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Úřad městské části Praha 14
Odbor výstavby a dopravy
Bratří Venclíků 1073
K č. j.: OVD/1032/08/MILD					198 21 Praha 9
					 


Věc: Námitky k  žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:„Parkoviště pro polyfunkční objekt Šimanovská čp. 47


Dne 30. 6. 2008 bylo Úřadem městské části Praha 14 – odbor výstavby a dopravy – zahájeno územní řízení, ve kterém:
Městská část Praha 14, ÚMČ  IČ 00231312, Bratří Venclíků 1073/8, 198 21  Praha 9,
kterou zastupuje R-Projekt 07 v.o.s., Třebohostická 14, 100 31  Praha 10
(dále jen "žadatel") podal dne 25.4.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:„Parkoviště pro polyfunkční objekt Šimanovská čp. 47“ na pozemcích parc. č. 45/1, 45/2 v katastrálním území Kyje. 

Jsme (spolu)vlastníky domu č. p. 55, který je postaven na pozemku p.č. 40 a pozemku p. č. 40, vše k. ú. Kyje. Jedná se o nemovitosti, které jsou nemovitostmi sousedními. Jako vlastníci těchto nemovitostí a pozemků podáváme k tomuto řízení tato stanoviska resp. námitky:

	Žádáme, aby veškeré realizované stavby respektovaly odstupy staveb stanovené vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 sb., par. 25, odst.7.
„Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace;“
Vzhledem k tomu, že na uvedeném pozemku bude budováno veřejné parkoviště, které bude využíváno návštěvníky restaurace a kulturního sálu, lze předpokládat vyšší provoz a zvýšenou hlučnost i v nočních hodinách. Parkoviště je navrhováno přímo pod okny obývacího pokoje a ložnice našeho rodinného domu. Z tohoto důvodu žádáme, aby odstup komunikace – plochy parkoviště byl minimálně 5m od průčelí našeho rodinného domu.
	Dále žádáme, aby bylo zabráněno fyzickému přístupu z veřejného parkoviště přímo k našemu domu (plůtek nebo jiné stavební řešení). A to z důvodu bezpečnosti (okna našeho domu jsou přímo dostupná z nově budované veřejně přístupné plochy)
Žádost o toto řešení jsme již podávali v lednu tohoto roku (v době zpracovávání projektu), avšak nebylo k ní dosud přihlédnuto.


							V Praze dne 31.7.2008 


Radek Vondra						
Šimanovská 55, Praha 9				



Ing. Kateřina Vondrová
Šimanovská 55, Praha 9

