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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Úřad městské části Praha 19

se sídlem: Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 — Kbely

odbor výstavby — stavební úřad

detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 04 Praha 9 — Kbely

Telefon: 286 852 470, fax: 286 850 182
  

Č.j.: P19 7578/2oos-owr v Praze dne 29.7.2008

Sp.z.n.: UMC P19 3081/2007

Vyřizuje: kaa

e-mail: trnkalgaglgbelymepnetcz

telefon: 286 85 24 70

UZNÁNÍSTAVBY

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19 jako příslušný stavební úřad podle

ustanovení § 13 odst. 1 c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve

znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,

kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti

Městské části Praha — Satalice, zastoupené starostou Vojtěchem Vaňharou, ze dne

17.7.2008, provedeného místního šetření ze dne 28.7.2008 a přiložených příslušných dokladů,

vydává podle § 125 odst. 2 stavebního zákona toto potvrzení:

Stavba „Skladový obiekt na pozemku č.parc. 297 k.ú. Satalice“

o půdorysném tvaru „L“ 0 zastavěné ploše 219 m2, s jedním nadzemním podlažím smíšené

konstrukce, krytá pultovou střechou, postavená na pozemku č. parc.č. 297 vkat. území

Satalice, odpovídá svým stavebně technickým vybavením účelu skladu a administrativního

a sociálního zázemí pro sklad.

Přílohy žádosti o uznání existence stavbv:

— pasport části stavby, zpracovaný MČ Praha — Satalice

- kopie výkresu na přístavbu skladiště stavebních hmot, který tvoří součást ověřené

projektové dokumentace

— kopie stavebního povolení na přístavbu skladiště, vydaného Radou ONV Praha —

Sever dne 21.6.1955 pod č.j. Výst. 755-1955

- kopie povolení kužívání stavby přístavby skladiště, vydaného Radou ONV Praha —-

Sever dne 7.1.1 956pod č.j. Výst. 2056/1955

- sdělení k ohlášení stavebních úprav nebytového objektu. vydané OVMHMÚ v Praze —

Kbelích dne 13.1.1998p0d č.j. 24/98-330/T

- Kopie rozhodnutí Magísn'átu hl.m. Prahy, Pozemkového úřadu zn. PÚ 2184/92 ze dne

20.11.2000, kterým bylo rozhodnuto o tom, že dědici p. _nejsou

vlastníky nemovitostíparc.č. 297 a 298 k ú. Satalice

- Rozsudek městského soudu vPraze, kterým se potvrzuje rozhodnutí Magistrátu hl. m.

Prahy, Pozemkového úřadu zn. PU 2184/92 ze dne 20.11.2000, kterým bylo

rozhodnuto 0 tom, že dědici p. _nejsou vlastníky nemovitostí parc.č.

297 a 298 k. ú. Satalice



Toto potvrzení stavebního úřadu o uznání existence shora uvedené stavby skladového

objektu se vydává jako podklad pro provedení zápisu V katastru nemovitostí, vedeném

Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu. -

 

vedoucí odboru výstavby

 

Příloha: Ix ověřený pasport stavby

Doručuje se:

— Městská část Praha — Satalice, K Radonicům 81, 190 15 Praha

Na vědomí:

- stavební archiv


