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Výzva

k bezodkladnému ukončení užívání stavby

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, jako příslušný stavební úřad podle

ustanovení § 13 odst. l c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy,

kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů na základě zajištěných

dokladů

vyzývá

na základě provedeného zjišťovacího šetření o vlastnických a užívacích právech k předmětné

stavbě
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zákona

k bezodkladnému ukončení užívání stavby označené iako

v

„Optické kabely vk.ú. Vinor“ mezi domy vul. Uherská, ul. Čeperská a ul. Českodubská

v Praze 9 —Vinoř, konkrétně mezi stavbami Uherská č.p. 617 a Uherská č.p. 625 (označeno

jako trasa 1), Uherská č.p. 621 a Uherská č.p. 623 (označeno jako trasa 2), Čeperská č.p. 629

a Uherská č.p. 625 (označeno jako trasa 3), Uherská č.p. 625 a Uherská č.p. 631 (označeno

jako trasa 4), Uherská č.p. 631 a Uherská č.p. 633 (označeno jako trasa 5), Uherská č.p. 632 a

Českodubská č.p. 775 (označeno jako trasa 6) pro kterou nebylo doloženo

rozhodnutí o umístění stavby.

Pokud stavebník neuposlechne výzvu kbezodkladnému ukončení užívání stavby

odbor výstavby UMC Praha v souladu s § 134 odst. 5 stavebního zákona vydá rozhod utí,

kterým užívání stavby zakáže.

  
vedoucí odboru výstavby

otisk úředního razítka
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Domči se:

Na vědomí:

- Mgr. Petr Hanyk, - advokátní kancelář Priečinská — Hanyk, Zborovská 619/49, Praha 5

— Malá Strana - DZ

- MČ Praha — Vinoř _ DZ

- spis

 


