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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Úřad MČ Praha 17, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon") a podle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, zahajuje řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
Oplocení vč. vjezdové brány a zpevněné plochy
Praha, Řepy, ul. Drahoňovského
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1293/205, 1316/2 a 1316/6 v katastrálním území Řepy, jejímž
vlastníkem je
Ing. Karel Křivánek, nar. 20.1.1965, Jilemnická 781/26, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97
(dále jen "vlastník").
Popis stavby provedené bez povolení stavebního úřadu:
- oplocení výšky cca 2 m a délky cca 40 m vč. posuvné vjezdové brány z ulice Drahoňovského.
Oplocení je provedeno částečně z dřevotřískových desek osazených do dřevěných a ocelových
sloupků a částečně z drátěného pletiva uchyceného na ocelové sloupky na betonové podezdívce
(parc. č. 1293/205, 1316/2 a 1316/6 k.ú. Řepy)
- zpevněné plochy o celkové ploše cca 150 m2, z toho cca 85 m2 tvoří plochy štěrkové a cca 65 m2
plochy z betonové dlažby ohraničené betonovými obrubníky (parc. č. 1293/205, 1316/2 a 1316/6
k.ú. Řepy)
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Stavební úřad oznamuje podle § 129 odst. 2 stavebního zákona zahájení řízení o odstranění stavby podle
§ 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a žádá účastníky, aby své námitky uplatnili do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Úřad MČ Praha 17, odbor výstavby, úřední dny: Pondělí: 8.00-12.00 hod., 13.00-17.30 hod.,
Středa: 8.00-12.00 hod., 13.00-18.30 hod., Pátek: 7.30-11.00 hod.).
Ústní jednání včetně ohledání na místě stavební úřad nenařizuje, neboť není nezbytné ke splnění účelu
řízení a uplatnění práv účastníků řízení, a jelikož poměry na stavbě jsou stavebnímu úřadu dobře známy
z kontrolní prohlídky vykonané namístě stavby dne 19.11.2019.
Vzhledem k tomu, že v řízení jsou účastníci, kteří nejsou správnímu orgánu známi, jsou tito účastníci
řízení o odstranění stavby podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, uvědomováni veřejnou vyhláškou.

Poučení:
Vlastník nebo stavebník má možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné
povolení stavby.
Pokud stavebník nebo vlastník požádá ve stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad přeruší
řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Aleš Rogalewicz
vedoucí oddělení stavebního řízení
podepsáno elektronickým podpisem

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu min. 15 dnů, 15. den je posledním
dnem oznámení.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejnutí
Razítko
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup

od ……………. do …………………
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Obdrží:
A. Účastníci:
Doručuje se jednotlivě do vlastních rukou:
vlastník:
1. Ing. Karel Křivánek, IDDS: zbxg6ky
trvalý pobyt: Jilemnická č.p. 781/26, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97
osoby, která mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je odstraňovaná stavba
umístěna, nebo stavbám na nich:
2. Hlavní město Praha, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 12-Staré Město
3. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
osoby, která mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato
práva mohou být odstraňováním stavby přímo dotčena:
4. Ing. Martin Kopecký, U Markéty č.p. 124, Praha 10-Hájek, 104 00 Praha 114
5. MVDr. Michael Růžička, Sobínská č.p. 682/3, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614
Doručuje se veřejnou vyhláškou:
osoby, která mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých je odstraňovaná stavba
umístěna, nebo stavbám na nich:
6. Úřední deska Úřadu MČ Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 17-Řepy, 163 00 Praha 618 (spolu
s žádostí o vyvěšení formou veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů, s žádostí o zaslání dokladu
o vyvěšení a sejmutí Odboru výstavby ÚMČ Praha 17 a s žádostí o zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup)
Vyvěšeno pro:
- právní nástupci po zemřelém – Ing. Zdeněk Houdek, nar. 25.12.1944, poslední známá adresa
trvalého bydliště: Chlumínská 822/18, Čimice, 181 00 Praha
B. Dotčené orgány:
7. Úřad MČ Praha 17, Odbor životního prostředí a dopravy, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163
00 Praha 618
C. Ostatní:
8. spis P 1316/6 ŘE
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