Černá stavba na Praze 15
Praha, 29. srpna 2012 – Dočasné stavby se v České republice často stávají trvalými. Proti
tomu, aby se dočasně povolený autobazar na Praze 15 stal trvalou stavbou, bojují jeho
sousedé, kteří nedávno podali další žalobu.
V sousedství obytných domů v Pražské ulici byl v roce 2008 zkolaudován autobazar pro 200 až 300
automobilů. Stavebníkem byl Aleš Petříš, syn bývalého starosty Prahy 15 Jiřího Petříše. Stavba byla
zkolaudována ještě za starostování starosty Petříše, přestože proti jejímu povolení protestovali místní
obyvatelé v čele s obecně prospěšnou organizací Acta non verba (ANV). Protesty místních však přeci
jenom nebyly úplně marné. Stavba byla povolena jen jako dočasná a to nejpozději do 27.4.2012.
Stavebník si dva dny před vypršením povolení zažádal o prodloužení povolení o dalších 10 let.
Stavební úřad Prahy 15 začal vyřizovat prodloužení stavby. Dotčení obyvatelé se přihlásili jako
účastníci nového územního řízení. I tentokrát byli vyloučeni. Podali odvolání k nařízenému orgánu
Prahy 15, kterým je pražský magistrát. Ten však v zákonné lhůtě nevydal rozhodnutí, a proto na něj
občané podali soudní žalobu.
Ředitel ANV Vojtěch Razima to komentuje: „Magistrátní úřednictvo se patrně rozhodlo, že se v parném
létě nebude vysilovat dodržováním správního řádu, a v zákonné lhůtě nevydalo rozhodnutí. Žaloba je
teď jediným možným opravným prostředkem, jak zabránit tomu, aby se původně dočasná stavba
nestala trvalou. Navíc je s podivem, že stavební úřad Prahy 15 vůbec nové řízení zahájil. Je evidentní,
že nový územní souhlas nebude vydán v době platnosti starého. Stavba se tak stala nepovolenou,
a tedy černou. Stavební úřad měl zahájit řízení o jejím odstranění, ale to by musel hájit zákon, zájem
většiny občanů, a nikoliv zájem prominentního majitele autobazaru.“
To, že je autobazar s největší pravděpodobností černou stavbu, majiteli nebránilo, aby autobazar
nepronajal ředitelství Peugeotu. Do autobazaru tak přibyla asi stovka Peugeotů. Ty jsou půjčovány

novinářům, filmařům a celebritám. ANV společnost Peugeot výslovně upozornila, že dle jejich právního
názoru Peugeot využívá „černou“ stavbu a vyzval Peugeot, aby okamžitě ukončil smluvní vztah s
autobazarem. Peugeot neodpověděl. Patrně mu spojení s černou stavbou nevadí.
Podrobnosti naleznete v kauze Jak chtěl starostenský synek autobazar
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