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Oprávněná úřední osoba: Blanka Vlnová

Telefon: 244 028 418

E-mail: vlnova.blanka©praha12.cz

Datum: 7.12.2022

ROZHODNUTÍ _ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

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 pozděj ších předpisů, v y d á v á k žádosti stavebníků:

K.H.K. spol. s r.o., IČO 41191218, Na Losách 197/34, Praha 4-Písnice, 142 00,

Ing. Radka Kutnara, nar. 17.9.1964, Na Losách 197/34, Praha 4-Písnice, 142 00,

Ing. Daniely Kutnarové, nar. 9.6.1968, Na Losách 197/34, Praha 4-Písnice, 142 00 (dále jen

stavebník),

ze dne 07.10.2022,

podle ustanovení § 118 odst. 2 stavebního zákona

povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající v prodloužení lhůty na dokončení:

stavby nazvané "řadové domy Libuš" na pozemcích č.parc. 390/1, 390/10 a 1141/1 v k. ú. Libuš,

při ulici Na Močále, v Praze 4-Libuš,

která byla povolena rozhodnutím ze dne 21.01.2019 pod zn. OVY/40844/2018/V1, č. j. P12 3134/2019

OVY a pro kterou bylo dále vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením dne

16.09.2020 pod zn. OVY/23858/2020/Vl, č. j. P12 32591/2020 OVY.

Pro provedení a dokončení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Změna stavby spočívá v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 4 let ode dne nabytí právní

moci tohoto rozhodnutí.

2. Zůstávají v platnosti podmínky rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením vydaného dne

16.09.2020 pod zn. OVY/23858/2020/V1, č. j. P12 32591/2020 OVY.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu;

K.H..K spol. s r.o., Na Losách 197/34, Praha 4-Písnice, 142 00

Ing. Radek Kumar, Na Losách 197/34, Praha 4-Písnice, 142 00

Ing. Daniela Kutnarová, Na Losách 197/34, Praha 4-Písnice, 142 00

Odůvodnění:

Dne07.10.2022 podal stavebník žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením, spočívající

v prodloužení lhůty k jejímu dokončení. Stavebník žádost odůvodnil rozsahem stavby.

Na výše uvedenou stavbu odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12 vydal dne 21.01.2019 pod zn.

OVY/40844/2018N1, č. j. P12 3134/2019 OVY stavební povolení. Dne 16.09.2020 pod zn.

OVY/23858/2020/V1, č. j. P12 32591/2020 OVY vydal stavební úřad rozhodnutí o změně územního rozhodnutí

a změně stavby před jejím dokončením.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům

řízení a dotčeným orgánům dne 20.10.2022 pod č.j. OVY/41559/2022Nl, č. j. P12 43495/2022 OVY.

Účastníkem řízení jsou:

a) stavebník Ing. Radek Kutnar, Ing. Daniela Kutnarová a K.H.K. spol. s r.o.,

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn — Hlavní město Praha

zastoupená Institutem plánování a rozvoje hlavniho města Prahy,

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn —PREdistn'buce a.s.,

Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Pražská plynárenská a.s., Technologie hlavního města Prahy

a.s.,

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn — MČ Praha Libuš,

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, anebo sousedním

pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno — Komerční

banka a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., T-Mobile Czech \Republic a.s., Vodafone

Czech Republic a.s., a dále se osoby, se v souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona

identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

- pozemky v k. ú. Libuš: 387/1, 390/9, 390/42, 390/49, 390/15, 391/56, 391/55, 391/1, 391/14 a

391/10

- stavby: č. p. 525, 993, 994, 995, 996, 997 a 1061 v k.ú. Libuš.

Dále je podle § 18, odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 0 hl. m. Praze, účastníkem řízení též městská

část, která má oprávnění vystupovat jako účastník v řízení, ve kterém se vydává mimo jiné též územní

rozhodnutí. V územním řízení o změně územního rozhodnutí má podle tohoto ustanovení postavení

účastmka řízení Městská část Praha — Libuš.

Další účastníky řízení stavební úřad nestanovil.

U ostatních vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl knázoru, že

rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva kpozemkům a

stavbám na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být touto

stavbou ovlivněny.

V průběhu společného řízení nevznesli účastníci řízení ani dotčené správní úřady žádné námitky ani

připomínky.

Stavební úřad posoudil předloženou žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 118 odst. 3

stavebního zákona a zvážil důvody, proč stavba nemůže být dokončena v termínu stanoveném ve

stavebním povolení. Stavebník uvádí jako důvod nedokončené stavby v termínu rozsáhlost stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů

ve výroku uvedených.
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Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se

stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě

Praze (pražské stavební předpisy — PSP).

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických

zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Je nutné dodržovat příslušně technické normy

ČSN.

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dle

zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány.

Je nutno dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. Přebytečný výkopový materiál a stavební

odpad bude uložen na příslušnou skládku. Doklad o jeho uložení předloží stavebník k oznámení o

užívání nebo ke kolaudačnímu souhlasu.

Za kontrolu materiálu, který bude zabudován (atest), zodpovídá zhotovitel stavby.

Nemovitosti, nebo jejich části, dotčené stavebním zásahem musí být nejdéle ke kolaudaci uvedeny

do řádného stavu na náklad investora. Ve stejném termínu do původního stavu budou rovněž

uvedeny pozemky použité pro dočasné stavby.

Dle § 119 dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na

základě kolaudačnlho souhlasu (§ 122).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,

vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část

rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění

rozhodnutí je nepřípustné.

Stavebm'k po dokončení stavby požádá stavební úřad, aby vyzval Magistrát hlavního města Prahy o

přidělení č.p./č.ev. Žádost stavebník podá prostřednictvím jednotného formuláře, jehož přílohou

bude geometrický plán a prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím

povolením a ověřenou dokumentací / ověřenou projektovou dokumentací. Pokud při provádění

stavby dojde k odchylkám oproti ověřené dokumentaci/ověřené projektové dokumentaci, přiloží

stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.

Poučení účastm'ků:

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů od doručení písemného

vyhotovení k odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy podáním u odboru výstavby

Uřadu městské části Praha 12.

JUDr. Evžen Teršl v. r.

pověřený zastupováním vedoucího odboru,

vedoucí odd. administrativně právního

Za správnost vyhotovení: Blanka Vlnová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:

razítko a podpis:
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Poplatek:

Správní poplatek podle položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 24.10.2022.

Doruču'e se:

Ia. Účastníkům společného řízení (do vlastních rukou na dodejku)

KHK. spol. s r.o., IDDS: c8sqsqj

Ing. Radek Kutnar, Na Losách 197/34, Praha 4-Písnice, 142 00

Ing. Daniela Kutnarová, IDDS: pygttpu

Městská část Praha - Libuš, IDDS: u8xaktr

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt

Pražské vodovody a kanalizace a. s., IDDS: ec9fspf

Technologie hlavního města Prahy, a. s., IDDS: u5hgkji

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c22mahu

Ib. Účastníkům společného řízení— doručením veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 správního

řádu, zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

Úřad městské části Praha 12, úřední deska, Písková 830/25,143 12 Praha 4

Úřad městské části Praha— Libuš, úřední deska, IDDS: u8xaktr

Účastníci řízení, kterým se v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručuje veřejnou

vyhláškou, jsou identifikování označením pozemků a staveb, evidovaných v katastru nemovitostí:

- pozemky v k.ú. Libuš: 387/1, 390/9, 390/42, 390/49, 390/15, 391/56, 391/55, 391/1, 391/14,

391/10

- stavby V k.ú. Libuš: č.p. 525, 993, 994, 995, 996, 997, 1061

II. Dotčeným správním úřadům (na dodejku):

Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha - JIH, IDDS: zpqai2í Hasičský záchranný

sbor hlavního města Prahy,IDDS: jm9aa6j

Odbor životníhoprostředí ÚMČ Praha 12, Cílkova 796/7, Praha 4--Kamýk, 142 00

Odbor dopravy ÚMČ Praha 12, Cílkova 796/7, Praha 4-Kamýk,142 00

Magistrát hlavního města Prahy- podatelna, IDDS: 48ia97h

- Odbor památkové péče MHMP,

- Odbor ochrany prostředí MHMP,

- Odbor územního rozvoje MHMP,

III. Na vědomí:

Institut plánovánía rozvoje hl. m. Prahy, evidence ÚR- pí. Faktorová, IDDS: c22mahu

Odbor výstavby ÚMČ Praha 12, spis Libuš „Řadové domy Libuš“

referent

spisovna
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