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Úřad městské části, Antala Staška 2059/8013S 140 46 Praha 4
odbor stavební

SPIS. ZN.: P4/O47858/17/OST/PODE

V Praze dne 11.5.2017

Cti.:P4/065350/í7a3s17Pcn5E
Oprávněná úřední osoba: Ing. Podešva František
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Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů posoudil podle § 82 odst, 3 stavebního zákona oznámení o záměru
dělení pozemku, které dne 31.3.2017 podala
'
Vysoká škola ekonomická v Praze, IČO 61384399, náměstí Winstona Churchilla č.p. 1938/4,
130 00 Praha 3-Zižkov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 154 zákona Č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen "správní řád") vyjádření, že
souhlasí s dělením pozemku
parc. č. 2344/38 v katastrálním území Kunratice v Praze Kunratících
(dálejen "dělení").

Dělení pozemku bude provedeno dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku čislo 3303-17/2017,
který vyhotovila společnost GSK, spol. s r.o., Kouřimská 6, 130 00 Praha 3, stejnopis dne 22.3.2017
úředně ověřila Ing. Milena Reiserová.jako úředně oprávněný zeměměřický inženýr pod č. 49/2017.
Pozemek parc. č. 2344/38

v k.ú. Kunratice o \ýměře 11 223 m2 bude rozdělen na pozemky parc. Č.

2344/38 v k. u. Kunratice
2041n2.

o výměře 1 1 019 m2 a pozemek parc. č. 2344/89 v k.ú. Kunratice o výměře

Přistup a příjezd knově vytvořenému
pozemku
parc. č. 2344/89
vku. Kunratice
bude
zabezpečen zpozemku parc, č. 2347/8 vku, Kunratice, vedeném jako ostatní plocha
ostatní
komunikace bez uvedení místního názvu.

Přístup a příjezd knově vytvořenému
pozemku
parc. č. 2344/38 vku. Kunratice
bude
zabezpečen zpozemku parc. č. 956/1 v k.ú. Kunratice, vedeném jako ostatní plocha — ostatní
komunikace bez uvedení místního názvu.

Vzhledem ktomu, že pro navrhované dělení pozemku není třeba stanovit podmínky, stavební úřad
vdane'm případě v souladu s § 82 odst. 3 stavebního zákona nebude vydávat územní rozhodnutí a
potvrzuje tuto skutečnost sdělením, kterým současně schvaluje navrhovaný záměr na dělení pozemku.
Toto sděleníje tak dostatečným podkladem pro katastrální úřad
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v Praze,
Vysoká škola ekonomická
Praha 3-Žižkov
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