
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sídlo: Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín  e-mail: lenka.bohmova@praha16.eu 
IČ: 00241598   tel.: 234 128 260 

Bankovní spojení: 19-2000861379/0800   fax: 234 128 272 

  web: www.praha16.eu 

 

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 

  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

  ODBOR VÝSTAVBY, 

  DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

  ÚSEK VÝSTAVBY 

  

 

   

  

Dle rozdělovníku 

 

   

 

Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 006012/15/OVDŽP/Lb Vyřizuje Praha 

  Č. j.:     006028/15/OVDŽP Ing. Lenka Böhmová 13.04.2015 

 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, 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 vyhlášky 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. f) stavebního zákona: 

Rozvody vody  na pozemcích parc.č. 277, 560/7, 560/11 k.ú. Lahovice 

Praha - Lahovice 

 

na pozemcích parc. č. 277, 560/7, 560/11 v katastrálním území Lahovice, jejímž vlastníkem je 

KÁMEN Zbraslav, a.s., IČO 01820460, Žitavského 1178, 156 00  Praha-Zbraslav 

(dále jen "vlastník"). 

 

Popis: 

Dne 15.3.2013 podala společnost KÁMEN Zbraslav a.s. (původně KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.)  žádost 

o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Vodovodní přípojka – Štěrkopísky Lahovice“, 

za účelem zásobování pitnou vodou pro sociální zařízení objektu areálu štěrkopískovny. 

V průběhu řízení bylo zjištěno, že cca 300 m navrhovaných rozvodů vody  (od stávající vodoměrné 

šachty v ulici Spodní, Praha – Lahovice) bylo součástí stavby nazvané „SO kolem Prahy, stavba 514, 

dočasné zařízení staveniště v Lahovicích“, pro kterou bylo vydáno kolaudační rozhodnutí dne 25.6.2007, 

č.j. OV-008710/07/Hm. Tato stavba byla povolena jako stavba dočasná do 31.12.2009,  následně byla 

doba trvání prodloužena do 31.12.2010. Tudíž stanovená doba trvání stavby již uplynula. 

 

 

Podle ustanovení § 129 odst.1 písm. f) stavebního zákona stavební úřad nařídí odstranění stavby vlastníku 

stavby dočasné, u které uplynula stanovená doba jejího trvání a nebyla povolena změna v užívání stavby. 

 



Č.j. 006028/15/OVDŽP str. 2 

 
Stavební úřad oznamuje podle § 129 odst. 6 stavebního zákona zahájení řízení o odstranění stavby podle 

§ 129 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a žádá účastníky, aby své námitky uplatnili do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, 

dopravy a životního prostředí, úřední dny: Po a St 8.00-12.00, 13.00-18.00, Pá 8.00-12.00). 

 

 

Poučení: 

Vlastník má možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o změnu v užívání dočasné stavby 

spočívající v prodloužení doby jejího trvání nebo ve změně na stavbu trvalou. 

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. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) : 

vlastník stavby: 

KÁMEN Zbraslav, a.s., IDDS: 3gcv5dt 

 sídlo: Žitavského č.p. 1178, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 

 

vlastníci pozemků: 

PP - realit s.r.o., IDDS: vbit9u6 

 sídlo: Spodní č.p. 1, Praha 5-Lahovice, 159 00  Praha 59 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště v hl.m. Praze, IDDS: 96vaa2e 

 sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4 

 

 


