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R o z h o d n u t í 
  
Úřad Městské části Praha 5, odbor stavební a infrastruktury jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst.1 písm.c) zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě žádosti stavebníka MČ Praha - Slivenec, IČ 00241661, K Lochkovu 
6, 154 00 Praha 5 - Slivenec 

  

p o v o l u j e 

  
 podle  § 118 odst.1 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů 

  
 
jako změnu stavby před dokončením – prodloužení lhůty pro dokončení stavby tělocvičny ZŠ        
a MŠ Praha – Slivenec č.p. 16, na pozemku č.parc. 496/3 a 496/7, k.ú. Slivenec. 
 
 
Lhůta pro dokončení stavby v rozsahu SO – Tělocvična ZŠ stanovená ve stavebním povolení 
č.j.Výs.Sliv.16-546/10-Br-R ze dne 1.4.2010 se prodlužuje do 31.12.2017 
 
Pro další práce zůstávají v platnosti podmínky původního stavebního povolení. 
 
 
Účastníci řízení podle §27 odst.1 zák.č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 
stavebník: 
MČ Praha - Slivenec, IČ 00241661, K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
U Úřadu MČ Praha 5, odboru stavebního a infrastruktury, bylo zahájeno na žádost stavebníka řízení o 
prodloužení lhůty pro dokončení stavby shora uvedené. 
 
Jedná se o prodloužení části stavby – stavebního objektu Tělocvična ZŠ povolené v rámci stavebního 
povolení Č.j.Výs.Sliv.16-546/10-Br-R ze dne 1.4.2010. Objekt Mateřské školy (a další dle 
kolaudačního souhlasu) byl realizován a zkolaudován pod č.j. OSI.Sliv.16-43964/2013-Ple ze dne 
19.9.2013. 
Protože důvody, uváděné v žádosti (zajištění financování stavby) jsou opodstatněné, bylo vydáno toto 
rozhodnutí. 
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Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení o změně stavby před dokončením podle §109 
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zák. č. 500/2004 Sb.(správní řád), ve 
znění pozdějších předpisů tak, že  
 
 
 
účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou  
stavebník – na základě §109 odst.1 písm. a) stavebního zákona,  
MČ Praha - Slivenec, IČ 00241661, K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec 
  
účastníci řízení podle § 27 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů : 
Nebyli stanoveni 
 

 
P o u č e n í   o   o d v o l á n í 

 
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru 
stavebního řádu Magistrátu hl.m.Prahy, podáním u zdejšího odboru stavebního a infrastruktury. 
Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 zák.č. 500/2004 Sb.-správní řád). 
 
 
 
 
 
 
Ing. Luboš Táborský v.r. 
vedoucí odboru stavebního a infrastruktury 
 

 

otisk úředního razítka 

 

 
 
 
Doručuje se: 
I. účastníkům řízení: 
MČ Praha - Slivenec, IČ 00241661, K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec zast. starostkou RNDr. 
Janou Plamínkovou (ID DS 7p9bt2g) 
   
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Dobiášová 
STEJNOPIS: spisy 
Sp.z.330 
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