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Městská část Praha 22 
Úřad městské části 

odbor výstavby 
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 

 

Č.j.: P22 10967/2021 OV 09  V Uhříněvsi dne: 5.10.2021 

Sp. zn.: MC22 1312/2020 OV 09   

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Ing. Jitka Mášová 

 271 071 897 

 jitka.masova@praha22.cz 

     

 
 

ROZHODNUTÍ 

DODATEČNÉ POVOLENÍ DOPLŇKOVÉ STAVBY 

 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako stavební úřad, příslušný dle § 13 odst. 1                 

písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen stavební zákon), a dle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního 

města Prahy, ve znění pozdějších změn, vlastníkovi, panu Ing. Ivanu Civínovi, nar. 23.12.1960, bytem 

Pod Markétou 28, 104 00 Praha - Hájek u Uhříněvsi,    

  

A) podle § 129 odst. 3 stavebního zákona  

 

dodatečně  povoluje 

 

doplňkovou stavbu garáže na pozemcích parc. č. 145/2, 126/14 a 126/15, u rodinného domu č.p. 28 (RD), 

na pozemku parc. č.145/1 (nově dle GP ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem                 

Ing. Romanem Šulcem (č. 2548/2011), dne 16.8.2020 pod č. 80/2020 a schváleného Katastrálním úřadem 

pro  hl. m. Prahu, dne 20.8.2020, pod  č. PGP-3580/2020-101, nově na pozemku parc.č. 145/1 - rodinný 

dům, vč. garáže), vše  v k.ú. Hájek u Uhříněvsi, při ul. Pod Markétou v Praze - Hájku u Uhříněvsi. 

 

- Přízemní zděná stavba garáže s pultovou střechou s  krytinou z pálených tašek, na pozemcích parc.                    

č. 145/2, 126/14 a 126/15, vše v k.ú. Hájek u Uhříněvsi, je o max. půdorysných rozměrech 3,82 x 6,13 m,         

o zastavěné ploše 23,40 m
2
, o max. výšce pultové střechy +4,04 m (okapová hrana +2,13m), měřeno                     

od + 0,000, tj. úroveň podlahy garáže, v úrovni vjezdu do garáže), se spádem směrem k pozemku parc.                  

č. 126/1 (ul. Pod Přehradou) v k.ú. Hájek u Uhříněvsi.   

- Stavba garáže částečně přiléhá k RD č.p. 28 a je umístěna až na hranici pozemků parc. č. 126/15 

(nově dle citovaného GP) a 126/1 (ul. Pod přehradou) v  k. ú. Hájek u Uhříněvsi.  

- Pultová střecha je provedena s  přesahem nad pozemek 126/1 (ul. Pod přehradou) v k.ú. Hájek                  

u Uhříněvsi, ve správě MČ Praha 22. 

-  Srážkové vody z části sedlové střechy RD a pultové střechy garáže jsou svedeny na pozemek 

126/1 (ul. Pod přehradou) ve správě MČ Praha 22.  

- Vjezd do garáže je z pozemku parc. č. 145/2 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi, sekčními garážovými vraty 

v boční obvodové zdi garáže.  

- Garáž je napojena na rozvod el. z domovního rozvaděče RD č. p. 28 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi. 

Garáž má zajištěno příčné křížové větrání vnitřního prostoru dvěma otvory s mřížkou. 
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B) ve věci nákladů řízení  

rozhodl takto: 

vlastník, Ing. Ivan Civín, nar. 23.12.1960, bytem Pod Markétou 28, 104 00 Praha - Hájek u Uhříněvsi, je 

podle § 79 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

a v souladu s § 6 odst. 1 vyhl. č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní 

orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, povinen nahradit  náklady řízení ve 

výši 1.000,- Kč, slovy jedentisíckorun, splatných do patnácti dnů po nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí na účet Úřadu městské části Praha 22, č. ú. 19-2000754389/0800, vedený u České spořitelny 

v Praze 10, variabilní symbol 4540100380 konstantní symbol 3618.  

 

      Účastníci řízení dle ust. § 27 odst.1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,  na něž se vztahuje 

rozhodnutí správního orgánu: 

- Ing. Ivan Civín, nar. 23.12.1960, bytem Pod Markétou 28, 104 00 Praha - Hájek u Uhříněvsi 

 

O d ů v o d n ě n í :  
    Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22 obdržel dne 9. 9. 2020 žádost vlastníka,                                        

Ing. Ivana Civína, nar. 23.12.1960, bytem Pod Markétou 28, 104 00 Praha - Hájek u Uhříněvsi,                              

o dodatečné povolení  doplňkové stavby garáže na pozemcích parc. č. 145/2, 126/14 a 126/15,                             

k rodinného domu č.p. 28 (RD), na pozemku parc. č.145/1, vše v k.ú. Hájek u Uhříněvsi, při ul.                       

Pod Markétou v Praze - Hájku u Uhříněvsi, provedené bez příslušného opatření stavebního úřadu 

(územního souhlasu, příp. územního rozhodnutí).   

 

    Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 oznámil dne 14.10.2020 pod č.j. P22 10713/2020 OV 09  zahájení 

řízení z úřední povinnosti o odstranění nepovolené stavby garáže a zároveň usnesením uvedené řízení                 

v souladu s § 129 odst. 2 stavebního zákona přerušil, protože stavebník, podal dne 9. 9. 2020 žádost                     

o dodatečné povolení. Usnesení nabylo právní moci dne 31.10.2020.   

 

     Dnem zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby (15.10.2020) bylo, v souladu s §46 odst.1 

správního řádu, zahájeno řízení ve věci žádosti o dodatečné povolení.  

 

Žádost o dodatečné povolení byla doplněna: 

- 2x dokumentací skutečného provedení garáže, ověřenou oprávněnou osobou Ing. Janem Musilem, 

ČKAIT 03000463 

- 1x GP č. 565-55/2020, ověřeným úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Romanem 

Šulcem (č. 2548/2011), dne 16.8.2020 pod č. 80/2020 a schváleným Katastrálním úřadem pro                      

hl. m. Prahu, dne 20.8.2020, pod č. PGP-3580/2020-101, nově na pozemku parc.č. 145/1 (rodinný 

dům, vč. garáže), vše  v k.ú. Hájek u Uhříněvsi, při ul. Pod Markétou v Praze - Hájku u Uhříněvsi. 

      

     Z důvodu nedostatečnosti podkladů žádosti vyzval OV opatřením č.j. P22 10714/2020 OV 09 ze dne 

14.10.2020 žadatele k doplnění podkladů, stanovil lhůtu k doplnění žádosti do 3 měsíců ode dne doručení 

výzvy a současně řízení o dodatečném povolení usnesením přerušil. Usnesení nabylo právní moci dne 

15.10.2020.  

Stanovená lhůta uplynula dne 15.1.2021.  

 

     Dne 12.1.2021 požádal stavebník o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů o 3 měsíce z důvodu 

komplikovaného zajištění požadovaných dokladů s ohledem na probíhající pandemii.       

     OV ÚMČ Praha 22 vyhověl žádosti a podle § 39 odst. 1 správního řádu usnesením pod                                 

č. j. P22 1118/2021 OV 09 ze dne 28.1.2021 s nabytím právní moci  dne 17.2.2021 prodloužil lhůtu 

k doplnění podkladů žádosti o dodatečné povolení garáže do 15. 4. 2021, protože určením lhůty nebyl 

ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků.  

 

        Dne 13.4.2021 požádal stavebník o další prodloužení lhůty pro doplnění podkladů o 5 - 6  měsíců ze 

stejného důvodu, tj. komplikovaného zajištění požadovaných dokladů s ohledem na probíhající pandemii, 

zároveň byla doplněna část požadovaných dokladů.  
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       OV ÚMČ Praha 22 vyhověl druhé žádosti a podle § 39 odst. 2 správního řádu lhůtu usnesením pod                                 

č. j. P22 4811/2021 OV 09 ze dne 20.4.2021 s nabytím právní moci  dne 6.5.2021, přiměřeně prodloužil 

lhůtu do 30.9.2021 za podmínek stanovených  v § 39 odst. 1 správního řádu.  

 

       Dne 23.6.2021, ve  stanovené lhůtě, doplnil stavebník, Ing. Ivan Civín všechny požadované doklady 

dle výše uvedené výzvy.  

Postupně byla doplněna stanoviska dotčených orgánů a organizací:  

- vodoprávního úřadu OV ÚMČ Praha 22, ( P22 13355/2020 OV 13 ze dne 22.12.2020) 

- OŽPD ÚMČ Praha 22 k dodatečnému povolení (zn. P22 13151/2020 OŽPD 09 ze dne 30.12.2020) 

- OCP MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 (č.j. MHMP 1086664/2020 ze dne 15.7.2020) 

- souhlas OSM ÚMČ Praha 22 (zn. P22 11746/2020 OSM 05 ze dne 15.12.2020) 

            

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení o dodatečném povolení podle ustanovení §85 a §109 

stavebního zákona tak, že za účastníky tohoto řízení považuje: 

 ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona žadatele a obec: 

      Ing. Ivan Civín, nar. 23.12.1960, bytem Pod Markétou 28, 104 00 Praha - Hájek u Uhříněvsi 

 Hlavní město Praha, zast. IPR hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha - Nové Město, 

- ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

 dle písm. a) – vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, 

není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: 

       není taková osoba 

  dle písm. b) - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním  

      pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, vlastníci       

sousedních pozemků a staveb na nich:  

-        spoluvlastníci pozemků parc. č. 148/1 s RD č.p. 23 v k.ú Hájek u Uhříněvsi: 

                         Mgr. Zdeněk Grohmann a Mgr. Helena Grohmannová, oba bytem Blažkova 225, 104 00 Praha - Hájek  

                         u Uhříněvsi  

-         vlastník pozemků parc. č. 146 s RD č.p. 4, a 147 v k.ú Hájek u Uhříněvsi: 

Karel Stajner, bytem Slavíkova 1730/11, 12000 Praha – Vinohrady 

-      vlastník pozemku parc. č. 126/1 (kom. Pod přehradou) v k.ú Hájek u Uhříněvsi: 

      Městská část Praha 22, Nové nám. 1250/10, 104 00 Praha – Uhříněves, zast. OSM ÚMČ Praha 22, 

 ve smyslu § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze  

       Městská část Praha 22, zast. starostou Tomášem Kaněrou 

 ve smyslu § 109 písm. a) stavebního zákona stavebník, kterým je: 

       Ing. Ivan Civín, nar. 23.12.1960, bytem Pod Markétou 28, 104 00 Praha - Hájek u Uhříněvsi 

    ve smyslu § 109 písm. b) stavebního zákona,  

vlastníka stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: nejsou takové osoby 

 ve smyslu § 109 písm. c) stavebního zákona,  

vlastníka pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 

vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:  nejsou takové osoby  

 ve smyslu § 109 písm. d) stavebního zákona,  

vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku 

nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby 

přímo dotčena: nejsou takové osoby 

 ve smyslu § 109 písm. e) stavebního zákona, vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, 

může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, 

-  spoluvlastníci pozemků parc. č. 148/1 s RD č.p. 23 v k.ú Hájek u Uhříněvsi: 

                               Mgr.  Zdeněk  Grohmann  a  Mgr.  Helena  Grohmannová,  oba  bytem  Blažkova  225, 104 00 Praha -            - Hájek  

                  Hájek u Uhříněvsi                                                                                                                          

-  vlastník pozemků parc. č. 146 s RD č.p. 4, a 147 v k.ú Hájek u Uhříněvsi: 

Karel Stajner, bytem Slavíkova 1730/11, 12000 Praha – Vinohrady 

-  vlastník pozemku parc. č. 126/1 (kom. Pod přehradou) v k.ú Hájek u Uhříněvsi: 

      Městská část Praha 22, Nové nám. 1250/10, 104 00 Praha – Uhříněves, zast. OSM ÚMČ Praha 22 
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 ve smyslu § 109 písm. f) stavebního zákona, 

toho, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 

prováděním stavby přímo dotčeno:  nejsou takové osoby 

 

Dokumentaci skutečného provedení stavby garáže, zpracovala autorizovaná osoba,                                       

Ing. Jan Musil, ČKAIT 03000463, s datem 07/2020 

Požárně bezpečnostní řešení zpracovala autorizovaná osoba, Doc. Ing. Václav Kupilík CSc.,                      

ČKAIT 0000208, s datem 01/2021. 

Popis stávající stavby: 

Přízemní zděná stavba garáže s pultovou střechou s  krytinou z pálených tašek, na pozemcích parc.                    

č. 145/2, 126/14 a 126/15 (nově dle GP na pozemku parc.č. 145/1 - rodinný dům, vč. garáže), vše                     

v k.ú. Hájek u Uhříněvsi, je o max. půdorysných rozměrech 3,82 x 6,13 m, o zastavěné ploše 23,40 m
2
,                

o max. výšce pultové střechy +4,04 m (okapová hrana +2,13m), měřeno od + 0,000, tj. úroveň podlahy 

garáže, v úrovni vjezdu do garáže), se spádem směrem k pozemku parc. č. 126/1 (ul. Pod Přehradou)        

v k.ú. Hájek u Uhříněvsi.   

Stavba garáže částečně přiléhá k RD č.p. 28 a je umístěna až na hranici pozemků parc. č. 126/15 (nově dle 

citovaného GP) a 126/1 (ul. Pod přehradou) v  k. ú. Hájek u Uhříněvsi. Pultová střecha je provedena                

s  přesahem nad pozemek 126/1 (ul. Pod přehradou) v k.ú. Hájek u Uhříněvsi, ve správě MČ Praha 22. 

Srážkové vody z části sedlové střechy RD a pultové střechy garáže jsou svedeny na pozemek 126/1                     

(ul. Pod přehradou) ve správě MČ Praha 22. Vjezd do garáže je sekčními garážovými vraty a je napojen na 

historický nájezd do prostoru RD č.p. 28 z  ul. Pod přehradou, vše v k.ú. Hájek u Uhříněvsi. Garáž je 

napojena na rozvod el. z domovního rozvaděče RD č. p. 28 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi. Garáž má zajištěno 

příčné křížové větrání vnitřního prostoru dvěma otvory s mřížkou. 

Požárně nebezpečný prostor (PNP) stavby přesahuje nad pozemek parc. č. 126/1 (ul. Pod přehradou)  

v k.ú. Hájek u Uhříněvsi.  

MČ Praha 22, zast. OSM ÚMČ Praha 22 ve svém stanovisku zn. P22 11746/2020 OSM 05 ze dne 

15.12.2020, dala souhlas na situaci s přesahem části střechy i s likvidací srážkových vod ze střechy garáže  

vsakem v zeleném pásu ul. Pod přehradou. (pozemek parc. č. 126/1 v k.ú. Hájek u Uhříněvsi). 

Doplňková stavba garáže k RD tak, jak je provedena, vyžadovala opatření stavebního úřadu (územní 

souhlas).  

 

      Na základě podané žádosti a doplněných podkladů oznámil odbor výstavby ÚMČ Praha 22 dne 

1.7.2021 pod č.j. P22 8243/2021 OV 09 zahájení řízení o žádosti o dodatečném povolení doplňkové 

stavby garáže všem známým účastníkům řízení a současně nařídil k projednání předložené žádosti ústní 

jednání, dne 10.8.2021, spojené  s ohledáním na místě.  

 

      Kontrolní  prohlídka  se  konala  ve  stanovený  den 10.8.2021,  za  účasti  vlastníka, Ing. Ivana Civína  

a účastníka řízení, Mgr. Heleny Grohmannové, bytem Blažkova 225, 104 00 Praha - Hájek u Uhříněvsi.                                                                                                                                                      

 Z kontrolní prohlídky byl sepsán protokol, který je součástí spisu. 

 

       Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že předložená dokumentace skutečného provedení odpovídá již 

provedené stavbě garáže. Garáž je stavebně zcela dokončena, betonový odtokový žlab pod svodem okapu 

je odstraněn (podmínka stanoviska OSM ÚMČ Praha 22 ze dne 15.12.2020). 

 

       V průběhu řízení bylo zjištěno, že účastníku řízení, vlastníku sousedních pozemků parc. č. 147                    

a parc. č. 146 s rodinným domem č.p. 4,  panu Karlu Stajnerovi, bytem Slavíkova č.p. 1730/11,                                       

120 00  Praha 2-Vinohrady, se nedaří doručovat písemnosti, protože je na uvedené adrese neznámý                                   

a v místě nemovitosti se nezdržuje, proto OV rozhodl, že panu Karlu Stajnerovi budou ve smyslu § 32 

odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány písemnosti 

v uvedeném řízení veřejnou vyhláškou, zároveň mu byla stanovena lhůtu 15 dnů k uplatnění případných 

námitek a připomínek od doručení tohoto sdělení s upozorněním, že po uplynutí stanovené lhůty bude ve 

věci rozhodnuto. 

Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce ÚMČ Praha 22 v k.ú. Uhříněves od 30.8.2021 do 

16.9.2021. 
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Stanovená lhůta 15 dnů pro uplatnění námitek uplynula dnem 29.9.2021. V této stanovené lhůtě, nebyla 

vznesena žádná námitka ani připomínka ze strany tohoto účastníka řízení. 

Pozemky parc. č. 145/2, 126/14 a 126/15, vše v k.ú. Hájek u Uhříněvsi,  se dle platného územního 

plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 

9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, vyhláškou   č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části 

územního plánu hlavního města Prahy, ve znění změny Z2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva                         

hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6.9.2018 formou Opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12.10.2018 

(dále jen ÚPn), nacházejí v ploše s využitím SV-všeobecně smíšené, bez stanovení míry využití území. 

Stavba garáže jako doplňková stavba ke stávajícímu RD je v souladu s ÚPn.  

 

Realizací stavby se poměry v  území nemění a nevznikají nové nároky na dopravní                               

a technickou infrastrukturu. 

 

     V průběhu řízení odbor výstavby zkoumal, zda stavebník prokázal soulad stavby s veřejnými zájmy                 

a zda je možné stavbu dodatečně povolit.   

 

     Od 1.8.2016 vstoupilo v účinnost nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné 

požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební 

předpisy). Předložená dokumentace byla zpracována s datem 07/2020. 

 

Stavba garáže je navržena v souladu s PSP, zejména: 

- §29 odst. 1) - odstupy staveb a pravidla pro výstavbu při hranici s pozemky, pravidlo pro odstupy staveb 

se neuplatní na hranici s veřejným prostranstvím 

- §38 - srážkové vody ze střechy RD jsou svedeny a vsakovány do zeleného pásu ul. Pod přehradou, se 

souhlasem OSM ÚMČ Praha 22,  

- §39 – stavba splňuje základní požadavky dle § 39 

- §40 a §41 - stavba je provedena dle požadavků na mech. odolnost a stabilitu, nosná konstrukce bezpečně 

vyhovuje zadanému zatížení,  

- §42 - soulad s požárními předpisy, viz PBŘ 

- §43-  stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví  

- §57 - (odst. 1 výška garáže je 2,20m a parkovací plocha v garáži je dostatečně velká pro 

parkování osobního auta.  

 

Na základě výše uvedeného rozhodl OV ÚMČ Praha 22 tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto 

rozhodnutí. Protože je změna stavba garáže dokončena, nebyly ve výroku stanoveny žádné podmínky pro 

její dokončení. 

  

     Podle ustanovení § 79 odst.5 správního řádu správní orgán účastníkovi, který porušením své právní 

povinnosti řízení vyvolal, uloží povinnost nahradit náklady řízení. V tomto případě byla vlastníkovi, panu 

Ing. Ivanu Civínovi, nar. 23.12.1960, bytem Pod Markétou 28, 104 00 Praha - Hájek u Uhříněvsi 

v souladu s § 6 odst.1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., uložena  povinnost nahradit náklady řízení paušální 

částkou  ve výši 1.000,- Kč, protože stavba garáže byla vybudována bez příslušného opatření stavebního 

úřadu – územního souhlasu.. Tato částka bude uhrazena po právní moci tohoto rozhodnutí. 

Upozornění pro stavebníka:  
Dle § 119 odst. 1 stavebního zákona nevyžadují stavby dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 1 stavebního 

zákona kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí. Pro bezpečné užívání garáže si stavebník zajistí 

platnou revizi el.. 

  

Poučení: 

     Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat dle § 81 správního řádu odvolání, a to do 15 dnů 

ode dne jeho doručení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u odboru 

výstavby ÚMČ Praha 22. 

     Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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     Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu a v počtu 7 stejnopisů. 

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

 

 

 

 

 

                                                                                Mgr. Pavla  V i n k l á ř o v á 

otisk úředního razítka                                                 pověřená vedením odboru výstavby 

    

Správní poplatek, byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, pol. 17 odst. 1 písm. d) ve výši 1 000,- Kč (umístění) a pol. 18 odst. 1 písm. d) 1 000,- Kč 

(stavební povolení) + pozn. 4, tj. celkem 2 000,- Kč a pol. 20  písm. a) ve výši 500,- Kč (za místní 

šetření), tj. poplatek v celkové výši 2 500,- Kč byl uhrazen před vydáním rozhodnutí na                                                     

č. účet  19-2000754389/0800, pod VS 3040103398 dne  9.8.2021  

 

Příloha pro stavebníka: (po právní moci rozhodnutí) 

- 1 x ověřená dokumentace skutečného provedení  

 

Příloha pro IPR hl. m. Prahy: (po právní moci rozhodnutí) 

- ověřená situace  

 

Doručuje se účastníkům řízení o dodatečném povolení doporučeně (na doručenku do vlastních 

rukou):  

Ing. Ivan Civín, IDDS: k4qjd4j       (stavebník) 

 trvalý pobyt: Pod Markétou č.p. 28, Praha 10-Hájek u Uhříněvsi, 104 00  Praha 114 

Mgr. Zdeněk Grohmann, Blažkova č.p. 225, Praha 10-Hájek u Uhříněvsi, 104 00  Praha 114 

Mgr. Helena Grohmannová, Blažkova č.p. 225, Praha 10-Hájek u Uhříněvsi, 104 00  Praha 114 

Městská část Praha 22, OSM, Nové náměstí č.p. 1250/10, Uhříněves, 104 00  Praha 114 zde 

Městská část Praha 22 – zast. starostou Tomášem Kaněrou, zde 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, (IPR HMP), IDDS: c2zmahu 

 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

 

Doručuje se dalšímu účastníku řízení o dodatečném povolení veřejnou vyhláškou 

vyvěšením na úřední desce  po dobu 15 dnů – Karelu Stajnerovi, bytem Slavíkova č.p. 1730/11,                   

120 00  Praha 2-Vinohrady              

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla 

písemnost vyvěšena nejpozději. 

 

Dále obdrží: 
Městská část Praha 22, Odbor životního prostředí a dopravy, zde  

 

Co: 
spis 

evidence 
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