Adresa příslušného úřadu
Úřad: ÚMČ Praha 1 - odbor výstavby,
pí. Markéta Kostkanová
Ulice: Vodičkova 18
PSČ, obec:

115 68 Praha 1

Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY
podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), a podle § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A
I.

Identifikační údaje stavebního záměru

(název, místo, účel stavby)
Název: Stavební úprava bytu č.3, modernizace bytu ve 2.NP ve stávajícím objektu BD.
Místo: ul. U obecního dvora 798/5, Staré Město 110 00, Praha 1 (parc. č. 935/1, kat. ú. 727 024 Staré
Město)
účel stavby: stavební úprava a modernizace uvnitř stávajícího bytu

II. Identifikační údaje stavebníka
(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu
pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou
činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého
pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede
název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, neníli shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
ÚMČ Praha 1 ul. Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
(Správou nemovitosti je pověřen ÚMČ Praha 1 - Odbor technické a majetkové správy
zastupuje vlastníka - hlavní město Prahu)

Ohlašuje-li stavební záměr více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
NE

III. Stavebník jedná v zastoupení
je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze
(u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též
adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo
obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li
shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):
Ing. Petr Pejsar, ul. Bojasova 1245/7, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
IČO: 694 81 806
Telefon / mobilní telefon: 777 175 236
e-mail: petr.pejsar@seznam.cz
IV. Údaje o stavebním záměru a jeho popis
změna dokončené stavby (stavební úprava)
Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční,
účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby),
jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní
prostředí a o souvisejících opatřeních:
název: Stavební úprava bytu č.03, modernizace bytu ve 2.NP ve stávajícím objektu BD.
adresa: ul. U obecního dvora 798/5, Staré Město 110 00, Praha 1
parcelní číslo: 935/1
katastrální území: 727 024 Staré Město
účel užívání: bydlení – není změna oproti stávajícímu stavu

členění na SO: úprava uvnitř stávajícího bytu – není členěno na stavební objekty.

Změna dokončené stavby (stavební úpravy) se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby:

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):
Změna dokončené stavby (stavební úprava):
počet nových bytů 0
počet zrušených bytů 0
počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy: 1
V.

U dočasného stavebního záměru

Doba trvání: - není předmětem žádosti

NE

VI.

Údaje o místu stavebního záměru

(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použít jako staveniště)
Stavební práce budou probíhat pouze uvnitř stavebně upravovaného bytu - není předmětem žádosti.
VI. Údaje o způsobu provádění stavebního záměru
dodavatelsky – název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno:
Dodavatel stavebních prací bude vybrán ve výběrovém řízení – dosud není znám.
VII.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru

Zahájení 03.2022
Dokončení 09.2022
VIII. Orientační náklady na provedení stavebního záměru:
cena obvyklá v místě a čase, na základě výběrového řízení
IX. Užití sousedního pozemku nebo stavby
K provedení stavebního záměru má být použit sousední pozemek (stavba)

NE

X. Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu
Záměr ze zákona nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí:
nevztahuje se na něj zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Záměr nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí na základě správního aktu příslušného
správního orgánu
V Praze dne 22.11.2021
………………………………………………
podpis

