
Městská část Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580,  
158 00 Praha 5   
odbor stavební 
 
elektronickým podpisem 
         V Praze dne 17.12.2008 
 

Věc: oznámení o ú častenství ob čanského sdružení Spolek ob čanských sdružení 
Jihozápadního M ěsta, v řízení „Zm ěna územního rozhodnutí Západní m ěsto - Západní 
část p ři komunikaci Jeremiášova, Východní část p ři komunikaci Jeremiášova, Praha 
13“ podle sp. zn. OUR 64802/2008/Bar v katastrálním  území Stod ůlky, stavebníka 
Office Center LAMBDA a.s., I Č 27915298, Václavské nám ěstí 846/1, 110 00 Praha 1; 
Office Center Stod ůlky ÉTA a.s., I Č 27913228, Václavské nám ěstí 846/1, 110 00 Praha 1 
a N.J.B.REAL a.s., I Č 27072401, Václavské nám ěstí 846/1, 110 00 Praha 1,   

 
Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení je místně příslušné 
občanské sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny.  

Dne 9. 12. 2008 bylo zveřejněno oznámení o zahájení řízení „Změna územního rozhodnutí 
Západní město - Západní část při komunikaci Jeremiášova, Východní část při komunikaci 
Jeremiášova, Praha 13“ v k.ú. Stodůlky,  

Ve smyslu § 70 odst. 3  zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Vám  
oznamujeme účast občanského sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení” se 
sídlem Praha 5, Ordovická 3, 155 00, IČ 265 79 952  v tomto řízení.  

Předmětem činnosti našeho místně příslušného sdružení je m.j. : 
sledovat stavby a jiné záměry, které vyžadují stavební povolení, územní rozhodnutí, nebo 
stavební povolení vydané v tzv. sloučeném řízení u jiných staveb, nebo povolení, nebo jiná 
další řízení dle 83/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tedy 
souhrnně všechny stavby, které mohou přímo i nepřímo ovlivnit přírodu a krajinu v místní 
příslušnosti sdružení, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování 
pozemků. Místní příslušnost sdružení je území Prahy 13, jeho správní obvod a jeho 
příslušná katastrální území 
 
 
       S pozdravem 
 
 
 
 
       JUDr. Ing. Petr Kučera 
       jednatel 
 
Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města,  
občanské sdružení,  
Ordovická 3,  
155 00, Praha 5, 
email : petr@kucera-spol.cz 


