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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁ JENÍ Ř ÍZENÍ 

 

Odbor výstavby Ú řadu městské  části Praha 12, jako stavební úřad př íslušný 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 vyhlášky č . 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů  

zahajuje ř ízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 stavebního zákona, které  se týká stavby: 

„1. etapy bytových domů  F,G,H,I“ na pozemcích 873/1, 873/251, 873/16, 873/33, 873/158, 
873/159, 873/160, 873/166, 873/167, 873/168 všechny v k.ú. Kamýk, při ulici Papírníkova, 
Praha 4 –  Kamýk, napojené na přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace, elektřiny, 
horkovodu, s Ú T napojeným na horkovod: 

• bytový dům „F“ se 42 bytovými jednotkami a 5 nebytovými jednotkami 

• bytový dům „G“ se 41 bytovými jednotkami a 2 nebytovými jednotkami 

• bytový dům „H“ se 42 bytovými jednotkami a 5 nebytovými jednotkami 

• bytový dům „I“ se 43 bytovými jednotkami 

• s podzemními hromadnými garážemi o třech podzemních podlažích pro 629 stání,  
• z toho 32 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

• s  vjezdy „V1“ a „V2“ pod objektem „F“ do podzemních garáží 

• s  vjezdem „V3“ s opěrnými zdmi pod objektem „I“ do podzemních garáží 

• s napojením na veřejné komunikace vstupními chodníky, rampami a schodišti na terénu 
pro vstupy do bytových domů  „F, G, H, I“ 

• s veřejným osvětlením  
a dočasné objekty zařízení staveniště, (dále jen "stavba"), 

jejímž stavebníkem je 

CENTRAL GROUP Kamýk, a.s., IČO 27649482, Na strži 1702/65, Praha 4-Nusle, 140 00, 
který zastupuje CENTRAL GROUP, a.s., IČO 63999102, Na strži 1702/65, Praha 4-Nusle, 140 
00, 
který zastupuje Lukáš Zakrzewski, nar. 10.9.1983, Koštice 106, Koštice nad Ohří, 
439 21, ( dále jen „  stavebník“ ), 
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prováděné  podle rozhodnutí stavebního úřadu č .j. VYST/17612/2010/Chr ze dne 18.6.2012. Stavební 
povolení výše uvedené  stavby bylo zrušeno rozhodnutím Sp. Zn. S-MHMP 1388064/2012/OST/Je ze 
dne 15.2.2013, nabylo právní moci dne 21.2.2013. 

Odbor výstavby Ú řadu městské  části Praha 12 v souladu s § 47 odst. 1 zákona č . 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje zahájení řízení o odstranění stavby. 
Ú častníci ř ízení mohou své  námitky uplatnit v průběhu ř ízení, jinak k nim nebude přihlé dnuto. Během 
ř ízení také  sdělí svá stanoviska dotčené  orgány státní správy, jejichž rozhodnutí nebo opatření nebyla 
dosud získána. Do podkladů rozhodnutí lze nahlé dnout na odboru výstavby Ú řadu městské  části 
Praha 12, Hausmannova 3014, Praha 4, v hodinách pro veřejnost: Po a St 8:00 - 17:30. 
 

Poučení: 
Vlastník nebo stavebník má možnost podat ve lhů tě 30 dnů  od zahájení řízení žádost o dodatečné 
povolení stavby. 
 
Upozornění: 
V písemnostech, které  zasíláte stavebnímu úřadu, uvádějte vždy č íslo jednací, uvedené  v záhlaví 
tohoto dokumentu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Ú častníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a č init jiné  návrhy po celou dobu ř ízení až do vydání 
rozhodnutí. Ú častníci mají právo vyjádřit v ř ízení své  stanovisko. Ú častníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popř ípadě navrhnout jeho doplnění. 
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 
opatření. 

Ú častník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné  úřední osoby průkaz totožnosti. 
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jmé no a př íjmení, 
datum narození a místo trvalé ho pobytu, popř ípadě bydliště mimo území České  republiky a z něhož je 
patrná i podoba, popř ípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
předkládá, jako jeho oprávněné ho držitele. 

Každý, kdo č iní úkony jmé nem právnické  osoby, musí prokázat své  oprávnění. V té že věci může za 
právnickou osobu současně č init úkony jen jedna osoba. 
 
 
 
 
 

Magda Chroustovská 
referent OSŘ 
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Doručuje se: 
Ia. Ú častníkům ř ízení (do vlast. rukou na dodejku): 
Lukáš Zakrzewski, Na strži 1702/65, Praha 4 - Nusle, 140 00 
 
Ib. Ú častníkům ř ízení– informace veřejnou vyhláškou  
Ú řad městské  části Praha 12, úřední deska, Písková 830/25, Praha 4, 143 00, pro informaci účastníků 
ř ízení v souladu s ust. § 144 odst. 2 zákona č . 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů  
 
II. Dotčeným správním úřadům (na dodejku): 
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Praha - JIH, IDDS: zpqai2i 
Odbor životního prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h 
Odbor dopravních agend MHMP, IDDS: 48ia97h 
Odbor životního prostředí a dopravy Ú MČ  Praha 12, odd. dopravy, Cílkova 796/7, Praha 4-Kamýk, 
142 00 
Odbor životního prostředí a dopravy Ú MČ  Praha 12, odd. životního prostředí, Cílkova 796/7, Praha 4-
Kamýk, 142 00 
 
III. Na vědomí: 
CENTRAL GROUP, a.s., IDDS: m54dcyr 
CENTRAL GROUP Kamýk, a.s., IDDS: ghxdcza 
ELTODO - CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
Pražské  vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 
Pražská teplárenská a. s., IDDS: jngcgsq 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt 
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: r8yaefs 
Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4-Modřany, 143 00 
Odbor výstavby Ú MČ  Praha 12, spis Modřany 
referent 
spisovna 
 
 


