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Sdělení k podnětu na přezkoumání rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1 sp. zn.

S UMCP1/04454S/2019/VÝS—Bu-1 166, č.j. UMCPl 04505112019 ze dne 11. 2. 2019
Vážený pane starosto,
Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu (dále Ml-lMP) obdržel Váš podnět
a sděluje k jeho obsahu následující informace.
Podnět kpřezkoumání předmětného rozhodnutí podala rovněž dne 25. 3. 2019 spoIečant
SIGMA PLAZA s.r.o., IČ 27190587, se sídlem Hvězdova 1716/21), 140 00 Praha 4. která je
vlastníkem stavby _

MHMP požádal opatřením č.j. MHMP 5617'261'2019 ze dne 27.3.2019 Úřad městské čáslí
Praha 1, odbor výstavby (dá!e stavební úřad)o zasiání kompletního správního spisu. Stavební

úřad odpověděl sdělením sp. zn. S UMCP1/044545/2019/VÝS-Bu-1166, č.j. UMCPI
179375/2019 ze dne 3.5.2019. Z tohoto sdělení bylo zjištěna že ve věci byla podatclem
podnětu podána žaloba u Městského soudu v Praze a že kompletní spisový materiál byl zask'm
tomuto soudu.
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MHMP konstatuje, že prošetření předmětného podnětu resp. předběžné posouzení dané věci ve

smyslu 5 95 odst. 1 správního řádu bude moci až poté, co mu bude předložen originál
kompletního spisového materiálu v předmětné záležitosti, neboť pouze na jeho základě lze
objektivně posoudil soulad napadeného rozhodnutí magistrátu s právními předpisy. MHMP
nedisponuje žádnými zákonnými prostředky k získání tohoto spisu od městského soudu v Praze.
kde se nachází 1 vů1c podatele podnětu. Kopie spisu poskytnutá účastníkem řízení není
relevantním podkladem pro posouzení podnětu.
Přesto lze na základě dostupných částí spisového materiálu a dostupné korespondence
konstatovat ve věci nařízení nutných zabezpečovacích prací nás1edující:

— Stavební podnikald může na zák1adč ust. 5 135 odst. 3 stavebního zákona provádět pouze
takové práce, které mu stavební úřad nařídí

rozhodnutím. Rozhodnutím sp. zn.

S

UMCP1/044545/2019/VÝS-Bu—1166, č.j. UMCP1 045051/2019 ze dne 11. 2. 2019 bylo
skutečně, jak uvádíte v podnětu, společnosti Metrostam a.s. nařízeno pouze instalm-al Odrazné
hranoly pro geodetické měření svislých venkovních konstrukcí objektu podle plánu
vyznačeného v dokumentaci a zahájení měření v termínu 11.2.2019, 16.00 hod. Včetnosti 2x

denně, bezodkladně odstranit reklamní & protiprachové sítě z celého obvodu stavby, do
12.2.2019 do 12.00 hod. provést ktomu běžnými prostředky a v nezbytně nutném rozsahu
dopravně informační opatření spočívající v ohrazení veřejného prostranství proti vstupu
nepovolaných třetích osob :] vjezdu dopravních prostředků do prostor potencionálně ohrožených
stavbou. Ncbvlo ziištšngjgby bylo vydánq ve věci nařízení ngzbvtných úprav na stavbě _c_p„
__ngaké ';iné další roz.!mgim Ze všech dostupných podkladů \f3-'plývá, že
společností Metrostav. a.s. byiy na stavbě prováděny práce bez rozhodnutí nebo jiného opatření
stavebního úřadu. Ani stavební úřad sám ve svém sděiení sp. zn. 8 1,1MCP1/044545/2019/VÝS—
Bu-l 166, č.j. U MCPl 179375/2019 ze dne 3.5.2019 neuvádí, Že by bylo vydáno jiné rozhodnutí
a provádění všech prací společností Metrostav, a.s. na stavbě _
popisuje jako takové, které bylo uskutečněno na základě rozhodnutí sp. zn. S UMCP1/044545/

2019/VÝS-Bu-1166, č.j. UMCPI 045051/2019 ze dne 11. 2. 2019.
MHMP tedy uzavírá, že rozsah prací nařízených stavebnímu podnikateli, kterým je Metrostav,
a.s., rozhodnutím sp. zn. S UMCP1/04454S/ 2019/VÝS-Bu-1166, č.j. UMCPI 04505112019 ze

dne- 1 1. 2. 2019 v žádném případě neodpovídá obsahu zápisu o převzetí stavebního díla ze dne
26.4.2019 k faktuře evid. č 91950456 ze dne 13.6.2019, který byl příiohou Vašeho podnětu.
O dalším postupu ve věci podnětu Vás budeme informovat.
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Obdrží:
1. Městská část Praha 1, starosta, 1DDS: b4cb2my
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