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ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY
Výroková část:
Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný 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"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona
podklady pro odstranění stavby, které mu předložil
TRIPS s.r.o., IČO 62418360, Ruská 44, 101 00 Praha 10,
kterou zastupuje Ing. Miroslav Mužík, nar. 31.5.1953, Metodějova 1465/9, 149 00 Praha 4
(dále jen "vlastník stavby"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Podle § 128 odst. 3 stavebního zákona a § 16
povoluje

odstranění stavby
meziploty
Křenice (U Silničky, V Polníku, Na Kukli I), Sluštice (Na Kukli II)
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 69/2, 69/3, 69/26, 69/27, 69/28, 69/29, 69/45, 69/46, 69/52, 69/53,
69/57, 69/59, 69/63, 69/66, 69/67, 69/68, 69/69, 69/70, 69/71, 69/80, 69/81, 69/82, 69/83, 69/84, 69/87,
69/97, 69/98, 69/99, 69/100, 69/101, 69/102, 69/103, 69/104, 69/105, 69/116, 69/117, 69/118, 69/119,
69/120, 69/121, 69/131, 69/132, 69/133, 69/134, 69/135, 69/136, 69/137, 69/138, 69/139, 69/153, 69/154,
69/155, 69/156, 69/157, 69/158, 113/26, 113/29, 113/30, 113/31, 113/32, 113/33, 117/198, 117/199,
117/209, 117/210 v katastrálním území Křenice u Prahy, parc. č. 638/2, 638/3, 638/4, 638/5, 638/6,
638/7, 638/8, 638/9, 638/11, 638/13, 638/15, 638/16, 638/20, 638/21, 638/22, 638/23, 638/24, 638/25,
638/26, 638/27, 638/28, 638/29, 638/30, 638/31, 638/34, 638/35, 638/36, 638/37, 638/38, 638/39, 638/40,
647/2, 647/3, 647/4, 647/5, 647/6, 647/7, 647/8, 647/9, 647/10, 647/11, 647/12, 647/13, 647/14, 647/15,
647/16, 647/17, 647/18, 647/19, 647/20, 647/21, 647/22, 647/23, 647/24, 647/25, 647/26, 647/27, 647/28,
647/29, 647/30, 647/31, 647/32, 647/33, 647/34, 647/35, 647/36, 647/37, 647/38, 647/39, 647/40, 647/41
v katastrálním území Sluštice.
Stavba obsahuje:
meziploty provedené z ocelových sloupků a pletiva o výšce 125 cm
II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:
1. Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odstranění stavby
bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.
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Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky. Název a sídlo stavebního podnikatele: Obestav
spol. s r.o., Vyšehradská 49, 120 00 Praha 2.
Ocelové sloupky a pletivo budou předány do sběrných surovin, betonový odpad bude uložen na
skládku odpadů.
Budou dodrženy technické předpisy.
Stavebnímu úřadu budou oznámena tato stadia bouracích prací pro provedení kontrolní prohlídky:
a) Po odstranění stavby
Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně
staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí
být znečišťovány veřejné komunikace.
Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění
povrchových vod, výkopy budou urovnány v návaznosti na okolní terén

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
TRIPS s.r.o., Ruská 44, 101 00 Praha 10

Odůvodnění:
Dne 13.1.2014 ohlásil vlastník stavby záměr odstranit stavbu. Stavební úřad podle § 128 odst. 2
stavebního zákona dne 28.1.2014 ve lhůtě 30 dnů ode dne ohlášení sdělil, že k odstranění stavby je třeba
povolení.
Stavební úřad oznámil zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne
28.1.2014. Oznámení bylo pro velký počet účastníků doručeno veřejnou vyhláškou. Stavební úřad
současně stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal ohlášení záměru odstranit stavbu a předložené poklady,
projednal je s účastníky řízení a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Šárka Hájková
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích položky 18 odst. 12
ve výši 500 Kč.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
TRIPS s.r.o., IDDS: tdd8eaf
Ing. Miroslav Mužík, Metodějova č.p. 1465/9, 149 00 Praha 415
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou
ostatní
Obec Křenice, IDDS: f43avdw
Obec Sluštice, IDDS: ng3apv5

