
Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580, 
158 00 Praha 5  
odbor stavební

zaručeným elektronickým podpisem
V Praze dne 1.4.2009

Věc:  oznámení  o účastenství    občanského sdružení  Motolský ordovik   v  řízení    OUR   
52558/2008/Bar   „Lidl  Česká  republika v.o.s.,  IČ 26178541,  Nárožní  1359/11,  158 00      
Praha 5, kterou zastupuje Společnost Západního města, a.s.,  IČ 60196793,  Lýskova 
1593,  155  00      Praha  5    (dále  jen  "stavebník")  dne  22.9.2008  podal  žádost  o     vydání   
změny územního rozhodnutí o     umístění stavby s     názvem   „  Prodejna potravin, kotelna a   
hasičská záchranná stanice“     vydaného dne 20.8.2007 pod č.j. OUR 27150/2007/Bar a   
žádost  o  vydání  stavebního  povolení  na  stavbu    hasičské  záchranné  stanice        na   
pozemcích parc. č. 2342/637, 2342/638 a 2342/ 238 v katastrálním území Stodůlky.

Motolský ordovik, občanské sdružení, sídlem Praha 5, Ordovická 3, 155 00, IČ 285 55 805 je 
místně příslušné občanské sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. 

Dne  31.3.  2009  bylo  zveřejněno  oznámení  o  zahájení  řízení  OUR 52558/2008/Bar „Lidl 
Česká republika v.o.s., IČ 26178541, Nárožní 1359/11, 158 00  Praha 5, kterou zastupuje 
Společnost Západního města, a.s., IČ 60196793, Lýskova 1593, 155 00  Praha 5 (dále jen 
"stavebník") dne 22.9.2008 podal žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění 
stavby s názvem „Prodejna potravin, kotelna a hasičská záchranná stanice“ vydaného dne 
20.8.2007 pod č.j. OUR 27150/2007/Bar a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu 
hasičské  záchranné  stanice na  pozemcích  parc.  č.  2342/637,  2342/638  a  2342/  238  v 
katastrálním území Stodůlky.

Ve  smyslu  §  70  odst.  3  zákona  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  Vám  
oznamujeme účast občanského sdružení  Motolský ordovik, sídlem Praha 5,  Ordovická 3, 
155 00, IČ 285 55 805 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 183/2006 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  Stodůlek,  jejich  správní  obvod  a  jejich 
příslušná katastrální území

S pozdravem
JUDr. Ing. Petr Kučera
jednatel

Motolský ordovik, 
občanské sdružení, 
Ordovická 3, 
155 00, Praha 5,
email : petr@kucera-spol.cz


