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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM 

 

Společenství vlastníků nám. Osvoboditelů 1365, IČO 75121921, náměstí Osvoboditelů 1365/4, 153 
00  Praha-Radotín 

(dále jen "stavebník") dne 14.03.2018 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na 
stavbu nazvanou: 

„Revitalizace panelového domu“ 
Praha - Radotín č.p. 1365, nám. Osvoboditelů 4 

 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 357/22, parc. č. 357/35 v katastrálním území Radotín. 
Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Úřad městské části Praha 
16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí vydal na stavbu stavební povolení spis.zn. 
006699/15/OVDŽP/Lm, č.j. 011065/15/OVDŽP dne 14.7.2015. 
 

Změna stavby obsahuje: 

- Zateplení minerální vlnou s podélným vláknem Isover TF v tl. 120 mm. 
 

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 oznamuje podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního 
zákona zahájení řízení o změně stavby před dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, 
dopravy a životního prostředí, úřední dny Po a St 8.00-12.00, 13.00-18.00, Pá 8.00-12.00). 
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Poučení: 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být 
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního 
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního 
zákona nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Obdrží: 
 
1. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu doporučeně do vlastních rukou (dodejky): 
Stavebník: 

Společenství vlastníků nám. Osvoboditelů 1365, náměstí Osvoboditelů č.p. 1365/4, Praha 5-Radotín, 153 
00  Praha 512 

2. Účastníci řízení podle § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou:  
Vlastníci bytového domu: 

Vyvěšením na úřední desce Úřadu Městské části Praha 16 po dobu 15 dnů, do grafických příloh 
rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16, Václava 
Balého 23, Praha 5 - Radotín, kancelář č. 5 
Vlastník pozemku parc.č. 357/35 v k.ú. Radotín 

Městská část Praha 16, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 

 
dotčené orgány : 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město 


