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Věc :  Výzva k doplnění podaného odvolání 

Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu, jako odvolacímu správnímu orgánu, 

příslušný dle § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů bylo Úřadem městské části Praha 1, odborem výstavby předloženo odvolání  Klubu Za 

starou Prahu, z.s., IČO 443531, Mostecká 56/1, Praha 1-Malá Strana (dále odvolatel), ze dne 

6.4.2016 proti rozhodnutí spis.zn. S UMCP1/150274/2015/VÝS-Zi-2/parc. 117/1,2,2336 ze dne 

16.3.2016, kterým byla umístěna stavba nazvaná 

"Bytový dům se službami Růžová" 

 

na pozemcích parc. č. 117/1, 117/2, 2326 v katastrálním území Nové Město.  

Odvolací správní orgán posoudil toto odvolání jako včasné a přípustné.  Vzhledem k obsahu 

tohoto odvolání vyzývá odvolací správní orgán odvolatele, aby do 14 dnů ode dne obdržení této 

výzvy doplnil  odvolání podle svého uvážení. V této souvislosti odvolací správní orgán poučuje 

odvolatele, že podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet 

do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní 

orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Odvolací řízení je vedeno pod sp. zn. S-MHMP 

1008449/2016/STR.  

 
                                                                                                

Ing. Markéta Vacínová 

ředitelka odboru                                   
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Obdrží: 

 

1. Klub Za starou Prahu, z.s., IDDS: ny4e65u 

 sídlo: Mostecká č.p. 56/1, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 

 

Na vědomí 

MHMP STR - spis 
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