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bere na vědomí 
 

žádost společnosti CENTRAL GROUP Háje a. s. o vyznačení souhlasu s umístěním
inženýrských sítí na pozemku parc. č. 826/7 v k. ú. Háje na situační výkresy v rámci
stavby obytného souboru "Výstavní III"  
 

konstatuje, 
 

že Hlavní město Praha, v jehož majetku byl pozemek parc. č. 826 v k. ú. Háje,
prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru evidence, správy a využití majetku, 
v roce 2011 vyjádřilo souhlas se stavbou na tomto pozemku  
 

že dle písemného vyjádření společnosti CENTRAL GROUP Háje a. s. ze dne 18.10.2018
je návrh obytného souboru "Výstavní III" plně v souladu s "Novou koncepcí", ke které
přijala RMČ Praha 11 dne 18.07.2017 usnesení č. 0796/25/R/2017  
 

souhlasí 
 

s vyznačením souhlasu k umístění inženýrských sítí na pozemku parc. č. 826/7 
v k. ú. Háje na situační výkresy C.2 - v příloze č. 1, C.3 - v příloze č. 2 a C.4.2 - v příloze
č. 3 pro společnost CENTRAL GROUP Háje a. s. v rámci stavby obytného souboru
"Výstavní III"  
  
  
  
  
  
  
  
  

Městská část Praha 11

USNESENÍ
33. schůze rady městské části

konaná dne 30.10.2018

číslo usnesení 1167/33/R/2018

Žádost spol. CENTRAL GROUP Háje a. s. o souhlas s umístěním inženýrských
sítí na pozemku parc. č. 826/7 v k. ú. Háje dle dokumentace pro společné povolení

stavby obytného souboru "Výstavní III"

Rada městské části Praha 11
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IV.
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•
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ukládá 
 

vedoucí majetkoprávního odboru 
 

předložit situační výkresy C.2, C.3 a C.4.2 společnosti CENTRAL GROUP  
Háje a. s. k podpisu místostarostovi Ing. Oldřichu Balíkovi 
 Termín: 2.11.2018 
 

místostarostovi Oldřichu Balíkovi Ing. 
 

podepsat situační výkresy C.2, C.3 a C.4.2 společnosti CENTRAL GROUP 
Háje a. s. 
 Termín: 6.11.2018 
 

Starosta MČ Praha 11: Ing. Jirava Petr, starosta

Ověřovatel: Ing. Jan Frey, radní

Předkladatel: Ing. Oldřich Balík, místostarosta

Zpracoval odbor: OMP

Zpracovatel: VED OMP Šandová Miroslava Ing. P11
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