
 1 

Usnesení zastavení řízení "Polyfunk ční areál MEDOX II" 

Městská část Praha 13 

Úřad městské části 

Odbor stavební 

Oddělení územního rozhodování 

Sluneční nám ěstí 2580/13, 158 00  Praha 5 

  

SPIS. ZN.: OUR 42297/2007/Hák       

Č.J.: P13-14532/2009       

ARCHIV : Změna UR Medox II     

VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 

Ing.arch. Kateřina Háková 

235 011 231 

235 011 438   

  

  

  

  

  
  

          

      V Praze   18.3.2009   

 

  

  

USNESENÍ 

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

  

Výroková část: 

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, 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"),  podle § 32 odst. 1 zákona o 
hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, podle § 66 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

z a s t a v u j e 
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územní řízení zahájené dne 5.9.2007 na základě žádosti o vydání změny územního rozhodnutí 
o umístění stavby, kterou podala 

HQ DEVELOPMENT, a.s., IČ 27107604, Sokolovská 100/94, 180 00  Praha 8, 
kterou zastupuje YIT Stavo s.r.o. (dříve EuroSTAVOKONSULT s.r.o. ), IČ 26420562, 
Jugoslávských partyzánů 26, 160 00  Praha 6 - Dejvice 

(dále jen "žadatel"), ve věci stavby 

„Polyfunk ční areál MEDOX II“  

na pozemcích parc. č. 1236/25, 1236/26, 1236/27, 1236/46, 1236/47, 1236/161 a 1236/169 v 
katastrálním území Stodůlky. 

  

Odůvodnění: 

Společnost HQ DEVELOPMENT, a.s., IČ 27107604, Sokolovská 100/94, 180 00  Praha 8, 
kterou zastupuje YIT Stavo s.r.o. (dříve EuroSTAVOKONSULT s.r.o. – doklad o změně 
názvu společnosti je součástí spisu), IČ 26420562, Jugoslávských partyzánů 26, 160 00  Praha 
6 – Dejvice, podala dne 5.9.2007 žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění 
stavby nazvané „Polyfunk ční areál MEDOX II“.  Dnem podání žádosti o vydání změny 
územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad po doplnění návrhu dne 
24.1.2008 oznámil zahájení územního řízení a nařídil veřejné ústní jednání na den 27.2.2008. 
Po ústním jednání bylo řízení dne 14.5.2008 přerušeno se lhůtou k doplnění do 31.8.2008. Po 
doplnění návrhu byli účastníci řízení výzvou informováni o doplnění a byla jim dána lhůta 10 
dnů k vyjádření. Po uplynutí lhůty k vyjádření stavební úřad zjistil, že návrh nadále 
neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované změny stavby MEDOX 
II v území. Žadatel byl proto vyzván k opětovnému doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo 
rozhodnuto o přerušení řízení se lhůtou k doplnění do 28.2.2009. Dne 26.2.2009 vzal žadatel 
svou žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby bez 
uvedení důvodu zpět. Proto ve smyslu ust. §66 odst.1 písm.a) správního řádu stavební úřad 
tímto usnesením řízení zastavil. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

  

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. 
Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá 
odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění 
usnesení je nepřípustné. 
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Ing. Tomáš Círus  v.r. 

vedoucí odboru stavebního 

  

  

  

  

Za správnost vyhotovení odpovídá : Ing.arch.Kateřina Háková 

  

  

  

  

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 [JK1]   dnů. 

  

Vyvěšeno dne: ......18. 3. 2009........................    Sejmuto dne: .........3. 4. 2009........................... 

  

  

  

  

  

  

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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Obdrží:  

  

A.Účastníci  řízení 
1.YIT Stavo s.r.o., Jugoslávských partyzánů 26, 160 00  Praha 6 - Dejvice 
2. Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00  Praha 2 

B. Účastníci řízení – informace veřejnou vyhláškou 

3. ÚMČ Praha 13 úřední deska, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00  Praha 5 

( pro informování účastníků zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dní )  

C.Dotčené orgány 
4. HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24  Praha 2 
5. HS hl. m. Prahy, Štefánikova 17, 150 00  Praha 5 
6. MHMP-OOP odd. ochrany přírody a krajiny, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1 
7. ÚMČ Praha 13 - OŽP, Sluneční nám. 13, 158 00  Praha 5 
8. ÚMČ Praha 13 - DOP, Sluneční nám. 13, 158 00  Praha 5 
9. MHMP-OUP, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1 

 
D.Na vědomí 
10. Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00  Praha 2 
11. ÚMČ Praha 13 - OST, Sluneční nám. 13, 158 00  Praha 5 

 


