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Úřad městské části Praha 1 9

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

odbor výstavby — stavební úřad
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Sp.zn.: SZ P19 362/2022

Vyřizuje: Ing. Ivana Peterková

e-mail.: ivana.peterkova©kbely.mepnet.cz
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ROZHODNUTÍ

NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 19, 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 (dálejen "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

„Komín“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. _v katastrálním území Kbely, v ulici—

V Praze 9, komín je umístěn V garáži V podzemní technické místnosti a je vyústěn nad střechu garáže na

hranici pozemků č. parc._kat. uzemí Kbely, jehož vlastníkem je

(dále jen "vlastník"), komín byl proveden bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného

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

I. Pod1e § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

n a ř i z u j e

vlastníkovi odstranění stavby.

Stavba obsahuje:

- Komínové těleso umístěné V garáži V podzemní technické místnosti V obvodové stěně na hranici

pozemků č. pare.“ kat. území Kbely, vyzděné z plných pálených cihel velikosti 450 x

450 mm s komínovym pru uc em 150 x 150 mm opatřené kovovou komínovou vložkou.

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba komínu bude odstraněna nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto

rozhodnutí.

2. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně, nejpozději do 10 dnů po jejím dokončení

stavebnímu úřadu.

3. Odstraňováním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlé komunikací ani na přilehlých

pozemcích.

Učastnící řízení. na něž se vztahuie rozhodnutí správního orgánu:
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