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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR STAVEBNÍ

Spis, zn.: OST 147921 /2008/Ni
Č.j.: PÍ0-149359/2008
Vyřizuje: Nikolova
Telefon: 267093352

V Praze, dne 17.12.2008

SOUHLAS
SE ZMĚNOU V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Městská část Praha 10 - odbor stavební Úřadu městské části Praha 10, 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"), zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut lil. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle § 126 a 127 stavebního zákona změnu v užívání
stavby, kterou dne 15.12.2008 oznámil
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 126 odst. 2 a § 127 odst. 1
stavebního zákona a § 14 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního
zákona ve věcech stavebního řádu

souhlas

se změnou v užívání stavby
nebytových prostor l.PP na kosmetické a nehtové studio

Praha 10, Vršovice č.p. 524, 28. pluku 25

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 1098 v katastrálním území Vršovice.
Odůvodnění:

Stavební úřad po přezkoumání vydal souhlas se změnou v užívání stavby, protože:

-

podstatně nemění nároky stavby na okolí,
je v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se
zvláštními právními předpisy,
není podmíněna provedením změny stavby a

-

nedotýká se práv třetích osob.
nevyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí.
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Žadatel předložil dále uvedené doklady:
-

souhlasy všech spoluvlastníků,

-

stanovisko HZS hl.m.Prahy ze dne 8.12.2008 čj. HSAA-14481-1438/ODP5-2008,

-

stanovisko HS hl.m.Prahy ze dne 3.11.2008 čj. V.HK/2430/43982/08.

Poučení:
Souhlas se změnou v užívání stavby není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Dana Rafflová
vedoucí oddělení stavebního řízení
odboru stavebního
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