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Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 525/33, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

USNESENÍ č. 16/2020
O PROJEDNÁNÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY V ŘÍZENÍ
Výroková část:
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení stavební úřad, 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"), posoudil ohlášení záměru
odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 18.02.2020 podal vlastník stavby
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,
které na základě plné moci zastupuje Dopravoprojekt Brno a.s., zast.předsedou
představenstva Ing.Alešem Trnečkou, MBA,zastoupený zmocněncem
IČO 46347488, Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 2
(dále jen "vlastník"), ve věci odstranění stavby
D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov
SO 007 - Demolice zahradních domků v Přerově - Předmostí (č. ev. 54, č. ev. 79)
Přerov, Přerov II-Předmostí
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 557/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 557/4 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 563 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Předmostí, a na základě tohoto
posouzení rozhoduje podle § 128 odst. 4 stavebního zákona, že ohlášený záměr odstranit stavbu
p r o j e d n á v ř í z e n í.
Odůvodnění:
Stavební úřad došel k závěru, že ohlášení není úplné a nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu
s odstraněním stavby:
 záměr se dotýká práv třetích osob.
Stavební úřad proto rozhodl o provedení řízení o povolení odstranění stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se nelze podle § 128 odst. 4 stavebního zákona odvolat.
Řízení o povolení odstranění stavby je zahájeno právní mocí usnesení o projednání odstranění stavby v
řízení; podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby. Lhůta pro vydání rozhodnutí
začíná běžet od právní moci tohoto usnesení.

Otisk úředního razítka

Ing. Lukáš Janalík
referent oddělení stavebního úřadu
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Obdrží:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle , kterému je doručováno
prostřednictvím zástupce Dopravoprojekt Brno a.s., IDDS: 4xbdrqj
Vlastní ad/a

