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Cj.: P19 5586/2022-OV/BE V Praze dne 31.8.2022

Sp.zn.: SZ P19 7642/2021

Vyřizuje: Ing. Bezemková

e-mail.: jana.bezemkova@kbely.mepnet.cz

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 písm. c)

zákona č. 183/2006 Sb., 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

Kolna na uskladnění zahradního náčiní na pozemku č. parc.-v k.ú. Vinoř

Praha, Vinoř č.p.

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1336/44 v katastrálním území Vinoř, jejímž vlastníkem je

_tha
(dále jen "vlastník"), je provedena bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného

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

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

11 a ř i z u j e

vlastníkovi odstranění stavby.

Stavba obsahuje:

- Přístřešek (kolna na uskladnění zahradního náčiní) o půdorysných rozměrech 7,15 x 5,2 m a celkové

výšce 3,47m umístěný na pozemku parc.č..kat. úz. Vinoř. Dřevěná konstrukce je založena

na betonových patkách zastřešena pultovou střechou s dřevěným podbitím.

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

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

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

stavebnímu úřadu.

3. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí

být znečišťovány veřejné komunikace.


