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VÝZVA
ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY
Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), provedl dne 23.4.2018 kontrolní
prohlídku na stavbě
"Novostavba komunikace v lokalitě U Školy - Tuchlovice"
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1128/2, 1128/232, 1128/233, 1128/234,
1128/235, 1128/236, 1128/237 v katastrálním území Tuchlovice, při které zjistil tyto
závady:
1. V místě vozovky jsou jasné propadliny, které brání řádnému odvádění srážkové
vody z komunikace. Na místě jsou patrné propadliny kolem vodovodních
uzávěrů – dochází k neustálému bouchání kovového poklopu. V současnosti
dešťová voda stéká přes soukromé pozemky do školy Tuchlovice (přes č.p. 708).
Speciální stavební úřad podle § 134 odst. 2 stavebního zákona
vyzývá
vlastníka stavby , kterým je
Stavební a realitní spol. s r.o., IČO 26464730, Na Zámecké 597, 140 00 PrahaNusle,
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ke zjednání nápravy ve lhůtě do
28.2.2019
Poučení:
Nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, vydá speciální stavební úřad rozhodnutí,
kterým zjednání nápravy nařídí. Při provádění stavby může rozhodnout o přerušení prací a
stanovit podmínky pro jejich pokračování.

Milan Dvořák
Pověřená úřední osoba

Obdrží:
účastníci (doručenky)
Stavební a realitní spol. s r.o., IDDS: pk24cge
sídlo: Na Zámecké č.p. 597/11, 140 00 Praha 4-Nusle
ostatní
Městský úřad Stochov, Odbor výstavby a stavební úřad, IDDS: gssb6ug
sídlo: Jaroslava Šípka č.p. 486, 273 03 Stochov
Obec Tuchlovice, IDDS: j6tbsyq
sídlo: U Staré školy č.p. 83, 273 02 Tuchlovice

