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Městská část Praha 13 
Odbor výstavby 
Sluneční náměstí 2580/13 
158 00 Praha 5 - Stodůlky 
 
k rukám váženého pana  
Ing. Tomáše Círuse, vedoucího odboru  
 
Vyřizuje:   

 
 
V Praze dne 17.4.2018 
 
Věc: Žádost o vyhotovení kopií listin – dle zákona 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane inženýre, 
 
V návaznosti na naši dřívější spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin, které 
jsou podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výstavby vybraných bytových projektů, které se 
realizují na území vaší městské části. O vyhotovení kopií těchto dokumentů si dovolujeme požádat na 
základě zákona 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím, jako společnost, která 
dlouhodobě zpracovává informace o bytové výstavbě a bytovém trhu jako celku.  

V příloze opět zasíláme seznam bytových projektů, které evidujeme jako aktuálně probíhající projekty nové 
bytové výstavby ve Vašem městě. V tabulce specifikujeme dokument, který požadujeme. V některých 
případech může jít o dokument, o který jsme žádali již v našich předchozích žádostech a který jsme doposud 
neobdrželi, či který nebyl ještě v době naší poslední žádosti k dispozici. Umístění objektu lokalizujeme 
parcelním číslem, na kterém se výstavba odehrává nebo plánuje, název projektu i developera vychází 
obvykle z vlastníka pozemku, resp. z informací dostupných na internetových stránkách jednotlivých 
projektů. Obchodní název prezentovaný veřejnosti se bohužel nemusí vždy shodovat s názvem stavby 
vedeným ve stavebním řízení, proto považujeme za klíčovou identifikaci parcelním číslem pozemku, na 
němž výstavba probíhá.  

 

 
 

jednatel 
 
 
Příloha: Seznam projektů pro vyhotovení kopií dokumentů 
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SCHRÁNKA POŽADOVANÝ DOKUMENT

ED GROUP RODINNÉ DOMY STODŮLKY 5 13 Stodůlky Jeremiášova 50°2'29.770"N, 14°18'46.673"E 151/636 27 LV 25174
RD ŘEPORA II. s.r.o., Jeremenkova 1160/90a, 

Podolí, 14000 Praha 4
zv6bsur

STAVEBNÍ POVOLENÍ (PŘÍPADNĚ DOKUMENTY NAHRAZUJÍCÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ)

CENTRAL GROUP NAD PROKOPSKÝM ÚDOLÍM 5 13 Stodůlky Janského, Klausova 50°2'12.758"N, 14°20'36.154"E 2339/98 1 LV10761
CENTRAL GROUP 15. investiční a.s., Na strži 

1702/65, Nusle, 14000 Praha 4
zv6bsur ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

UMÍSTĚNÍ PROJEKTU VLASTNÍK



 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor stavební 
Oddělení výstavby 
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SPIS. ZN.: STAV 21082/2018/GS 
Č.J.: P13-21084/2018 
ARCHIV : 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Mgr. Gabriela Strejčková 
235 011 232 
235 011 438 

 

 
 

V Praze   23.4.2018 
 
 
 
 
 

Věc:     sdělení informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací Vám v příloze zasíláme požadované dokumenty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Círus 
vedoucí odboru stavebního 

 
 
 
 
 

Příloha: 
 

rozhodnutí č. j. P13-40677/2016 
rozhodnutí č. j. P13-59168/2017 
rozhodnutí č. j. P13-28495/2012 

 
 
 
 

Obdrží: 
 

 



Městská část Praha 13
Úřad městské části
Odbor stavební

Oddělení územního rozhodování
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00  Praha 5

SPIS. ZN.: OUR 54459/2011/Bar
Č.J.: P13-28495/2012
ARCHIV : bytový dům VO
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Ing. Zlata Bartošová
235 011 230
235 011 438  
bartosovaz@p13.mepnet.cz

V Praze   11.6.2012

ROZHODNUTÍ
O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a  
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby s názvem:

„Novostavba bytového domu, Janského 2257/12“

(dále  jen  "stavba"),  kterou  dne  2.9.2011  podala  společnost  Refael  CZ  s.r.o.,  IČ  27201601,  Na 
Pernikářce 932/18, 160 00  Praha 6, kterou zastupuje ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI, s.r.o., IČ 
25794591, U půjčovny 968/5, 110 00  Praha 1 (dále jen "žadatel").

Na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření toto 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y :

Na pozemcích parc. č.  2339/98, 2339/99, 2342/58 (bytový dům), 2339/179, 2342/298, 2342/322 (inž. 
sítě) v katastrálním území Stodůlky se umisťuje stavba bytového domu vč. napojení na komunikaci, 
teplovodní přípojky, telefonní přípojky, kabelu NN vč. jeho přeložky, přeložky veřejného osvětlení, 
komunikace pro pěší a parkovacích stání, jak je zakresleno v dokumentaci (zákres do katastrální mapy 
v měř. 1:1000 a koordinační situace v měř. 1:500), která bude ověřena po nabytí právní moci rozhodnutí.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba  bude  umístěna  na  pozemku  v současné  době  zastavěném  nevyužívaným  objektem 
prodejny potravin, která bude před započetím stavby odstraněna. Pozemek se nachází na okraji 

file:///c:/opt/icz/produkce/dfc/temp/dfc-repository/56b93552-a7e1-45c4-a125-6654315a60b8/in/bartosovaz@p13.mepnet.cz
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sídliště  Velká  Ohrada  na  nároží  ulic  Jánského  a  Klausova.  Pozemek  je  svažitý  převážně 
východním a částečně jižním směrem.

2. Hmota bytového domu bude tvořena dvěma kvádry (jejichž jižní a východní hrany budou směrem 
k vrcholu  terasovitě  ustupovat)  vyrůstajícími  ze  společné  3  podlažní  podnože  o  max. 
půdorysných rozměrech 48,06 x 26,96 m s delší osou orientovanou ve směru východ – západ. 
Východní  4-podlažní  část  bytového  domu se  bude  terasovitě  snižovat  k východu,  západní  7-
podlažní část se bude snižovat směrem k jihu a bude na severozápadním rohu prolomena loubím. 
Bytový dům bude mít 2 podzemní podlaží. 

3. Západní fasáda domu bude od stávajícího objektu panelového domu na parc.  č.  2342/187 ve 
vzdálenost  min.  28,24  m,  severní  fasáda  bude  od  objektu  trafostanice  na  pozemku  č.parc. 
2342/297  ve  vzdálenosti  min.  15,33m;  východní  fasáda  bude  od  rohu  objektu  (na  pozemku 
č.parc. 2339/169) ve vzdálenosti min. 8,76m a jižní fasáda bude od rohu objektu na pozemku 
2339/176 ve vzdálenost min. 13,81m.

4. Stavba bude zastřešena plochými střechami. Výšková úroveň podlahy 1.NP bude osazena na kótě 
± 0 = 337,87 m n.m. a max. výška atiky východní 4-podlažní části bytového domu bude 13,0 m a 
výška atiky západní 7-podlažní části bude 22,0 m od úrovně podlahy ± 0 1.NP.

5. V části 1. a 2. NP budou nebytové prostory o ploše cca 460 m2 , ve 3. NP budou 3 ateliéry a byty, 
v ostatních nadzemních podlažích budou byty. V suterénu budou umístěny garáže.

6. Hlavní vstupy do bytových i nebytových prostorů budou na nároží Janského a Klausovy ulice a 
budou zvýrazněné  loubím.  Vjezd  do  objektu  bude  v severní  fasádě  z ulice  Klausova  (garáže 
v úrovni 1.PP budou dopravně napojeny na ulici Klausova, garáže v 2.PP budou přístupné vnitřní 
rampou). Podél parkovacích stání na terénu v ulici Klausova a Jánského bude umístěn průběžný 
chodník, který navazuje na stávající komunikace pro pěší v místě. 

7. Jednotlivé  fasády budou členěny okenními  otvory a  lodžiemi.  Nad  částmi  střechy v místech 
ustupujících podlaží budou terasy. Ploché střechy budou z části řešeny s extenzivní zelení.

8. Nezastavěné plochy pozemku budou sadově upraveny.  Nezpevněné plochy budou zatravněny.  
Podél východní a jižní strany stavebního pozemku bude provedeno oplocení.

9. Inženýrské sítě: 

a. zásobování vodou bytového domu bude zajištěno stávající vodovodní přípojkou, která 
bude prodloužena do 1.PP objektu a bude ukončena novou vodoměrnou sestavou.

b. splaškové vody budou odváděny 2 stávajícími přípojkami DN 200 splaškové kanalizace 
ukončené v revizních šachtách

c. dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou přípojkou DN 200 ukončenou revizní 
šachtou

d. zásobování  el  energií  bude  zajištěno  z nově  vybudované  přípojkové  skříně  SS  201 
připojené ze stávající distribuční sítě 1 kV. Pro odběry budou osazeny před elektroměry 
hlavní  jističe,  pro byty 41 x 3 x 25A, komerce 3x3x25A, VO 1x3x50A; objekt bude 
z přípojkové skříně připojen pouze jedním kabelem

e. napojení budovy na telefonní síť (O2 Telefonica) bude provedeno ze stávající kabelové 
komory KK4901/14.

f. zásobování  teplem  bytového  domu  bude  zajištěno  ze  soustavy  CZT  (VO  OK  8) 
samostatnou teplovodní přípojkou 2x DN 50, která bude napojena na stávající teplovod 
2x  DN  80  v kolektorové  šachtě  společnosti  Kolektory  Praha  a.s.  v ulici  Klausova. 
Zdrojem tepla  objektu  bude  tlakově  závislá  předávací  stanice  tepla  umístěná  v 1.PP 
bezprostředně za obvodovou zdí a vstupem přípojky do objektu.

g. veřejné  osvětlení  bude  řešeno  propojením  nových  osvětlovacích  bodů  z nového 
(přesunutého) zapínacího bodu ZM 1306, který bude napájen z nové pojistkové skříně 
SS201  s dvojicí  pojistkových  sad,  přechod  ulice  Klausova  bude  stávající  kabelovou 
chráničkou



Č.j. [30] str. 3
h. v rámci stavby budou provedeny tyto přeložky inženýrských sítí:

- přeložka vedení nn do chodníku se smyčkou v místě budoucí pojistkové skříně 

- přeložka vedení VO

10. Celková  min.  potřeba  58  stání  pro  osobní  automobily  bude  zajištěna  tak,  že  v garážích 
umístěných v 1. a 2. PP bude 74 garážových stání a na terénu bude 20 parkovacích stání, která 
vzniknou úpravou stávajících zpevněných ploch. Z celkového počtu odstavných a parkovacích 
stání bude min. 5 stání určeno pro vozidla zdravotně postižených osob, přičemž jedno stání bude 
umístěno v rámci parkovacích stání na povrchu, 4 stání v hromadné garáži. Garáže budou větrány 
nuceně s odvodem vzdušiny nad střechu objektu. 

11. Projektová  dokumentace  stavby  zohlední,  aby  podlaha  garáží  byla  opatřena  nátěrem  proti  
působení  a průsaku ropných látek,  podlahy nebudou odvodněny do kanalizace a v prostorách 
nebudou  prováděny  bez  odpovídajícího  zajištění  žádné  činnosti,  které  by  mohly  způsobit  
kontaminaci  podzemních  vod  závadnými  látkami.  (požadavek  Pražské  vodohospodářské 
společnosti, a.s.)

12. Projektová dokumentace stavby bude obsahovat opatření na minimalizaci odtoku dešťových vod 
ze  zpevněných  ploch  do  veřejné  kanalizace  (např.  použití  zámkové  dlažby,  zatravňovacích 
dlaždic a zelených střech).

13. Projektová dokumentace stavby v části zásady organizace výstavby bude vypracována tak, aby 
bylo zajištěno, že:

- po dobu realizace stavby bude zajištěna dopravní obsluha přilehlých pozemků a objektů, přístup 
v dotčené  oblasti  min.  pro  pohotovostní  vozidla  a  přístup  k uličním hydrantům a  ovládacím 
armaturám inženýrských sítí.

-  veškeré  výkopové  práce  v ochranném  pásmu  kolektoru  budou  prováděny  ručně  a  bude 
respektována norma ČSN 73 7505 + výkopové práce v ochranném pásmu kolektoru,  vstup a 
způsob napojení a specifikace prostupu stěnou šachty kolektoru budou odsouhlaseny společností  
Kolektory Praha a.s.

- stavební činností nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Použité stavební 
mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.

- součástí dokumentace stavby bude prověření kapacity obslužných komunikací v době výstavby 
s ohledem na co nejmenší ovlivnění pohody bydlení v území.

- se bude respektovat a dodržovat zákonné ochranné pásmo u tepelných rozvodů CZT Pražské 
teplárenské ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení při křížení či souběhu 
inž. sítí s tepelnými rozvody a zařízeními CZT resp. s novou horkovodní přípojkou, výkopové 
práce v ochranném pásmu lze provádět pouze ručně.

- po dobu provádění povolených stavebních prací nebude hluk při těchto činnostech překračovat  
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru hygienické limity 
hluku stanovené § 11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14. V   projektové  dokumentaci  budou  navržena  technická  opatření  k zamezení  pronikání  radonu 
z geologického podloží do vnitřního prostředí budovy dle novelizované ČSN 73 0601 – Ochrana 
staveb proti radonu z podloží. 

15. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude mj. obsahovat průkaz energetické 
náročnosti budovy (PENB)včetně kopie osvědčení autora a podrobné statické posouzení stavby 
včetně jejího možného vlivu na okolí

16. Projektová  dokumentace  stavby  bude  zpracována  tak,  aby  souběh  a  křížení  se  stávajícími  
inženýrskými  sítěmi  byly  provedeny  v souladu  s ČSN 73  60  05  „Prostorové  uspořádání  sítí 
technického vybavení“  a  s  dohodami  se  správci  těchto sítí  a  bude respektovat,  že  v prostoru 
vedení kabelů UPC bude provedeno zaměření a výkopové práce budou prováděny ručně.

17. Projektová dokumentace stavby bude respektovat ČSN DIN 83 9061 – Ochrana stromů a ploch 
pro vegetaci při stavebních činnostech.
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18. Projektová dokumentace stavby bude obsahovat řešení povrchů pozemků narušených stavbou po 

skončení stavební činnosti.

19. Projektová dokumentace stavby bude předložena s požadovanými údaji SEI k odsouhlasení.

20. Projektová dokumentace stavby bude zpracována tak,  aby protokol  z měření  hluku z provozu 
stacionárních zdrojů (např.  vzduchotechnika,  klimatizace,  vytápění,  výtahy,  garážová vrata)  a 
z vlastního  provozu (např.  provoz  v garážích,  příp.  provoz  v nebytových  jednotkách),  kterým 
bude prokázáno nepřekročení hygienických limitů stanovených § 2, 10 a 11 nařízení vlády č.  
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších  
předpisů, byl předložen Hygienické stanice hl. m. Prahy.

21. Na  pozemku  stavby  budou  umístěny  dočasné  objekty  zařízení  staveniště,  tj.  buňkoviště, 
skladovací  a  manipulační  plochy  a  technologická  zařízení.  (objekt  bude  napojen  na  vodu  a 
splaškovou kanalizaci)

22. Před podáním žádosti o stavební povolení předloží investor ÚMČ Praha 13, odboru stavebnímu – 
oddělení územního rozhodování k posouzení podrobnější podklady a to:

 konečné materiálové a barevné řešení fasád objektu bytového domu

 návrh sadových úprav odsouhlasený OŽP ÚMČ Praha 13

Rozhodnutí o námitkách

 Námitce městské části Praha 13, týkající se přerušení a doplnění dokladů bylo vyhověno.

 Společným námitkám občanských sdružení týkajícím se nesouladu návrhu s ÚPn, nesouhlasu s 
vyhl.  OTPP  o  dopravě  v klidu  a  proslunění  a  denního  osvětlení  a  požadavků  na  zachování 
prodejny nebo parkovacího domu v místě stavby se nevyhovuje, námitkám týkajícím se statiky 
stavby se vyhovuje v podmínce č. 15.

 Námitkám SVJ se vyhovuje v podmínce č. 13 u požadavku na prověření kapacity obslužnosti 
místních komunikací podobu výstavby, v ostatním se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Dne 2.9.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a 
nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel vyzván  
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno, po doplnění žádosti bylo v řízení pokračováno.

Stručná charakteristika stavby: bytový  dům obsahuje  38  bytových  jednotek,  3 
ateliéry, 460 m2 nebytových ploch, 74 garážových 
stání a 20parkovacích stání na terénu

Projektant: Ing  arch.  Martin  Tycar,  autorizovaný  architekt 
ČKA 02968

Záměr  je  z hlediska  prostorového  i  z hlediska  funkčního  uspořádání  v souladu  s Územním  plánem 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 
a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hlavního města Prahy, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m.  
Prahy, ve znění pozdějších změn doplňků a opatření, včetně OOP č. 6/20009 – Z1000/00 účinného od 
12.11.2009, neboť plocha dotčená navrženou stavbou je určena pro funkční využití OB – čistě obytné, se 
kterou je funkce bytového domu v souladu.
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Záměr vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. 
hl.  m.  Prahy,  o  obecných  technických  požadavcích  na  výstavbu  v hlavním  městě  Praze,  ve  znění 
pozdějších předpisů, zejména těmto požadavkům:

 stavba je v souladu s čl. 4, odst. 1, 2, 10, 11, čl. 7, čl. 8, čl. 9 odst. 2, čl. 10, čl. 13, čl. 23, čl. 24 
vyhlášky

Po  posouzení  dokumentace  pro  územní  řízení  a  ze  znalosti  místa  stavební  úřad  konstatuje,  že 
umístění stavby, její výška a hmota odpovídá stávající zástavbě. Svým tvarem bytový dům vytváří  
plynulý přechod mezi vyšší původní panelovou zástavbou na západě a nižšími domy na východní 
straně.  Navrhovaný bytový  dům se skládá ze  dvou samostatných terasovitě  ustupujících částí  na 
společné  základně.  Východní  část  má  4  nadzemní  podlaží,  čímž  výškově  navazuje  na  sousední 
terasovité  bytové  domy.  Západní  část  výškově  navazuje  v nižších  patrech  na  terasové  domy  a 
postupně (terasovitě) se zvyšuje směrem k 9ti podlažním panelovým domům. Maximální výška této 
části bytového domu je 7 nadzemních podlaží, tímto řešením je optimalizován celkový objem stavby 
a  přiměřená  míra  využití  .  Umístění  bytového  domu  respektuje  uliční  čáru  do  ulic  Janského  i  
Klausova.  Napojení  stavby na  stávající  uliční  síť  odpovídá  funkčnímu  využití  území,  tak  jak  je 
stanoveno územním plánem hl. m. Prahy.

 stavba v souladu s čl.  4 odst.  1 respektuje omezení vyplývající z právních předpisů chránících 
veřejné  zájmy,  protože  dotčené  orgány  státní  správy  na  úseku  péče  o  životní  prostředí, 
posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany veřejného zdraví, péče o kulturní památky, požární 
ochrany, pozemních komunikací a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas;

 stavba  v souladu  s čl.  4  odst.  1  odpovídá  požadavkům na  pohodu  bydlení  a  zdravé  životní 
prostředí.  Dotčené  orgány  na  úseku  péče  o  životní  prostředí,  posuzování  vlivů  na  životní  
prostředí, ochrany veřejného zdraví a ochrany obyvatelstva vyslovily se stavbou z hlediska jimi 
chráněných veřejných zájmů souhlas;

 stavba je v souladu s čl. 7 odst. 4 umístěna tak, že na plochách stavebního pozemku, které nejsou 
určeny k zastavění, budou vytvořeny podmínky pro růst vegetace;

 stavba je v souladu s čl. 8 odst. 2 umístěna tak, že vzájemné odstupy protilehlých stěn s okny 
obytných místností sousedících staveb jsou rovna alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn;

 stavba je v souladu s čl. 10 odst. 1., 3 - rozptylové plochy a zařízení dopravy v klidu odpovídají 
velikosti a funkci stavby, její součástí jsou i návštěvnická stání v odpovídajícím počtu;

 připojení na sítě a stavby technického vybavení je v souladu s požadavky čl. 11;

 stavba je v souladu s čl. 13 odst. 1, neboť architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je  
v souladu s jejím významem a umístěním  v předmětném území.

 stavba v souladu s čl. 13, odst. 4 má vyřešeno nakládání s odpady;

 stavba v souladu s čl. 23 a čl. 24 odpovídá požadavkům na vnitřní prostředí a proslunění 

Dokumentace pro stavbu je v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb.  Podrobnější  návrh  stavby  bude  podle 
požadavků této vyhlášky posouzen podle projektové dokumentace ve stavebním řízení.

Záměr je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány.  
Doložená stanoviska dotčených orgánů jsou souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována 
a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 
Požadavky  na  zpracování  projektové  dokumentace  stanovené  dotčenými  orgány  byly  převzaty  do 
příslušných podmínek rozhodnutí.

Dle vyjádření MHMP – OOP z hlediska ochrany přírody a krajiny – bytový dům svým tvarem vytváří  
plynulý přechod mezi vyšší panelovou zástavbou a na západě a nižšími domy na východní straně. Záměr  
neznamená  pro území  výraznou dominantu (výškově i  hmotově  navazuje  na okolní  zástavbu).  Daný 
prostor  je  charakteristický  zástavbou  panelových  domů  s podílem ploch  veřejné  zeleně.  Záměr  tuto 
mozaiku v území dodržuje.
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Požadavky  vlastníků  a  provozovatelů  technické  infrastruktury  města,  jako  účastníků  řízení,  zahrnul  
stavební úřad rovněž do podmínek tohoto rozhodnutí, a to v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky týkají 
umístění stavby nebo požadavků na zpracování projektové dokumentace. Požadavky týkající se výlučně 
provádění umisťované stavby,  ani požadavky týkající se vzájemných (smluvních) vztahů stavebníka a 
vlastníka nebo správce technické infrastruktury nebyly do podmínek tohoto rozhodnutí zahrnuty, neboť 
jsou v tomto  stupni  řízení  bezpředmětné.  Rovněž těmito  subjekty uplatněné obecné požadavky,  které 
stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek výroku zahrnuty.

Stavebník  předložil  dále  uvedená  vyjádření  provozovatelů  elektronických  komunikací,  zejména 
podzemních  vedení  veřejné  komunikační  sítě  dle  §  101  zák.  127/2005  Sb.,  o  elektronických 
komunikacích. Požadavky na obsah projektové dokumentace k zajištění ochrany sítí elektrokomunikací, 
zejména podzemních vedení veřejné komunikační sítě byly stanoveny v podmínkách rozhodnutí.

Záměr  je  dle  sdělení  odboru  ochrany  prostředí  MHMP  SZn.  S-MHMP-
1025817/2010/1/OOP/VI/EIA/1186P-/Pis ze dne 7.1.2011 podlimitní a nepodléhá zjišťovacímu řízení dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí .

Žadatel předložil doklad o stanovení radonového indexu pozemku podle § 6 zákona č. 18/1997 Sb., o  
mírovém  využívání  jaderné  energie  a  ionizujícího  záření  (atomový  zákon)  a  o  změně  a  doplnění  
některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (posudek  zpracovaný  Mgr.  Tomášem  Očadlíkem, 
držitelem povolení SÚJB ke stanovení radonového indexu pozemku, rozhodnutí č.j. SÚBJ 44672/2006, 
platné na dobu neurčitou. Posudek prokázal,  že je nutno realizovat provedení příslušných opatření ke  
snížení přírodního ozáření důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny, neboť stavba je umístěna  
na  pozemku  se  střední  radonovou  zátěží.  Návrh  příslušných  opatření  je  uložen  v podmínce  č.  13 
rozhodnutí o umístění stavby.

Plánovanou výstavbou není dotčen zemědělský půdní fond. 

Návrh byl doložen následujícími doklady:

 MHMP – OUP č.j. S.MHMP 855892/2010/OUP ze dne 27.10.2010

 MHMP – OOP SZn. S-MHMP – 1025817/2010/1/OOP/Vl/EIA/1186P-1/Pis ze dne 7.1.2011

 Ministerstvo životního prostředí zn 92078/ENV/10 ze dne 2.12.2010

 MČ Praha 13 – OŽP zn. OŽP /P13-59482/2010/Nep ze dne 27.12.2010

 MHMP – OOP SZn. S-MHMP-0855409/2010/1/OOP/VI ze dne 6.12.2010

 MHMP  –  OOP,  oddělení  péče  o  zeleň  Szn.  S-MHMP/1110533/OOP/XI/968/11/Pe  ze  dne 
8.12.2011

 MHMP – OKPC č.j. S-MHMP 7094/2011/Rad ze dne 13.1.2011

 MHMP – OSM č.j. OSM/VP/868553/10/hl ze dne 22.12.2010

 MČ Praha 13 – OD sp. zn. S/P13-04788/2011/De ze dne 2.3.2011 (rozhodnutí o připojení p.m. ze 
dne 25.3.2011)

 MČ Praha 13 – OD zn. P13-51886/2010/Vy ze dne 8.3.2011

 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy č.j. HSAA-14728-2789/ODVS-2010 ze dne 7.12.2010

 Hygienická stanice hlavního města Prahy č.j. HSHMP/440/2011/Z.HK/M ze dne 25.1.2011

 ČR – státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha zn. 585-1010.103Ju ze dne 8.1.2011 

 Povodí Vltavy, s.p. zn. 53983/2011-263 ze dne 14.10.2011

 Dopravní podnik hl. m. Prahy zn. 100130/8256/342 ze dne 7.4.2011

 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, svodná komise zn. TSK/39822/10/2200/Ve ze dne 
15.12.2010

 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, oddělení koordinace zvláštního užívání komunikací  
zn. 2416/10/2600/Pa ze dne 9.11.2010
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 ELTODO-CITELUM, s.r.o. zn. EC 0400/5020/11 ze dne 17.1.2011

 Pražská vodohospodářská společnost a.s. zn. 5066/11/2/02 ze dne 2.10.2011

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. zn. PVK N23276/OTPČ/10  ze dne 22.11.2010

 Pražská teplárenská a.s. zn. EÚ/1739/10/Dam ze dne 25.11.2010

 Kolektory Praha, a.s. zn. 445/004/10/10 ze dne 14.10.2010

 Lesy hl. m. Prahy zn. 819/11 ze dne 7.11.2011

 PREdistribuce, a.s.zn. 300000501 ze dne 28.12.2010

 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 128460/10 ze dne 21.10.2012

 UPC Česká republika, a.s.

 SECAR BOHEMIA, a.s. ze dne 30.9.2011 (razítko na situaci)

 STAR 21 Networks, a.s. ze dne 21.10.2011

 Letiště Praha , a.s. ze dne 19.10.2011 (razítko na situaci)

 NIPI ČR., o.s. zn. 70/11 ze dne 2.4.2011

 MČ Praha 13, Rada městské části usnesení č. 204 ze dne 28.3.2011, ve kterém rada souhlasí se  
stavebním záměrem bytového domu 

 MČ Praha 13, Rada městské části  usnesení číslo UR 0553/2011 ze dne 7.11.2011, ve kterým 
revokuje usnesení č. 204 a doporučuje územní řízení zahájené podáním žádosti dne 2.9.2011 o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Novostavba bytového domu, Janského 2257/12, 
Praha 5, do doby vypracování analýzy dopravy v klidu pro území MČ Praha 13

Souhlas vlastníků pozemků podle § 86 stavebního zákona:

 pozemky  č.parc.  2339/179,  2342/298,  2342/322  k.ú.  Stodůlky  MHMP  –  OSM  č.j.  OSM 
/VP/868553/10/hl ze dne 22.12.2010

 pozemky č.parc. 2339/98, 2339/99 a 2342/58 v k.ú. Stodůlky jsou ve vlastnictví žadatele

Žadatel dále předložil:

 Plná moc žadatele 

 osvědčení  o  autorizaci  zodpovědného  projektanta  –  Ing  arch.  Martin  Tycar,  autorizovaný 
architekt ČKA 02968

 výpis z obchodního rejstříku pro firmu: ZNAMENÍ ČTYŘ – ARCHITEKTI, s.r.o. IČ 257 94 591 

Součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí byly následující studie a průzkumy:

 Měření hladin akustického tlaku a hluková studie, zpracovatel – Ing. Vladimír Zúber - AKMEST 
sdružení odborníků

 Inženýrskogeologická rešerše, zpracovatel K + K průzkum s.r.o. RNDr. J. Altman

 Posouzení  vlivu  bytového  domu  Janského  –  Klausova  na  dopravní  situaci  na  sídlišti  Velká 
Ohrada, zpracovatel. PUDIS a.s. 

 Zpráva o radonovém průzkumu, zpracovatel Mgr. Tomáš Očadlík, RGP SERVIS

 Proslunění,  zpracovatel:  Ing.  Lubor  Kopačka,  Fyzikálně technická analýza staveb,  Dražetická 
857, Praha 8 – Ďáblice, IČO 40581713
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 Studie  denního  osvětlení,  proslunění  problematika  stínícího  vlivu  na  Mateřskou  školu 
BALONEK, zpracovatel: Ing. Lubor Kopačka, Fyzikálně technická analýza staveb, Dražetická 
857, Praha 8 – Ďáblice, IČO 40581713

Účastníci řízení:

Podle § 85 odst.1 písm. a), b) stavebního zákona jsou účastníky územního řízení žadatel a obec, na jejímž  
území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Podle § 85 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona jsou dále účastníky územního řízení:

 vlastník pozemku nebo stavby,  na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

 osoby,  jejichž  vlastnické  nebo  jiné  věcné  právo  k sousedním  stavbám  anebo  sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

 osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,

 společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu.

Zvláštními zákony jsou v tomto případě zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, podle něhož mohou být účastníky řízení za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská 
sdružení,  která  mají  v předmětu  své  činnosti  ochranu přírody a  krajiny,  a  zákon č.  131/2000 Sb.,  o 
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v § 18, odst. 1 písm. i) obsahuje oprávnění 
městské  části  vystupovat  jako  účastník  územního  řízení  v těch  řízeních,  v nichž  se  vydává  územní 
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) na území městské části. 

Informace o podání návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výroku byla ve smyslu § 
70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, oznámena opatřením č.j. P13-04763/2012 
dne 25.1.2012 a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup, občanským sdružením (dále jen OS) 
přihlášeným u ÚMČ Praha 13,  odboru stavebního.  Ve stanovené lhůtě do osmi  dnů od prvního dne 
zveřejnění oznámení se k účasti přihlásila občanská sdružení: Občanské sdružení, Stodůlky – Háje, Za 
Mototechnou 49a/1295, 155 00 Praha 5, Spolek občanských sdružení Jihozápadního města,  občanské 
sdružení, Ordovická 3, 155 00 Praha 5, Motolský ordovik, občanské sdružení, Ordovická 3, 155 00 Praha  
5 a Občanské sdružení Bellušova ulice, Bellušova 1815/29, 155 00 Praha 5.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení podle výše citovaného ustanovení stavebního 
zákona a současně podle § 27 zákona č. 500/2044 Sb., správní řád, tak, že za účastníky tohoto řízení 
považuje:

ve smyslu § 85 odst. 1 stavebního zákona žadatele, tj. společnost  Refael CZ s.r.o.,  IČ 27201601, Na 
Pernikářce 932/18,  160 00  Praha 6,  kterou zastupuje  ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI,  s.r.o.,  IČ 
25794591, U půjčovny 968/5, 110 00  Praha 1 a hl. m. Prahu, zastoupenou URM, Vyšehradská 2077/57,  
128 00 Praha 2,

ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona

 MČ Praha 13, zastoupená starostou

 MHMP – OSM (vlastník pozemků dotčených stavbou inž. sítí a části plochy pro parkovací  
stání) a vlastník sousedních pozemků

 O2 Telefonica a.s.

 UPC Česká republika, a.s.

 PREdistribuce a.s.

 PVK, a.s.

 Pražská teplárenská a.s.

 Kolektory Praha a.s.

 ELTODO CITELUM s.r.o.
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 vlastníci pozemku č.parc. 2339/3 k.ú. Stodůlky

 jednotliví  vlastníci  bytových  jednotek,  společenství  vlastníků  jednotek  bytového  domu 
Janského/Přecechtělova  2234-2240  (na  základě  vymezení  území  dotčeného  vlivy  stavby, 
přestože se nejedná o přímé sousedství)

 Občanské sdružení, Stodůlky – Háje, Za Mototechnou 49a/1295, 155 00 Praha 5

 Spolek občanských sdružení Jihozápadního města, občanské sdružení, Ordovická 3, 155 00 
Praha 5

 Motolský ordovik, občanské sdružení, Ordovická 3, 155 00 Praha 5

 Občanské sdružení Bellušova ulice, Bellušova 1815/29, 155 00 Praha

Stavební  úřad přezkoumal  úplnost  žádosti  o  vydání  územního rozhodnutí  podle ust.  § 86 stavebního 
zákona a ustanovení § 3 a příloh č. 3 a 4 vyhl. č. 503/2006 Sb., a dospěl k závěru, že žádost je úplná a pro 
projednání v územním řízení schopná.

Oznámení o zahájení řízení:

Oznámení  o  zahájení  územního  řízení  ve  věci  umístění  výše  uvedené  stavby bylo  opatřením Úřadu 
městské části Praha 13, odboru stavebního č.j. P13-04763/2012 ze dne 25.1.2012 doručeno účastníkům 
řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení 
uvedeným v § 85 odst.  2  veřejnou vyhláškou.  Současně bylo  nařízeno veřejné ústní  jednání  na den 
29.2.2012.  Účastníci  řízení  byli  v oznámení  o  zahájení  řízení  a  konání  veřejného  ústního  jednání 
upozorněni,  že  své  námitky  mohou  uplatnit  nejpozději  při  ústním  jednání,  jinak  k nim  nebude 
přihlédnuto.  Dotčené  orgány a  veřejnost  byly  současně upozorněny,  že  svá stanoviska a  připomínky 
mohou  uplatnit  ve  stejné  lhůtě  jako  účastníci  řízení.  Stavební  úřad  ověřil,  že  žadatel  v souladu 
s ustanovením § 87 odst.  2 stavebního zákona zajistil  vyvěšení  informace o svém záměru na veřejně  
přístupném místě v místě stavby, a tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, a to do doby 
konání veřejného ústního jednání. Součástí této informace bylo i grafické vyjádření záměru.

Nařízené veřejné ústní jednání se konalo 29.2.2012 a byl o něm sepsán protokol, který je součástí spisu.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 13 od 26.1.2012 do11.2.2012.

Ve stanovené lhůtě neuplatnily dotčené orgány žádná stanoviska a veřejnost nevznesla žádné připomínky.

Na  ústním jednání  podali  námitky  a  připomínky  vlastníci  bytových  jednotek  samostatně  a  současně 
podali  i  společně formulované námitky prostřednictvím svého společenství  vlastníků;  námitku podala  
městská část Praha 13 prostřednictvím svého pověřeného zástupce pro územní řízení.
Veřejného  ústního  jednání  se  zúčastnili  zástupci  občanských  sdružení  „Spolek  občanských  sdružení  
Jihozápadního města“,  „Občanské  sdružení  Bellušova  ulice“,  „Občanské  sdružení  Stodůlky –  Háje“, 
„Motolský ordovik, občanské sdružení“ a podali námitky.

Námitky účastníků řízení stavební úřad posoudil takto:
Městská část Praha 13podala námitku ve znění:

„MČ Praha 13 požaduje přerušit územní řízení a doložit podmínky prodeje pozemku pod stavbou BD,  
který investor odkoupil od MHMP – OOA“

Na základě tohoto požadavku bylo se souhlasem žadatele námitce vyhověno o řízení bylo přerušeno za 
účelem doplnění údajů majetkoprávního charakteru (doložení podmínek prodeje zastavěného pozemku 
č.parc. 2339/98 k.ú Stodůlky, který investor odkoupil od MHMP – OOA).

Společenství  domu  Jánského/Přecechtělova  2234-2240  podalo  tyto  společně  formulované 
námitky:
1) .„požaduje, aby funkce občanské vybavenosti (supermarket nebo parkování) byla s ohledem na 
potřeby dané lokality zachována do budoucnosti.“
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Návrh stavby bytového domu je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací (viz výše uvedené 
posouzení) a současně součástí spisu je stanovisko MHMP – OUP, ve kterém je závěrem konstatováno,  
že  záměr  novostavby  bytového  domu  včetně  přípojek  inž.  sítí  není  v rozporu  s funkčním  využitím 
platného územního plánu hl. m. Prahy. Součástí bytového domu jsou i nebytové prostory, ve kterých je  
prodejna  potravin  v budoucnosti  možná,  požadavek  na  parkování  není  opodstatněný.  Námitka  byla 
stavebním úřadem posouzena jako nedůvodná, a proto se námitce nevyhovuje. 

2) „Vzhledem k deficitu  parkovacích  stání  požadujeme  přepracování  „Posouzení  vlivu  bytového  
domu  na  dopravní  situaci  na  sídlišti  Velká  Ohrada“,  které  bylo  podkladem  pro  kladné  stanovisko  
dopravního odboru.  V nově zpracované studii  požadujeme také prověřit  variantu využití  pozemku na  
parkovací  dům dle doporučení  studie „Analýzy dopravy v klidu“ (MČ Praha 13,  City Plan,  2011) a  
prověřit kapacitu obslužných komunikací v době výstavby objektu i po jeho dostavbě.“
K této námitce stavební úřad uvádí, že studie byla zpracována pro potřeby odboru dopravy MČ Prahy 13. 
Stavební úřad v územním řízení posuzuje předložený návrh tak, jak je stanoveno příslušným právním 
předpisem,  kterým  je  stavební  zákon.  Výše  uvedený  požadavek  na  variantní  řešení  je  v průběhu 
projednávání  konkrétního  návrhu  nedůvodný,  včetně  požadavku  na  možnost  využití  pozemku  pro 
parkovací  dům.  Dle  ÚPn  je  pozemek  součástí  funkční  plochy  OB  –  čistě  obytné,  kde  umístění 
parkovacího domu není v souladu s funkčním využitím. Proto se námitce nevyhovuje. Prověření kapacity 
obslužných komunikací v době výstavby bude součástí dalšího stupně dokumentace – viz podmínka č.13, 
kterou stavební úřad podané námitce vyhovuje. Po dostavbě objektu nemůže dojít k takovému nárůstu 
dopravy, která by ovlivňovala výrazným způsobem okolí a byla větší než původní – související s bývalým 
provozem prodejny potravin, proto se námitce pro bezpředmětnost nevyhovuje.

3) „umístění  sedmipodlažního  bytového  domu odmítáme  i  z důvodu  významného  snížení  kvality  
bydlení  v dané lokalitě z důvodu zastínění stávající zástavby.  Urbanistický záměr pro Velkou Ohradu  
vždy počítal s nízkopodlažní zástavbou na tomto pozemku (jakož i na pozemcích okolních, kde jsou dnes  
terasové  domy).  Umístěním  dalšího  neplánovaného  sedmipodlažního  objektu  dojde  tedy  k dalšímu 
zhoršení kvality bydlení a narušení urbanistické koncepce sídliště Velká Ohrada.“
K této námitce stavební úřad uvádí, že předložený návrh posoudil (viz výše uvedené posouzení v části 
odůvodnění  rozhodnutí)  i  ze  znalosti  místa  z úřední  činnosti  a  dospěl  k závěru,  že  předložený návrh 
umístění  stavby,  její  půdorysná  stopa,  výška  a  hmota  odpovídá  požadovaným prvkům prostorového 
utváření hlavního města Prahy, které jsou měřítkem a limitem pro hodnocení nové výstavby v území dle 
oddílu 2 - urbanistická koncepce vyhlášky o ÚPn, k zastínění stávající zástavby nedojde a stavba splňuje i 
ustanovení vyhlášky o OTPP o odstupových vzdálenostech, proto stavební úřad námitce nevyhovuje.

4) „požadavek na přepracování „posouzení vlivu bytového domu Janského – Klausova na dopravní  
situaci na sídlišti Velká Ohrada“..
Stavební úřad námitce nevyhověl z výše uvedených důvodů u bodu 2).

5) ..“jednání nebylo vedeno odpovídajícím způsobem, např. nebyl průběžně zpracováván zápis“
K této  námitce  stavební  úřad  uvádí,  že  průběh  veřejného  ústního  jednání  byl  standardní,  zúčastěné 
subjekty se zúčastnily diskuse za účelem projednání záměru a na závěr jednání byl sepsán protokol, jehož  
součástí  jsou podané námitky a připomínky uplatněné v průběhu jednání.  Stavební  úřad tuto námitku 
vyhodnotil jako připomínku ke své standardní práci a nerozhodoval o ní. Pro úplnost stavební úřad uvádí, 
že protokol včetně zápisu z průběhu úkonu podepsali všichni přítomní a neuplatnili námitky proti obsahu 
protokolu.

6) „územní  plán  sice  nestanovuje  regulaci,  ale  v územním  řízení  se  prověřuje  vhodnost  výšky  
zástavby. S ohledem na urbanistickou koncepci, dopravní zatížení lokality požadujeme snížení do výše  
zástavby v ulice Klausova“
Tato námitka je svou podstatou totožná s námitkou č. 3, kde se stavební úřad s uplatněnými požadavky 
vypořádal a podané námitce nevyhověl.

7) „připomínka k závažnému znehodnocení majetku SVJ Janského/Přecechtělova z důvodu výstavby  
bytového domu“
K této námitce stavební úřad uvádí, že nesplňuje formální požadavky vztahující se k okruhu náležitostí 
zkoumaných v územním řízení a stavební úřad k ní nepřihlíží; stavební úřad při svém posuzování námitek 
vychází  z obecných  požadavků  na  výstavbu,  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů  a  technických 
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norem, pokud taková námitka přesahuje rozsah jeho působnosti, jako je to v tomto případě, nerozhoduje 
se o ní.

8) „požadujeme zpracovat studii, která by řešila situaci zastínění bytových jednotek ve vlastnictví  
SVJ  Janského/Přecechtělova,  výstavbou  bytového  domu.  Je  zde  důvodný  předpoklad  porušení  
hygienických norem a dalších podmínek k bydlení ...“

Stavební  úřad  záměr  posuzuje  v  takových  mezích,  jak  je  stanoveno  příslušným právním předpisem, 
kterým  je  stavební  zákon.  V  ust.  §  90  stavebního  zákona  jsou  výslovně  uvedena  hlediska,  jejichž 
posuzování  stavebnímu  úřadu  přísluší,  mimo  jiné  zkoumat,  zda  je  záměr  v  souladu  se  stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů (§ 90 písm. e) stavebního zákona). Součástí dokumentace je 
studie  oslunění  a  denního  osvětlení,  která  prokazuje,  že  nedojde  u  navrhované  stavby  k porušení 
normových hodnot.  Stavební  úřad není  příslušným orgánem na úseku ochrany veřejného zdraví  (viz 
souhlasné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy č.j. HSHMP/440/2011/Z.HK/M ze dne 
25.1.2011),  ochrany životního prostředí,  atd.,  neboť na tuto činnost  není  odborně způsobilým.  Nelze 
oprávněně požadovat, aby stavební úřad odborně hodnotil obsah závazných stanovisek dotčených orgánů 
veřejné  správy.  Stavební  úřad  má  věcné  kompetence  stavebním zákonem stanovené  a  je  povinen  a 
oprávněn  pouze  v  těchto  stanovených  mezích  postupovat.  Stavební  úřad  důkladně  posoudil  záměr 
vzhledem k jeho souladu s požadavky o OTPP (viz výše uvedené) a shrnul stanoviska dotčených orgánů 
vydaná k návrhu na základě zvláštních právních předpisů, z nichž nevyplývá porušení žádného předpisu 
vydaného k ochraně veřejného zájmu, proto se tomuto požadavku nevyhovuje.

9) „byla  podána  petice  SVJ  Janského/Přecechtělova  ve  znění  nesouhlasu  se  stavbou  bytového  
domu“...
K této  námitce  stavební  úřad uvádí,  že  k řešení  petice  není  stavební  úřad kompetentní,  nesouhlas  se 
stavbou bytového domu je vyjádřen v námitkách v rámci územního řízení o umístění výše uvedené stavby 
a všemi námitkami a připomínkami se stavební úřad podrobně zabýval.

10) „SVJ  Janského/Přecechtělova  požaduje  komplexní  zpřístupnění  projektu  a  související  
dokumentace  k výstavbě  bytového  domu  Janského/Klausova,  a  to  za  účelem  nezávislého  posouzení  
celkového vlivu plánované stavby na podmínky užívání objektu SVJ Janského/Přecechtělova“
K tomuto požadavku stavební úřad uvádí, že veškerá dokumentace byla v období od oznámení zahájení 
územního řízení až do doby konání ústního jednání k dispozici na stavebním úřadě. Tuto možnost využili 
pouze někteří účastníci řízení, proto stavební úřad posoudil tento požadavek jako nedůvodný. 

11) „týkající  se  doby  vyvěšení  oznámení  o  provedení  stavby  a  územního  řízení,  požadavek  na  
dokladování doby vyvěšení oznámení“....
K této námitce stavební úřad uvádí, že ověřil, že informace o záměru a o tom, že investor podal žádost o  
vydání územního rozhodnutí, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě na pozemku, na kterém se má  
záměr uskutečnit. Informací byla splněna obecná informační povinnost v požadovaném rozsahu, a proto 
stavební úřad pro bezpředmětnost námitce nevyhovuje.

Zástupce občanského sdružení Spolek občanských sdružení Jihozápadního města podalo námitku, 
spočívající v     požadavku:

- „zajištění, že  budoucí prodej bytu bude podmíněn i koupí adekvátního počtu parkovacích míst k bytu,  
který bude prodáván. Spolek navrhuje, aby využití nebytových prostor bylo k účelu veřejnoprospěšném 
jako např. zřízení stanice městské policie P13, klub pro poflakující se bez cíle mládeže Velké Ohrady a to  
ve  spolupráci  s městskou  částí,  která  by  např.  provozovala  uvedené  provozy  –  provozovny  –  či  
činnosti.Žádáme, aby splnil slib z bigboardu „Ne další výstavbě“ ......“
K tomuto požadavku stavební  úřad uvádí,  že v kompetenci  stavebního úřadu podle platných právních 
předpisů je posouzení souladu návrhu s požadavkem vyhlášky OTPP čl. 10 – rozptylové plochy a zařízení 
pro dopravu v klidu,  kde je  stanoveno,  že  stavby musí  být  vybaveny zařízením pro dopravu v klidu 
(parkovací a odstavná stání) odpovídajícím velikosti, funkci stavby. K požadavku na využití nebytových 
prostor, stavební úřad uvádí, že takovéto posuzování není v jeho kompetenci. Případné využití je zcela v 
kompetenci vlastníka objektu a případné návrhy na užívání ze strany městské části Prahy 13 je třeba řešit  
s vlastníkem objektu. Podané námitce se pro bezpředmětnost nevyhovuje.

Zástupci občanských sdružení podali tyto společně formulované námitky:
 „stavba není v souladu s územním plánem, nejsou splněny koeficienty KP, KPP,KZ“ ..
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Stavební úřad konstatuje, že záměr byl posouzen dle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy a vyhlášky č.  32/1999 Sb.  viz výše včetně vyjádření  MHMP – OUP pod č.j.  S-MHMP 
855892/2010/OUP ze dne 27.10.2010 se závěrem: záměr novostavby bytového domu včetně přípojek inž. 
sítí není v rozporu s funkčním využitím dle platného územního plánu hl. m. Prahy. Pro funkční plochu 
OB (která je dotčená výše uvedeným záměrem bytového domu) není stanoven kód míry využití území,  
proto se pro bezpředmětnost námitce nevyhovuje.

 „Stavba je předimenzovaná, počet parkovacích stání neodpovídá OTPP vzhledem k počtu bytů a 
jejich  dispozicím,  výstavba zatíží  stávající  bytovou výstavbu,  zastíní  nepřiměřeně  a  v rozporu  s OTP 
ostatní výstavbu.Část bytů ve výstavbě neodpovídá nárokům na sluneční svit dle OT“ 
Stavební úřad po posouzení projektové dokumentace, části zabývající se dopravou v klidu, konstatuje že 
požadavek vyhlášky č. 26/1999 Sb., hl. m. Prahy čl. 10, je 58 PS, návrh obsahuje celkem 84PS z toho 
vyplývá, že navrhovatel splnil požadavky dopravy v klidu nad rámec stanovený vyhláškou o více než 
třetinu, všechny byty v novostavbě a byty v sousedních objektech budou dle studie proslunění a denního 
osvětlení, která je součástí dokumentace prosluněné a osvětlené v souladu s normovými hodnotami, proto 
stavební úřad podané námitce nevyhovuje.

 „ve spisu chybí vyjádření, které zákon pro území vyžaduje“.. 
K této námitce stavební úřad sděluje, že se nejedná o konkrétní námitku související s ochranou přírody a 
krajiny.  Není  uvedeno  o  jaké  vyjádření  se  jedná,  proto  stavební  úřad  námitce  nevyhovuje  pro 
bezpředmětnost, neboť předložené podklady a dokumentace se stavebnímu úřadu jeví jako dostatečné pro 
posouzení věci.

 „právní vztahy, kterými investor (žadatel) získal objekt nejsou totožné s navrhovanou výstavbou.  
na pozemku má být občanská vybavenost – prodejna - toto žadatel nesplnil.“
K této námitce stavební úřad sděluje, že prověření podmínek prodeje pozemku pod stávající stavbou (ve 
vlastnictví  hl.  m.  Prahy)  bylo  zjištěno,  že  žádné  podmínky  prodeje  na  zachování  prodejny  potravin 
stanoveny nebyly. Pro úplnost lze konstatovat, že prodejna potravin menšího rozsahu je možná i v rámci 
novostavby  bytového  domu  a  případný  projekt  supermarketu  je  v této  lokalitě  z hlediska  územního 
plánování nevhodný; k požadavku na umístění parkovacího domu místo navrhovaného objektu stavební 
úřad uvádí, že je nutno mít na zřeteli, že pozemek je ve vlastnicí žadatele a stavební úřad v  rámci tohoto 
řízení posuzuje předložený návrh zástavby a rozhoduje o něm a neřeší jiném možné varianty zástavby.  
Z hlediska územně plánovací dokumentace je stavba bytového domu v souladu s funkčním využitím viz 
výše uvedený soulad s platným územním plánem a navrhovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy 
sledovanými  dotčenými  orgány na  základě  zvláštních  předpisů.  Proto  stavební  úřad  podané  námitce 
nevyhovuje.

 „chybí projekt založení objektu,a projekt výstavby a statického zajištění okolí v době výstavby.,  
žádáme navýšení parkovacích míst tak, aby zlepšil podmínky parkování v místě.“

K této námitce stavební úřad sděluje, že projekt založení objektu a projekt výstavby je nedílnou součástí  
projektové dokumentace  pro stavební  řízení  a  v tomto  stupni  je  tato  námitka  nedůvodná;pro úplnost 
stavební úřad uvádí že součástí  dokumentace je statické řešení novostavby bytového domu v rozsahu 
dokumentace  pro  územní  řízení  zpracované  společností  TOBRYS s.r.o.  (Ing.  Michal  Šibrava  a  Ing.  
Tomáš Bryčka), které se týká statiky novostavby; požadavek na statické zajištění okolí v době výstavby je 
v kompetenci  stavebníka,  který  provede  pasport  stávajících  staveb  v okolí.  Přesto  stavební  úřad  této 
námitce vyhovuje v podmínce č. 15. Požadavek na navýšení parkovacích míst  pro zlepšení podmínek 
parkování v lokalitě je v rámci této stavby vzhledem k výše uvedenému neakceptovatelný,

Zástupce občanského sdružení Bellušova ulice podal námitku, týkající se dopravy v     klidu:

„Navržený počet 58 PS nesplňuje ani současné potřeby domu. Natož pak budoucí. Absolutní minimum je  
násobkem základního počtu PS a koeficientu automobilizace,  který nyní  činí  1,4.  Tedy minimum činí  
58x1,4 = 82 PS.“

K této námitce  stavební  úřad sděluje,  že  podaná námitka  byla  posouzena jako bezpředmětná,  jelikož 
z projektové dokumentace je zřejmé, že dům obsahuje 74 garážových stání a na terénu budou upraveny 
další  plochy  pro  parkování  v celkovém  počtu  20  parkovacích  stání,  a  proto  je  tento  požadavek 
občanského sdružení v podstatě splněn. 
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podali námitku, ve které požadují, aby výška novostavby bytového domu nebyla  

vyšší, než objekty v sousedství v ulici Klausova. To znamená snížit projekt o 3 slovy tři nadzemní podlaží. 

Z výše uvedených důvodů stavební úřad této námitce nevyhovuje.

Na ústním jednání byly zjištěny nové skutečnosti, které bylo nutno před vydáním rozhodnutí o umístění  
výše uvedené stavby prověřit, neboť tím mohlo být řešení předloženého návrhu ovlivněné, proto stavební  
úřad řízení přerušil a vyzval žadatele k doplnění podkladů ve stanovené lhůtě. Žadatel požadované údaje 
a doklady doložil, pominul tedy důvod k přerušení řízení a proto stavební úřad jako příslušný správní 
orgán  v souladu  s ustanovením  §  65  odst.  2  správního  řádu  oznámil  pokračování  územního  řízení 
opatřením pod č.j. P13-18446/2012 dne 3.4.2012 všem účastníkům řízení, dotčeným orgánům a stanovil 
lhůtu  pro  seznámení  se  s doplněnými  podklady do  7  dnů  ode  dne  doručení  vyrozumění.  Vzhledem 
k tomu,  že  doplněné podklady jsou takového charakteru,  že  nemohou mít  vliv  na navrhované řešení  
objektu,  stavební  úřad  nenařídil  nové  ústní  jednání.  Lhůty  k nahlížení  k doplněným podkladů  nikdo 
nevyužil, pro úplnost stavební úřad uvádí že MČ Praha 13, zastoupená místostarostou Petrem Zemanem 
podala  ve  stanovené  lhůtě  vyjádření,  ve  kterém se  uvádí,  že  trvá  na  tom,  že  při  prodeji  pozemků 
budoucímu investorovi byla uvedena v omyl,  protože prodej pozemků, zdůvodnil prodávající – hlavní 
město Praha resp. Magistrát hlavního města Prahy tím, že předmětné pozemky vč. objektu, který je na 
nich umístěn, zůstanou i nadále využívány dle stávajícího účelu. 

Stavební úřad posoudil předložený návrh, zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí a rozhodl tak,  
jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

 Před  zahájením  stavby  bude  umožněno  příslušné  organizaci  provedení  archeologického 
výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením prací.

 Investor je povinen plnit ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů.

Žadateli se připomíná:

Stavební  úřad  po  právní  moci  rozhodnutí  předá  ověřenou  dokumentaci  žadateli,  případně  obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.  Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poučení účastníků:

Proti  tomuto rozhodnutí se lze odvolat  do 15 dnů ode dne jeho oznámení  k Magistrátu hl.  m.  Prahy 
podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal  jeden stejnopis.  Nepodá-li  účastník potřebný počet  stejnopisů,  vyhotoví  je 
správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,  jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší  ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

[otisk úředního razítka]               
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Ing. Tomáš Círus v.r.
vedoucí odboru stavebního

Za správnost vyhotovení: Ing. Zlata Bartošová

Toto  rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 
1000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

A) Účastníci  územního řízení dle § 85 odst. 1 doručení do vlastních rukou:
1. ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI, s.r.o., IDDS: dkmc9jj

sídlo: U půjčovny č.p. 968/5, 110 00  Praha 1-Nové Město
2. Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu

sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28
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B) Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 – doručení veřejnou vyhláškou:
3. ÚMČ Praha 13, úřední deska, Sluneční nám. č.p. 2580/13, Praha 13-Stodůlky, 158 00  Praha 58

C) Dotčené orgány:
4. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město
5. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i

sídlo: Štefánikova č.p. 247/17, 150 00  Praha 5-Smíchov
6. MHMP-OŽP, IDDS: 48ia97h

sídlo: Jungmannova č.p. 29/35, 110 00  Praha 1-Nové Město
7. ÚMČ Praha 13 - DOP, Sluneční nám. č.p. 2580/13, Praha 13-Stodůlky, 158 00  Praha 58
8. ÚMČ Praha 13 - OŽP, Sluneční nám. č.p. 2580/13, Praha 13-Stodůlky, 158 00  Praha 58
9. ÚMČ Praha 13 - vodoprávní úřad, Sluneční nám. č.p. 2580/13, Praha 13-Stodůlky, 158 00  Praha 58
10. ČR-Státní energetická inspekce,, územní inspektorát pro Hlavní město Prahu, IDDS: hq2aev4

sídlo: Legerova č.p. 1825/49, 120 00 Praha 2
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V Praze 20.12.2017   

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"),  podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a 
odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále 
jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 4.9.2017 podali

RD Řepora IV. s.r.o., IČO 03265994, Jasná II 1070/12, 147 00  Praha,
RD Řepora III. s.r.o., IČO 03265846, Jasná II 1070/12, 147 00  Praha,
RD ŘEPORA II. s.r.o., IČO 05240140, Jeremenkova 1160/90a, 140 00  Praha a
RD ŘEPORA s.r.o., IČO 05127122, Jeremenkova 1160/90a, 140 00  Praha,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

s názvem:
„Malá Řepora II - rodinné domy A, B“

(dále jen "stavba"):

na pozemcích parc. č. 151/610, parc. č. 151/611, parc. č. 151/612, parc. č. 151/613, parc. č. 151/614, parc. 
č. 151/615, parc. č. 151/623, parc. č. 151/622, parc. č. 151/621, parc. č. 151/620, parc. č. 151/616, parc. č. 
151/617, parc. č. 151/619, parc. č. 151/618, parc. č. 151/626, parc. č. 151/627, parc. č. 151/628, parc. č. 
151/629, parc. č. 151/630, parc. č. 151/631, parc. č. 151/632, parc. č. 151/633, parc. č. 151/634, parc. č. 
151/635, parc. č. 151/636, parc. č. 151/637, parc. č. 151/638, parc. č. 151/639, parc. č. 151/640, parc. č. 
151/641, parc. č. 151/642, parc. č. 151/643, parc. č. 151/644, parc. č. 151/649, parc. č. 151/665, parc. č. 
151/670, parc. č. 151/666, parc. č. 151/671, parc. č. 151/672, parc. č. 151/673, parc. č. 151/674, parc. č. 
151/667, parc. č. 151/668, parc. č. 151/675, parc. č. 151/676, parc. č. 151/677, parc. č. 151/678, parc. č. 
151/679, parc. č. 151/680, parc. č. 151/681, parc. č. 151/682, parc. č. 151/683, parc. č. 151/684, parc. č. 
151/685, parc. č. 151/686, parc. č. 151/687, parc. č. 151/691, parc. č. 151/692, parc. č. 151/693, parc. č. 
151/694, parc. č. 151/688, parc. č. 151/689, parc. č. 151/664, parc. č. 151/662 v katastrálním území 
Stodůlky se umisťuje:
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- 56 rodinných domů s integrovanou garáží (vč. rozvodů vody a elektro a přípojky splaškové 

kanalizace po pozemku rodinného domu)

U každého domu:

- retenční jímka na srážkové vody

- oplocení

- zpevněné plochy

Umístění  jednotlivých  staveb  na  pozemcích  je  zakresleno  v projektové  dokumentaci  (v  koordinační 
situaci v měřítku 1: 500, výkres č. 3 a v katastrálním situačním výkrese v měřítku 1: 1000, výkres č. 4), 
která bude ověřena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a předána žadateli.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Pozemky určené pro umístění 56 rodinných domů se nachází v jižní části k.ú. Stodůlky, západně 
od  objektu  MAKRA),  v dosud  nezastavěném území  dříve  zemědělsky využívaném.  Stavební 
pozemek se svažuje jihozápadním směrem a má tvar obloukového pásu, jehož vnější hranice na 
východě sousedí s „komunikací V93“ a vnitřní hranice sousedí s komunikací „větev C“. Západní 
hranice  sousedí  s komunikací  „větev  B“.  Na  jižní  straně  bude  parkově  upravený  pás  zeleně 
s retenčními jezírky a chodníčky pro pěší.  území  je rozděleno pomocí 3 obytných ulic („větev 
C1“, „větev C2“ a „větev V1“). Podél severní strany těchto ulic bude vždy umístěn blok řadových 
domů typu „B“ (8+5+5, celkem 18 RD), rodinné domy typu „A“ budou umístěny vždy ve dvojici  
(19 x 2, celkem 36 RD). 

2. Dvoupodlažní rodinné domy s integrovanou garáží budou mít plochou střechu pokrytou kačírkem 
a u každého domu bude terasa. 

3. Dům „A“ bude mít nepravidelný půdorys o maximálních rozměrech 17,0m x 7,5m a bude vždy 
polovinou dvojdomu. Zastavěná plocha domu „A“ bude cca 108,5m. 

4. Dům „B“ bude mít nepravidelný půdorys o maximálních rozměrech 14,6m x 7,7m a bude vždy 
v bloku jako dům řadový. Zastavěná plocha domu „B“ bude cca 92,8m. 

5. Pro  výškové  osazení  jednotlivých  rodinných  domů  bude  úroveň  ±0  vztažena  vždy  k výšce 
podlahy 1.NP a bude záviset na profilaci terénu. Výška atiky střechy všech domů bude +6,6m nad 
touto úrovní (včetně rekuperační jednotky na střeše  bude +7,6m).

6. RD  typu  „A“  (1-12)  budou  umístěny  na  pozemcích  podél  „komunikace  V93“  a  budou 
orientovány kolmo k uliční čáře. Min. vzdálenost mezi čelem garáže a hranicí pozemku bude 3m,  
minimální vzdálenost uličního průčelí každého RD a hranice pozemku bude 6,5m.  

7. RD typu  „A“ (13-16)  budou umístěny na  pozemcích  podél  komunikace  „větev  B“  a  budou 
orientovány kolmo k uliční čáře. Min. vzdálenost mezi  čelem garáže a hranicí pozemku bude 
2,2m, minimální vzdálenost uličního průčelí každého RD a hranice pozemku bude 5,3m.

8. RD typu  „A“ (17-24)  budou umístěny na  pozemcích  podél  komunikace  „větev  C“  a  budou 
orientovány kolmo k uliční čáře. Min. vzdálenost mezi  čelem garáže a hranicí pozemku bude 
2,1m, minimální vzdálenost uličního průčelí každého RD a hranice pozemku bude 5,3m.

9. RD typu „A“ (33-38) budou umístěny na pozemcích podél severní strany komunikace „větev C1“ 
a budou orientovány kolmo k uliční čáře. Min. vzdálenost mezi čelem garáže a hranicí pozemku 
bude 2,1m, minimální vzdálenost uličního průčelí každého RD a hranice pozemku bude 5,3m.

10. RD typu „A“ (44-47) budou umístěny na pozemcích podél severní strany komunikace „větev 
C2“. Min. vzdálenost mezi čelem garáže a hranicí pozemku bude 1,6m, minimální vzdálenost 
uličního průčelí každého RD a hranice pozemku bude 5,3m.

11. RD typu „A“ (53-56) budou umístěny na pozemcích podél severní strany komunikace „větev 
V1“. Min. vzdálenost mezi čelem garáže a hranicí pozemku bude 1,9m, minimální vzdálenost 
uličního průčelí každého RD a hranice pozemku bude 5,3m.

12. RD  typu  „B“(25-32)  budou  umístěny  v  jednom  bloku  na  pozemcích  podél  jižní  strany 
komunikace „větev C1“ a budou orientovány kolmo k uliční čáře. Min. vzdálenost mezi čelem 
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garáže  a  hranicí  pozemku  bude  2,9m,  minimální  vzdálenost  uličního  průčelí  každého  RD a 
hranice pozemku bude 5,7m.

13. RD  typu  „B“(39-43)  budou  umístěny  v  jednom  bloku  na  pozemcích  podél  jižní  strany 
komunikace  „větev  C2“.  Min.  vzdálenost  mezi  čelem garáže  a  hranicí  pozemku  bude  3,4m, 
minimální vzdálenost uličního průčelí každého RD a hranice pozemku bude 5,7m.

14. RD  typu  „B“(48-52)  budou  umístěny  v  jednom  bloku  na  pozemcích  podél  jižní  strany 
komunikace  „větev  V1“.  Min.  vzdálenost  mezi  čelem garáže a  hranicí  pozemku  bude  2,7m, 
minimální vzdálenost uličního průčelí každého RD a hranice pozemku bude 5,3m.

1. Rodinné domy budou mít tyto parametry:
rodinný 
dům 
číslo

pozemek
parc.č.

min. vzdálenost od hranic sousedních pozemků (m) ±0,000
(m n.m.)sever jih východ západ

1P_A1 151/689 0 4,2 6,15; 3 9,88 344,56
2P_A2 151/688 3 0 6,15; 3 9,88 344,56
1P_A3 151/687 0 3 6,15; 3 9,5 344,00
2P_A4 151/686 3 0 6,15; 3 9,5 344,00
1P_A5 151/685 0 3 6,15; 3 9,1 343,45
2P_A6 151/684 4,2 0 6,15; 3 9,1 343,45
1P_A7 151/618 6,15; 3 14,6 4,3 0 342,00
2P_A8 151/619 6,15; 3 14,6 0 3,4 342,00
1P_A9 151/620 6,15; 3 14,6 3,3 0 341,8
2P_A10 151/621 6,15; 3 14,6 0 3,3 341,8
1P_A11 151/622 6,15; 3 13,9 3,3 0 341,62
2P_A12 151/623 6,15; 3 13,9 0 5 341,62
1P_A13 151/610 7,23 0 11,9 2,2; 5,3 340,36
2P_A14 151/611 0 3,5 11,9; 9,4 2,2; 5,3 340,36
1P_A15 151/612 3,5 0 9,4 2,2; 5,3 339,61
2P_A16 151/613 0 4,9 9,4 2,2; 5,3 339,61
1P_A17 151/614 15,5 6,6; 2,8 0 4,1 339,05
2P_A18 151/615 15,7 5,3; 2,36 3,85 0 339,05
1P_A19 151/616 15,86 5,4; 2,1 0 2,95 339,30
2P_A20 151/617 15,86 5,4; 2,1 3,4 0 339,30
1P_A21 151/665, 

151/649, 
151/662

2,25 0 9,25 6,10; 1,6 340,13

2P_A22 151/666 0 3,5 8,25 5,3; 2,6 340,13
1P_A23 151/667 3,5 0 8,95 5,3; 2,15 340,37
2P_A24 151/668 0 3 8,95 5,3; 2,15 340,37
1B_25 151/633 8,1 5,7; 2,95 4,27 0 340,08

2B_26 151/632 8,1 5,7; 2,95 0 0 340,37
2B_27 151/631 8,1 5,7; 2,95 0 0 340,64
2B_28 151/630 8,1 5,7; 2,95 0 0 340,92
2B_29 151/629 8,1 5,7; 2,95 0 0 341,20
2B_30 151/628 8,1 5,7; 2,95 0 0 341,48
2B_31 151/627 8,1 5,7; 2,95 0 0 341,75
3B_32 151/626 8,1 5,7; 2,95 0 4,1 342,03
2L_A33 151/639 5,3; 2,15 18,3 3,3 0 342,00
1L_A34 151/638 5,3; 2,15 14,7 0 3,5 341,89
2L_A35 151/637 5,3; 2,15 11,3 3,5 0 341,23
1L_A36 151/636 5,3; 2,15 7,7 0 3,5 341,10
2L_A37 151/635 5,3; 2,15 9 3,5 0 340,42
1L_A38 151/634 5,3; 2,15 8 0 5,8 340,29
1B_39 151/679 8,75 5,75; 3,4 0 2 341,53
2B_40 151/680 9,75 5,75; 3,4 0 0 341,86
2B_41 151/681 10,75 5,75; 3,4 0 0 342,20
2B_42 151/682 9,1 5,75; 3,4 0 0 342,54
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3B_43 151/683 10,1 5,75; 3,4 2,45 0 342,88
2L_A44 151/694 5,30; 

3,15
8,6 3 0 342,91

1L_A45 151/693 5,3; 1,6 8,8 0 3 342,70
2L_A46 151/692 5,30; 

3,15
8,75 3 0 342,00

1L_A47 151/691, 
151/664

5,3; 1,6 8,65 0 3 341,76

1B_48 151/644, 
151/670

7,5 ; 8,7 5,3; 2,8 0 3,1 341,43

2B_49 151/643, 
151/671

9 5,3; 2,8 0 0 341,86

2B_50 151/642, 
151/672

11 5,3; 2,8 0 0 342,29

2B_51 151/641, 
151/673

12,9 5,3; 2,8 0 0 342,72

3B_52 151/640, 
151/674

14,8 5,3; 2,8 2,4 0 342,92

2L_A53 151678 5,3; 1,87 11,97 3 0 341,55
1L_A54 151/677 5,3; 2,7 11,13 0 3 341,80
2L_A55 151/676 5,3; 1,87 10,45 3 0 342,81
1L_A56 151/675 5,3; 2,7 9,61 0 3,3 342,98

2. Rodinné domy „A“ (1-12) budou dopravně napojeny na „komunikaci V93“, rodinné domy „A“ (13-
16) budou dopravně napojeny na komunikaci „větev B“ a rodinné domy „A“ (17-24) budou dopravně 
napojeny na  komunikaci  „větev  C“.  Rodinné  domy „B“ (25-32)  a  „A“ (33-38)  budou dopravně 
napojeny na komunikaci „větev C1“, rodinné domy „B“ (39-43) a „A“ (44-47) budou napojeny na 
komunikaci  „větev C2“.  Rodinné domy „B“ (48-52) a „A“ (53-56) budou dopravně napojeny na 
komunikaci „větev V1“.

3. Doprava v klidu bude řešena vždy jedním parkovacím stáním v garáži + jedním parkovacím stáním 
na pozemku jednotlivých RD. Pro návštěvníky bude umístěno 12 parkovacích stání (8 jako kolmé 
stání při komunikaci „větev B“ a 4 jako podélné stání podél komunikace „větev C“.

4. Přípojky elektro,  vody,  splaškové kanalizace a  elektronických telekomunikací  budou vybudovány 
dříve, nejpozději současně. U každého rodinného domu:

Rozvod vody bude napojen ve vodoměrné šachtě Ø120cm umístěné před vjezdem do garáže. Přípojka 
kanalizace bude propojena na veřejnou část  v revizní  šachtě  Ø100cm umístěné před vjezdem do 
garáže. Rozvod elektro a elektronické komunikace budou napojeny v kiosku na hranici pozemku před 
domem (pro domy „A“) nebo ve fasádě RD (pro domy „B“). 

5. Srážkové vody ze střech RD budou jímány v akumulačních jímkách (pro dům „A“ o objemu 4,2m3 , 
pro dům „B“ o objemu 3,5m3  ) s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace. U každého RD 
bude jedna jímka, vody z ní budou využívány k zálivce pozemků. 

6. Hlavním zdrojem tepla pro vytápění bude teplovzdušná větrací jednotka s rekuperací tepla umístěná 
v garáži. Kondenzační jednotka pro dohřev vzduchu bude umístěná na střeše domu. Ohřev teplé vody 
bude zajišťovat samostatný elektrický zásobník TV.

7. Vzduchotechnika:  všechny  místnosti  jednotlivých  rodinných  domů  budou  centrálně  větrány  přes 
větrací rekuperační jednotku.

8.  Mezi  jednotlivými  pozemky  určenými  pro  výstavbu  rodinných  domů  bude  umístěno  oplocení 
(pletivo výšky 1,5 m, dřevěná stěna mezi terasami výšky 1,8 m). Prostor před domem v ulici bude bez 
oplocení. U kiosku na hranici pozemku před domem (pro domy „A“) bude záliv pro popelnici. 

9. Na všech pozemcích budou provedeny terénní  úpravy,  zpevněné a zelené plochy.  Úpravy budou  
provedeny tak, aby nedocházelo ke stékání srážkových vod na sousední pozemky. Zpevněná plocha 
vjezdu  do  garáže  bude  ze  zatravňovací  dlažby,  vstupní  chodníček  z betonové  dlažby,  zbývající 
vstupní plocha bude z ekorastru.    
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II. Vydává podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na  stavbu  na  pozemcích  parc.č.  151/375,  151/610,  151/611,  151/612,  151/613,  151/614,  151/615, 
151/623, 151/622, 151/621, 151/620, 151/616, 151/617, 151/619, 151/618, 151/626, 151/627, 151/628, 
151/629, 151/630, 151/631, 151/632, 151/633, 151/634, 151/635, 151/636, 151/637, 151/638, 151/639, 
151/640, 151/641, 151/642, 151/643, 151/644, 151/649, 151/665, 151/670, 151/666, 151/671, 151/672, 
151/673, 151/674, 151/667, 151/668, 151/675, 151/676, 151/677, 151/678, 151/679, 151/680, 151/681, 
151/682, 151/683, 151/684, 151/685, 151/686, 151/687, 151/691, 151/692, 151/693, 151/694, 151/688, 
151/689, 151/664, 151/662 v katastrálním území Stodůlky.

Stavba obsahuje:

- soubor 56 rodinných domů s integrovanou garáží 

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Tomáš Pavlík, č. 
autorizace ČKA 02712, a která po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude předána žadateli. 

2. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem. Doklad o oprávnění dodavatele k provádění 
stavebních nebo montážních prací  a údaje o osobě, která bude zabezpečovat odborné vedení stavby, 
předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) vytyčení prostorové polohy stavby

b) provedení objektu na jímání srážkových vod před jeho zasypáním

c) dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.

5. Při provádění stavby musí být splněny podmínky obsažené:

a) v závazném stanovisku ÚMČ Praha 13 STA, vodoprávní úřad, ze dne 11.102017, zn.VYS 
48258/2017/Ho, zejména:

 - při provádění stavby musí být zabráněno případnému úniku závadných látek do půdy nebo 
jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami

-  povrchy předzahrádek rodinných domů z ekorastru,  včetně vjezdů do garáží,  nesmí  být 
změněny, a to ani v průběhu povolení, provádění i užívání stavby

-  pro  provoz  akumulačních  jímek  bude  vypracován  provozní  řád,  který  bude  obsahovat 
zejména pokyny pro jeho údržbu a intervaly provádění kontrol a údržby. Provozní řád bude 
stavebnímu úřadu předložen při závěrečné kontrolní prohlídce,

b) v závazném  stanovisku  HS  hl.m.  Prahy  ze  dne  11.10.2017,  č.j.  HSHMP  35202/2017, 
zejména:

-  před vydáním stanoviska  orgánu ochrany veřejného zdraví  k užívání  stavby,  resp.  před 
zahájením  užívání  stavby  (nebude  –li  postupováno  dle  §  122  zákona  183/2006  Sb. 
o územním plánování  a stavebním řádu ve znění  pozdějších předpisů),  musí  být  HSHMP 
předložen protokol z měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku (např. vytápění vč. 
venkovních jednotek,  garážová vrata,  přečerpávání),  kterým bude prokázáno nepřekročení  
hygienických limitů stanovených § 11 odst.3 a § 12 odst.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

6. Zařízení staveniště a stavenišťní komunikace nejsou součástí tohoto rozhodnutí.

7. Stavba bude věcně, časově i technicky koordinována se všemi stavbami v dotčeném území, zejména: 
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 "Malá Řepora“, pro kterou bylo vydáno územní rozhodnutí odborem stavebním ÚMČ Praha 

13  dne 29.4.2013 pod spis.zn. OUR 49795/2012/Bar, nabylo právní moci dne 6.6.2013, 
 „Komunikace V 93 a V 94“, pro kterou byla vydána územní rozhodnutí odborem stavebním 

ÚMČ  Praha  13   dne 15.4.2013  pod  spis.zn.  OUR  49810/2012/Bar  a  dne 30.5.2013  pod 
spis.zn. OUR 49808/2012/Bar (nabylo právní moci dne 25.5.2013 a  dne 8.7.2013), 

 „Parcelace,  komunikace  C1,  C2,  V1  a  technická  infrastruktura“, pro kterou  bylo  vydáno 
územní rozhodnutí odborem stavebním ÚMČ Praha 13   dne 7.8.2017 pod spis.  zn.: OUR 
03662/2017/Ja, nabylo právní moci dne 26.8.2017,

 „Malá Řepora II – komunikace C1,C2,V1“ zn. VYS 43966/2017/Se,
 „Malá Řepora“ – vodní díla, zn.VYS 43968/2017/Ho

8. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného na žádost stavebníka, 
podanou  příslušnému  stavebnímu  úřadu.  Stavba  může  být  zkolaudována  až  po  kolaudaci  staveb 
uvedených v bodě 7.

9. Bude zahájena příprava výstavby školy v ploše VV předmětného území ve spolupráci mezi investory 
a městskou částí Praha – Řeporyje. 

10. Při závěrečné kontrolní prohlídce staveb budou předloženy předepsané doklady a dále: 

- doklad o předání geometrického zaměření stavby na IPR (Vyšehradská 57, 128 00, Praha 2, budova 
C areálu Emauzy),

- projekt skutečného provedení stavby pro jednotlivé domy, včetně situace na pozemku a umístění 
inženýrských sítí,

- doklady o průběžné evidenci a o uložení odpadů ze stavební činnosti,

- prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. od stavebního podnikatele provádějícího stavbu,

- stanovisko ÚMČ Praha 13 OŽP.

11. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

RD ŘEPORA s.r.o., Jeremenkova 1160/90a, 140 00  Praha
RD ŘEPORA II. s.r.o., Jeremenkova 1160/90a, 140 00  Praha
RD Řepora III. s.r.o., Jasná II 1070/12, 147 00  Praha
RD Řepora IV. s.r.o., Jasná II 1070/12, 147 00  Praha

Odůvodnění:

Dne 4.9.2017 podal  žadatel  žádost  o  vydání  společného rozhodnutí.  Uvedeným dnem bylo  zahájeno 
společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky 
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 29.9.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 18.10.2017.

V průběhu řízení došlo k zapsání pozemků vzniklých dělením pozemků ( rozhodnutí o dělení a scelování 
pozemků OUR 03662/2017/Ja) parc.č. 151/1, 151/959, 151/247 k.ú. Stodůlky, na kterých se oznamovalo 
zahájení řízení, do katastru nemovitostí a rodinné domy se tedy umisťují na těchto nových pozemcích. 

Projektovou dokumentaci zpracovali:

zodpovědný projektant: Ing.arch. Tomáš Pavlík, č. autorizace ČKA 02712

zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace:
 statika STATIKON Solutions s.r.o.

Ing. Petr Žalský Ph.D., č. autorizace ČKAT 0009648
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 požárně bezpečnostní řešení Ing. Jaroslava Košťálová
 zdravotechnika CEDE studio s.r.o., Ing. Martina Kreslová
 elektroinstalace Ing. Pejsarová Hana, 

Ing. Jiří Mašík, č. autorizace ČKAT 0007187
 VZT, vytápění CEDE studio s.r.o., Ing. Jan Stodola

Ing. Martin Pekárek, č. autorizace ČKAT 0008498 
součástí projektové dokumentace jsou zejména:

 Akustická studie č. AS003/2017 z 24.4.2017, SQZ, s.r.o., Ing. Irena Dušková
 Akustická studie č. AS003/2017 - Doplnění č.2 z 30.8.2017, SQZ, s.r.o., Ing. Irena Dušková
 Akustická studie č. AS003/2017 - Doplnění č.1 z 11.7.2017, SQZ, s.r.o., Ing. Irena Dušková
 Průkaz energetické náročnosti budovy pro jednotlivé typy RD, 
 Stanovení radonového indexu stavebního pozemku ze dne 12.12.2016, RNDr. Oldřich Froňka 

(střední)
 Studie  oslunění  a  denního  osvětlení  ze  dne  23.11.2016,  Dalea  s.r.o.,  Petr  Polanecký,  Martin 

Stárka

Popis stavby:

Pozemky určené pro umístění  56 rodinných domů se nachází  v jižní  části  k.ú.  Stodůlky,  západně od 
objektu MAKRA,  v dosud nezastavěném území  dříve zemědělsky využívaném.  Stavební  pozemek  se 
svažuje jihozápadním směrem a má tvar obloukového pásu,  jehož vnější  hranice na východě sousedí 
s „komunikací  V93“  a  vnitřní  hranice  sousedí  s komunikací  „větev  C“.  Západní  hranice  sousedí 
s komunikací  „větev  B“.  Na  jižní  straně  bude  parkově  upravený  pás  zeleně  s retenčními  jezírky  a 
chodníčky pro pěší. Stavební pozemek je rozdělen pomocí tří obytných ulic („větev C1“, „větev C2“ a 
„větev V1“). Podél severní strany těchto ulic bude vždy umístěn blok řadových domů typu „B“ (8+5+5,  
celkem 18 RD),  rodinné domy typu  „A“ budou umístěny vždy ve dvojici  (19 x 2,  celkem 36 RD). 
Dvoupodlažní zděné domy budou nepodsklepené a budou mít plochou střechu.

Hlavním zdrojem tepla  pro  vytápění  bude  teplovzdušná  větrací  jednotka  s rekuperací  tepla  umístěná 
v garáži. Kondenzační jednotka pro dohřev vzduchu bude umístěná na střeše domu. Ohřev teplé vody 
bude zajišťovat samostatný elektrický zásobník TV.

Stavby rodinného domu  budou napojeny na  stávající  přípojky elektro,  vody,  splaškové  kanalizace  a 
telefonu. Srážkové vody budou svedeny do jímky na srážkové vody, s přepadem na terén. 

Garáž pro jedno vozidlo bude integrovaná v rodinném domě, druhé parkovací stání bude na zpevněné 
ploše před domem. 

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a  dotčenými  orgány  a  zjistil,  že  jejím  uskutečněním  nebo  užíváním  nejsou  ohroženy  zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací:

Stavební úřad ověřil, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a 
vyhovuje  obecným  požadavkům  na  využívání  území.  Záměr  je  z  hlediska  prostorového  i  hlediska 
funkčního uspořádání v souladu s Územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy, schváleným usnesením 
Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999  a vyhl.č.  32/99 Sb.hl.m. Prahy  o závazné části  
územního plánu hl.m.  Prahy,  ve znění  pozdějších změn,  včetně  změny Z1000/00 -  OOP č.6/2009 s 
účinností od 12.11.2009, neboť plocha dotčená navrženým záměrem je určena pro funkční využití „OV“ 
–  všeobecně  obytné s koeficientem míry  využití  území  „C“ a  žadatel  prokázal  soulad  s vyhláškou 
výpočtem předepsaných regulativů  hrubé  podlahové plochy  a  koeficientu zeleně.  Soulad projektové 
dokumentace s předepsanou mírou využití území byl prokázán výpočtem i graficky. 

Při  posouzení  záměru  z hlediska  souladu s územně  plánovací  dokumentací  –  posouzení  míry  využití 
území – byla pro výpočet stanovených koeficientů využita kapacita funkční plochy sousedních pozemků  
parc.č.  151/594  a  151/368  v k.ú.  Stodůlky.  Vlastníci  těchto  pozemků  vyslovili  s tímto  souhlas  a 
v budoucnosti budou respektovat výpočet pro své pozemky.
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Daná lokalita je dle oddílu 12, odst. 7 – Opatření obecné povahy č. 6/2009, součástí území Západního  
města, ve kterém platí podmíněnost výstavby vázaná na realizaci ulice Jinočanské, nové komunikace s 
pracovním názvem „větev 71“ a rekonstrukci komunikace Jáchymovské.  Stavební úřad konstatuje, že  
realizace komunikace Jinočanská je ukončena, nová větev V 71 je zčásti  zprovozněna a rekonstrukce 
komunikace  Jáchymovská  je  též  dokončena.  Výstavba  v  této  lokalitě  je  sice  v  území  s  touto 
podmíněností, ale není na výstavbě Jinočanské spojky a ani na komunikaci s názvem větev V71 dopravně  
závislá  a  bude  napojena  na  komunikace  V94 a  V94.  Stavební  úřad  pro  úplnost  uvádí,  že  záměry  s 
názvem:  „Komunikace  V93  a  V94  -1.  etapa“  (spis.  zn.  OUR  49810/21012  dne  15.  4.  2013), 
„Komunikace V93 a V94 -2. etapa“ (spis. zn. OUR 49808/2012/Bar dne 30.5.2013) a „Malá Řepora“ 
(spis  zn.  OUR 49795/2012/Bar  dne  29.4.2013)  situované  v  předmětné  rozvojové  lokalitě  s  názvem 
Řeporyje – sever byly umístěny a následně povoleny. Všechny tyto záměry jsou věcně i časově v celé  
lokalitě koordinovány a v současné době jsou postupně realizovány.

Na základě posouzení možného vlivu záměru na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku daného 
místa  a  oblasti  s  ohledem  na  zachování  významných  krajinných  prvků,  zvláště  chráněných  území,  
kulturních dominant  krajiny,  harmonického měřítka a vztahů v krajině, došel příslušný orgán ochrany 
přírody k závěru, že umístěním výše uvedené stavby nemůže být snížen či změněn krajinný ráz.

Záměr  nezasahuje  na  území  žádné  evropsky  významné  lokality  ani  ptačí  oblasti,  rovněž  v  okolí  
se nenacházejí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, které by mohly být s ohledem na charakter 
záměru významně ovlivněny.

Podle posouzení  příslušného dotčeného orgánu záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č.  
289/1995 Sb., o lesích, zájmy chráněné zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ani zájmy chráněné 
zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Předložený záměr  nevyžaduje  posouzení  dle  zákona č.  100/2001 Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní 
prostředí, v platném znění.

Stavbou  dle  předložené  dokumentace  je  dotčen  zemědělský  půdní  fond  č.  parc,  151/1  a  151/247 
v k.  ú.  Stodůlky.  Pro navrhovaný záměr  vydal  příslušný orgán státní  správy na úseku ochrany ZPF  
souhlas s odnětím předmětných pozemků ze ZPF.

Posouzení  souladu  s požadavky  nařízení  č.  10/2016  Sb.  hl.  m.  Prahy,  kterým  se  stanovují  obecné  
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební  
předpisy):

Stavební úřad posoudil soulad stavby s požadavky nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, Pražské stavební 
předpisy, se závěrem, že stavba je s tímto nařízením v souladu, a to zejména s těmito články:

§ 2 Pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) areálem  část  území  nečleněná  veřejnými  prostranstvími,  jednoúčelově  využívaná  se  zvláštním 
režimem. Plocha zastavění rodinnými domy A,B je řešena jako jeden celek.

§ 7 Míra využití území k zastavění
vychází z platného územního plánu, kde je pro území stanoven kód C

§ 11 Obecné zásady vymezování pozemků a veřejných prostranství
(1) Při vymezování pozemků v místech umísťovaných obytných ulic  C1,C2,V1 je vymezení veřejných 
prostranství odpovídajících charakteru území,  kde je uliční  prostranství  řešené v rámci obslužné ulice 
Uliční prostranství je zvětšeno o volné vstupní předprostory bez oplocení a vjezdových bran u rodinných 
domů.

§ 12 Vymezení uličního prostranství (uliční čára a bloky)
Uliční  čára je stanovena podél  větve V93 hranou chodníku u komunikace. Ve větvi  C je uliční čára  
stanovena  šířkou obytné  ulice  založenou samostatnou dokumentací  „Malá  Řepora  komunikace  větev 
A+B+C“ z března 2012,  šířka se  pohybuje  kolem 10,5m s pěší  prostupností  do zeleného pásu.  Nově 
vzniklé ulice C1,C2,V1 mají založené uliční čáry podle § 13d)  jako přístupové ulice s nejnižší mírou 
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významu v systému veřejných prostranství města, určené zejména pro místní obsluhu území a na základě  
tohoto paragrafu byla stanovena šířka podle § 14 odst.1písm.d jako přístupové obytné ulice o šířce 8m.

§ 13 Urbanistické typy ulic
d) Obytné ulice C1,C2,V1 jsou navrženy v duchu  nejnižší míry významu systému veřejných prostranství 
města a jsou určené hlavně pro místní obsluhu území.

§ 14 Šířky uličních prostranství

(1) Nestanoví‐li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst. 2 jinak, musí být při vymezování  

nových ulic šířka uličního prostranství u jednotlivých urbanistických typů ulic podle § 13 alespoň:
d) 8 m u přístupových ulic. Ulice C1,C2,V1 mají základní šířku 8m. Jedná se o přístupové komunikace  
k rodinným domům a jsou řešené jako neprůjezdné.

§ 15 Pozemky určené k zastavění 

(1)  nově  navrhovaná  parcelace  vymezila  parcely  tak,  aby  ke  každé  byl  zajištěn  přístup  z  uličního 
prostranství s parametry odpovídající budoucímu využití. 

(2) dělení pozemků odpovídá vedení uliční čáry

§ 16 Standard veřejných prostranství
(1)  nově  navrhované  ulice  jsou  navrženy  jako  obytné  ulice,  kde  je  pohyb  chodců  a  aut  bez  
upřednostněného režimu.
(4) v nově navrhovaných obytných ulicích C1,C2,V1 je umístěno veřejné osvětlení

§ 17 Požadavky na dopravní infrastrukturu a dopravní vybavenost
(5) nově budované komunikace –obytné ulice C1,C2,V1 jsou řešeny jako zóny s omezenou rychlostí se 
smíšeným provozem 

§ 18 Požadavky na technickou infrastrukturu a technickou vybavenost
(1) Sítě techn. Infrastruktury jsou umístěné v uličním prostranství C1,C2,V1
(2) Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací jsou umístěné pod terénem.
(4) Zařízení technické infrastruktury jsou umístěné pod terénem.

§ 19 Požadavky na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury
(1) Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury jsou navrženy podle normy ČSN 736005 a splňují 
minimální vodorovné vzdálenosti při souběhu, minimální svislé vzdálenosti při křížení a minimální krytí 
podle normy uvedené v § 84.

§ 20 Obecné požadavky na umisťování staveb
(1)při umístění staveb komunikací se vycházelo z konceptu navrhované zástavby v kombinaci řadových 
domů v kombinaci s dvojdomy. Parcelace a dělení parcely vychází ze zpracované studie zastavění.

§ 21 Stavební čára
c) volná, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku;
1. jejíž zástavba může libovolně ustupovat a
Podél V93,větve B a větve C kde jsou umístěny rodinné dvojdomy je stavební čára založena hranou 
garáží.
2. která může být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná.
V nových obytných ulicích je založena stavební čára v místě řadových domů jako souvislá.

§ 22Umisťování staveb s ohledem na uliční a stavební čáru
b) v území, kde nejsou založena uliční prostranství, se uliční čára a typ bloku odvozuje z územní studie,
popřípadě se vymezuje v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Uliční prostranství byla založena 
územním a stavebním povolením na komunikaci v93 a infrastrukturu území.

§ 25 Výšková regulace
(2) Výškové hladiny určují minimální a maximální regulovanou výšku budov a stanovují se takto:
b) hladina II 0 m – 9 m,
v areálu jsou navrženy rodinné domy o dvou podlažích s max. výškou 7,55m(odkouření kotle a tepelné 
čerpadlo)atika je ve výšce 6,6m

§ 29 Odstupy staveb a pravidla pro výstavbu při hranici pozemku
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(2) Nestanoví‐li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst. 2 jinak, musí být odstup stavby od 

hranice sousedního pozemku minimálně 3 m. Požadavek se neuplatní:
mezi pozemky v rámci společně řešeného celku, ve většině území je odstup od hranice pozemků mezi  
sousedními  pozemky  min.3m.V  ojedinělých  případech  např.  u  domu  na  parcele  52,39,43  je  odstup 
zmenšen mezi 2,4-2m tak, aby skladba celku zůstala celistvá a zachovala si navržený systém zastavění,  
kde se střídají řadové domy s dvojdomy. 

§ 30 Požadavky na oplocení
Oplocení společně řešeného celku je navrženo jako průhledné z do výšky 1,5m z poplastovaného pletiva 
do sloupků. V místech společné hranice kde na sebe navazují domy je navržena optická dřevěná dělící  
stěna do výšky 2m s přisazenou částí prázdného gabionového koše s vrostlou zelení pro zvýšení intimity 
zahrad.

§ 31 Napojení na komunikace
pozemky jsou napojeny na kapacitně vyhovující  připojení  na pozemní  komunikaci  C1,C2,V1.Ostatní 
připojení je  řešeno ze stávajících komunikací  V93,větev B,1 a z větve C.

§ 32 Kapacity parkování jsou navržené v souladu s Pražskými stavebními předpisy zóna  08
podrobněji popsáno v Souhrnné techn. zprávě oddíl B.4

§ 35 Obecné požadavky.

Každé připojení nově umístěných domků (parcel) na vodovod pro veřejnou potřebu a energetická vedení 
jsou navrženy jako samostatně uzavíratelné.
Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody jsou přístupná a budou trvale označená.

§ 37 Likvidace odpadních vod, žumpy a malé čistírny
(1) Navrhované parcely jsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu
(2) Navrhované parcely jsou napojené (každá samostatně) na kanalizaci jednou kanalizační přípojkou

§ 38 Hospodaření se srážkovými vodami
(1) písm. b)  dle provedeného  IGP bylo prokázáno, že není možné uvažovat se  vsakováním srážkových 
vod,  na  pozemcích  rodinných domů  je  navržena  retenční  nádrž  s možným zaléváním a  s případným 
přepadem do navrženého systému odvodu dešťových vod pro celé území Malé Řepora .

§ 40 Obecné požadavky
Stavba  komunikaci  je  navržena  podle  platných  norem,  zaměření  stávajícího  stavu,  geologického 
průzkumu a dopravním požadavkům na zatížení podle zatřídění komunikace.

§ 48 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody
(1) Vodovodní přípojka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní vodovod pitné vody nejsou 
propojeny s jiným zdrojem vody. Vodovodní přípojka –podrobné řešení viz. oddíl A4.h), A.5 a B.1. h),  
B.3.a) b)
(Potrubí vodovodní přípojky je uloženo do nezámrzné hloubky.  Vedeni přípojek v místech dešťového 
příkopu je uloženo v nezámrzné hloubce a je doloženo v situaci C.7

§ 49 Kanalizační přípojky, žumpy a vnitřní kanalizace
(1) Potrubí kanalizační přípojky je uloženo do nezámrzné hloubky. B.3.
a)b)  Vedeni  přípojek  v místech  dešťového  příkopu  je  uloženo  v nezámrzné  hloubce  a  je  doloženo 
v situaci C.9

§ 53 Obecné požadavky
(1) Stavby komunikací jsou navrženy tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost jejich uživatelů ani uživatelů  
okolních staveb. Při provádění stavby nebude docházet k nepřiměřenému omezování
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technické infrastruktury a požárním zařízením nad 
míru obvyklou.
(2)Požadavky týkající se bezbariérového užívání staveb je zpracováno podle příslušných předpisů  a je 
popsáno v oddíle souhrnné zprávy B.4.
(3) Veřejná prostranství a pozemní komunikace nebudou používána jako staveniště.

Stavební  úřad  dále  ověřil,  že  projektová  dokumentace  je  úplná  a  je   zpracována  v souladu 
s vyhl.č.499/2006 Sb. 
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Umístění  stavby  je  v souladu  se  schválenou  územně  plánovací  dokumentací  a  vyhovuje  obecným 
požadavkům  na  využívání  území.  Projektová  dokumentace  stavby  splňuje  obecné  požadavky  na 
výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Doložené doklady:
 smlouva o právu provést stavbu (nazvanou „Malá Řepora II – rodinné domy A, B“) na pozemku 

parc.č.151/247 v k.ú. Stodůlky ze dne 30.5.2017  
 a společnostmi  RD ŘEPORA s.r.o., RD ŘEPORA II 

s.r.o., RD ŘEPORA III s.r.o., RD ŘEPORA IV s.r.o., (stavebníci)
 smlouva o právu provést stavbu (nazvanou „Malá Řepora II“) na pozemku parc.č.151/368 v k.ú. 

Stodůlky  ze  dne  31.10.2017   
 

 a společnostmi  RD ŘEPORA s.r.o., 
RD ŘEPORA II s.r.o., RD ŘEPORA III s.r.o., RD ŘEPORA IV s.r.o., (stavebníci)

 dohoda o spolupráci mezi společností RD ŘEPORA s.r.o., RD ŘEPORA II s.r.o., RD ŘEPORA 
III s.r.o., RD ŘEPORA IV s.r.o., ze dne 20.9.2016

  
  

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 
 

 
 

vyjádření správců a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů:
 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 22.3.2017, č.j. HSAA- 

3573-3/2017
 závazné stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 11.10.2017, č.j. HSHMP 35202/2017 
 sdělení MHMP – odbor památkové péče, ze dne 1.2.2017, č.j. MHMP 157433/2017
 závazné  stanovisko  MHMP  –  odbor  „Kancelář  ředitele  Magistrátu“,  oddělení  krizového 

managementu, č.j. MHMP 280423/2017, ze dne 21.2.2017
 závazné  stanovisko  MHMP  –  odbor  ochrany  prostředí,  ze  dne  28.2.2017,  č.j.MHMP 

304827/2017
 sdělení MHMP – odbor ochrany prostředí, ze dne 10.8.2017, č.j. MHMP 1270274/2017
 vyjádření MHMP – odbor územního rozvoje, ze dne 7.2.2017, č.j. MHMP 174511/2017
 závazné stanovisko ÚMČ Praha 13 – odbor životního prostředí, ze dne 6.2.2017, zn. OŽP/P13-

04886/2017
 souhlas ÚMČ Praha 13 – odbor životního prostředí, ze dne 7.8.2017, zn. OŽP/P13-38468/2017 – 

souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF
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 závazné stanovisko ÚMČ Praha 13 – odbor stavební jako vodoprávní úřad, ze dne 11.10.2017, 

zn. VYS 48258/2017/Ho
 závazné  stanovisko  ÚMČ  Praha  13  –  odbor  dopravy,  ze  dne  26.7.2017,  spis.zn.  S/P13-

35989/2017

Stanoviska, smlouvy vlastníků/správců technické infrastruktury:
 PREdistribuce 

-  smlouva  o  smlouvě  budoucí  o  připojení  lokality  na  napěťové  hladině  NN č.  8831308762 
uzavřená dne 9.2.2017
-  dodatek  č.1  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  připojení  lokality  na  napěťové  hladině  NN  č. 
8831308762 ze dne 21.6.2017

 UPC Česká republika s.r.o.
-  smlouva  o  vybudování  sítě  elektronických  komunikací  v obytném  komplexu  rodinných  a 
řadových rodinných domů Malá Řepora

 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
-  stanovisko  k dokumentaci  záměru  „Malá  Řepora  II  –  parcelace  a  přípojky  inž.  sítí“,  k.ú.  
Stodůlky ze dne 21.10.2016
- stanovisko k dokumentaci záměru „Malá Řepora II – obytné ulice C1, C2, V1, řady a přípojky 
inž. sítí“, Praha 13 ze dne 20.10.2016

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
- vyjádření k dokumentaci „Malá Řepora II – komunikace C1, C2, V1 a technická infrastruktura“ 
ze dne 31.1.2017

 prohlášení žadatelů (= investorů) o neexistenci sítí/zařízení níže uvedených společností, vydané  
na  základě  znalosti  dotčeného  území  (vyplývající  ze  současné  realizace  staveb  v předmětné 
ploše)

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z této úvahy: 

Okruh účastníků  společného řízení  byl  stanoven v souladu s ustanovením  § 85  a   §  109 stavebního 
zákona a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

RD Řepora IV. s.r.o., RD Řepora III. s.r.o., RD ŘEPORA II. s.r.o., RD ŘEPORA s.r.o., jsou hlavními 
účastníky ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 85 odst 1 písm. a), § 109 písm. 
a) stavebního  zákona,  neboť  jsou  stavebníkem a  žadatelem o  vydání  rozhodnutí  ve  věci  územního 
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení a tímto jim vzniká oprávnění umístit a uskutečnit  
stavbu. 

Účastníkem územního řízení je dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona rovněž obec – hl. m. Praha 
zastoupená Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Podle § 85 odst. 2 je účastníkem vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr  
uskutečněn a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám 
na nich, mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena, a také osoby, o kterých tak stanoví zvláštní  
právní předpis.
Právo provést stavbu na pozemku parc.č. 151/247 v k.ú. Stodůlky prokázal stavebník „Smlouvou o právu 
provést stavbu“ ze dne 30.5.2017 uzavřená mezi  

společnostmi RD ŘEPORA s.r.o., RD ŘEPORA II s.r.o., RD ŘEPORA III s.r.o., 
RD ŘEPORA IV s.r.o., (stavebníci).
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Zvláštními zákony jsou v tomto případě zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, podle něhož mohou být účastníky řízení za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská 
sdružení, která mají  v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny,  za předpokladu, že je vedeno 
správní  řízení,  při  němž mohou být  dotčeny zájmy ochrany přírody a  krajiny chráněné podle  tohoto 
zákona. Stavební úřad oznámil dne 20.10.2017 informaci občanským sdružením o zahajovaném řízení.  
Ve stanovené lhůtě se k účasti v řízení přihlásilo občanské sdružení Zdravý domov.

Zvláštním zákonem je také zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
který v § 18, odst. 1 písm. h) obsahuje oprávnění městské části vystupovat jako účastník územního řízení  
v těch  řízeních,  v nichž  se  vydává  územní  rozhodnutí  podle  zvláštního  právního  předpisu  (stavební 
zákon) na území městské části. 

Stavební úřad určil s ohledem na uvedená ustanovení stavebního zákona jako účastníky společného řízení 
také:

         
 
 

 

 

Okruh  účastníků  stavebního  řízení  dle  §  109  písm.  d),  e),  f),  g) stavebního  zákona  byl  stanoven 
s ohledem  na  umístění  stavby,  zejména  její  orientace  k okolním  stavbám  a  odstupům  od  hranic 
sousedních  pozemků  a  staveb.  Tito  účastníci  řízení  mají  vlastnická  nebo  jiná  práva  k pozemkům a 
stavbám na nich a jejich práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Stavební úřad vyhodnotil, že jde o 
totožné osoby, které jsou výše uvedeny jako účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (kromě MČ 
Praha Řeporyje).

Stavební  úřad  oznámil  zahájení  společného  řízení  známým účastníkům řízení a  dotčeným orgánům. 
Současně  podle  ustanovení  § 112  odst. 2  stavebního  zákona  upustil  od  ohledání  na  místě  a  ústního 
jednání,  protože  jsou  mu  dobře  známy poměry  v  území  a  žádost  poskytuje  dostatečný  podklad  pro 
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Ve  stanovené  neuplatnili  účastníci  žádné  návrhy  a  námitky  a  ani  se  nevyjádřili  k podkladům 
rozhodnutí.  Právo  nahlížet  do  podkladů  rozhodnutí  využil  účastník  Zdravý  domov,  občanské 
sdružení.

Stavební  úřad  rozhodl,  jak  je  uvedeno  ve  výroku  rozhodnutí,  za  použití  ustanovení  právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Stavebníkovi a dodavateli se připomíná:

 Stavební  úřad  po  dni  nabytí  právní  moci  výroku  o  povolení  stavby  zašle  žadateli  jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. 

 Stavebník  je  povinen  štítek  před  zahájením stavby umístit  na  viditelném místě  u  vstupu  na 
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; 
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

 Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

 Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo 
právní moci.

 Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
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 Při realizaci stavby bude stavebník respektovat povinnosti plynoucí ze zákona č.114/1992 Sb. o  
ochraně  přírody  a  krajiny  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  bude  postupováno  v souladu  s  
ČSN839061 Technologie vegetačních úprav – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při  
stavebních činnostech.

 Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových vod nebo podzemních vod závadnými 
látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanismy budou zajištěny 
tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.

 Odpady  ze  stavby  budou  zařazeny  podle  druhu  a  kategorií,  tříděny  a  odstraněny  způsobem 
stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Před podáním žádosti o kolaudační souhlas je  
potřeba doložit způsob likvidace k žádosti o vyjádření ÚMĆ Praha 13 - odbor životního prostředí.

 Při  provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti  práce a technických 
zařízení, zejména dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

 Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací,  ve  znění  pozdějších  předpisů. 
Konkrétně se jedná o limity stanovené např. pro hluk ze stavební činnosti apod.

 Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy. Zahájení prací musí být tedy oznámeno 
Archeologickému ústavu AV ČR (podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči).  

 V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností 
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž  
vlastnosti  z hlediska  způsobilosti  stavby pro  navržený  účel  zaručují,  že  stavba  při  správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou 
odolnost  a  stabilitu,  požární  bezpečnost,  hygienu,  ochranu  zdraví  a  životního  prostředí, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu  
tepla  -  § 156 odst.1 stavebního zákona.

 Při provádění stavby vyžadující stavební povolení musí být v souladu s § 157 stavebního zákona 
veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

 Při  provádění  stavby  budou  respektovány  podmínky  uplatněné  vlastníky  a  správci  veřejné 
technické  infrastruktury.  Před  zahájením  prací  na  stavbě  je  nutné  zajistit  vytýčení  polohy 
podzemních sítí a dbát, aby nedošlo k jejich poškození. 

 Při  manipulaci  s prašným  materiálem  budou  aplikována  účinná  opatření  k minimalizaci 
zatěžování okolí prachem. 

 Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.

 Mezideponie  prašného  materiálu  budou  plachtovány  nebo  kropeny  tak,  aby  jejich  povrch 
nevysychal.

 Budou používány výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity 
podle platné legislativy pro emisní zdroje.

 Před  výjezdem  nákladních  aut  z prostoru  staveniště  na  veřejné  komunikace  bude  v případě 
potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. 

 Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, bude neprodleně provedeno očištění  
komunikace.

 Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto stavebního povolení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává podle ustanovení § 82 odst.2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 
potřebný počet  stejnopisů,  vyhotoví  je správní  orgán na náklady účastníka.  Odvoláním lze  v souladu 
s ustanovením § 82 odst.1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky, za podmínek stanovených 
v ust. § 115 odst. 4.

 
 

 Ing. Tomáš Círus
vedoucí stavebního odboru

 Za správnost vyhotovení: Ing. Markéta Drahošová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. b) ve 
výši 5000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 10000 Kč, 
celkem 16000 Kč byl zaplacen.

 

-
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V Praze dne 19.10.2016    

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"),  podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků,  ve  stavebním  řízení  přezkoumal  podle  § 108  až  114  stavebního  zákona  žádost  o stavební 
povolení, kterou dne 22.4.2016  podala a dne 18.8.2016 doplnila společnost

CENTRAL GROUP 15. investiční a.s., IČ 28480449, Na strži 1702/65, 140 00  Praha 4,
kterou zastupuje CENTRAL GROUP a.s., IČ 24227757, Na strži 1702/65, 140 00  Praha 4

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle  §  115  stavebního  zákona a  § 18c vyhlášky  č.  503/2006  Sb.,  o  podrobnější  úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

Bytový dům, venkovní úpravy včetně zařízení staveniště

v rámci stavby:

„ Novostavba bytového domu Janského 2257/12“ 
Praha 5, při ulici Janského a Klausova

(dále  jen  "stavba")  na  pozemcích  parc.  č.   2339/98,  2339/99,   2339/179,  2342/58   a   2342/322  v  
katastrálním území Stodůlky.

Stavba obsahuje:
- bytový dům
- venkovní úpravy
- zařízení staveniště
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Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba    bude   provedena   podle   projektové   dokumentace,  kterou   vypracovala    společnost  

CENTROPROJEKT GROUP a.s.,  IČ 26907241 ,   Štefánikova 167, Zlín,  generální  projektant ing.  
Josef Knotek, ČKAIT1300022,  která  se  jako  součást  tohoto  rozhodnutí  předává  po  jeho 
nabytí právní moci stavebníkovi.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavba bude  prováděna stavebním  podnikatelem.  Doklad o oprávnění  stavebního podnikatele  k 
provádění  stavebních  nebo   montážních  prací  předloží   stavebník   stavebnímu  úřadu   nejméně  
15 dnů před zahájením stavebních prací.

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) po vytyčení prostorové polohy stavby
b) před zahájením výkopových prací
c) po dokončení hrubé spodní stavby
d) po dokončení hrubé stavby
e) po dokončení hrubých rozvodů instalace a osazení výplní fasádních otvorů

5. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.

6. Stavebník   předloží    stavebnímu úřadu  ke  konečnému   odsouhlasení   vzorky   barev,   popřípadě 
materiálů,  které   budou   použity  pro  nátěry   omítek  budov a oznámí 10 dní  předem termín  
zahájení  provádění nátěrů fasád. 

7. Stavba  bude  věcně  a  časově  koordinována  se  stavbami  komunikací  a  inženýrských  sítí  v rámci 
stavby„ Novostavba bytového domu Janského 2257/12“, tak, aby tyto stavby podmiňující užívání 
povolované stavby byly dokončeny před vydáním kolaudačního souhlasu pro povolovanou stavbu.  

8. Bude   zabezpečena   věcná,  časová  i   technická   koordinace  povolované    stavby    se  stavbou  
podle  předepsané koordinace TSK  hl.  m.  Praha,  č.akce:.2010-1025-02973 KLAUSOVA 2541, 
optické připojení objektu P13.

9. Stavba může být užívána  pouze  na  základě  kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas 
nebo  při  závěrečné  kontrolní  prohlídce  stavebník  kromě  dokladů  stanovených  §  122  odst.  1 
stavebního  zákona a částí B přílohy č.12 k vyhlášce č.503/2006 Sb., dále předloží:
 doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné
 potvrzení  o  předání  dokumentace  polohopisného a  výškového zaměření  stavby ve výškovém 

systému Balt p.v.  na IPR hl.m.Prahy, Fond informací o území, oddělení IMIP, Vyšehradská 57,  
128 00, Praha 2 (objekt "C" areálu Emauzy - přístup z ulice Na Moráni proti Václavské ulici) –  
správci jednotné digitální mapy

 definitivní dopravní značení, odsouhlasené ÚMČ Praha 13-DOP
 potvrzení o provedení archeologického výzkumu
 protokol z měření  z celkového provozu bytového domu, a to jak z provozu stacionárních zdrojů 

hluku ( např. vzduchotechnika, vytápění vč. konvektorů s ventilátory, chlazení, výtahy, garážová 
vrata),  tak  i  z vlastního  provozu  (  např.  provoz  v hromadných  garážích,  provoz  nebytových 
prostor – kupř. pizzerie), kterým bude prokázáno nepřekročení hygienických limitů stanovených 
§ 3, § 11 odstavcem 3), a  § 12 odstavcem 3) nařízení vlády č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví  
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 protokol  o  měření  a  zaregulování  vzduchotechnických  zařízení,  který  prokáže  dodržení 
projektových parametrů ( např. průtočná množství vzduchu, teplota).

10. Doba   užívání  ploch  a  objektů    zařízení   staveniště  je  vymezena   termínem  6  měsíců  po 
závěrečné kontrolní prohlídce této stavby.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje  rozhodnutí správního orgánu:

CENTRAL GROUP 15. investiční a.s., Na strži 1702/65, 140 00  Praha 4

Odůvodnění:

Dne 22.4.2016 podal zástupce stavebníka žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,  
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl stavebník vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
18.8.2016.
Stavební  úřad  oznámil  zahájení  stavebního  řízení  známým  účastníkům řízení  a  dotčeným orgánům. 
Současně  podle  ustanovení  § 112  odst. 2  stavebního  zákona  upustil  od  ohledání  na  místě  a  ústního 
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení  
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 
Vzhledem ke skutečnosti, že řízení se týká velkého počtu účastníků řízení, je řízení vedeno podle ust. §  
144 odst. 2 a 6 správního řádu tzn. veřejnou vyhláškou s tím, že stavebníkovi a vlastníkovi stavby se 
podle ust. 115 odst. 5 stavebního zákona doručuje do vlastních rukou. Účastníci řízení byli v  oznámení o 
zahájení řízení upozorněni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit ve stanovené lhůtě, jinak k nim 
nebude přihlédnuto. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo zveřejněno na úřední desce Úřadu MČ 
Praha 13 od 19.8.2016 do 5.9.2016 a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Stavba  byla  umístěna  územním  rozhodnutím  vydaným  úřadem  městské  části  Prahy  13,  odborem 
stavebním pro stavbu nazvanou „ Novostavba bytového domu Janského 2257/12“, které bylo vydáno 
dne 11.6.2012 pod č.j. OUR 54459/2011/Bar, nabylo právní moci dne 25.2.2013. 

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z     této úvahy:

Okruh  účastníků  stavebního  řízení  byl  stanoven  v souladu  s ustanovením  §  109  stavebního  zákona 
a v souladu s ustanovením § 27 správního řádu.

Účastník řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu podle § 109 písm. a) stavebního zákona

CENTRAL GROUP 15. investiční a.s., IČ 28480449, Na strži 1702/65, 140 00  Praha 4, zastoupená na 
základě plné moci společností  CENTRAL GROUP a.s., Ing. Jan Háček, IČ 24227757, Na strži 1702/65, 
140 00  Praha 4

Stavebník: Doručeně do vlastních rukou

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu podle § 109 písm. c) a d) stavebního  
zákona
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupené SVM,  IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město

Vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna: Doručeně do vlastních rukou

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, Michle, 140 00  Praha 4

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Na hroudě č.p. 1492/4, 100 00  Praha 10-Vršovice
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Právo odpovídající věcnému břemenu na pozemku stavby: Doručeně do vlastních rukou

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu a podle ust. § 109 písmeno e), f) 
stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených 
vlivem záměru v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona 

Účastníci identifikovaní označením pozemků:

Parc. č.  2339/3, 2339/180, 2342/100, 2342/298, 2342/315, 2342/327, 2342/331, 2342/332, 2342/543,
2342/185, 2342/186, 2342/187, 2342/188, 2339/189, 2342/190 a 2342/191 k.ú. Stodůlky.  
Vlastníci  sousedních  pozemků  nebo  staveb  na  nich  a  ti,  kdo  mají  k sousedním  pozemkům  právo 
odpovídající věcnému břemenu: Doručuje se veřejnou vyhláškou

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu  podle  ust. § 109 písmeno g) stavebního 
zákona
Podle tohoto ustanovení je účastníkem osoba, o které to stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být 
stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních předpisů a o těchto věcech nebylo  
rozhodnuto v územním rozhodnutí:
Těmito  osobami  mohou být  podle  § 70 zák.  č. 114/1992 Sb.,  o  ochraně přírody a krajiny,  ve  znění 
pozdějších předpisů, a za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská sdružení nebo jejich 
organizační složky, která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny a to za předpokladu, že 
je vedeno správní řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle  
tohoto zákona. 
Ochranou přírody a krajiny se podle citovaného zákona rozumí péče státu a fyzických i právnických osob 
o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické 
nálezy a geologické celky,  péče o ekologické systémy a krajinné celky,  jakož o vzhled a přístupnost  
krajiny. 
Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vydal jednoznačné stanovisko č.j.MHMP145212/2016 ze dne 
27.1.2016,  že  tyto  zájmy (zájmy veřejné ochrany přírody a  krajiny)  nejsou v předmětném stavebním 
řízení vůbec dotčeny, neboť je stavba umísťována do vysoce urbanizovaného prostředí – konkrétně se 
jedná o stávající sídliště (bytové domy), které nelze označit za krajinu ve smyslu zákona. Rozhodně zde 
nelze hovořit o řídké zástavbě či území, v němž by byly významnou měrou zastoupeny přírodní prvky 
jako zvláště chráněná území,  významné krajinné prvky (les, rybník,  jezero, vodní tok apod.),  územní  
systém ekologické  stability,  výrazné  nezastavěné  svahy apod.  Městská  zeleň,  která  dotváří  prostředí 
městské zástavby a případně několik volně žijících živočichů nemůže z vysoce urbanizovaného prostředí 
činit krajinu ve smyslu ust. 3 odst. 1 písm. m) zákona. Jedná se stále o městskou zástavbu, přičemž tyto 
přírodní prvky jsou přítomny i na těch nejvíce urbanizovaných místech.
V daném případě stavební úřad dospěl k závěru, že tyto zájmy v předmětném stavebním řízení nejsou 
dotčeny,  není  zde ani  pochybnost  o postavení  občanského sdružení  jako účastníka stavebního řízení,  
proto občanská sdružení předem neinformoval o zahájení správního řízení.
Ve  prospěch  tohoto  závěru  stavebního  úřadu  je  i  skutečnost,  že  do  územního  rozhodnutí  zn.  
OUR54459/2011/Bar  ze  dne  11.6.2012 se  přihlásila  občanská  sdružení:  Spolek  občanských sdružení 
Jihozápadního Města a  Občanské sdružení Bellušova ulice. Jako účastníci v řízení uplatnili námitky a 
připomínky, s kterými se stavební úřad v citovaném rozhodnutí vypořádal. Přihlášená občanská sdružení 
se proti citovanému rozhodnutí neodvolala.

 
 

 se o otázky, které byly řešeny v    rámci územního řízení .
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Rozhodnutí  o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její  
druh  a  účel,  podmínky  pro  její  umístění,  pro  zpracování  projektové  dokumentace  pro  vydání  
stavebního povolení a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Námitky spočívají v:
1.Stavba,  o  jejíž  stavební  povolení  bylo  v rámci  řízení  požádáno,  je v  rozporu s  vydaným územním 
rozhodnutím o umístění stavby sp. zn. OUR 54459/2011/Bar, č.j. P13-28495/2012. Toto rozhodnutí o 
umístění  stavby v  bodě  2.  podmínek  pro  umístění  a  projektovou přípravu stavby stanoví,  že  hmota 
bytového domu bude tvořena tak, že v nejvyšší části bude mít bytový dům sedm podlaží, a dvě z těchto 
podlaží  mají  být  podzemní.  Projekt  předložený  v  rámci  stavebního  řízení  však  počítá  se  dvěma 
podzemními podlažími a sedmi podlažími nadzemními, celkově tedy s podlažími devíti. Zde tedy dochází  
k překročení vydaného územního povolení, které nikde s devíti podlažími neoperuje. V návaznosti na tyto 
skutečnosti  tedy namítám nesoulad s  vydaným územním rozhodnutím a  požaduji,  aby stavební  úřad 
limity stanovené ve výroku územního rozhodnutí dodržel.

2.Úprava  navrhované  výšky domu  -  navržený  projekt  počítá  se  sedmi  nadzemními  podlažími.  I  po 
redukci  do mezí  stanovených územním rozhodnutím se  bude jednat  o  pět  nadzemních  podlaží,  která  
budou vybudována na místě jednopodlažní budovy. Tím dojde k narušení rázu celé části na východ od 
sídliště, kde je zástavba tvořena tří až čtyřpodlažními villa domy. S ohledem na to požaduji, aby byla 
stavba  výškově  omezena  tak,  aby  její  výška  korespondovala  s  výškou  ostatních  budov,  které  s  ní  
bezprostředně  sousedí.  Výšková  regulace  je  v  tomto  smyslu  obsažena  rovněž  v  nových  pražských 
stavebních  předpisech,  a  byť  rozhodnutí  o  umístění  stavby bylo  vydáno  v  době,  kdy nové  stavební 
předpisy ještě neplatily, je s ohledem na jejich smysl a účel žádoucí, aby k nim stavební úřad přihlédl a  
stavbu případně moderoval způsobem, který by umožnil jejich dodržení v maximální možné míře.

3.Dokumentace  pro  stavební  povoleni  předložená  stavebníkem  je však  s  rozporu  s  výše  uvedeným 
rozhodnutím o  umístění  stavby,  neboť  stavebník  stavbu navýšil  o  další  dvě nadzemní  podlaží,  která 
nebyla v rozhodnutí o umístění stavby povolena. Dle ČSN 73 4301: 2004 Obytné domy: „Podlaží je část  
stavby  vymezená dvěma nad sebou následujícími  vrchními  líci  nosné  konstrukce  stropu;  rozlišují  se  
podlaží  nadzemní  a  podzemní."  Pakliže  je  v  rozhodnutí  o  umístění  stavby uvedeno,  že  východní  4-
podlažní část bytového domu  západní  7-podlažní  část  a dále,  že bytový dům bude mít  2 podzemní 
podlaží, vyplývá z toho, že bytový dům bude mít 2 podzemní podlaží, východní část bytového domu bude 
mít 2 nadzemní podlaží a západní část domu bude mít 5 nadzemních podlaží. K tomuto závěru lze dospět  
nejen  na  základě  výše  uvedené  normy  ČSN,  ale  i  po  provedení  jazykového,  systematického  a 
teleologického  výkladu.  Nad  to  je  nepochybné,  že  rozhodnutí  o  umístění  stavby  ve  stanovených 
podmínkách rozděluje nadzemní  a podzemní podlaží  (viz bod 4.,  5.,  6.,  9. odrážka první,  10.),  proto 
pakliže by měla být povolena 6-podlažní, potažmo 9-podlažní stavba, muselo by to být v rozhodnutí o 
umístění  stavby uvedeno, v opačném případě by totiž rozhodnutí o umístění stavby bylo v této části  
neurčité a vnitřně rozporné.

Stavební úřad k bodům 1-3  konstatuje, že navržená stavba je s územním rozhodnutím v souladu, neboť se  
umísťuje  celková hmota  stavby,  která  se  nespecifikuje  pouze  podlažností  objektu,  nýbrž  i  maximální  
výškou atiky  (viz. podmínka ÚR č.4).  
Do územního rozhodnutí se odvolala MČ Praha 13, nadřízený orgán územní rozhodnutí potvrdil. 

Dále se pak stavební úřad námitkami nezabývá, neboť tyto mohly být uplatněny v     územním řízení. 
Stavební úřad konstatuje, že se souladem s podmínkami územního rozhodnutí podrobně zabýval v části  
odůvodnění na str.10-13 tohoto rozhodnutí.

4.Dopravní situace po dokončení stavby - umístěním dalšího bytového domu v oblasti dojde k dalšímu 
zhoršení dopravní situace v jihovýchodním cípu sídliště Velká Ohrada. Investor počítá s vybudováním 
podzemních  parkovišť  pro  uživatele  bytového  domu.  Vedle  toho  mají  vzniknout  parkovací  místa  u 
krajnice vozovky,  avšak ta „vznikají" na místech, kde v současnosti již vozidla parkují. Ve spojení s  
umístěním nebytových  prostor  v  domě,  které  budou  vyžadovat  další  parkovací  místa  jak  pro  jejich 
zaměstnance, tak pro klienty, hosty nebo zákazníky, tak v žádném případě nedojde ke zlepšení situace s 
parkovacími  místy  v  oblasti,  ale  k  jejímu  výraznému  zhoršení.  S  ohledem na  to  požaduji,  aby  při  
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posouzení počtu parkovacích míst byly uvedené skutečnosti vzaty v úvahu a byla přijata opatření (např. s 
ohledem na kolaudovaný účel nebytových prostor), který by omezil další nárůst dopravy a tím i potřeby 
parkovacích míst v oblasti.

Stavební  úřad  konstatuje,  že  návrh  dopravy  v klidu  je  v souladu  s podmínkou  územního  rozhodnutí,  

stanovený na základě výpočtu dle vyhl. č. 26/1999 Sb. hl.m.Prahy. 

Dočasné zrušení parkovacích stání na jižní straně komunikace Janského, bude dle dohody stavebníka  

s Úřadem  městské  části  P13  kompenzováno  výstavbou  19  nových  trvalých  parkovacích  stání  

v komunikaci Janského na pozemku p.č. 2342/322 a to již od počátku výstavby. 
Dále se pak stavební úřad námitkami nezabývá, neboť tyto mohly být uplatněny v     územním řízení. 

5.Problematika  geologického podloží  –  v  dané  oblasti  je  geologické  podloží  nepříliš  stabilní  a  větší 
výstavba v této oblasti může způsobit celou řadu potíží jak při výstavbě bytového domu, tak na stávající 
zástavbě, neboť plánovaná hmota bytového domu je značná. Výše uvedené informace jsou předmětem 
geologické  studie,  kterou  má  Úřad městské  části  Praha  13  k  dispozici.  K těmto  problémům ostatně 
docházelo  již  v  průběhu  výstavby  sousedních  villa  domů,  které  jsou  svým  objemem  s  řešenou 
novostavbou neporovnatelné. Řešení navrhované investorem, tedy provedení jednoho kontrolního vrtu 
bez návrhu jakýchkoli dalších opatření k ochraně okolních budov ve stávající zástavbě se s ohledem na to 
jeví jako naprosto nedostatečné. S ohledem na to požaduji, aby se úřad závěry této studie zabýval a uložil 
investorovi  provedení  opatření,  která  by negativním dopadům výstavby na  okolní  objekty zabránila,  
případně aby hmotu bytového domu, a tím i její statické dopady na okolí, vhodným způsobem moderoval.

Stavební úřad konstatuje, že bytový dům dle projektové dokumentace bude založen na velkoprůměrových  
pilotách  vetknutých  do  únosného  skalního  předkvartérního  podloží  tvořeného  vápenci  a  tufitickými  
břidlicemi. Neúnosné vrstvy sprašové hlíny v nadloží nebudou založením přitíženy, protože zatížení se  
bude přenášet  pilotami  do skalního podloží.  K ovlivnění  okolí,  např.  poklesovou kotlinou od sednutí  
domu, tedy nedojde. 
Hydrogeologické poměry v oblasti  nebudou narušeny.  Bytový dům svými  dvěma suterény nedosahuje  
k hydrogeologickému  horizontu,  který  se  nachází  v zóně  silně  rozpukaných  horních  partií  skalního  
podkladu a v písčitějších polohách těsně nad ním v hloubce 6 až 8 m pod úrovní terénu. Takže hladina  
spodní vody nebude stavbou dotčena, tudíž ani ovlivněna. Jednotlivé piloty procházející zvodnělou bází  
nebudou tvořit žádnou překážku pro přirozené proudění spodní vody.
Geologická rešerše území byla vypracována na základě podrobného IG průzkumu z roku 1987 (PÚDIS  
Praha)  a  o  nedostatečnosti  archivního  prozkoumání  není  v rešerši  ani  zmínka.  Zřízení  jednoho 
pozorovacího vrtu je požadováno pouze pro ověření aktuálních hydrogeologických poměrů.
Návrh statického řešení je zpracován osobou autorizovanou v oboru statika staveb, která je zodpovědná  
za svůj návrh, tedy i rozsah potřebných podkladů.
Pokud by přes všechny předpoklady vycházející  z průzkumu podzemní voda při  výraznějším vzestupu  
zasáhla spodní stavbu suterénních podlaží, nejde o technický problém – konstrukce je na toto zatížení  
připravena. Zároveň tato skutečnost nemá vliv na proudění podzemní vody v lokalitě.

Stavební úřad se námitkou nezabývá, neboť tato mohla být uplatněna v     územním řízení. 

6.Oslunění  okolních  objektů  -  investor  při  přípravě  dokumentace  zpracoval  studii  oslunění  bytového 
domu, na základě které došlo k vyčlenění nedostatečně osluněných prostor v domě a tyto prostory budou 
kolaudovány jako prostory nebytové. Studie ani dokumentace však neřeší dopady na oslunění prostor ve 
stávající zástavbě. Zejména bytů v nižších podlažích se výstavba bytového domu o navržené dispozici  
dotkne významně.  Uvedené byty jsou navíc  situovány tak,  že novostavba zastíní  hlavní  obytné  části 
těchto bytů - obývací pokoje, kuchyně, lodžie. S ohledem na to požaduji, aby investor vypracoval studii, 
která se bude zabývat dopady výstavby domu na oslunění okolních objektů a dodržení norem na oslunění 
obytných prostor
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7.Dokumentace pro stavební povoleni dále nesplňuje obecné technické požadavky na výstavbu, které jsou 
zakotveny ve vyhlášce hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb. HMP o obecných technických požadavcích 
na  výstavbu v  hlavním městě  Praze,  neboť  Studií  proslunění  zpracovanou  

nebylo prokázáno splnění požadavků na denní osvětlení 
a oslunění a na zachování pohody bydlení na stavbu č.p. 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, která  
je součástí pozemků parc. č. 2342/185, 2342/186, 2342/187, 2342/188, 2342/189, 2342/190 a 2342/191. 
Není tak pravdou, že byly dodrženy požadované parametry proslunění. Studie předložená stavebníkem se 
totiž  zabývá  pouze  osluněností  bytových  jednotek  v  rámci  nového  obytného  domu,  nikoliv  však 
osluněností  bytových jednotek okolních již postavených domů, kdy je zcela nepochybné,  že zejména  
bytové  jednotky  umístěné  v  nižších  nadzemních  podlažích  budou  novostavbou  zastíněny  a  jejich 
vlastníkům se tak sníží pohoda bydlení, jelikož dotčené místnosti budou zastíněny. Pokud se jedná o mou 
bytovou jednotku, která se nachází ve druhém nadzemním podlaží, budu na svých právech co do zastínění  
zcela nepochybně přímo dotčena, neboť na této straně máme umístěn kromě kuchyně i obývací pokoj,  
kde  trávíme  převážnou  část  dne.  Studie  proslunění  předložená  stavebníkem  neprokázala  opak.  Lze 
předpokládat, že většina ostatních dotčených vlastníků bytových jednotek v domě č .p. 2234, 2235, 2236, 
2237, 2238, 2239, 2240, který je součástí pozemků parc. č. 2342/185, 2342/186, 2342/187, 2342/188, 
2342/189. 2342/190 a 2342/191 bude přímo dotčena shodným způsobem.

Stavební úřad konstatuje, že vypracování studie, která by se  zabývala dopady výstavby domu na oslunění  
okolních objektů a dodržení norem na oslunění obytných prostor, by bylo nadbytečné, neboť  umístění  
stavby  bylo navrženo v souladu s čl. 8 vyhl.  č. 26/1999 Sb. hl.m.Prahy včetně respektování požadavků  
ČSN a za soulad zodpovídá autorizovaný projektant.
Stavební úřad se     námitkou nezabývá, neboť tato mohla být uplatněna v     územním řízení. 
Požadavek na zpracování studie oslunění měl být uplatněn v územním řízení. 

8.Splašková kanalizace - projekt počítá s napojením novostavby na stávající splaškovou kanalizaci, po 
vybudování  nové  přípojky.  Stávající  kanalizace  je  však  dimenzovaná  na  stávající  objekt,  tedy 
jednopodlažní  prodejnu,  která  má  v  porovnání  s  plánovaným bytovým domem neporovnatelně  nižší 
nároky na objem vypouštěných splašků. Požadavky na nárůst kapacity stok projekt neřeší. S ohledem na 
to  požaduji,  aby bylo  stavebníku uloženo opatření,  které  by zabránilo  škodám na  stávající  zástavbě,  
kterou by s sebou překročení kapacity stok mohlo nést.

Stavební  úřad  konstatuje,  že  napojení  objektu na splaškovou kanalizaci  2  stávajícími  přípojkami  je  

řešeno v rámci územního řízení, ke kterému byla předložena vyjádření  PVS a.s. a PVK a.s. 
Stavební úřad se     námitkou nezabývá, neboť tato mohla být uplatněna v     územním řízení. 
Vlastník kanalizace souhlasil s napojením nově umisťovaného objektu – tzn. odsouhlasil kapacitu.

9.Neúplnost dokumentace pro stavební povolení výše uvedeným nekončí, stavební dokumentace rovněž 
neobsahuje závazné stanovisko hygienika ve smyslu  § 77 odst.  2 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně 
veřejného zdraví, v platném znění, které má řešit ochranu stavby pro bydlení před hlukem. Předmětné  
ustanovení cilí zejména na hluk a vibrace spojené s provozem na pozemních komunikacích, které v dané 
situaci,  vezmeme-li  v úvahu přímé sousedství  s ulicí  Janského,  zajišťující  dopravní  obslužnost  celého 
sídliště Velká Ohrada, v žádném případě nejde pominout.

Stavební úřad  konstatuje, že  pro územní řízení bylo vydáno stanovisko HS hl.m. Prahy  dne 25.1.2011  
pod č.j.HSHMP/440/2011/Z.HK/M. 
Stavební úřad se s     námitkou nezabývá, neboť tato mohla být uplatněna v     územním řízení. 

10.Zhoršení životního prostředí nejen po dobu trvání stavby.

11. Zvýšení koncentrace lidí na malém prostoru.

12. Zhoršené parkování.
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13. Zvýšení prašnosti a hlučnosti v celé oblasti.

14.Zvýšení exhalátů v sousedství mateřských školek.

15. Navýšení počtu obyvatel při stávající občanské vybavenosti.

16. Snížení komfortu bydlení u obyvatel nižších pater (výhled-prach-exhaláty)

17. Snížení komfortu bydlení vzhledem ke všem omezením ( atraktivita bydlení nad Prokopským údolím)

Stavební úřad  konstatuje, že námitky č.10-17 byly řešeny v rámci předchozích řízení ( podlimitní záměr,  
nepodléhá  zjišťovacímu  řízení–  stanovisko  Ministerstva  životního  prostředí  zn.92078/ENV/10  -  
dokladová část ÚR, územní řízení).
Stavební úřad se těmito     námitkami nezabývá, neboť tyto mohly být uplatněny v     územním řízení. 

B)      Jde o otázky, týkající se projektové dokumentace, způsobu provádění a užívání stavby, kdy jimi není  
přímo dotčeno vlastnické právo účastníka řízení.
Stavební  úřad  nepřihlédl  k námitkám  účastníků  řízení  týkajícím  se  nesouladu   mezi  rozhodnutím  o  
umístění  stavby  a  projektové  dokumentaci  pro  stavební  řízení  v části  týkající  se  plochy  nebytových  
prostor a námitkám, které zpochybňují vhodnost stavby s ohledem na úroveň hladiny spodní vody pod  
pozemkem dotčeném stavbou, neboť tím nemůže být dotčeno vlastnické právo těchto účastníků řízení,  
kteří mají toto postavení na základě ust. § 109 pís. e). Obsahem vlastnického práva je právo věc držet,  
právo věc užívat a požívat její plody a užitky a právo s věcí nakládat. Z toho vyplývá, že ani charakter  
budoucího využití  prostor bytového domu ani  hladina spodní vody pod stavebním pozemkem nemůže  
negativně ovlivnit výkon vlastnického práva k bytům v panelových domech, které sousedí se stavebním  
pozemkem s budoucí stavbou bytového domu.

Námitky spočívají v:
18.V rozhodnutí o umístění stavby byla dále stanovena v bodě 5. podmínka, že v části 1. a 2. NP budou 
nebytové  prostory o  ploše  cca  460 m2,  ve  3.  NP budou  3  ateliéry a  byty,  v  ostatních  nadzemních  
podlažích budou byty. V suterénu budou umístěny garáže. I v tomto bodě je dokumentace pro stavební 
povolení předložená stavebníkem v rozporu s rozhodnutím o umístění stavby, neboť z ní vyplývá, že ve 3. 
NP bude více nebytových prostor, a to 1 komerce-kancelář, kanceláře 3+1 mezonet (stavebník sice uvádí, 
že  je  tato  podmínka  splněna,  neboť  název  ateliér  byl  změněn  na  kancelář,  nicméně  i  pokud  by  se 
vycházelo z tohoto jeho tvrzení, pak je z předložené dokumentace pro stavební povolení patrné, že počet  
3 byl překročen). V rozporu s rozhodnutím o umístění stavby je také plocha nebytových prostor v části 1. 
a 2. NP, která měla činit cca 460 m2, dle dokumentace pro stavební povolení se však jedná o plochu  
mnohem větší.

Stavební úřad konstatuje, že rozhodnutí  o umístění stavby stanoví její druh a účel,  určí prostorové řešení  
stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku , tvar a základní údaje o její kapacitě. Neřeší však  
detailně dispoziční řešení jednotlivých podlaží a účel užívání jednotlivých místností. 
Stavební úřad ve stavebním řízení zkoumá, zda je projektová dokumentace úplná , přehledná  a zda jsou  
v odpovídající  míře  řešeny  obecné  požadavky  na  výstavbu.  Projektová  dokumentace  je  vypracována  
v souladu  vyhl.   č.  26/1999 Sb. hl.m.Prahy,o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.  m.  
Praze (doprava v klidu, proslunění, všeobecné požadavky, ...), s  vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných  
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby a platnými normami.

19.Dokumentace  pro  stavební  povolení  v  části  D.1.1.  Architektonicko-stavební  řešení,  A)  Technická 
zpráva uvádí, že hladina podzemní vody se nachází cca 11 m pod povrchem terénu, což je cca 4,5 m pod 
podlahou druhého suterénu. Dokumentace pro stavební povolení v části B. Souhrnná technická zpráva 
pak uvádí, že úroveň hladiny podzemní vody se předpokládá cca 6 - 8 m pod úrovní povrchu terénu.  
Domnívám se tak, že příslušné dotčené orgány vyslovily souhlas z hlediska jim chráněných veřejných 
zájmů bez dostatečného prostudování a v rozporu s příslušnými právními předpisy. ÚMČ Praha 13 by 
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měl před vydáním stavebního povolení  prověřit,  jaká je úroveň hladiny podzemní  vody,  a zda je tak 
vůbec možné povolit stavebníkovi vybudování 2. podzemního podlaží.

Stavební úřad konstatuje, že dle Inženýrskogeologické rešerše zpracované společností K + K průzkum 
s.r.o.  z 11/2009 je  výška  předpokládané  hladiny  podzemní  vody  cca  6  -  8  m pod povrchem terénu.  
Vzhledem k tomu, že převýšení pozemku ve směru západ východ činí cca 3m je výška podzemní vody na  
západní straně cca 11m pod povrchem a na východní straně cca 4 -8 m pod povrchem. Geologická  
rešerše území byla vypracována na základě podrobného IG průzkumu z roku 1987 (PÚDIS Praha) a o  
nedostatečnosti archivního prozkoumání není v rešerši ani zmínka. Zřízení jednoho pozorovacího vrtu je  
požadováno pouze pro ověření aktuálních hydrogeologických poměrů. Technické řešení spodní stavby  
s ohledem na hydrogeologické podmínky je předmětem návrhu autorizovaných inženýrů.

20.Pracovní doba - dle dostupných informací má pracovní činnost na stavbě probíhat 7 dní v týdnu, tj.  
včetně víkendů!, od 8 - 20 hodin, a to po minimálně 2 roky. Zohledněny jsou pouze státní svátky, kdy se 
prý pracovat nebude. Ve stávající zástavbě ale bydlí lidé, kteří přes týden pracují a o víkendech proto  
chtějí a potřebují odpočívat. Přesto, že tento jejich nárok má oporu v zákoně, investor tento fakt zcela  
ignoruje. Také je známo, že investoři absolutně nedodržují pracovní dobu, kterou se smluvně zavázali  
dodržovat, a buď začínají pracovat dříve anebo končí později, většinou však provádějí oboje. Oprávněné 
stížnosti občanů na toto porušování smlouvy pak donekonečna (ne)řeší stavební odbor, což nadále popírá 
práva občanů stanovených příslušnými zákony.

21.Dopravní situace v průběhu stavby - i investor sám připouští neuspokojivou dopravní situaci v oblasti,  
danou především nedostatkem parkovacích míst. Návrh DIO, který investor předložil za účelem realizace 
stavby,  pak  uvedenou  dopravní  situaci  výrazným  způsobem  zkomplikuje.  Zákaz  zastavení  v  ulici 
Janského dále zhorší již tak dramatický nedostatek parkovacích míst v oblasti jednosměrný provoz v ul. 
Janského pak povede k násobnému nárůstu dopravy v ulici, kdy bude nutno pro všechny obyvatele celé  
sídliště Velká Ohrada ulicí Janského objíždět. To společně se staveništní dopravou povede k podstatnému 
zhoršení prostředí. S ohledem na to požaduji, aby investor navrhl řešení staveništní dopravy způsobem, 
které bude výše uvedené dopady minimalizovat.

22.Zvýšení možnosti kolize auto-člověk při odvádění dětí do školek a škol.

23.Prašnost v průběhu výstavby - každá stavební činnost je ze své podstaty spojena se zhoršením kvality 
životního prostředí v jejím bezprostředním okolí, tato skutečnost pak v žádném případě není absolutní  
překážkou stavební činnosti. Je však také zřejmé, že míra tohoto zhoršení je přímo úměrná rozsahu této 
stavební činnosti, tedy čím je stavba větší a náročnější, tím je zhoršení životního prostředí markantnější a 
také tím déle trvá. Bytový dům o navrženém rozsahu pak toto zhoršení způsobí skutečně významně. S  
ohledem na skutečnost, že v bezprostředním sousedství prováděné stavby se nachází objekty mateřských 
školek, které navštěvuje několik set dětí předškolního věku, namítám nedostatek ve stanovisku hygienika, 
které se vlivem stavby na provoz mateřské školy ani v nejmenším nezabývalo.

Stavební úřad  k námitkám č. 20-23 konstatuje, že se nejedná o přímé dotčení vlastnického práva, neboť  
rušivé  jevy  nejsou  způsobeny  stavbou  samotnou,  ale  jsou  nezbytným  běžným  průvodním  jevem  při  
provádění každé stavby tzn. vždy se bude jednat dočasně o zvýšený hluk, prach, provoz, zhoršení bydlení  
a pod.
Součástí spisu je hluková studie, která byla odsouhlasena HS hl.m.Prahy spis.zn.S-HSHMP59131/2016, 
ve kterém jsou stanoveny limity pro hluk ze stavební činnosti pro časové úseky dne a ochrana zdraví před  
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Ve spisu je dále doloženo závazné stanovisko Odboru dopravy ÚMČ Praha 13 zn.P13-01975/2016/Jr,  
který  posoudil  návrh  z hlediska  vlivu  záměru  na  stávající  síť  pozemních  komunikací,   kde  stanovil  
podmínky i pro realizaci stavby.

Nakládání s odpady během výstavby je detailně popsáno v Souhrnné technické zprávě a v části projektové 
dokumentace Zásady organizace výstavby, která byla předložena k posouzení Hygienické stanici hlavního  
města Prahy.
Prašnost v průběhu výstavby bude řešena dle klimatických podmínek (kropení, plachtování).
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C) Jde o otázky, týkající se uplatňování soukromého práva.
Námitka spočívá v:
24.Dále se domnívám,  že stavebníkem předložená dohoda o provedení stavby je absolutně neplatným 
právním jednáním ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 131/2000 Sb.,  o hlavním městě Praze,  
neboť není opatřena doložkou hlavního mésta Prahy osvědčující platnost právního jednání hlavního města  
Prahy. Na stránkách hlavního města Prahy se mi nepodařilo ani dohledat, že by výše uvedená dohoda 
byla schválena Radou hlavního města Prahy, přip. že by tato pravomoc byla svěřena Magistrátu hlavního 
města Prahy. S ohledem na zde uvedené mám tak za to, že stavebník nedoložil platný dokument, který si 
vyžádal ÚMČ Praha 13 ve své výzvě sp. zn. VYS 22643/2016/DŠ, č. j. P13-27159-2016 ze dne 1. 5. 
2016 a dokumentace pro stavební povolení je tak neúplná.

K námitce, že předložená dohoda o provedení stavby je absolutně neplatným právním jednáním, nemůže  
stavební úřad přihlédnout. Platí, že dle čl. 2 odst. 2 LZPS 2/2 státní moc lze uplatňovat jen v případech a  
v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Ústava České republiky pak ve svém  
čl. 2 odst. 3 stanoví, že státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a  
způsoby, které stanoví zákon. Na základě ust. §1 odst. 1 zák.č.: 89/2012 Sb., občanského zákoníku je  
uplatňování  soukromého  práva  nezávislé  na  uplatňování  práva  veřejného  a  platí  tak,  že  zatímco  
soukromé právo dává prostor pro soukromou iniciativu jednotlivce a svobodné utváření života, právo  
veřejné upravuje organizaci, působnost a činnost orgánů veřejné moci. Pravomoci stavebního úřadu jsou  
tak zakotveny taxativně stavebním zákonem a stavební úřad by se dopustil nezákonného postupu, pokud  
by hodnotil otázky soukromoprávního charakteru, kterou je povolán řešit toliko soud. Úkolem stavebního  
úřadu je chránit veřejné zájmy i veřejnoprávní práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, stavebnímu  
úřadu pak v prvé řadě nepřísluší posuzovat, jakou formou mají právní jednání předložené stavebníkem.  
Je čistě soukromoprávní otázkou, zda je předložená smlouva platná a není-li, plynou z toho důsledky 
v rovině soukromého práva, nikoliv práva veřejného.

Stavební  úřad  v provedeném stavebním řízení  přezkoumal  předloženou žádost  z  hledisek uvedených 
v § 111  stavebního  zákona,  projednal  ji  s  účastníky  řízení  a  s  dotčenými  orgány  a  zjistil,  že  jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními předpisy.  Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby.

Dále zjistil,  že projektová dokumentace stavby je řádně provedena, je úplná a přehledná a je v souladu 
s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy a Rozhodnutím o umístění stavby,  které bylo vydáno  
dne 11.6.2012 pod č.j. OUR 54459/2011/Bar, které nabylo právní moci dne 25.2.2013. 
Stavba je v souladu s podmínkami  týkajícími se  umístění  výše  uvedeného  bytového  domu  nazvaného
„  Novostavba  bytového  domu  Janského 2257/12 “  ve  výše   uvedeném   územním  rozhodnutí  a  to 
zejména s:
1. Stavba bude umístěna  na pozemku  v  současné době zastavěném  nevyužívaným  objektem 
prodejny potravin, která bude před započetím stavby odstraněna. Pozemek se nachází na okraji  
sídliště Velká Ohrada na nároží ulic Jánského a Klausova. Pozemek je svažitý převážně východním 
a částečně jižním směrem.

Podmínka byla splněna – viz situační výkresy DSP (dokumentace pro stavební povolení )

2.  Hmota  bytového  domu  bude  tvořena  dvěma  kvádry  (jejichž  jižní  a  východní  hrany  budou 
směrem  k  vrcholu  terasovitě  ustupovat)  vyrůstajícími  ze  společné  3  podlažní  podnože  o  max.  
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půdorysných  rozměrech  48,06  x  26,96  m s  delší  osou orientovanou ve  směru  východ –  západ. 
Východní  4-podlažní  část  bytového  domu  se  bude  terasovitě  snižovat  k  východu,  západní  7-
podlažní část se bude snižovat směrem k jihu a bude na severozápadním rohu prolomena loubím. 
Bytový dům bude mít 2 podzemní podlaží.  

Podmínka byla splněna – viz DSP, SO 01 Bytový dům - D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení 
3. Západní fasáda domu bude od stávajícího objektu panelového domu na parc.  č.  2342/187 ve 
vzdálenost min. 28,24 m, severní fasáda bude od objektu trafostanice na pozemku č. parc. 2342/297 
ve vzdálenosti min. 15,33m; východní fasáda bude od rohu objektu (na pozemku č. parc. 2339/169) 
ve vzdálenosti min. 8,76m a jižní fasáda bude od rohu objektu na pozemku 2339/176 ve vzdálenosti 
min. 13,81m.

Podmínka byla splněna – viz DSP ( skutečné  vzdálenosti   jsou   následující:  28,25 m;  15,36 m;  8,8 m;
13,81 m)

4. Stavba bude zastřešena plochými střechami. Výšková úroveň podlahy 1.NP bude osazena na kótě 
± 0 = 337,87 m n.m. a max. výška atiky východní 4-podlažní části bytového domu bude 13,0 m a  
výška atiky západní 7-podlažní části bude 22,0 m od úrovně podlahy ± 0 1.NP.

Podmínka byla splněna – viz DSP, SO 01 Bytový dům - D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení 

5. V části 1. a 2. NP budou nebytové prostory o ploše cca 460 m2 , ve 3. NP budou 3 ateliéry a byty,
v ostatních nadzemních podlažích budou byty. V suterénu budou umístěny garáže.

Podmínka byla splněna (pouze v názvosloví je změna: název ateliér byl změněn na kancelář, v charakteru 
místnosti změna není) – viz DSP, SO 01 Bytový dům - D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení 

6. Hlavní vstupy do bytových i nebytových prostorů budou na nároží Janského a Klausovy ulice a 
budou zvýrazněné  loubím.  Vjezd do objektu bude v severní  fasádě z  ulice  Klausova (garáže  v 
úrovni 1.PP budou dopravně napojeny na ulici Klausova, garáže v 2.PP budou přístupné vnitřní 
rampou). Podél parkovacích stání na terénu v ulici Klausova a Jánského bude umístěn průběžný 
chodník, který navazuje na stávající komunikace pro pěší v místě.

Podmínka byla splněna – viz DSP, SO 01 Bytový dům - D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení a SO 10  
Komunikace (samostatné řízení)

7.  Jednotlivé  fasády  budou členěny  okenními  otvory  a  lodžiemi.  Nad částmi  střechy  v místech 
ustupujících podlaží budou terasy. Ploché střechy budou z části řešeny s extenzivní zelení.

Podmínka byla splněna – viz DSP, SO 01 Bytový dům - D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení 

8. Nezastavěné plochy pozemku budou sadově upraveny. Nezpevněné plochy budou zatravněny. 
Podél východní a jižní strany stavebního pozemku bude provedeno oplocení.

Podmínka byla splněna – viz DSP, SO 03 Venkovní úpravy

10.  Celková  min.  potřeba  58  stání  pro  osobní  automobily  bude  zajištěna  tak,  že  v garážích 
umístěných v 1. a 2. PP bude 74 garážových stání a na terénu bude 20 parkovacích stání, která  
vzniknou úpravou stávajících zpevněných ploch. Z celkového počtu odstavných a parkovacích stání 
bude  min.  5  stání  určeno  pro  vozidla  zdravotně  postižených  osob,  přičemž  jedno  stání  bude 
umístěno v rámci parkovacích stání na povrchu, 4 stání v hromadné garáži. Garáže budou větrány 
nuceně s odvodem vzdušiny nad střechu objektu.

Podmínka byla splněna:
 – parkovací stání v objektu – 74 (z toho 4 pro vozidla zdravotně postižených osob) viz DSP, SO 01 

Bytový dům - D.1. 1 Architektonicko stavební řešení  
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– parkovací stání venkovní  – 20  (z toho 1 pro vozidla zdravotně postižených osob) viz  projektová 
dokumentace  pro samostatné řízení – komunikace SO 10

– větrání garáží – viz SO 01 Bytový dům D.1.4.8 Samočinné odvětrávací zařízení

11.  Projektová  dokumentace  stavby  zohlední,  aby  podlaha  garáží  byla  opatřena  nátěrem 
protipůsobení a průsaku ropných látek, podlahy nebudou odvodněny do kanalizace a v prostorách 
nebudou  prováděny  bez  odpovídajícího  zajištění  žádné  činnosti,  které  by  mohly  způsobit 
kontaminaci  podzemních  vod  závadnými  látkami.  (požadavek  Pražské  vodohospodářské 
společnosti, a.s.)

Podmínka byla splněna – viz DSP, SO 01 Bytový dům - D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení 

12. Projektová dokumentace stavby bude obsahovat opatření na minimalizaci odtoku dešťových 
vod ze  zpevněných  ploch do veřejné kanalizace  (např.  použití  zámkové  dlažby,  zatravňovacích 
dlaždic a zelených střech).

Podmínka byla splněna – viz DSP, SO 01 Bytový dům - D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení a SO 03 
Venkovní úpravy

13. Projektová dokumentace stavby v části zásady organizace výstavby bude vypracována tak, aby 
bylo zajištěno, že:
- po dobu realizace stavby bude zajištěna dopravní obsluha přilehlých pozemků a objektů, přístup 
v  dotčené  oblasti  min.  pro  pohotovostní  vozidla  a  přístup  k  uličním  hydrantům  a  ovládacím 
armaturám inženýrských sítí.
-  veškeré  výkopové  práce  v  ochranném  pásmu  kolektoru  budou  prováděny  ručně  a  bude 
respektována norma ČSN 73 7505 + výkopové práce v ochranném pásmu kolektoru, vstup a způsob 
napojení a specifikace prostupu stěnou šachty kolektoru budou odsouhlaseny společností Kolektory 
Praha a.s.
-  stavební  činností  nesmí  dojít  ke  znečištění  podzemních  a  povrchových  vod.  Použité  stavební 
mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
- součástí dokumentace stavby bude prověření kapacity obslužných komunikací v době výstavby s 
ohledem na co nejmenší ovlivnění pohody bydlení v území.
- se bude respektovat a dodržovat zákonné ochranné pásmo u tepelných rozvodů CZT Pražské 
teplárenské ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení při křížení či souběhu 
inženýrských  sítí  s  tepelnými  rozvody  a  zařízeními  CZT  resp.  s  novou horkovodní  přípojkou, 
výkopové práce v ochranném pásmu lze provádět pouze ručně.
- po dobu provádění povolených stavebních prací nebude hluk při těchto činnostech překračovat v 
chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru hygienické limity hluku 
stanovené § 11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky byly splněny – viz DSP,  B.8 Zásady organizace výstavby

14. V projektové dokumentaci budou navržena technická opatření k zamezení pronikání radonu z 
geologického  podloží  do  vnitřního prostředí  budovy  dle  novelizované  ČSN 73 0601 –  Ochrana 
staveb proti radonu z podloží.

Podmínka byla splněna – viz DSP, SO 01 Bytový dům - D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení (Spodní 
stavba bude provedená z vodotěsného betonu tak, aby splňovala, dle normy ČSN 73 0601 Ochrana proti 
radonu z podloží, 2. kategorii těsnosti.)

15.  Projektová  dokumentace  pro  vydání  stavebního  povolení  bude  mj.  obsahovat  průkaz 
energetické náročnosti budovy (PENB)včetně kopie osvědčení autora a podrobné statické posouzení 
stavby včetně jejího možného vlivu na okolí.

Podmínka byla  splněna – viz DSP, SO 01 Bytový dům D.1.2.  Stavebně-konstrukční  řešení  a PENB, 
zpracovaný firmou TESPORA profi s.r.o.
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16.  Projektová  dokumentace  stavby  bude  zpracována  tak,  aby  souběh  a  křížení  se  stávajícími 
inženýrskými  sítěmi  byly  provedeny  v  souladu  s  ČSN  73  60  05  „Prostorové  uspořádání  sítí 
technického vybavení“ a s dohodami se správci těchto sítí a bude respektovat, že v prostoru vedení 
kabelů UPC bude provedeno zaměření a výkopové práce budou prováděny ručně.

Podmínka byla splněna – viz DSP - objekty inženýrských sítí

17. Projektová dokumentace stavby bude respektovat ČSN DIN 83 9061 – Ochrana stromů a ploch

Podmínka byla splněna – viz DSP,  B.8 Zásady organizace výstavby

18. Projektová  dokumentace stavby  bude obsahovat řešení povrchů pozemků narušených stavbou 
po skončení stavební činnosti.

Narušení  povrchů  jiných  pozemků  než  pozemků  určených  pro  výstavbu  se  nepředpokládá.  Před 
výstavbou bude pasportizován stav  povrchů na pozemcích  dotčených stavbou,  před  kolaudací  budou 
případné závady opraveny.

19. Projektová dokumentace stavby bude předložena s požadovanými údaji SEI k odsouhlasení.

Projektová  dokumentace  byla  předložena  ke  stanovisku  SEI.  (SEI  č.j.  445-23.09/15/010.103  ze  dne 
27.10.2015 )

20. Projektová dokumentace stavby bude zpracována tak, aby protokol z měření hluku z provozu 
stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnika,  klimatizace, vytápění, výtahy, garážová vrata) a z 
vlastního provozu (např. provoz v garážích, příp. provoz v nebytových jednotkách), kterým bude 
prokázáno nepřekročení hygienických limitů stanovených § 2, 10 a 11 nařízení vlády č148/2006 Sb., 
o  ochraně zdraví  před nepříznivými  účinky hluku a vibrací,  ve  znění  pozdějších předpisů,  byl 
předložen Hygienické stanice hl. m. Prahy

Podmínka byla splněna – viz DSP    

21.  Na  pozemku  stavby  budou  umístěny  dočasné  objekty  zařízení  staveniště,  tj.  buňkoviště, 
skladovací  a  manipulační  plochy  a  technologická  zařízení.  (objekt  bude  napojen  na  vodu  a 
splaškovou kanalizaci)

Podmínka byla splněna – viz DSP,  B.8 Zásady organizace výstavby

22. Před podáním žádosti o stavební povolení předloží investor ÚMČ Praha 13, odboru stavebnímu 
– oddělení územního rozhodování k posouzení podrobnější podklady a to:

• konečné materiálové a barevné řešení fasád objektu bytového domu

V souladu s podmínkou bylo řešení předloženo.

• návrh sadových úprav odsouhlasený OŽP ÚMČ Praha 13

V souladu s podmínkou bylo řešení předloženo.

Projektová dokumentace stavby byla vypracována v září 2014 v období platnosti  vyhlášky hl.m.Prahy 
č. 26/1999 Sb.  Dle  ustanovení  §  85 nařízení  č.  10/2016 Sb.  hl.  m.  Prahy,  kterým se stanoví  obecné  
požadavky  na  využívání  území  a  technické  požadavky  na  stavby  v  hlavním  městě  Praze  (PSP),  
v řízeních,  kde  je  k žádosti  doložená  dokumentace  zpracovaná  přede  dnem nabytí  účinnosti  PSP (tj. 
1.8.2016) a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do 30.9.2016,  se posuzuje podle vyhl.  č.  26/1999 
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Sb.hl.m.Prahy,  o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. V některých 
částech projektové dokumentace je místo data zpracování uvedeno datum revize.

Stavební  úřad  posoudil  soulad  stavby  s     obecnými  technickými  požadavky  na  výstavbu  stanovenými 
vyhláškou č.  26/1999 Sb.  hl.  m.  Prahy,  o obecných technických požadavcích na výstavbu v     hlavním 
městě Praze, ve znění  pozdějších předpisů (dále jen vyhl.  o OTPP), se závěrem,  že stavba je s touto 
vyhláškou v souladu, zejména s: 

čl. 8 odst. 1, neboť vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního 
prostředí, hygienické ochrany, požární ochrany, bezpečnosti, požadavky na denní osvětlení a oslunění a  
na zachování pohody bydlení; splnění požadavků na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody 
bydlení  bylo  zkoumáno  a  prokázáno  ve  studii  proslunění  a  denního  osvětlení,   

čl. 8 odst. 8 umístěna tak, že vzdálenost okraje vozovky bude větší než 3 m od průčelí budovy s okny 
obytných místností;

čl. 10, odst. 3, neboť doprava v klidu odpovídá velikosti, funkci i poloze stavby v rámci hl. m. Prahy. 
Bilance dopravy v klidu je uvedena v kapitole B.4 bod c) této zprávy;

čl. 11, neboť se stavba napojuje na stávající sítě technického vybavení;

čl. 13 odst. 1 - Architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a 
umístěním;  stavba  vhodně  reaguje  svým  urbanistickým  a  architektonickým  řešením  na  charakter  a 
strukturu stávající zástavby;

čl.  13 odst.  3, který se týká limitů škodlivých exhalací,  hluku, tepla, otřesů, vibrací,  prachu, zápachu 
apod., protože dotčené orgány státní správy na úseku péče o životní prostředí, ochrany veřejného zdraví a 
ochrany podzemních  a  povrchových  vod  vyslovily  se  stavbou  z hlediska  jimi  chráněných  veřejných 
zájmů souhlas.  Měření  hladin hluku a hluková studie byla  zpracovaná firmou ARMEST Vladimírem 
Zúberem, Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice v srpnu 2015;

čl. 14, kde jsou stanoveny požadavky na staveniště a zařízení staveniště;

čl.  15,  kterým  jsou  stanoveny  základní  požadavky  na  provedení  stavby  tak,  aby  při  zachování 
hospodárnosti byla vhodná pro zamýšlené využití  z hledisek mechanické odolnosti  a stability,  požární 
bezpečnosti,  ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku,  
bezpečnosti při užívání, úspory energie, a zajištění hospodárnosti využití tepla. Stavba bude splňovat tyto 
požadavky při  běžné údržbě a působením běžně předvídatelných vlivů po celou dobu předpokládané 
existence;

čl.  16,  kterým jsou  stanoveny požadavky na  mechanickou  odolnost  a  stabilitu  staveb.  Dokumentace 
vyhovuje požadavkům návrhem použití vhodných materiálů a technického řešení tak, že během realizace 
stavby  a  jejího  užívání  nedojde  k náhlému  nebo  postupnému  zřícení,  většímu  stupni  nepřípustného 
přetvoření,  poškození  nebo  ohrožení  provozuschopnosti  připojených  technických  zařízení  a  dalším 
negativním jevům;

čl. 22 odst. 1 tak, že neohrožuje život, zdraví, zdravé životní podmínky ani životní prostředí, jak plyne  
z vyjádření  dotčených orgánů.  Dle projektové dokumentace je stavba navržena tak,  aby neohrožovala 
život,  zdraví,  zdravé  životní  podmínky  uživatelů  okolních  staveb  a  ani  nebude  ohrožovat  životní  
prostředí;

čl.  23 - Vnitřní  prostředí.  Požadavky na odpovídající  vnitřní  prostředí jsou v projektové dokumentaci 
řešeny – stavba je navržena tak, aby požadavkům vyhověla.  Viz souhlasná stanoviska dotčených orgánů 
státní správy.  V územním řízení  bylo doloženo, že stávající obytná zástavba umístěná od navrhované 
stavby nebude touto stavbou z hlediska denního osvětlení negativně ovlivněna;

čl. 24 - Proslunění. Studie proslunění zpracovaná  
konstatovala dodržení požadovaných parametrů proslunění;

Čl. 25 - Ochrana proti hluku a vibracím. Hluková studie byla zpracovaná firmou ARMEST Vladimírem 
Zúberem, Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice v srpnu 2015. Uvedená hluková studie konstatovala dodržení 
vyhlášek a hodnot hluku či vibrací. Žádná zařízení neohrožují svým hlukem zdraví, zaručují noční klid a  
jsou vyhovující pro prostředí s pobytem lidí. Rovněž je zaručeno nešíření hluku na sousední pozemky 
nebo stavby. Stavba je rovněž dostatečně zabezpečena proti vnějšímu hluku a to i proti hluku z případné 
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dopravy. Veškeré instalační potrubí (vodovodní, plynovodní, vzduchotechnická, kanalizační, parovodní, 
teplovodní,  horkovodní)  jsou  vedena  a  připevněna  tak,  aby  nepřenášela  do  akusticky  chráněných 
místností hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí;

Čl. 26 - Bezpečnost při provádění a užívání staveb. 

- Hlavní domovní komunikace umožňují přepravu předmětů rozměrů 1950 x 1950 x 800 mm

- Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím,  pádem,  
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem

- V objektu jsou navržena dvě schodiště. Schodišťová ramena mají šířku 1200mm. Sklony schodišťových 
ramen mezi 2.PP - 1.PP α=31°, mezi 1.PP - 2.NP α=32°, mezi 2.NP - 7.NP α=29°.

Z projektové dokumentace je rovněž zřejmé, že objekt bytového domu vyhovuje požadavkům na stavební 
konstrukce a technická zařízení staveb uvedené v třetí části citované vyhlášky: 

čl. 30 „Zakládání staveb“ odst. 1, 2, 3  a 5

čl. 31 „Stěny, příčky“ odst. 1, 2, 3 a 4

čl. 32 „Stropy“ odst.1, 2 a 3

čl. 33 „Podlahy, povrchy stěn a stropů“  odst.1, 2, 3, 4 a 5

čl. 34 „Schodiště a šikmé rampy“ odst. 1 ÷ 9, 14, 

čl. 36 „Střechy“ všechny odstavce 1 ÷ 3

čl. 37 „Výplně otvorů“ odst. 2, 3, 5, 6, 8 a 9

čl. 38 „Zábradlí“ všechny odstavce 1, 2, 4, 5, 6 a 7

čl. 39 „Výtahy“ všechny odstavce 1, 2, 4 a 5

čl. 39 „Výtahové, instalační a větrací šachty“ všechny odstavce 1 ÷ 6

čl. 42 „Předsazené části stavby a lodžie“ odst. 1, 2 a 3.

Návrh stavby splňuje rovněž požadavky na technická zařízení staveb uvedené v:

čl. 43 „Vodovodní přípojky a vnitřní rozvody“ odst. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9

čl. 44 „Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace“ odst. 2, 3, 4, 5, 6 a 9

čl. 45 „El. přípojky a vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační“ odst. 2, 3, 4 a 5 

čl. 47 „Ochrana před bleskem“ odst. a) 

čl. 48 „Vzduchotechnická zařízení“ odst. 1, 2 a 5 

čl. 49 „Vytápění“ odst. 1, 3, 5, 6, 7 a 8. Pro splnění odstavce 3 byl pro bytový dům vypracován „Průkaz  
energetické náročnosti budov“ dle vyhlášky 148/2007 Sb. Zpracovala  Ing. Tesaříková, TESPORA profi 
s.r.o., Na příkopě 814, Vsetín v srpnu 2015.

čl.50 odst. 1, 2 a 3 - Stavba pro bydlení a individuální rekreaci. Stavba je v souladu, neboť bude vybavena 
prostory pro zajištění funkcí souvisejících s bydlením (kočárkárna, úklidová místnost).
Prostor hlavního domovního schodiště má zajištěno denní světlo okny a světlíky. 
Plocha pro umístění sběrných nádob na komunální odpad je povolena v rámci stavby komunikací.

Bezbariérové užívání stavby.
Objekt  je  navržen  v souladu  s   vyhláškou  č.  398/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Všechny vstupy do objektu jsou řešeny jako bezbariérové.  Do jednotlivých pater je umožněn přístup 
pomocí výtahů, které mají kabinu přizpůsobenou pro osoby s omezenou schopností pohybu o rozměru 
1100x1400 mm, šířka dveří kabiny min. 900 mm (samočinně vodorovně posuvné, umožňující transport 
ZTP na vozíčku s doprovodem). Před vstupy do výtahů je řešen manipulační prostor o rozměrech min. 
1500x1500 mm. Společné prostory bytů včetně hlavních vstupů do objektu jsou navrženy s  ohledem na 
osoby  s omezenou  schopností  pohybu,  tedy  –  přístup  do  prostor  je  zajištěn  po  vodorovných 
komunikacích. Sklony ramp, dimenze prahů jsou navrženy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve společných 
prostorech jsou dodrženy minimální  průchozí  šířky dveří  (min.  800 mm).   Hlavní  vstupy do objektu 
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budou mít  šířku min.  1250 mm,  otvíravé křídlo bude mít  světlou šířku min.  900 mm.  Dveře budou 
provedeny ve shodě s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
Okna  a  prosklené  stěny s  parapetem nižším jak  500  mm  musí  mít  spodní  část  do  výšky 400  mm 
opatřenou proti mechanickému poškození vozíkem a musí být kontrastně označeny proti pozadí ve výšce 
800-1000 mm a zároveň ve výšce 1400-1600 mm-výrazným pruhem šířky nejméně 50 mm nebo pruhem 
ze značek o průměru min. 50  mm ve vzdálenosti od sebe nejvíce 150 mm, viditelnými proti pozadí dle 
bodu 4.2 přílohy č.3.  Obdobně nutno postupovat  u prosklených dveří  dle bodů 3.1 a 3.2 přílohy č.1 
vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Vstupy do bytů mají min. světlou šířku 900 mm. Chodby k bytům v jednotlivých patrech mají šířku min. 
1200 mm.
V objektu nejsou řešeny byty pro ZTP. Navržené řešení bytů nevylučuje možnou úpravu pro ZTP.
V objektu  je  74  vnitřních  parkovacích  stání  z toho 4  jsou  určeny pro  osoby s  omezenou  schopností 
pohybu. V 2.PP je jedno parkovací stání, v 1.PP jsou 3 parkovací stání.

Parkovací plochy na povrchu: nově navržených parkovacích stání je 20. V souladu s  § 4  Sbírky zákonů 
č.  398/2009   je  z celkového  počtu  20-ti  míst  vyčleněno  1  parkovací  místo  pro  zdravotně  postižené 
spoluobčany  a to má navrženou šířku stání 3,50 m a délku 5,00  m. Toto parkovací stání pro osoby ZTP 
bude označeno svislou dopravní značkou IP 12  - "Vyhrazené parkoviště"  (doplněná symbolem O1) a  
vodorovnou značkou   V 10f  (min. rozměr znaku je 1,00 m). Ze stání je zajištěn přímý bezbariérový 
přístup na komunikaci pro chodce.

Projektová dokumentace  byla  kladně posouzena Národním institutem pro integraci  osob s  omezenou 
schopností pohybu a orientace ČR, o.s. 

Projektová  dokumentace  je  rovněž  v souladu  s požadavky  zvláštních  předpisů,  podle  nichž  posuzují 
záměr  dotčené orgány.  Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla  zkoordinována a 
některé požadavky byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. 

Požadavky stanovily tyto orgány:

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13  
-  požadavek týkající se odpadového  hospodářství  byl zapracován do podmínky č. 9 stavebního   

 povolení

Hygienická stanice hl. m. Prahy 
     - požadavek č. 1  týkající  se  předložení    protokolu  z   měření   hluku z celkového provozu bytového 
domu byl zapracován do podmínky č. 9 stavebního povolení

-  požadavek  č.  2  týkající  se  předložení  protokolu  z měření   a  zaregulování  vzduchotechnického 
zařízení byl zapracován do podmínky č. 9 stavebního povolení

Další požadavky stanovené ÚMČ Praha 13- vodoprávní úřad, ÚMČ Praha 13-DOP, byly zapracovány do 
projektové dokumentace.

Stavební  úřad  zajistil  vzájemný  soulad  předložených  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a některé zahrnul do podmínek rozhodnutí. Podmínkami správního 
rozhodnutí nelze ukládat povinnosti dodržet určitý právní předpis a proto některé požadavky dotčených  
orgánů, nebyly převzaty do výroku rozhodnutí, ale stavebník je na některé níže upozorněn. Současně je 
stavebník upozorněn na plnění požadavků vlastníků (příp. správců) technické infrastruktury města. 

Stavební úřad v předmětném stavebním řízení rovněž posoudil účinky budoucího užívání stavby podle 
ustanovení § 111, odst. 2 stavebního zákona a konstatoval, že stavba je přiměřená ve vztahu k lokalitě kde 
je povolována.



Č.j. P13-40677/2016 str. 17

V projektové dokumentaci  navrhované materiály a technologie vyhoví  všem zákonným požadavkům,  
zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky.
Navrhované  bytové  domy  nejsou  zdrojem vibrací  ani  elektromagnetického  záření,  nepředpokládá  se 
kontaminace půdy chemickými látkami.

Popis stavby:

Bytový dům je složen z dvou hlavních ustupujících objemů vyrůstajících ze společné podnože. Východní 
4-podlažní část bytového domu se terasovitě snižuje k východu, západní 7-podlažní objem se snižuje 
směrem k jihu.
Hlavní objem je logicky posazen do nároží parcely, kde jsou umístěné hlavní vstupy do západní bytové 
sekce  i nebytových prostorů. Vstup do objektu je zvýrazněn rohovým loubím, které má i jednoznačné  
praktické  výhody.  Výškově  je  podlaha  prvního  nadzemního  podlaží  osazena tak,  aby  byl  možný 
bezbariérový přístup do budovy v místě nároží. Vstup do východní sekce je z ulice Klausova. Vjezd do 
objektu se  nachází  v  severní  fasádě z ulice Klausova v nejnižším místě parcely.  Tímto způsobem je 
tvarovaní terénu využito i pro snadnější příjezd do suterénu. Příjezdová cesta od vozovky do prvního 
suterénu překonává výškový rozdíl cca 1,00 m.

Navrhovaný bytový dům má dvě podzemní podlaží, čímž je docíleno maximálního počtu parkovacích 
míst v objektu. V parteru se návrh rovněž snaží o získání maximálního počtu parkovacích míst při udržení 
potřebných provozních i estetických kvalit parteru.
Bytový dům bude mít ploché střechy na západní části 7-podlažního objemu bude střecha nepochozí, ve 
středové části nad suterénem je střecha řešena jako pobytová pochozí s intenzivní zelení a dlažbou  a   na 
východní 4-podlažní části objemu bude střecha extenzivní zelená.

Fasády budou provedeny jako jednoduché nečleněné omítané plochy s otvory pro okna a lodžie. 
V současné době návrh počítá s tím, že právě lodžie a zapuštěné plochy objektu budou svým barevným 
provedením v barvě  šedé  v  kontrastu  s  méně  výraznou barvou zbytku  fasád,  společně  s  rozmanitou 
siluetou domu hlavními  výrazovými prvky fasád.  Ve stejném barevném provedení  jako lodžie  budou 
provedeny i fasády ustoupené oproti přední bílé fasádě.
Prosklené  části  budou  řešeny jako  plastová  okna  s  nízkým parapetem.  Lodžie  a  terasy  budou  také  
respektovat zvolený formát oken. 

Navrhované kapacity stavby:

Počet bytových jednotek                                - 36

Počet nebytových jednotek  -  kanceláří         -   6

                                                pizzerie           -   1
Počet parkovací stání v objektu                            - 74 ( z toho 4 pro vozidla zdravotně postižených osob ) 

Počet parkovací stání venkovních                        -  20  (z toho 1 pro vozidla zdravotně postižených osob) 

Venkovní úpravy 

- v prostoru  kolem bytového  domu  jsou  venkovní  úpravy zahrnující  veškeré  zelené  plochy kolem 
bytového domu včetně opěrných zídek u vjezdu do garáží. 

Zařízení staveniště (ZS) 

- obsahuje dočasné buňkoviště ( kancelářské, sanitární a skladové buňky – dvoupatrové), mobilní WC, 
panelovou  manipulační  plochu  pro  nákladní  automobily,  deponii  pro  materiál,  vjezd  pro  menší  
staveništní  mechanismy,  stanoviště  jeřábu,  staveništní  odběry  vody,  staveništní  odběr  elektro, 
přípojka splaškové kanalizace  a oplocení včetně vstupu pracovníků. 

V podrobnostech se odkazuje na projekt stavby.
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Zdrojem tepla pro bytový dům bude  teplovodní tlakově závislá  předávací stanice  umístěná  v 1.PP 
objektu. 

Objekt bude napojen přípojkami vody, splaškové a dešťové kanalizace, teplovodní, NN a slaboproudými 
kabely na inženýrské sítě, budované v rámci nového objektu. Tyto přípojky budou realizovány dle výše 
uvedeného  územního  rozhodnutí  a dle  ustanovení  §103  stavebního  zákona  výše  zmíněná  technická 
infrastruktura nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Vlastnické nebo jiné právo ve smyslu ust. § 110 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona ke stavebním 
pozemkům bylo prokázáno:
- Vlastnictví pozemků bylo osvědčeno výpisy údajů z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha 

LV č. 10761, LV č. 1716     
- dohoda o provedení stavby mezi  stavebníkem a Hlavním městem Praha, zastoupené Ing. Radkem 

Svobodou, ředitelem odboru evidence, správy a využití majetku MHMP ze dne 16.8.2016

Vlastnictví bylo ověřeno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

K řízení byly předloženy následující doklady, stanoviska a vyjádření:

Výpis z obchodního rejstříku CENTRAL GROUP 15. investiční a.s., ze dne 7.11.2008

Výpis z obchodního rejstříku CENTRA GROUP a.s. ze dne 7.11.2008

Plná moc pro společnost  CENTRA GROUP a.s. ze dne 10.1.2013

Pověření pro Ing. Jana Háčka ze dne 2.11.2015

Souhlas s realizací MHMP-SVM pod č.j.SVM/VP/1367085/16/hl ze dne 10.8.2016 

Prohlášení stavebníka ze dne 17.8.2016

Závazné stanovisko MHMP - OCP ze dne 27.1.2016, č.j. MHMP 145212/2016

Souhlasné stanovisko MHMP - ODA ze dne 7.1.2016, č.j. MHMP-37500/2016/ODA-O4/Dů

Stanovisko MHMP - OPP ze dne 10.1.2016, č.j. MHMP 52492/2016

Vyjádření MHMP - OÚR ze dne 1.2.2016, č.j. MHMP 165629/2016

Závazné stanovisko MHMP - RED ze dne 14.10.2015, č.j. MHMP 1797876/2015

Vyjádření MČ P13 - odb. životního prostředí ze dne 3.2.2016, zn. OŽP/P13 01978/2016/Nep

Vyjádření MČ P13 - odb. životního prostředí ze dne 2.6.2016,  zn. OŽP/P13-28219/2016

Stanovisko MČ P13 - odb. dopravy ze dne 16.3.2016, č.j. P13-01975/2016/Jr

Stanovisko Hygienická stanice ze dne 10.3.2016, č.j. HSHMP 59131/2016

Stanovisko HZS hl.m.Prahy ze dne 1.12.2015, č.j. HSAA-13887-3/2015

Stanovisko Policie ČR ze dne 31.3.2016, č.j. KRPA-13658-2/ČJ-2016-0000DŽ

Stanoviska TSK  ze dne 14.4. a 30.7.2016, č.j. TSK/19197/16/5400/Ve

Vyjádření PVK a.s. ze dne 23.6.2016, zn.PVK35899/OTPČ/16

Stanovisko PVS a.s. ze dne 20.4.2016, zn. 5137/15/2/02

Vyjádření VEOLIA ze dne 23.6.2016, č.j. PVK 35898/OTPČ/16

Vyjádření Pražská teplárenská a.s.ze dne 14.3.2016, č.j. DAM/0741/2016

Vyjádření Pražská plynárenská distribuce a.s. ze dne 13.11.2015, č.j. 19/Ma/OSDS/2016
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Vyjádření PRE a.s. ze dne 17.2.2016, č.j. 300029740

Stanovisko Povodí Vltavy s.p.ze dne 8.10.2015, č.j. 52307/2015-263

Vyjádření  Eltodo – Citelum ze dne 1.6.2016, č.j. VPD_2016_1264

Stanovisko NIPI ze dne 16.9.2015, č.j. 110150152

Stanovisko Lesy hl.m. Prahy ze dne 13.1.2016, č.j. 1342/15

Souhrnné Dopravní podnik hl.m. Prahy stanovisko ze dne 5.10.2015, č.j. 1001130/39Z1637/1879

Razítko na situaci Dopravní podnik hl.m.Prahy - dopravní cesta Metro ze dne 15.9.2015

Razítko na situaci Dopravní podnik hl.m.Prahy - Kabelová síť - správa napájení TT ze dne 15.9.2015

Razítko na situaci TSK 7100 ze dne 9.9.2015

Razítko na situaci Kolektory Praha ze dne 2.3.2016, č.j. 1737/005/12/15

Razítko na situaci ČD Telematika ze dne 10.9.2015

Razítko na situaci VUSS ze dne 14.9.2015

Razítko na situaci Razítko na situaci ze dne 14.9.2015 3x ze dne 14.9.2015

Vyjádření České radiokomunikace ze dne 14.9.2015, č.j. UPTS/OS/122788/2015

Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.ze dne 2.6.2015

Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s.ze dne 8.9.2015, č.j. 0200357683 

Vyjádření SITEL s.r.o. ze dne 7.6.2016, č.j. 1111602851

Vyjádření Telia Sonera international Carrier ČR a.s. ze dne 7.6.2016, č.j. 1311601604

Stanovisko OPTILINE ze dne 7.6.2016, č.j. 1411601019

Vyjádření CentroNetze dne 7.6.2016, č.j. 382/2016

Razítko PVK a.s. na situaci 27.6.2016

Razítko Vodafone CR na situaci ze dne 9.10.2015

Vyjádření T-Mobile ze dne 7.9.2015, č.j. E19536/15

Souhlas ÚMČ Praha 13-OUR ze dne 4.8.2016

Rozhodnutí ÚMČ Praha 13, STAV-OUR  ze dne 11.6.2012, č.j. P13-28495/2012

Vyjádření O2 ze dne 21.4.2015

Závazné stanovisko MČ P13 - odb. stavební ze dne 10.3.2016, č.j. P13-16026/2016

Vyjádření UPC ze dne 10.9.2015, č.j. 1518/2015

Závazné stanovisko SEI 27.10.2015, č.j. 445-23.09/15/010.103

Závazné stanovisko CETIN 4.5.2016, č.j.683849/15  

Vyjádření SUPTel ze dne 27.4.2016, č.j. 21600058

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace, kterou zpracovali: 
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Odbor  stavební  Úřadu  MČ  Praha  13  v řízení  zajistil  úplnost  podkladů  pro  rozhodnutí  a  umožnil 
účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim.

K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad záměru žadatele s územním 
rozhodnutím ve znění jeho pozdější změny, obecnými technickými požadavky na výstavbu a na užívání 
staveb  osobami  těžce  pohybově  postiženými,  přezkoumal  požadavky  k ochraně  zdraví  a životního 
prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů. 
Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy a současně nebyly shledány 
důvody,  které by bránily povolení stavby,  bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,  za  
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavebníkovi a dodavateli se připomíná:
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení  

ověřené  projektové  dokumentace  a  štítek  obsahující  identifikační  údaje  o povolené  stavbě.  Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště  
a ponechat  jej  tam až do dokončení  stavby,  případně do vydání  kolaudačního souhlasu;  rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

- Stavba  nesmí  být  zahájena,  dokud  stavební  povolení  nenabude  právní  moci.  Stavební  povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

- Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,  ve znění pozdějších 

předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.
- Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto stavebního povolení.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, a dle nařízení vlády ČR č-272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

- Při provádění stavby musí být případná manipulace se závadnými látkami prováděna tak, aby bylo 
zabráněno  nežádoucímu  úniku  závadných  látek  do  půdy  nebo  jejich  nežádoucímu  smísení  
s odpadními nebo srážkovými vodami.

- Při výsadbě zeleně respektujte čl. 4.1.7, čl. 5.2.7 ČSN 73 6005 a „Dohodu o technických zásadách  
spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně podmínek pro ukládání inženýrských sítí  
ve vztahu k zeleni v hl.m.Praze“.

- Odpady  ze  stavby  budou  zařazeny  podle  druhu  a  kategorií,  tříděny  a  odstraněny  způsobem 
stanoveným zákonem č.  185/2001 Sb., o odpadech.

- Před  zahájením stavby musí  stavebník  zajistit  vytyčení  prostorové  polohy stavby a  podzemních 
vedení dotčených inženýrských sítí odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. 

- O průběhu stavby je třeba vést stavební deník.
- Při  provádění  stavby  je  nutno  dodržovat  předpisy  týkající  se  bezpečnosti  práce  a  technických 

zařízení, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti  
nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

- Stavebník  je  povinen  respektovat  podmínky  stanovené  ve  vyjádření  správců  inženýrských  sítí  a  
oznámit jim zahájení prací. Stavební mechanismy nesmí být zásadně používány, kde to některý ze  
správců poduličních sítí výslovně zakázal.
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- Vyskytnou-li  se  při  provádění  výkopů  podzemní  vedení  v projektu  nezakreslená,  musí  být  další 
stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob event. úprav nebo přeložení těchto vedení  
musí být projednán s příslušným správcem sítě.

- Stavebník je povinen respektovat podmínky stanovené ve stanovisku Odboru dopravy ÚMČ Praha 13 
zn. P13-01975/2016/Jr.

- Po celou dobu stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací.
- Budou  respektována  ochrana  podzemního  vedení  elektronických  komunikací,  výkopové  práce 

v jejich ochranném pásmu budou prováděny ručně bez použití mechanizace.
- Bude zajištěna ochrana odkrytých kabelů elektronických komunikací před poškozením, nad kabely 

bude zachováno stávající nadloží.
- Budou po dobu stavebních prací používány výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují  

příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.
- Budou při manipulaci s prašným materiálem aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování 

okolí prachem. 
- Bude  před  výjezdem  nákladních  aut  ze  staveniště  zajištěno  odstraňování  bláta  z pneumatik  a 

podběhů. Pokud dojde v průběhu výstavby ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně 
musí být provedeno jejich očištění prostředky nebo na náklady stavebníka.

- Skutečné  provedení  stavby  bude  respektovat  vyhl.  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

- Stavebník  podá  žádost  o  kolaudační  souhlas,  ve  které  uvede  identifikační  údaje  o  stavbě  a  
předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná 
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.

- Před vydáním kolaudačního souhlasu je třeba prokázat splnění normových požadavků na vzduchovou 
a kročejovou neprůzvučnost dělících konstrukcí, a to měřením provedeném na hotové stavbě.

- Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
- Stavba může být užívána až po vydání kolaudačního souhlasu.

Upozornění pro stavebníka stavějícího novou stavbu na cizím pozemku:
Doporučujeme stavebníkovi vypořádat vlastnická práva k pozemku pod stavbou nejpozději do termínu 
kolaudace  stavby,  neboť  by  mohlo  dojít  ke  ztrátě  vlastnictví  jeho  stavby  a  to  splynutím  stavby 
s pozemkem ve smyslu ust. § 3054 a § 1084 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Poučení účastníků:
Proti  tomuto rozhodnutí se lze odvolat  do 15 dnů ode dne jeho oznámení  k Magistrátu hl.  m.  Prahy 
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal  jeden stejnopis.  Nepodá-li  účastník potřebný počet  stejnopisů,  vyhotoví  je 
správní  orgán na náklady účastníka.  Odvoláním lze napadnout výrokovou část  rozhodnutí,  jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

{ otisk úředního razítka}

 Ing. Tomáš Círus v.r. 
vedoucí odboru stavebního

 
Za správnost vyhotovení: Dana Šoupalová

 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. b) ve 
výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 20000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastník  řízení  ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu podle ust. § 109 písmeno a): 
1. CENTRAL GROUP 15. investiční a.s., zastoupený CENTRAL GROUP a.s., IDDS: z5hat5d

sídlo: Na strži č.p. 1702/65, 140 00  Praha 4-Nusle 

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu  podle  ust. § 109 písmeno c), d), e), f) 
stavebního zákona – oznámení veřejnou vyhláškou: 
2. ÚMČ Praha 13, úřední deska, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00 Praha 58
         (pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dní )

Doporučeně do vlastních rukou:
    HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupené SVM, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, Staré Město, 110 00  Praha 1
     Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt

sídlo: U plynárny č.p. 500/44, Michle, 140 00  Praha 4
    PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

sídlo: Na hroudě č.p. 1492/4, 100 00  Praha 10-Vršovice

Veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Parc. č. 2339/3, 2339/180, 2342/100, 2342/298, 2342/315, 2342/327, 2342/331, 2342/332, 2342/543,
2342/185, 2342/186, 2342/187, 2342/188, 2339/189, 2342/190 a 2342/191 k.ú.Stodůlky.  

Dotčené orgány:
3. MHMP - OCP, IDDS: 48ia97h

sídlo: Jungmannova č.p. 29/19, 110 00  Praha 1-Nové Město
4. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Hlavní město Prahu, IDDS: hq2aev4

sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, Nové Město, 120 00  Praha 2
5. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, Nové Město, 120 00  Praha 2
6. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i

sídlo: Štefánikova č.p. 247/17, 150 00  Praha 5-Smíchov
7. ÚMČ Praha 13 - DOP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58
8. ÚMČ Praha 13 - OŽP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58
9. ÚMČ Praha 13 - vodoprávní úřad, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58
10. MHMP-RED, oddělení krizového managementu, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město
11. MHMP - OPP, IDDS: 48ia97h

sídlo: Jungmannova č.p. 29/35, 110 00  Praha 1-Nové Město

Na vědomí:
12. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město
13. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf

sídlo: Pařížská č.p. 67/11, Josefov, 110 00  Praha 1
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14. CENTRAL GROUP 15. investiční a.s., IDDS: m54dcyr
sídlo: Na strži č.p. 1702/65, 140 00  Praha 4-Nusle

15.Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, evidence UR, IDDS: 
     c2zmahu

sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28
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