Stanovisko Úřadu městské části Praha 4 – výstavba nových bytů firmou Metrostav v Hodkovičkách.

Nařčení, že velká stavební firma za pomoci úřadů ignoruje zákon,  důrazně odmítáme. Stavební úřad v  Praze 4 postupoval v souladu s právními předpisy (stavebním zákonem, správním řádem atd.). 

Stavební povolení, kterým byla stavba „Bytového domu Hodkovičky“ v ulici Pod Lysinami v Praze 4 povolena, bylo účastníkům řízení oznámeno v souladu se zákonem veřejnou vyhláškou vyvěšením stavebního povolení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce Úřadu městské části Praha 4. Poslední den této lhůty je dnem doručení stavebního povolení. V tomto konkrétním případě bylo stavební povolení doručeno 25.12.2003. Od následujícího dne začala účastníkům řízení běžet 15ti denní lhůta pro podání odvolání, jejímž posledním dnem byl pátek 9.1.2004. Čtyři odvolání napadající výše uvedené stavební povolení byla podána dne 13.1.2004, tedy po lhůtě pro podání řádného odvolání. Protože odvolací orgán je v souladu se správním řádem povinen přezkoumat i opožděná odvolání, byla výše uvedená opožděná odvolání spolu se správním spisem postoupena odvolacímu orgánu, tj. Magistrátu hlavního města Prahy. K dnešnímu dni odvolací orgán o těchto odvoláních nerozhodl. 

 JUDr. Petr Kužvart, zástupce účastníků řízení, podal žalobu na přezkum výše uvedeného stavebního povolení, návrh na vydání předběžného opatření a návrh na přiznání odkladného účinku. Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 27.5.2004 podanou žalobu odmítl, návrh na přiznání odkladného účinku žaloby zamítl a návrh, aby soud uložil stavebníkovi povinnost zdržet se do skončení soudního řízení zásahů do pozemků, jež byly povoleny a umístěny stavebním povolením, odmítl. Proti usnesení Městského soudu v Praze zástupce účastníků řízení JUDr. Petr Kužvart podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který bude celou záležitost projednávat. 

 Pokud jde o „protiprávně zničených asi 50 mimolesních dřevin“, také proti tomuto tvrzení se Úřad městské části Praha 4 důrazně ohrazuje! Na všechna kácení má stavebník platné povolení odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 4 s tím, že po dokončení stavby budou provedeny sadové úpravy v okolí stavby, tzn., že bude provedena zcela nová sadová výsadba. Také proti tomuto povolení podal doktor Kužvart odvolání, které však Magistrát hl.m. Prahy zamítl s tím, že vydané rozhodnutí městské části Praha 4 potvrdil v plném rozsahu.

