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Praha, dne 5.3.2013

VÝZVA
BEZODKLADNÉ ZASTAVENÍ PRACÍ
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12, 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 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů podle
§ 134 odst. 4 stavebního zákona
vyzývá
stavebníka, kterým je
CENTRAL GROUP Kamýk, a.s., IČO 27649482, Na strži 1702/65, Praha 4-Nusle, 140 00,
kterou zastupuje CENTRAL GROUP, a.s., IČO 63999102, Na strži 1702/65, Praha 4-Nusle,
140 00,
kterou zastupuje Lukáš Zakrzewski, nar. 10.9.1983, Koštice 106, Koštice nad Ohří,
439 21
k bezodkladnému zastavení prací na stavbě:
"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 ÚT 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"),
které jsou prováděny bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu.
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Stavebnímu úřadu bylo dne 4.3.2013 doručeno sdělení MHMP o nabytí právní moci rozhodnutí
o zrušení a vrácení věci k novému projednání, které se týká stavebního povolení č.j.
VYST/17612/2010/Chr ze dne 18.6.2012, kterým byla povolena výše uvedená stavba.
Rozhodnutí o zrušení stavebního povolení stavby Sp. Zn. S-MHMP 1388064/2012/OST/Je ze
dne 15.2.2013 nabylo právní moci dne 21.2.2013.
Stavební úřad proto vyzývá dodavatele k okamžitému zastavení dalších stavebních prací kromě
opatření, které zajistí bezpečnost dosud provedených prací.
Stavební úřad vyzývá stavebníka a zhotovitele stavby, aby ve lhůtě 14 dnů předložil soupis
nezbytných prací a opatření, která zajistí stabilitu stavební jámy a dosud provedených konstrukcí
spolu s posouzením opatření autorizovanou osobou z oboru statika stavebních konstrukcí, příp.
stavební geologie- hydrogeologie, pro stanovení rozsahu nutných zabezpečovacích prací, aby
stavba svým technickým stavem neohrožovala zdraví a životy osob nebo zvířat.
Upozornění:
Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba jako stavebník nezastaví práce na stavbě,
dopustí se správního deliktu podle § 180 odst. 3 písm. c), za který lze uložit pokutu do 200 000
Kč.

Ing. Vladimír Cupal v. r.
vedoucí odboru výstavby

Za správnost vyhotovení: Magda Chroustovská

Doručuje se:
I. Účastníkům řízení (do vlast. rukou na dodejku):
Lukáš Zakrzewski, Na strži 1702/65, Praha 4-Nusle, 140 00
II. Na vědomí:
CENTRAL GROUP, a.s., IDDS: m54dcyr
CENTRAL GROUP Kamýk, a.s., IDDS: ghxdcza
Odbor výstavby ÚMČ Praha 12, spis Modřany
referent
spisovna

