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Městská část Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
Oddělení architekta městské části
Na Košince 1
180 48 Praha 8

úrad Městské části Praha 8
Podatelna (3)

Datum 2 5.doručení: 07. 2018
C.j./ev.č:
Počet listm/
Počet listinných příloh. Počet listů pfíloh/
Počet a druh
nelistinných oříloh. (MH 

ť?,f ~lt/fjtt 
Žádost o vyjádření Městské části Praha 8 k

Architektonické studii „REKONSTRUKCE A DOSTAVBA
BYTOVÉHO DOMU STŘELNIČNÁ, PRAHA-KOBYLISY" za
účelem zjištění podmínek pro výstavbu a stanoviska městské části
k záměru investora před zpracováním dalších stupňů dokumentace
k ÚR nebo DSP.

soupis parc.č. pozemků, jichž se záměr týká a katastrální území

1634/1, 1635, 1636 k.ú. Kobylisy

Žadatel (celé jméno, příjmení, popř. titul, právnické osoby uvedou celý obchodní název, popř. jméno firmy
vč. právnické formy, IČO, sídlo), adresa, telefonické spojení, popř. i e-mailová adresa

Střelničná 45 s.r.o
Sedlice 67
262 42 Sedlice
IČ:04437667

l~l!~lliilÍIÍ!/t~tlÍii~IIIIII 
Podano: 25.07.2018 

kterého zastupuje (celé jméno, příjmení, popř. titul, právnické osoby uvedou celý obchodní název,
popř. jméno firmy vč. právnické formy, IČO, sídlo), adresa, telefonické spojení, popř. i e-mailová
adresa

Jiří Ondrák
Vondroušova 1151/16, 16300 Praha 6
tel. 608 813 758
e-mail: ondrak @mat.group

V Praze dne ..J~J~:.?o1 f 



3

Příloha č. 2

Městská část Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
Oddělení architekta městské části
Na Košince 1
180 48 Praha 8

Souhlas stavebníka a současně vlastníka projektové dokumentace
s jejím zveřejněním pro občany Městské části Praha 8

Stavebník- jméno, název Střelničná 45 s.r.o
adresa Sedlice 67, 262 42 Sedlice
IČ 04437667 

jako vlastník projektové dokumentace "Architektonická studie - Rekonstrukce a dostavba
bytového domu Střelničná, Praha - Kobylisy"

uděluje - neuděluje (nehodící se škrtněte)

tímto samosprávě Městské části Praha 8 souhlas s využitím a zveřejněním této
dokumentace pro účely seznámení se záměrem a projednání záměru s občany Městské
části Praha 8.

Má- nemá zájem (nehodící se škrtněte)
o zveřejnění kontaktní osoby, emailu, telefonu nebo odkazu na formulář pro odeslání

případných námětů a připomínek. (uveďte, prosím, aspoň jeden způsob kontaktu):

Jméno kontaktní osoby (není povinné):

Kontaktní email (není povinné):

Telefon (není povinné):

URL adresa formuláře1 (není povinné):

Samospráva Městské části Praha 8 ujišťuje stavebníka, že projektová dokumentace
bude poskytnuta pro projednání s občany pouze v případě Vašeho aktivního souhlasu.
Váš případný nesouhlas nemá žádný vliv na projednání záměru v orgánech samosprávy
Městské části Praha 8.

V Praze dne .. f:. ~:. t. :!!d 

1 URL adresu lze po dohodě předat elektronicky

(pv· ' razítko)
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