Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:

OST 103496/2017/Jar
P10-117499/2017
Ing. Jiří Jaroš
267 093 472

V Praze, dne 14.11.2017

VÝZVA
Městská část Praha 10 - odbor stavební Úřadu městské části Praha 10, jako stavební úřad podle § 13
odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, podle § 133 odst. 4 stavebního zákona
vyzývá
vlastníka stavby
rodinný dům
Praha 10, Záběhlice č.p. 160, Nad Chaloupkami 12
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 503 v katastrálním území Záběhlice, kterým je:
Stanislav Dostál, nar.

, Nad Chaloupkami č.p. 160/12, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha
106,

k účasti na kontrolní prohlídce
konané dne 5.12.2017 v 9:00 hodin
na místě stavby Praha 10, Záběhlice č.p. 160, Nad Chaloupkami 12
a zpřístupnění
celé stavby Praha 10, Záběhlice č.p. 160, Nad Chaloupkami 12,
za účelem šetření telefonického podnětu ze dne 14.11.2017, kde se mimo jiné uvádí, že na stavbě jsou
prováděny nepovolené stavební úpravy nad rámec prací udržovacích.
Poučení:
Vlastník je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit provedení kontrolní
prohlídky
a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu, (dále jen "oprávněná úřední osoba"), je oprávněn dle § 172
odst. 1 stavebního zákona, vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků
při zjišťování stavu stavby a pozemku a opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního
rozhodnutí nebo opatření.
Pokud vlastník pozemku nebo stavby bude bránit vstupu oprávněné úřední osobě nebo jí přizvané
osobě, může mu stavební úřad rozhodnutím dle § 172 odst. 5) stavebního zákona, které je prvním
úkonem v řízení, umožnění vstupu nařídit. Odvolání proti takovému rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Podle § 173 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky,

anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky,
ač je k tomu podle tohoto zákona povinen, nebo znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nebude-li se moci některý z pozvaných účastníků na jednání dostavit, může se nechat zastupovat
zástupcem, který se prokáže písemnou plnou mocí.

otisk úředního razítka

Ing. Marie Borovková
vedoucí oddělení stavebního
a speciálního řízení, kontrola staveb
odboru stavebního

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Stanislav Dostál, Nad Chaloupkami č.p. 160/12, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
ostatní
2. spis OST, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

