
Č.j. P19 3243/2022-OV/KR

MESTSKA CAST PRAHA 19

Úřad městské části Praha 1 9

se sídlem: Semilská 4 3 / l , 1 9 7 0 0 Praha 9 — Kbely

odbor výstavby — stavební úřad

detašované pracoviště: Železnobrodská 825, 197 00 Praha — Kbely

Telefon: 286 852 470, IDS: ji9buvp

  

 

Čj.: P19 3243/2022-OV/KR V Praze dne 13. 5. 2022

Sp.zn.: SZ P19 1722/2022

Vyřizuje: Bc. Hana Kronďáková

e-mail.: Hana.Krondakova©kbelymepnetcz

telefon: 286 852 470 _

ROZHODNUTÍ

NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1

pism. c) zákona č. 183/2006 8b., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 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, zjistil, že stavba

„Terénní úpravy“

Praha, Vinoř, Mladoboleslavská

idále “len "stavba") na pozemcích parc. č.—
v katastrálním území Vinoř, jejichž vlastníkem je

PARCELY 21 s.r.o., IČO 06908659, Poličanská 1487, 190 16 Praha

(dále jen "vlastník"). je prováděna nebo provedena bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu

vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním a na základě tohoto zjištění:

1. Podle § 129 odst. 1 pism. b) stavebního zákona

n a ř i z u j e

vlastnikovi odstranění stavby.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o navezenou zeminu na významné ploše výše uvedených pozemků, tedy téměř v cele' loše,

která činí 3490 m2 (ztoho 'ednotlivě pozemky parc. č. ploše 740 m2, parc. č.

ploše 380 m), parc. č. ploše 325 m2, parc. č. o ploše 3361112, parc. č.

321 m", parc. č. ' ploše 402 m2, parc. č. o ploše 329 m2, parc. č. o p ose 321

m:, parc. č. o ploše 336 m2 vše v k.ú. mor - plochy dle katastru nemovitostí — míra

zavezeni viz níže. Terén je zvednutý v nejvyšším místě, ve východní části pozemků parc. č.

.(.Ú. Vinoř až do výšky 1,5 m.

- Jednotlivě pozemky 'sou u raveny v tomto rozsahu:

. pozemek parc.č. k.ú. Vinoř (pozemek pro budoucí komunikaci) — zavezen téměř v celém

rozsahu až na pás v šíři cca 0,5 m podél pozemku parc. č. _k.ú. Vinoř, dále pás v šíři
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