


Podání do protokolu učiněné dne 13.9.2004 podle 19 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení: 
Podání učinil: 
 Petr Štěpánek - jako zplnomocněný zástupce Ateliéru pro životní prostředí 
 JUDr. Petr Kužvart - jako zástupce SBD Stavbař a jako zástupce Společnosti pro trvale udržitelný život 

Věc: 
 Dne 8.9.2004 jsme podali oznámení a podnět k provedení státního stavebního dohledu ve věci nepovolených stavebních prací v Praze 4 - Hodkovičkách při ul. Pod Lysinami. V tomto podání jsme uvedli, že v území je reálně zahajována výstavba bez pravomocného a tedy i vykonatelného stavebního povolení. Od data podání došlo k těmto novým skutečnostem: 
9.9.2004 firma Metrostav a.s. pokácela bez zákonného povolení cca 50 mimo lesních dřevin a tohoto dne i následující den prováděla zemní práce. Další skutečností, která může mít význam, je fakt, že údajně mělo dojít nebo právě dochází k prodeji celého obchodního případu, patrně včetně pozemku. Tuto věc je proto možno ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Jedná se o tato parcelní čísla v k.ú. Hodkovičky 836/1, 816/1, 816/2, 816/3. 
 Vzhledem k tomu, že lze předpokládat v těchto dnech a hodinách další nepovolenou stavební činnost na pozemcích, zvolili jsme v zájmu rychlosti formu podání ústního do protokolu. Zdůrazňujeme, že v takovémto případě je stavební úřad podle § 102 odst. 5 písmo a) stavebního zákona povinen bezodkladně vyzvat stavebníka, případně jinou osobu, provádějící práce na nepovolené stavbě, k zastavení těchto prací. Dále dodáváme, že institut státního stavebního dohledu je ustaven zákonem nejen pro ochranu veřejných zájmů, ale výslovně podle § 98 stavebního zákona i k ochraně práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob. 
 Znovu opakujeme, že se v předmětné věci vede odvolací řízení, na základě včasných odvolání, jak dokládají listiny přiložené k našemu podání ze dne 8.9.2004. Protože jsme byli odvolateli, a někteří z nás sousedí se stavebním pozemkem, dovoláváme se tímto způsobem neprodlené ochrany našich práv účastníků řízení a SBD Stavbař též práva vlastníka sousedních nemovitostí. 
Upozorňujeme tento úřad na nutnost neprodleného postupu ve věci. Pouze na okraj připomínáme, že nynější situaci bohužel způsobil nelegální a dosud nenapravený postup tohoto stavebního úřadu, konkrétně jeho pracovnice Ing. Havlíčkové, která v rozporu se zákonem na zjevně nepravomocné stavební povolení vyznačila v lednu 2004 právní moc. Na naše upozornění a výzvu, aby bylo stavebníkovi sděleno, že jde o omyl, tento úřad nereagoval a takové upozornění jsme museli učinit my sami. 
Navrhujeme neprodlené provedení opatření podle zákona a žádáme, abychom byli nejlépe na adresu nebo emailové spojení JUDr. Kužvarta informováni o přijatých opatřeních. 
 Podání zapsal: Tomáš Vašica - pracovník odboru stavebního ÚMČ Praha 4          (podpis:  Vašica)
 (podpisy:  Petr Kužvart, Petr Štěpánek)



