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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

-   Odbor územního rozvoje a výstavby   - 

oddělení dopravních staveb 

Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 109934/2013/OV.Bau  Praha, dne 15.11.2018 

Č.jedn.:     MCP8 287804/2018 Dolní Chabry/p 1291 

Vyřizuje: Baumruk Vladimír 

 

 

USNESENÍ 

 

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný 

podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, dále pak podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut 

hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“) podle § 39 odst. 2 zákona                  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

 

p r o d l u ž u j e 

do 10.12.2018 lhůtu k úplnému dokončení 3. stavební etapy udržovacích prací účelové komunikace 

s veřejným přístupem Pod Zámečkem v úseku hranice místní komunikace Pod Zámečkem, úvoz, hranice 

2. etapy udržovacích prací, podle souhlasu stavebního úřadu ze dne 2.9.2013 č.j. MCP8 114057/2013, 

lhůta byla již dříve prodloužena opatřením stavebního úřadu v rámci kontrolní prohlídky stavby                 

ze dne 17.8.2017 z původního termínu 30.6.2017 na 30.6.2018 vlastníkovi účelové komunikace, kterým 

je: 

 

Městská část Praha - Dolní Chabry, IČO 00231274, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8. 

 

Odůvodnění: 

Stavební úřad podle § 39 odst. 1 správního řádu určil stavebníkovi původní přiměřenou lhůtu                                   

k úplnému dokončení provedení udržovacích prací účelové komunikace s veřejným přístupem                

Pod Zámečkem, protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí.  Určením lhůty není ohrožen účel řízení 

ani porušena rovnost účastníků.  

Stavebník podal dne 8.11.2018 žádost o další prodloužení lhůty k úplnému dokončení udržovacích prací. 

Svou žádost odůvodnil objektivní potřebou zajištění zhotovitele dokončovacích prací a materiálů. 

Stavebník požádal o prodloužení o 30 dní oproti lhůtě, která byla určena opatřením stavebního úřadu       

při kontrolní prohlídce dne 18.10.2018, tedy 15.11.2018.  Stavební úřad podle § 39 odst. 2 správního řádu 

lhůtu k dokončení udržovacích prací usnesením přiměřeně prodlužuje do 10.12.2018 za podmínek 

stanovených v § 39 odst. 1 správního řádu. Stavební úřad pokládá prodlouženou lhůtu vzhledem k jejímu 

předchozímu několikanásobnému prodlužování za konečnou a nebude již dále prodlužována. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravních agend 

Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání 

nemá odkladný účinek. 

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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 

 

 

 

Ing. Pavel Kryštof 

vedoucí odboru 

 územního rozvoje a výstavby 

  

 

 

  

Obdrží: 

Doporučeně do vlastních rukou: 

1. Obec Zdiby, IDDS: vt2b6m8 

2. Městská část Praha - Dolní Chabry, IDDS: ztib27j (vlastník stavby) 

  

Doporučeně: 

3. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8 

 

 

Co: 

spis 

evidence 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá Baumruk Vladimír.  
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