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Úřad městské části Praha 13 
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V Praze dne 13.2.2017 
 
  
 
elektronickým podpisem 
 
  
 
_Žádost o informaci podle zák. č. 106/199 Sb._ 
 
Žádám osobu povinnou o poskytnutí informace podle zák. č. 106/199 Sb. a 
zaslání na emailovou adresu žadatele informaci a listiny : stavební 
povolení, které vydal stavební úřad Praha 13, na stavbu : přístavba a 
nástavba sportovní haly na Lužinách č.p. 1877 na poz. 2161/2, na LV 1716 
kú Stodůlky ve vlastnictvíHlavního města Prahy Mariánské nám. 2/2 Praha 
1, a  příslušné územní rozhodnutí. Žadatel je Spolek občanských sdružení 
Jihozápadního Města, z.s. se sídlem Praha 5, Ordovická 3, 155 00, IČ 265 
79 952. 
 
  
 
_Odvolání proti stavebnímu povolení a územnímu rozhodnutí._ 
 
Odvoláváme se proti stavebnímu povolení, které vydal stavební úřad Praha 
13, Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5 na stavbu přístavba a 
nástavba sportovní haly na Lužinách č.p. 1877 na poz. 2161/2, na LV 1716 
kú Stodůlky ve vlastnictvíHlavního města Prahy Mariánské nám. 2/2 Praha 
1,v plném rozsahu a to z důvodů, že stavební povolení je vydáno v 
rozporu s územním rozhodnutím a územním plánem, resp. územní rozhodnutí 
nebylo vydáno. 
 
  
 
_Žádost o prominutí zmeškání lhůty k odvolání proti územnímu rozhodnutí 



a stavebnímu povolení. _ 
 
Odvolatel nebyl řádně přizván ani do stavebního řízení, které vydal 
stavební úřad Praha 13, na stavbu přístavba a nástavba sportovní haly na 
Lužinách č.p. 1877 na poz. 2161/2, na LV 1716 kú Stodůlky ve 
vlastnictvíHlavního města Prahy Mariánské nám. 2/2 Praha 1,a ani do 
 příslušného územního řízení a  tudíž se odvolává bezodkladně po 
zjištění, že bylo stavební povolení vydáno, což bylo zjištěno, dne 
12.2.2017 v průběhu zdravotní procházky jednatele odvolatele kolem 
staveniště. Účastník řízení nemohl odvolání učinit ze závažných důvodů, 
které nastaly bez jeho zavinění - proto, že nebyl stavebním úřadem řádně 
obeslán a o řízení nebylo ani informováno na úřední desce Mč Prahy 13. 
 
  
 
_Návrh na předběžné opatření._ 
 
Účastník řízení žádá o pozastavení vykonatelnosti rozhodnutí 
stavebníhopovolení přístavba a nástavba sportovní haly na Lužinách č.p. 
1877 na poz. 2161/2, na LV 1716 kú Stodůlky ve vlastnictvíHlavního města 
Prahy Mariánské nám. 2/2 Praha 1,které vydal stavební úřad Praha 13, 
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5 na stavbu přístavba a nástavba 
sportovní haly na Lužinách č.p. 1877 na poz. 2161/2, na LV 1716 kú 
Stodůlky ve vlastnictvíHlavního města Prahy Mariánské nám. 2/2 Praha 1,a 
to z důvodů zásadních procesních vad, které mohou mít vliv na správnost 
stavebního povolení. Účastník tvrdí, že stavbu nelze umístit pro rozpor 
s územním plánem a stavba by byla tedy umístěna v rozporu  se zákonem. 
Tím, že se vedlo stavební řízení bez účastníka došlo k obcházení 
principů zákonné účasti veřejnosti na stavebních řízeních. Účastník žádá 
řádné projednání záměru; proti stavebnímu povolení se odvolal a do doby 
rozhodnutí o odvolání by se neměly na stavbě provést žádné další 
stavební práce.** 
 
  
 
S pozdravem 
 
  

 

jednatel 
 
  
 
Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s. 
 
Ordovická 3, 
 
155 00, Praha 5, 
 
www.spolek13.cz <http://www.spolek13.cz/> 
 
email :  
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V Praze   21.2.2017

Věc: žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 
svobodném přístupu k informacím

Na základě   žádostí   o   poskytnutí  stavebního povolení  na  stavby Vámi  nazvané  jako  „přístavba  a 
nástavba sportovní haly na Lužinách č. p. 1877“ a  „stavební úpravy č. p. 1114 – Domov pro seniory“ 
Vám v příloze zasíláme požadované listiny.

Ing. Tomáš Círus
vedoucí odboru stavebního

Přílohy:
rozhodnutí stavební povolení č. j. P13-52768/2016
rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením č. j. P13-55674/2016
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