LV č. 8765, 

- parc. č. 1142/34, 1142/33, 1142/34 a stavba bytového domu č.p. 1003, 1004, 1005 zapsané na LV 

č. 857, 

- stavba bytového domu č.p. 1101 na pozemku parc. č. 1142/25 zapsané na LV č. 839 

- stavba bytového domu č.p. 1102 na pozemku parc. č. 1142/26 zapsané na LV č. 840 

- stavba rodinného domu č.p. 563 na pozemcích parc. č. 1129 a 1130 zapsané na LV č. 385 

- stavba rodinného domu č.p. 617 na pozemcích parc. č. 1131 a 1132 a zapsané na LV č. 689, 

- stavba rodinného domu č.p. 616 na pozemcích parc. č. 1133/1 a 1133/2 zapsané na LV č. 387, 

- stavba rodinného domu č.p. 615 na pozemcích parc. č. 1134/1 a 1134/2 zapsané na LV č. 404, 

- stavba rodinného domu č.p. 614 na pozemcích parc. č. 1135/1 a 1135/2 zapsané na LV č. 157, 

- stavba rodinného domu č.p. 613 na pozemcích parc. č. 1136/1 a 1136/2 zapsané na LV č. 130, 

- stavba rodinného domu č.p. 612 na pozemcích parc. č. 1138/1 a 1138/2 zapsané na LV č. 336, 

- stavba rodinného domu č.p. 611 na pozemcích parc. č. 1410/9, 1410/12, 1139/1 a 1139/2 zapsané 

na LV č. 252, 

- stavba rodinného domu č.p. 999 na pozemku parc. č. 1149/161 zapsané na LV č. 707, 

- stavba rodinného domu č.p. 998 na pozemku parc. č. 1149/274 zapsané na LV č. 708, 

- stavba rodinného domu č.p. 997 na pozemku parc. č. 1149/281 zapsané na LV č. 709, 

- stavba rodinného domu č.p. 996 na pozemcích parc. č. 1149/284, 1147/287 zapsané na LV č. 

710, 

- stavba rodinného domu č.p. 995 na pozemku parc. č. 1149/293 zapsané na LV č. 711, 

- stavba rodinného domu č.p. 994 na pozemku parc. č. 1149/297 zapsané na LV č. 8027, 

- stavba rodinného domu č.p. 993 na pozemku parc. č. 1149/302 zapsané na LV č. 713, 

- stavba rodinného domu č.p. 992 na pozemku parc. č. 1149/307 zapsané na LV č. 714, 

- stavba rodinného domu č.p. 991 na pozemku parc. č. 1149/312 zapsané na LV č. 715, 

- stavba rodinného domu č.p. 990 na pozemku parc. č. 1149/41 zapsané na LV č. 716 

- parc. č. 1142/89, 1142/72, 1142/776, 1149/24, 1149/62 zapsané na LV č. 82 

- parc. č. 1142/76, 1142/275, 1142/470, 1149/2 zapsané na LV č. 925 

- parc.č. 1142/81 a stavba bez č.p. zapsané na LV č. 1251 a LV č. 4635 

- parc. č. 1149/187 zapsaný na LV č. 707 

 

b) účastníky podle ustanovení § 109 písm. f) stavebního zákona – ten, kdo má k sousednímu pozemku 

právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno a 

kteří se ve smyslu § 112 odst.1 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru 

pro pozemky v k.ú. Řepy - parc. č. 1142/89 zapsané na LV č. 82. 

 

 

Na vědomí:  

Laudova Praha 17, IDDS:d94wyv8 

 sídlo: Durychova č.p. 101/66, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411 

 

Spis D 1000/28 Řepy (Bytový dům Laudova) 
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