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USNESENÍ 
 

Výroková část: 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 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 vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, po přezkoumání žádosti o prodloužení lhůty k provedení úkonu, podle § 39 
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

p r o d l u ž u j e   l h ů t u 

k doplnění požadovaných dokladů k žádosti o umístění stavby, nazvané: 

„Částečné oplocení pozemků parc.č. 2087/1, 2087/21, 2087/24 v k.ú.Radotín“ 
Praha 5-Radotín, mezi komunikacemi Radkovská, Plánická, Chatová, Strážovská,                          

v lokalitě Višňovka 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 2087/1 (ovocný sad), 2087/21 (ovocný sad), 2087/24 (zahrada) v 
katastrálním území Radotín, určenou výzvou a usnesením ze dne 8.11.2016 pod č.j. 019255/16/OVDŽP, Sp. zn. 
001478/13/OVDŽP/Mh žadateli, kterým je 

Ing. Bohuslav Florián, nar. 28.03.1964, Vracovice 65,  258 01  Vracovice 

do 30.9.2018. 

Odůvodnění: 

Stavebník požádal dne 14.6.2018 o opětovné prodloužení lhůty na doplnění požadovaných dokladů, určenou 
výzvou a usnesením ze dne 8.11.2016 pod č.j. 019255/16/OVDŽP, sp. zn. 001478/13/OVDŽP/Mh, která 
byla již prodloužena dne 2.6.2017 pod sp.zn. 001478/13/OVDŽP/Mh, č.j. 011167/17/OVDŽP do 30.9.2017, dne 
14.11.2017 pod sp.zn. 001478/13/OVDŽP/Mh, č.j. 022683/17/OVDŽP do 31.3.2018, dne 10.5.2018 pod sp.zn. 
001478/13/OVDŽP/Mh, č.j. 009497/18/OVDŽP do 30.6.2018. Důvodem opětovného prodloužení lhůty 
k doplnění požadovaných dokladů je složitost správního řízení, které se dosud nepodařilo dokončit a kdy se 
jedná o stavbu v ochranném pásmu „Silničního okruhu kolem Prahy“ (není doloženo stanovisko Ministerstva 
dopravy ČR). 

Stavební úřad prodloužil lhůtu k doplnění podkladů vzhledem k projednávání upraveného projektu výše 
uvedené stavby s dotčenými orgány státní správy a se správci sítí. 



Č.j. 001478/13/OVDŽP/Mh str. 2 
Stavební úřad podle § 39, odst. 1 správního řádu, usnesením určil žadateli přiměřenu lhůtu k doplnění podkladů, 
protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí. 

Stavební úřad, jako příslušný správní orgán, podle § 39, odst. 2 správního řádu, lhůtu k provedení úkonu 
usnesením přiměřeně prodloužil, protože určením lhůty nebude ohrožen účel přerušeného územního řízení, ani 
nebude porušena rovnost účastníků řízení. 

Stavební úřad podle § 68, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád”), označuje účastníka řízení, na kterého se vztahuje usnesení správního orgánu podle § 27, odst. 1 
správního řádu : 

Ing. Bohuslav Florián, nar. 28.03.1964, Vracovice 65,  258 01  Vracovice 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy  
podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení. 

 

 

Obdrží: 
Územní řízení: 
a) Účastníci řízení (podle § 85 odst. 1, 2a) stavebního zákona) – doručení do vlastních rukou : 

  Ing. Bohuslav Florián, Vracovice č.p. 65, 258 01  Vlašim  
Hlavní město Praha, zastoupené IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28  

b) Účastníci řízení (podle § 85 odst. 2 b,c) stavebního zákona)  – doručení veřejnou vyhláškou : 

Vyvěšením písemnosti po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha 5-
Radotín a způsobem umožňujícím dálkový přístup.   

 

 
 

 
 
 
 


