Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580,
158 00 Praha 5
Starosta
Stavební odbor

elektronickým podpisem
V Praze dne 28.1.2009
Věc: stížnost na stavební práce na objektu Kovářova 1615/4 Praha 13 Stodůlky

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení se sídlem Praha 5,
Ordovická 3, 155 00, IČ 265 79 952, je místně příslušné občanské sdružení, jehož hlavním
posláním je ochrana přírody a krajiny.
Předmětem činnosti našeho místně příslušného sdružení je m.j. :
sledovat stavby a jiné záměry, které vyžadují stavební povolení, územní rozhodnutí, nebo
stavební povolení vydané v tzv. sloučeném řízení u jiných staveb, nebo povolení, nebo jiná
další řízení dle 83/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) tedy
souhrnně všechny stavby, které mohou přímo i nepřímo ovlivnit přírodu a krajinu v místní
příslušnosti sdružení, kromě rozhodnutí o stavební uzávěře a dělení nebo scelování
pozemků. Místní příslušnost sdružení je území Prahy 13, jeho správní obvod a jeho
příslušná katastrální území
Dne 26.1., 27.1., a 28.1. 2009 byly prováděny v objektu Kovářova 1615/4 Praha 13 Stodůlky
stavební práce spočívající v odstraňování vnitřních konstrukcí, zejména cihlových příček a to
do přistavěných kontejnerů, které byly umístěny u dvou vchodů do objektu. Práce jsou
prováděny v nevhodnou dobu a to od 6.00. Suť je vyvážena transportním zařízením, které je
velmi hlučné a navíc zvyšuje prašnost nad únosnou míru. Na budově v rozporu se zákonem
nebyla vyvěšena informace, že bylo vydáno stavební povolení na stavbu. Stavba není
oplocená, není hlídána, takže může dojít k úrazu procházejících osob Vzhledem k tomu, že
stavba je v blízkosti škol a obytné části Stodůlek, přechází v blízkosti padající suti i malí
školáci. Dotazem u dělníků na stavbě bylo zjištěno, že jméno osoby/firmy, která provádí
stavební dozor stavby neznají a na stavbě se nevyskytuje. Na stavebním odboru Prahy 13
bylo Ing. Filipcovou sděleno, že stavba je prováděna bez stavebního povolení. Ing.
Šrámková sdělila, že stavební povolení je ale nenašla jej. Na dálkově přístupné úřední desce
není informace ani o veřejné zakázce ani o vydání stavebního povolení.
Je naprosto nepřípustné, aby Úřad městské části Prahy 13 jako investor stavby, nedodržoval
zákony.
Žádáme o sdělení :
1. kdy se přestane hlučet a prášit.
2. Kdy se začnou dodržovat hygienické předpisy ohledně hluku a prachu a to ve vztahu
k nočním hodinám.
3. Kdo je za investora odpovědný za výstavbu.
4. Kdo je stavební dozor.
5. Kdy bylo vypsáno výběrové řízení na stavební práce, které probíhají Dne 26.1., 27.1.,
a 28.1.2009.
6. Kdo je dodavatel výstavby.
7. Jakým rozhodnutím se řídí práce na stavbě, kdy bylo rozhodnutí vydáno a kým.
8. Kdy bude provedeno oplocení.
9. Kdy bude zajištěna bezpečnost malých školáků.
10. Kdy bude na stavbě vyvěšena informace o stavebním povolení.
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Žádáme o :
1. přerušení prací do doby zabezpečení stavby v souladu s platným stavebním
povolením,
2. provádění prací nejdříve od 7.30 ve všední dny a od 10.00 ve dny ostatní,
3. striktní eliminaci hluku, prachu a pohybu stavebních vozidel, a to tak, aby obyvatelé
nebyli stavbou dotčeni
4. zákaz nočních prací,
5. zahájení správního řízení z důvodů prací bez stavebního povolení,
6. zjištění, zda došlo k porušení pracovních povinnosti zaměstnanců Úřadu MČ Prahy
13, když nemají k dispozici stavební povolení, a dali souhlas se zahájením prací a to
bez výběrového řízení,
7. předložení stavebního povolení a to zveřejněním na úřední desce dálkově přístupné,
8. předložení veškerých informací o výstavbě na www stránkách Úřadu MČ. Prahy 13,
včetně kontaktů na odpovědné osoby i mimo pracovní dobu,
9. žádáme neprodlené zřízení výboru zastupitelstva MČ. Prahy 13 jehož hlavní náplní
bude územní plánování. Žádáme poloviční zastoupení členy navrženými Spolkem.

S pozdravem

JUDr. Ing. Petr Kučera
jednatel
Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města,
občanské sdružení,
Ordovická 3,
155 00, Praha 5,
email : petr@kucera-spol.cz

Ing. Jan Čížek
jednatel
Občanské Sdružení Mládí 785, 786, 787,
ul. Mládí 785,
155 00 Praha 5
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