
Magistrát Hl.m. Prahy
Odbor stavebního řádu

V Praze 4.května 2017

Věc: Stížnost na nečinnost stavebního úřadu MČ Praha 5

Dovoluji si podat stížnost na nečinnost stavebního úřadu MČ Praha 5, jmenovitě 
vedoucího odboru ing. Gorčíka.

Skutečnosti:

22.2. jsem podával na stavební úřad MČ Praha 5 “Podnět k prošetření stavby Medak 
House ul. Pražského, Praha 5 - Hlubočepy” - stavby prováděné na základě ÚR 
OUR.Hl.P.1017/5-19573/09-Hav-UR a stavebního povolení OSU.Hl.p.
1017/5-50436/2011-Hav-R. Stížnost viz příloha.

Zmíněné ÚR umisťuje do lokality dva domy každý o 5 podlažích. Zmíněné stavební 
povolení definuje povolení stavět budovy podle schválené projektové dokumentace.

Přibližně 21.3.2017 provedl ing. Poduška, příslušný referent stavebního úřadu MČ 
Praha 5, místní šetření, na jehož základě vypracoval příkaz k zastavení stavby a 
novému projednání ve sloučeném stavebním a územním řízení, jak vyžaduje 
stavební zákon, a předložil ho k podpisu vedousímu odboru ing. Gorčíkovi.

Do dnešního dne ing. Gorčík ve věci zjevného porušení zákona nejednal a nadále 
toleruje protiprávní stav na území MČ Praha 5, čímž se podle mého názoru dopouští 
trestného činu podle § 330 zák. 40/2009 Sb. “Maření úkolu úřední osoby z 
nedbalosti”.

Dovoluji si požádat o okamžité zastavení stavebních prací na výše zmíněné stavbě 
do doby projednání stavby v novém stavebním a územním řízení, jak vyžaduje 
stavební zákon.

S pozdravem

ing. Roman Kasan
Slivenecká 1109/74
Praha 5
604 140 273

Kopie:
- Tajemník MČ Praha 5

Přílohy:

- Stížnost ze dne 22.2.2017 - Kasan
- Stížnost ze dne 27.2.2017 - Matoušová
- fotografie stavu stavby ke dni 4.5. 2017, která ukazuje, že jedna z budov má 6 
podlaží










- fotografie stavu stavby z 22.2.2017, která zachycuje nové podlaží v rozporu se 
schváleným projektem pro stavbu
- kopie web stránky developera prodávajícím byty neschválené ÚR a SP. 30 bytů 
místo 28
- kopie web stránky developera zachycující vizualizaci stavěné stavby - 6 podlaží 
místo 5
- kopie vizualizace stavby ze schválené stavební dokumentace


