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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 27.2.2018 
 
Věc: Žádost o vyhotovení kopií listin 
 
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. Opět se jedná zejména o dva dokumenty – o územní rozhodnutí a 
stavební povolení týkající se výstavby bytových domů, samozřejmě za předpokladu, že již byly pravomocně 
vydány, případně o ten z dokumentů, který již byl vydán. V případě, že již bylo na konkrétní bytový projekt 
vydáno pravomocné Kolaudační rozhodnutí, prosíme i o kopii tohoto dokumentu. Seznam konkrétních 
bytových projektů přikládáme dále. 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. 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. Pokud byste měli povědomí i o 
další výstavbě, která je již ve stadiu schválení a my ji doposud neevidujeme, budeme velmi rádi, pokud nám 
tuto informaci, pokud je to možné, poskytnete. 

S pozdravem 

 
 

 
 
 
Příloha: Seznam projektů pro vyhotovení kopií dokumentů 



Developer název Obchodní název projektu
Městský 
obvod

Správní 
obvod

Katastrální území 
Městská část Ulice GPS Parcelní číslo

Počet 
domů List vlastnictví 

DATOVÁ 
SCHRÁNKA

FINEP CZ RD BRITSKÁ ČTVRŤ III-RD 5 13 Stodůlky
Bekova,Šustalova,Františka 

Janečka,Hynka Puce
50°2'58.748"N, 14°18'5.270"E 162/296 20 LV 22118

Office Center Stodůlky SIGMA a.s., Havlíčkova 
1030/1, Nové Město, 11000 Praha 1

zv6bsur Círus Tomáš, Ing. 235011233 CirusT@p13.mepnet.cz

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 Círus Tomáš, Ing. 235011233 CirusT@p13.mepnet.cz

UMÍSTĚNÍ PROJEKTU VLASTNÍK VEDOUCÍ ST. ODBORU

PŘÍLOHA: SEZNAM PROJEKTŮ PRO VYHOTOVENÍ KOPIÍ DOKUMENTŮ



 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor stavební 
Oddělení výstavby 

  S lu neč ní ná měst í 2580/13,  158  00  Pr aha  5   
 

SPIS. ZN.: STAV 12905/2018/GS 
Č.J.: P13-12919/2018 
ARCHIV : 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Mgr. Gabriela Strejčková 
235 011 232 
235 011 438 

 

 
V Praze   7.3.2018 

 
 
 
 
 

Věc: poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. v platném znění   o svobodném přístupu k 
informacím 

 
 
 
 

Městská část Praha 13, Úřad Městské části Praha 13, Odbor stavební obdržel Vaši žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím, v níž se 
domáháte poskytnutí územních rozhodnutí, stavebních povolení, příp. kolaudačních souhlasů vztahujících 
se k vyjmenovaným developerským bytovým projektům na území MČ Prahy 13. V příloze Vám tyto 
dokumenty zasíláme. 

 
 
 
 

Ing. Tomáš Círus 
vedoucí odboru stavebního 

 
 
 
 
 
 

Přílohy: 
- rozhodnutí č. j. P13-59168/2017 – rozhodnutí o umístění a stavební povolení RD Řepora 
- rozhodnutí č. j. P13-43443/2013 – rozhodnutí o dělení a scelování pozemků a rozhodnutí  o 

umístění stavby „ 
- Západní město – etapa IV.A – rodinné domy“ 
- rozhodnutí č. j. P13-50533/2016 – stavební povolení „Západní Město IV.BC etapa – 2.část – 

rodinné domy“ 
- kolaudační souhlas č. j. P13-34728/2017 RD Západní Město IV. BC etapa 
- kolaudační souhlas č. j. P13-44904/2017 RD Západní Město IV. BC etapa 

 
 
 
 
 
 
 

Obdrží: 
 



Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor stavební 
Oddělení výstavby 

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 
 

SPIS. ZN.: VYS 38464/2017/VO 
Č.J.: P13-44904/2017 
ARCHIV : Sp162/635+ 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Ing. Kateřina Vorlová 
235 011 292 
235 011 438 
VorlovaK@p13.mepnet.cz 

 

V Praze   8.9.2017 
 
 
 

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 
 

S UŽÍVÁNÍM STAVBY 
 

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, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 1.8.2017 
podala 

 

společnost Office Center Stodůlky SIGMA a.s., IČ 27915310, Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1, 
kterou zastupuje  

 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a 
§ 18i  vyhlášky  č.  503/2006  Sb.,  ve  znění  vyhlášky  č.63/2013  Sb.  o  podrobnější  úpravě  územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

k o l a u d a č n í   s o u h l a s, 
 

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby s názvem 
 

„Západní Město IV. BC etapa - rodinné domy“ 
Praha 5, Stodůlky 

 

(dále  jen  "stavba")  na  pozemcích  parc.  č.  162/305,  162/308,  162/573,  162/574,  162/575,  162/635, 
162/636, 162/637, 162/638, 162/685, 162/686, 162/687, 162/688, 162/689, 162/690, 162/691, 162/692, 
162/693 v katastrálním území Stodůlky provedené podle stavebního povolení ze dne 25.2.2016 č.j. VYS 
59120/2015/VO v právní moci dne 25.3.2016. Bylo povoleno celkem 28 rodinných domů. 

 

Předmětem  kolaudačního  souhlasu  je  stavba  18  rodinných  domů  s označením  RDB/32,  RDB/33, 
RDB/34, RDB/35, RDB/36, RDB/37, RDB/39, RDB/40, RDB/41, RDB/42, RDB/43, RDB/44, 2DB/45, 
2DB/46, 2DB/61, 2DB/62, 2DB/63, 2DB//64. Dokončená část stavby 10-ti rodinných domů (2DA/47, 
2DA/48, 2DA/59, 2DA/60, 2DA/65, 2DA/66, 2DA/67, 2DA/68, 2DA/69, 2DA/70), byla zkolaudována 
samostatně.  Stavební  úřad  vydal  kolaudační  souhlas  spis.zn.VYS  30750/2017/VO,  pod  č.j.P13- 
34728/2017 ze dne 10.7.2017. 
 P opi s  st avby a vym ezení účel ů  uží vání m íst ností  v  rám ci j ednotli vých rodi 
nných  dom ů:  Rodinný dům s označením RDB/32 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/32 
nachází na pozemku parc.č. 162/635 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1. nadzemní podl aží:  zádveří, technická místnost, WC, šatna, obývací pokoj a kuchyně, komora, 
garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, koupelna, 
pracovna 
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Rodinný dům s označením RDB/33 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/33 
nachází na pozemku parc.č. 162/636 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 

 

 1.  nadzemní  podl aží:  zádveří, technická místnost, WC, šatna, obývací pokoj s kuchyňským  
koutem, komora, garáž 
 2.  nadzemní  podl aží:  chodba, 3x ložnice, koupelna, pracovna 

 

Rodinný dům s označením RDB/34 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/34 
nachází na pozemku parc.č. 162/637 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.  nadzemní  podl aží :  zádveří, technická místnost, koupelna+WC, šatna, obývací pokoj s 
kuchyňským koutem, komora, garáž 
 2.  nadzemní  podl aží:  chodba, 3x ložnice, koupelna, pracovna 

 

Rodinný dům s označením RDB/35 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/35 
nachází na pozemku parc.č. 162/305 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.  nadzemní  podl aží:  zádveří, technická místnost, WC, šatna, obývací pokoj a kuchyně, komora, garáž 
 2.  nadzemní  podl aží:  chodba, 3x ložnice, koupelna, pracovna 

 

Rodinný dům s označením RDB/36 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/36 
nachází na pozemku parc.č. 162/638 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.  nadzemní  podl aží:  zádveří, technická místnost, WC, šatna, obývací pokoj s kuchyňským  
koutem, komora, garáž 
 2.  nadzemní  podl aží:  chodba, 3x ložnice, koupelna, pracovna 

 

Rodinný dům s označením RDB/37 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/37 
nachází na pozemku parc.č. 162/693 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.  nadzemní  podl aží:  zádveří, technická místnost, WC, šatna, obývací pokoj s kuchyňským  
koutem, komora, garáž 
 2.  nadzemní  podl aží:  chodba, 3x ložnice, koupelna, pracovna 

 

Rodinný dům s označením RDB/39 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/39 
nachází na pozemku parc.č. 162/692 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.   nadzemní   podl aží :   zádveří,  technická  místnost,  koupelna+WC,  šatna,  obývací  pokoj  a  
kuchyně, 
komora, garáž 
 2.  nadzemní  podl aží:  chodba, 3x ložnice, koupelna, pracovna 

 

Rodinný dům s označením RDB/40 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/40 
nachází na pozemku parc.č. 162/691 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.  nadzemní  podl aží :  zádveří, technická místnost, koupelna+WC, šatna, obývací pokoj s 
kuchyňským koutem, komora, garáž 
 2.  nadzemní  podl aží:  chodba, 3x ložnice, koupelna, pracovna 
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Rodinný dům s označením RDB/41 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/41 
nachází na pozemku parc.č. 162/308 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 

 

Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.  nadzemní  podl aží:  zádveří, technická místnost, WC, šatna, obývací pokoj s kuchyňským  
koutem, komora, garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, koupelna, 
pracovna 

 

Rodinný dům s označením RDB/42 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/42 
nachází na pozemku parc.č. 162/690 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
1.nadzemní   podl aží :   zádveří,  technická  místnost,  koupelna+WC,  šatna,  obývací  pokoj  a  
kuchyně, komora, garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, koupelna, 
pracovna 

 

Rodinný dům s označením RDB/43 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/43 
nachází na pozemku parc.č. 162/689 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1. nadzemní podl aží:  zádveří, technická místnost, WC, šatna, obývací pokoj s kuchyňským  
koutem, 
komora, garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, koupelna, 
pracovna 

 

Rodinný dům s označením RDB/44 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/44 
nachází na pozemku parc.č. 162/688 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.  nadzemní  podl aží:  zádveří, technická místnost, WC, šatna, obývací pokoj s kuchyňským  
koutem, komora, garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, koupelna, 
pracovna 

 

Rodinný dům s označením 2DB/45 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DB/45 
nachází na pozemku parc.č. 162/574 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.   nadzemní   podl aží :  zádveří, technická místnost, koupelna, pracovna, obývací pokoj  s 
kuchyňským koutem, komora, garáž 
2.nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2xkoupelna, technická místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DB/46 
Podle geometrického plánu pro vyznačení budovy č.5387-279/2015 ověřeného úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DB/46 
nachází na pozemku parc.č. 162/575 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.   nadzemní   podl aží :  zádveří, technická místnost, koupelna, pracovna, obývací pokoj  s 
kuchyňským koutem, komora, garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2xkoupelna, technická 
místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DB/61 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DB/61 
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Rodinný dům s označením RDB/41 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením RDB/41 
nachází na pozemku parc.č. 162/308 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 

 

nachází na pozemku parc.č. 162/573 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1. nadzemní podl aží :  zádveří, technická místnost, koupelna, pracovna, obývací pokoj  s 
kuchyňským 
koutem, komora, garáž 



Č.j. P13-44904/2017 str. 4  
 

 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2xkoupelna, technická 
místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DB/62 
Podle geometrického plánu pro vyznačení budovy č.5387-279/2015 ověřeného úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DB/62 
nachází na pozemku parc.č. 162/687 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.   nadzemní   podl aží :  zádveří, technická místnost, koupelna, pracovna, obývací pokoj  s 
kuchyňským koutem, komora, garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2xkoupelna, technická 
místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DB/63 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DB/63 
nachází na pozemku parc.č. 162/686 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.   nadzemní   podl aží :  zádveří, technická místnost, koupelna, pracovna, obývací pokoj  s 
kuchyňským koutem, komora, garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, koupelna, technická 
místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DB/64 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DB/64 
nachází na pozemku parc.č. 162/685 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.   nadzemní   podl aží :  zádveří, technická místnost, koupelna, pracovna, obývací pokoj  s 
kuchyňským koutem, komora, garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2xkoupelna, technická 
místnost 

 

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 29. srpna 2017 (úterý) s tímto výsledkem: 
Nebyly zjištěny vady a nedostatky díla, byly provedeny změny oproti ověřené projektové dokumentaci. 
Jedná se o tyto změny: 

� zrušení dělící příčky ve 2.NP (místnost č.207) provedeno v 2DB/61, 2DB/62, 2DB/63, 2DB//64 
� zrušení koupelny č.206 ve 2.NP provedeno v 2DB/63 
� posun příčky mezi místnostmi č.206 a 207 ve 2.NP provedeno v RDB/44, RDB/43, RDB/42, 

RDB/41, RDB/40, RDB/39, RDB/37, RDB/36, RDB/35, RDB/34, RDB/33 
� posun příčky mezi místnostmi č.103 a 104 v 1.NP provedeno v RDB/42, RDB/39, RDB/35 
� posun příčky mezi místnostmi č.101, 102, 103 a 104,105 v 1.NP provedeno v RDB/40 
� dům je vytápěn podlahovým vytápěním provedeno v RDB/39, 
� změna v účelu užívání místností č.104 koupelna a č.103 šatna v 1.NP provedeno v RDB/34 

Změny nevyžadovaly povolení stavebního úřadu a jsou zakresleny v dokumentaci skutečného provedení. 
Stavba 18 rodinných domů je dokončena a schopna užívání. 

 

Odůvodnění: 
 

Dne 1.8.2017 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na dokončenou část stavby. Stavební úřad 
provedl dne 29.srpna 2017 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 
stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými 
stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání 
nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní  prostředí. 
Stavební úřad dále ověřil, že podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení byly dodrženy, jsou 
dodrženy obecné požadavky na výstavbu, stavebník doložil požadovaná závazná stanoviska dotčených 
orgánů. 

 

Stanoviska  s děli 
li :  

 

• HS hl.m.Prahy č.j.HSHMP 40024/2017 ze dne 29.8.2017 
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• HZS hl.m.Prahy č.j.HSAA-10432-2/2017 ze dne 29.8.2017 
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• vyjádření ÚMČ Praha 13 – odbor životního prostředí, č.j.OŽP/P13-38162/2017 ze dne 21.8.2017 
 

 V ydané kol audač ní  
souhlasy:  

 

• kolaudační souhlas veřejného osvětlení pod č. j.P13-32666/2017 ze dne 28.6.2017, spis.zn. VYS 
31961/2017/DŠ 

 

• kolaudační souhlas STL plynovod včetně odboček, hrubé terénní úpravy pod č. j.  P13- 
31784/2017 ze dne 23.6.2017, spis.zn. VYS 30031/2017/DŠ 

 

• kolaudační souhlas řad vodovodu pro veřejnou potřebu, stok splaškové kanalizace pro veřejnou 
potřebu, stoka dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu pod č.  j.  P13-33734/2017ze  dne 
29.6.2017 spis.zn. VYS 30034/2017/Ho 

 

• kolaudační souhlas nové komunikace zpřístupňující nový soubor rodinných domů pod č. j. P13- 
33740/2017 ze dne 29.6.2017, spis.zn. VYS 30030/2017/Se. 

 

• oznámení o užívání stavby – slaboproudé rozvody (síť elektronických komunikací) spis.zn.VYS 
33189/2017 ze dne 29.6.2017 

 

• kolaudační souhlas  na stavbu 10 RD pod č.j.P13-34728/2017 ze dne 10.7.2017 

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby. 

 
Poučení: 

 

Kolaudační souhlas je dokladem o povoleném účelu užívání, na jeho vydání se nevztahují části druhá a 
třetí správního řádu. Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním 
rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 

Ing. Tomáš Círus v.r. 
vedoucí stavebního odboru 

 
 
 
 

Za správnost vyhotovení: Ing.Kateřina Vorlová 
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V Praze   10.7.2017 
 
 
 

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 
 

S UŽÍVÁNÍM STAVBY 
 
 

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, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 13.6.2017 
podala 

 

společnost Office Center Stodůlky SIGMA a.s., IČO 27915310, Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1, 
kterou zastupuje  

 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a 
§ 18i  vyhlášky  č.  503/2006  Sb.,  ve  znění  vyhlášky  č.63/2013  Sb.  o  podrobnější  úpravě  územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

k o l a u d a č n í   s o u h l a s, 
 
 

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby s názvem 
 

„Západní Město IV. BC etapa - rodinné domy“ 
Praha 5, Stodůlky 

 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 162/572, 162/619, 162/620, 162/622, 162/623, 162/625, 
162/626, 162/627, 162/629, 162/631 v katastrálním území Stodůlky provedené podle stavebního povolení 
ze dne 25.2.2016 č.j. VYS 59120/2015/VO v právní moci dne 25.3.2016. 
Předmětem kolaudačního souhlasu je stavba 10 rodinných domů. Ostatní rodinné domy, povolené výše 
uvedeným rozhodnutím, nejsou předmětem tohoto řízení a z kolaudačního souhlasu jsou vyjmuty. 

 
 P opi s  st avby a vym ezení účel ů  uží vání m íst ností  v  rám ci j ednotli vých rodi 
nných  dom ů: Rodinný dům s označením 2DA/47 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DA/47 
nachází na pozemku parc.č. 162/631 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1. nadzemní podl aží: zádveří, šatna, koupelna, pracovna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2x koupelna, technická 
místnost 

mailto:VorlovaK@p13.mepnet.cz


Č.j. P13-34728/2017 str. 2  
 

Rodinný dům s označením 2DA/48 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DA/48 
nachází na pozemku parc.č. 162/572 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1.  nadzemní  podl aží:  zádveří, šatna, koupelna, pracovna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
garáž 2. nadzemní  podl aží: chodba, 3x ložnice, 2x koupelna, technická místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DA/59 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DA/59 
nachází na pozemku parc.č. 162/629 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1. nadzemní podl aží: zádveří, šatna, koupelna, pracovna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2x koupelna, technická 
místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DA/60 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DA/60 
nachází na pozemku parc.č. 162/627 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1. nadzemní podl aží: zádveří, šatna, koupelna, pracovna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2x koupelna, technická 
místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DA/65 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DA/65 
nachází na pozemku parc.č. 162/620 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1. nadzemní podl aží: zádveří, šatna, koupelna, pracovna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2x koupelna, technická 
místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DA/66 
Podle geometrického plánu pro vyznačení budovy č.5387-279/2015 ověřeného úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DA/66 
nachází na pozemku parc.č. 162/619 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1. nadzemní podl aží: zádveří, šatna, koupelna, pracovna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2x koupelna, technická 
místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DA/67 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DA/67 
nachází na pozemku parc.č. 162/626 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
 1. nadzemní podl aží: zádveří, šatna, koupelna, pracovna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2x koupelna, technická 
místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DA/68 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DA/68 
nachází na pozemku parc.č. 162/625 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
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 1. nadzemní podl aží: zádveří, šatna, koupelna, pracovna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2x koupelna, technická 
místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DA/69 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DA/69 
nachází na pozemku parc.č. 162/623 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
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 1. nadzemní podl aží: zádveří, šatna, koupelna, pracovna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2x koupelna, technická 
místnost 

 

Rodinný dům s označením 2DA/70 
Podle  geometrického  plánu  pro  vyznačení  budovy  č.5387-279/2015  ověřeného  úředně  oprávněným 
zeměměřickým inženýrem Ing.Ivanem Majorníkem se stavba rodinného domu s označením 2DA/70 
nachází na pozemku parc.č. 162/622 (zastavěná plocha) v katastrálním území Stodůlky. 
Vymezení účelu užívání stavby: rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku v členění: 
1.nadzemní  podl aží: zádveří, šatna, koupelna, pracovna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 

garáž 
 2. nadzemní podl aží: chodba, 3x ložnice, 2x koupelna, technická 
místnost 

 

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 27. června 2017 (úterý) s tímto výsledkem: 
Nebyly zjištěny vady a nedostatky díla, změny oproti ověřené projektové dokumentaci jsou zakresleny 
v dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změny v rodinném domě s označením 2DA/69 – posun 
příček v místnostech č. 105 v 1.NP a mezi místnostmi č.201 a č.207 v 2.NP, instalace podlahového 
vytápění. Změny proti projektové dokumentaci nevyžadovaly povolení stavebního úřadu a jsou 
zakresleny v dokumentaci skutečného provedení. Stavba 10 rodinných domů je dokončena a schopna 
užívání. 
Upozorňujeme stavebníka: 
Po  dokončení  stavebních  prací  a  zajištění  dokladů  potřebných  pro  vydání  kolaudačního  souhlasu 
stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu na zbývající rodinné domy. 

 

Odůvodnění: 
 

Dne 13.6.2017 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na dokončenou část stavby. Stavební úřad 
provedl dne 27.června 2017 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 
stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými 
stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání 
nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní  prostředí. 
Stavební úřad dále ověřil, že podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení byly dodrženy, jsou 
dodrženy obecné požadavky na výstavbu, stavebník doložil požadovaná závazná stanoviska dotčených 
orgánů. 

 

 Sta novi ska  s 
děli li :  

 

• HS hl.m.Prahy č.j.HSHMP 31101/2017 ze dne 27.6.2017 
 

• HZS hl.m.Prahy č.j.HSAA-7425-1/2017 ze dne 23.6.2017 
 

• vyjádření ÚMČ Praha 13 – odbor životního prostředí, č.j.OŽP/P13-30120/2017 ze dne 21.6.2017 
 
 

 V ydané kol audač ní  
souhlasy:  

 

• kolaudační souhlas veřejného osvětlení pod č. j.P13-32666/2017 ze dne 28.6.2017, spis.zn. VYS 
31961/2017/DŠ 

 

• kolaudační souhlas STL plynovod včetně odboček, hrubé terénní úpravy pod č. j.  P13- 
31784/2017 ze dne 23.6.2017, spis.zn. VYS 30031/2017/DŠ 

 

• kolaudační souhlas řad vodovodu pro veřejnou potřebu, stok splaškové kanalizace pro veřejnou 
potřebu, stoka dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu pod č.  j.  P13-33734/2017ze  dne 
29.6.2017 spis.zn. VYS 30034/2017/Ho 

 

• kolaudační souhlas nové komunikace zpřístupňující nový soubor rodinných domů pod č. j. P13- 
33740/2017 ze dne 29.6.2017, spis.zn. VYS 30030/2017/Se. 

 

• oznámení o užívání stavby – slaboproudé rozvody (síť elektronických komunikací) spis.zn.VYS 
33189/2017 ze dne 29.6.2017 
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Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby. 
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Poučení: 
 

Kolaudační souhlas je dokladem o povoleném účelu užívání, na jeho vydání se nevztahují části druhá a 
třetí správního řádu. Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním 
rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 

Ing. Tomáš Círus v.r. 
vedoucí stavebního odboru 

 
 
 
 

Za správnost vyhotovení: Ing.Kateřina Vorlová 
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V Praze   10.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 

Výroková část: 

ROZHODNUTÍ 
 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

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. 
ve znění pozdějších právních předpisů  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 27.7.2016 podala 

 

společnost Office Center Stodůlky SIGMA a.s., IČ 27915310, Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1, 
kterou zastupuje společnost FINEP CZ a.s., IČ 26503387, Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1 

 

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

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb. 

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 
 

na stavbu s názvem: 
 
 

„Západní Město IV. BC etapa - 2.část - rodinné domy“ 
Praha 5, Stodůlky, ul.Šustalova, Františka Janečka, Hynka Puce 

 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 162/231, 162/232, 162/296, 162/302, 162/303, 162/413, 
162/430, 162/545, 162/572, 162/573 v katastrálním území Stodůlky. 

 
 

Stavba obsahuje: 
 

• 20 rodinných domů (dále v textu RD) s garážemi ve skladbě 8 dvojdomů (16 RD) a 4 řadových 
domů připojených na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

• Úpravu venkovních ploch a jejich povrchů (terénní úpravy, parkovací stání a chodníky na 
pozemcích příslušných k RD, oplocení pozemků RD včetně podezdívek mezi pozemky RD) 

 

• Zařízení staveniště připojené na dopravní a technickou infrastrukturu (buňkoviště, manipulační a 
skladovací plochy, plocha pro mytí vozidel, napojovací body kanalizace, vodovodu a elektřiny) 

 
 

Výstavba povolované IV. BC etapy – 2.část navazuje na předchozí etapy stavby s názvy „Západní město 
IV.BC etapa – rodinné domy“ a „Západní město IV.A etapa – rodinné domy“ Praha 5 - Stodůlky. 

mailto:VorlovaK@p13.mepnet.cz
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Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracovala společnost LV plan s.r.o, IČ 28926838, Pobřežní 68/5, Praha 8 - Karlín, odpovědný 
projektant Ing. Lukáš Vrba; autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0010841. Ověřená 
projektová dokumentace je součástí tohoto rozhodnutí a bude doručena po nabytí právní moci 
stavebníkovi. 

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, oprávněným k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů, který v souladu s 
§ 160  stavebního  zákona  zajistí  odborné  vedení  stavby  stavbyvedoucím.  Doklad  o  oprávnění 
dodavatele  k  provádění  stavebních  nebo  montážních  prací,  spolu  s oprávněním  o  autorizaci 
stavbyvedoucího  podle  zákona  č.360/1992Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů  předloží  stavebník 
stavebnímu úřadu nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací, včetně jména a telefonního 
spojení odpovědné osoby za vedení realizace stavby. 

3. Změna stavebního podnikatele nebo změna v odborném vedení stavby během výstavby bude 
bezodkladně oznámena stavebnímu úřadu. 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby nejpozději 15 dní před započetím 
stavby. 

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
a) po vytyčení prostorové polohy stavby 
b) po dokončení hrubé stavby rodinných domů 
c) po dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku 

6. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
7. Při realizaci stavby bude zachován přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním 

vozidlům. 
8. Zařízení staveniště (buňkoviště, manipulační, parkovací a skladovací plochy), bude umístěno na 

pozemcích  parc.č.  162/231,  162/232,  162/296,  162/302,  162/303,  162/413,  162/430,  162/545, 
162/572, 162/573, vše v k.ú.Stodůlky,  vymezení je zakresleno ve výkrese č.C 1.5. Speciální situační 
výkres. 

9. Objekty zařízení staveniště jsou dočasné. Odstranění objektů a vyklizení ploch staveniště bude 
provedeno do 6 měsíců od termínu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

 

10. Stavba bude věcně, časově i technicky koordinována se stavbami povolovanými v rámci stavby 
"Západní Město IV. A etapa RD“, které jsou předmětem rozhodnutí o umístění stavby vydaným 
ÚMČ Praha 13, odborem stavebním, oddělením územního rozhodování dne 29.8.2013 pod spis. zn.: 
OUR 31746/2013/Bar, v právní moci dne 13.3.2014 a "Západní Město IV. B,C etapa RD“, 
rozhodnutí o umístění stavby, které jsou předmětem rozhodnutí o umístění stavby vydaným ÚMČ 
Praha 13, odborem stavebním, oddělením územního rozhodování dne 12.9.2014 pod spis.zn.: OUR 
32855/2014/Bar, v právní moci dne 21.10.2014, se stavbami povolovanými v rámci stavby „Západní 
město - rozšíření komunikace V71 a prodloužení komunikace K4“, které jsou předmětem 
rozhodnutí o umístění stavby, které vydal ÚMČ Praha 13, odbor stavební, oddělení územního 
rozhodování dne 14.4.2011, spis zn. OUR 49846/2010/Bar, v právní moci dne 26.1.2012. 

 

11. Stavba bude věcně, časově i technicky koordinována se stavbami povolenými ve vodoprávním řízení 
pod spis.zn.VYS 25188/2015/Ho a stavebním řízení pod spis.zn.VYS 24001/2015/E v právní moci 
dne 12.8.2015 a 24.6.2015. Vydání kolaudačního souhlasu stavby rodinných domů IV.BC etapy – 
2.část bude předcházet vydání kolaudačního souhlasu těchto staveb. 

 

12. Stavba bude věcně, časově i technicky koordinována se stavbami povolenými ve stavebním řízení 
pod spis.zn.:VYS 59120/2015/VO v právní moci dne 25.3.2016. 

 

13. Zahájení  stavebních  prací  bude  oznámeno  příslušným  správcům  inženýrských  sítí  v souladu 
s podmínkami uvedenými ve vyjádření jednotlivých správců či vlastníků technické infrastruktury, 
včetně respektování ochranných pásem, dodržování normou stanovených vzdáleností při souběhu a 
křížení,  způsobu  provádění  výkopových  prací  v ochranných  pásmech  inženýrských  sítí  (ručně 
s maximální opatrností a za dodržení výkopových podmínek stanovených správcem inženýrské sítě). 

 

14. Vytýčení inženýrských  sítí  nebo  geodetické  určení  polohy  inženýrských  sítí  bude  provedeno 
v souladu s požadavky uvedenými ve vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí. 
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15. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu podle ustanovení §122 
stavebního zákona, vydaného na žádost stavebníka, podanou příslušnému stavebnímu úřadu. Žádost 
musí obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění 
vyhlášky č.63/2013 Sb., a přiložené doklady budou zejména obsahovat: 
a) geometrický plán 
b) doklad o předání geometrického zaměření stavby ve výškovém systému Balt p.v. na Institut 

plánování a rozvoje hl.m.Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 (objekt "C" areálu Emauzy - 
přístup z ulice Na Moráni proti Václavské ulici) 

c) dokumentaci skutečného provedení stavby 
d) doklad o splnění oznamovací povinnosti podle ust. § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů vůči Archeologickému ústavu 
e) souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů k užívání stavby (zejména HZS hl.m.Prahy, 

HS hl.m.Prahy, ÚMČ Praha 13 – oddělení životního prostředí) 
pro vydání stanovisek a vyjádření k užívání stavby stavebník dotčeným orgánům doloží zejména: 
- protokol z měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku (např.garážová vrata, vytápění, 

chlazení), prokázat, že hlučnost nepřekračuje stanovené hygienické limity 
- protokol z měření hluku pronikající do chráněných prostor zvenku (např. hluk z dopravy po 

okolních komunikacích, hluk z okolních provozů např. trafostanice apod.) prokázat, že 
hlučnost nepřekračuje stanovené hygienické limity 

- doložení splnění požadavků podle vyhlášky č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění 
vyhlášky č. 221/2014 Sb. 

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

- dodržení podmínek ze souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy, vydal MHMP po č.j.S- 
MHMP-023332/2014 OZP/VII/1/G ze dne 1.4.2014. 

f) doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§156 stavebního 
zákona), prohlášení o shodě podle §13 zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění 
nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.305/2011. 

g) revizní zprávy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a měření 
h) protokol z měření a hodnocení výskytu radonu 
i) protokol z měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti mezi jednotlivými řadovými domy 
j) stavební deník 

 

 Úča st ní ci ří zení na ně ž se vzt ahuj e r ozhodnut í správní ho or gánu podl e § 109 pí sm.a) st 
avebního zákona a  
 §  27  odst .1  spr ávní ho  
ř ádu:  

 

společnost Office Center Stodůlky SIGMA a.s., IČ 27915310, Havlíčkova 1030/1, 110 00  Praha 1, 
kterou zastupuje společnost FINEP CZ a.s., IČ 26503387, Havlíčkova 1030/1, 110 00  Praha 1 

 

Odůvodnění: 
 

Dne 27.7.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Stavba byla umístěna rozhodnutím o umístění stavby „Západní město – IV.BC etapa – rodinné domy“, 
které vydal ÚMČ Praha 13, odbor stavební, oddělení územního rozhodování, pod spis.zn.OUR 
32855/2014/Bar dne 12.9.2014, s nabytím právní moci dne 21.10.2014. 

 

 Při st anovení  okr uhu úča st ní ků vychá zel  st avební  úřad z  t 
ét o  úvahy:  

 

Okruh hlavních účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením ust. §109 písm.a) stavebního 
zákona, v souladu s ustanovením §27 odst.1 správního řádu. V souladu s výše uvedeným je účastníkem 
stavebního řízení žadatel společnost Office Center Stodůlky SIGMA a.s., IČ 27915310, Havlíčkova 
1030/1, 110 00 Praha 1, kterou zastupuje společnost FINEP CZ a.s., IČ 26503387, Havlíčkova 1030/1, 
110 00  Praha 1. Tímto rozhodnutím jí vzniká právo uskutečnit stavbu. 
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Okruh vedlejších účastníků byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 písm. c,d,e) stavebního 
zákona, v souladu s ustanovením §27 odst.2 správního řádu. Tito účastníci řízení mají vlastnická práva 
k pozemkům a nejsou stavebníky, vlastnická práva k sousedním pozemkům nebo práva odpovídající 
věcnému břemeni a ta mohou být prováděním stavby přímo dotčena. S ohledem na umístění stavby, její 
orientaci a odstupové vzdálenosti k sousedním stavbám a pozemkům se podle stavebního úřadu jedná o 
tyto účastníky: , MHMP SVM, N.J.B. REAL a.s., IKEA Centres 
Česká republika s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC Česká republika, s.r.o., ELTODO- 
CITELUM, s.r.o., Veolia Energie ČR, a.s., PRE distribuce,a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 
Pražská vodohospodářská společnost a.s.. 

 

V souladu s ustanovením § 109 písm.g) stavebního zákona a § 27 odst.3 správního řádu jsou účastníci 
řízení osoby o nichž to stanoví zvláštní právní předpis. Těmito osobami mohou v první řadě být podle 
ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská sdružení (v souladu s NOZ spolky), které 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 ustanovení  § 2 zákona o ochraně přírody a krajiny 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. Stavební úřad zkoumal, zda mohou být v daném případě dotčeny 
zájmy ochrany přírody a krajiny a dospěl k závěru, že veškeré možné zásahy, kterými by mohly být 
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny byly posouzeny dotčenými orgány na úseku péče o životní 
prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vydal vyjádření, podle kterého je stavba umísťována 
do urbanizovaného prostředí, které nelze označit za krajinu. Orgán ochrany přírody ve svém vyjádření 
konstatoval, že nejsou dány předpoklady pro ochranu krajinného rázu v souladu s ust. §12 odst. 2 zákona 
o ochraně přírody a krajiny, že věcné posuzování možného dotčení krajinného rázu je v případě této 
lokality bezpředmětné. Stavební úřad dospěl k závěru, že zájmy ochrany přírody a krajiny v předmětném 
stavebním řízení nejsou dotčeny. Není zde ani pochybnost o postavení občanského sdružení (podle NOZ 
spolku) jako účastníka stavebního řízení, z tohoto důvodu občanská sdružení předem neinformoval o 
zahájení správního řízení. 

 

Stavební úřad oznámil opatřením č.j.P13-43293/2016 ze dne 24.8.2016 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 závazná 
stanoviska. Účastníci řízení byli v oznámení o zahájení řízení poučeni, že podle § 114 odst.1 stavebního 
zákona mohou uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené 
smlouvou provést stavbu a musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
Stanovená lhůta uplynula dne 19.9.2016. 

 

Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci žádné návrhy a námitky a ani se nevyjádřili k podkladům 
rozhodnutí. Do vydání rozhodnutí nikdo z účastníků nevyužil právo nahlížet do podkladů 
rozhodnutí. Ve stejné lhůtě se dotčené orgány nevyjádřily. 

 

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí, 
přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Žádost byla doložena všemi potřebnými doklady, projektová 
dokumentace stavby je obsahově v souladu s požadavky vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

 

V ří zení byl o zj išt 
ěno:  

 

vlastnické právo nebo doklad o právu provést stavbu v souladu s ustanovením § 110 odst.2 písm.a) 
stavebního zákona: pozemky parc.č. 162/296, 162/302, 162/303, 162/545, 162/572, 162/573 jsou ve 
vlastnictví stavebníka, společnosti Office Center Stodůlky SIGMA a.s., IČ 27915310, Havlíčkova 1030/1, 
110 00 Praha 1, ověřeno stavebním úřadem dálkovým přístupem do KN pro LV č.22118 vedeným pro 
k.ú. Stodůlky ze dne 10.10.2016. Pozemky parc.č. 162/231, 162/232, 162/413, 162/430 jsou ve vlastnictví 
společnosti N.J.B.REAL a.s. ověřeno stavebním úřadem dálkovým přístupem do KN pro LV č.10633 
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vedeným pro k.ú. Stodůlky ze dne 10.10.2016, doložena smlouva a právu provést stavbu na cizím 
pozemku ze dne 25.7.2016 uzavřená mezi N.J.B. REAL a.s. a Office Center Stodůlky SIGMA a.s. 
Všechny pozemky jsou v katastrálním území Stodůlky. 

 

K ří zení byl a předl ožena proj ekt ová dokum 
entace:  

 

zpracovatel: společnost LV plan, s.r.o. IČ 28926838, Pobřežní 6/58, 186 00 Praha 8 – Karlín 
 

datum vypracování: 09/2014 
 

odpovědný projektant: Ing. Lukáš Vrba, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0010841 
 

 čá sti DSP vypr ac 
oval i:  
stavebně konstrukční řešení: Ing.Martin Stránský, ČKAIT č.0601770 – statika a dynamika staveb 
PBŘ: Ing.Miroslav Praxl, ČKAIT č. 0101367 – požární bezpečnost staveb 
ZTI: Ing.Jan Krpata, ČKAIT č.0001612 – technika prostředí staveb 
plyn, vzduchotechnika, vytápění: Ing.Jan Myšička, ČKAIT č. 0003872 – technika prostředí staveb 
zařízení silnoproudé elektrotechniky: Ing.Radek Paier, ČKAIT 0010556 – technika prostředí staveb 

 

 proj ekt ová  dokum entace b yl a  dol ožena  násl eduj í cím i st anovi sky  
a  dokl ady:  

• plná moc pro společnost FINEP CZ a.s. IČO 26503387, Havlíčkova 1030/1, 110 00  Praha 1 ze 
dne 1.3.2016 

• smlouva o právu provést stavbu na pozemcích   parc.č.162/231, 162/232, 162/413, 162/430 v 
k.ú.Stodůlky, které nejsou ve vlastnictví stavebníka uzavřená mezi N.J.B. REAL a.s. a Office 
Center Stodůlky SIGMA a.s. dne 25.7.2016 

• závazné stanovisko HZS hl.m. Prahy č.j.HSAA-4991-4/2016 ze dne 13.5.2016 
• závazné stanovisko HS hl.m.Prahy č.j.HSHMP 18777/2016 ze dne 12.7.2016 
• závazné stanovisko HS hl.m.Prahy č.j.HSHMP 21888/2016 ze dne 18.5.2016 
• závazná stanoviska a vyjádření MHMP – odboru ochrany prostředí č.j. S-MHMP-946039/2016 ze 

dne 27.5.2016 
• závazné stanovisko a vyjádření ÚMČ Praha 13 – odboru životního prostředí č.j.P13- 

21577/2016/Nep ze dne 24.5.2016 
• závazné stanovisko MHMP oddělení krizového managementu č.j.MHMP 857375/2016/RED-KM 

ze dne 12.5.2016 
• závazné stanovisko ÚMČ Praha 13 – odbor dopravy č.j.P13-21575/2016/De ze dne 2.5.2016 
• stanovisko NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. zn.:110160114 ze dne 24.4.2016 
• závazné stanovisko ÚMČ Praha 13 – vodoprávní úřad č.j.P13-28114/2016 ze dne 23.5.2016 
• souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF zn.:S-MHMP-023332/2014/OZP/VII/1/G ze 

dne 1.4.2014 
•  vyj ádř ení  spr ávců  a vl ast níků  veř ej né  dopr avní  a t echni cké  i nf r astr ukt ur y  

- vyjádření PVS, a.s. zn.: 1628/16/2/02 ze dne 12.5.2016 
- UPC Česká republika s.r.o., IČ 00562262, Závišova 5, 140 00 Praha 4 ze dne 25.5.2016 
- CETIN Olšanská 2681/6, Praha 3 130  00, Čj. 592140/16, ze dne 22.4.2016 
- PREdistribuce, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, Zn. 300031862, ze dne 28.4.2016 
- ostatní vyjádření správců a vlastníků jsou součástí dokladové části projektové dokumentace 

 
Popis stavby: 
Stavba navazuje na předchozí etapu s názvem „Západní město IV.A etapa – rodinné domy a IV.BC etapa 
– 1.část. V IV.BC.etapě - 2.části se navrhuje výstavba 20 rodinných domů (8 dvojdomů a 4 řadové 
domy). Rodinné domy jsou navrženy jako dvoupodlažní, s plochou střechou u dvojdomů a pultovou 
střechou u řadových domů. Součástí každého domu bude garáž. Domy budou mít v 1.NP navržen 
obývací pokoj, kuchyň nebo kuchyňský kout, koupelnu s WC nebo obývací pokoj, šatnu, pracovnu a 
koupelnu s WC. Ve 2.NP budou mít navrženy 3 ložnice, technickou místnost, koupelnu s WC, pracovnu 
nebo 3 ložnice, 2 koupelny s WC, technickou místnost. Rodinné domy budou napojeny pomocí přípojek 
vody, dešťové a splaškové kanalizace, plynu, NN a sítě elektronických komunikací na veřejnou 
technickou infrastrukturu budovanou v rámci celého souboru. Tyto přípojky a veřejné osvětlení budou 
realizovány podle vydaného územního rozhodnutí a podle ustanovení § 103 stavebního zákona výše 
zmíněná technická infrastruktura nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
Součástí stavby je úprava venkovních ploch a jejich povrchů, která zahrnuje terénní úpravy, parkovací 



Č.j. P13-50533/2016 str. 6  
stání  a chodníky na pozemcích příslušných k RD, oplocení pozemků jednotlivých rodinných domů, 
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zařízení staveniště – buňkoviště – manipulační a skladovací plochy, plocha pro mytí vozidel, napojovací 
body (kanalizace, vodovod, elektro). 
V podrobnostech se odkazuje na projektovou dokumentaci. 

 

Soulad stavby s veře j nými  záj 
m y:  

 

Soulad stavby s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy byl prokázán v územním řízení. 
 

Soulad s podmí nkam i  územ ního  
rozhodnut í : 

 

Stavba byla umístěna rozhodnutím o umístění stavby „Západní město – IV.BC etapa – rodinné domy“, 
které vydal ÚMČ Praha 13, odbor stavební, oddělení územního rozhodování, pod spis. 
zn.OUR32855/2014/Bar dne 12.9.2014, s nabytím právní moci dne 21.10.2014. Projektová dokumentace 
splňuje podmínky územního rozhodnutí pro umístění stavby. Jedná se zejména o tyto podmínky: 
 Podmí nka č. 2 - rodi nný dvoj dům s označe ní m 2DA/ 87 a 2DA/86 je umístěn na pozemku 
parc.č.162/302. Podlaha přízemí rodinného domu 2DA/87 je na kótě 390,85 m n.m, kóta atiky je v úrovni 
max. 397,95 m 
n. m, podlaha přízemí rodinného domu 2DA/86 je na kótě 390,85 m n.m, kóta atiky je v úrovni 397,95 m 
n. m., v úrovni 1NP je max.šířka dvojdomu 9m, délka dvojdomu je 20,8m. 
 Podmí nka č. 3 - rodi nný dvoj dům s označe ní m 2DA/ 85 a 2DA/84 je umístěn na pozemku 
parc.č.162/302. Podlaha přízemí rodinného domu 2DA/85 je na kótě 390,90 m n.m, kóta atiky je v úrovni 
398,00 m n. m, podlaha přízemí rodinného domu 2DA/84 je na kótě 390,90 m n.m, kóta atiky je v úrovni 
398,00 m n. m., v úrovni 1NP je šířka dvojdomu 9m, délka dvojdomu je 20,8 m. 
 Podmí nka č. 4 - rodi nný dvoj dům s označe ní m 2DA/ 83 a 2DA/82 je umístěn na pozemku 
parc.č.162/302. Podlaha přízemí rodinného domu 2DA/83 je na kótě 390,95 m n.m, kóta atiky je v úrovni 
398,05 m n. m, 
podlaha přízemí rodinného domu 2DA/82 je na kótě 390,95 m n.m, kóta atiky je v úrovni 398,05 m n. m., 
v úrovni 1NP je šířka dvojdomu v úrovni 1.NP je 9m, délka dvojdomu je 20,8 m. 
 Podmí nka č.5 - rodi nný dvoj dům s označe ní m 2DB/81 a 2DB/80 je umístěn na pozemku 
parc.č.162/302. Podlaha přízemí rodinného domu 2DB/81 je na kótě 390,75 m n.m, kóta atiky je v úrovni 
397,85 m n. m, 
podlaha přízemí rodinného domu 2DB/80 je na kótě 390,75 m n.m, kóta atiky je v úrovni 397,85 m n., 
v úrovni 1NP je šířka dvojdomu 10,5m, délka dvojdomu je 16,42m. 
 Podmí nka č. 6 - rodi nný dvoj dům s označe ní m 2DB/ 79 a 2DB/78 je umístěn na pozemku 
parc.č.162/302. Podlaha přízemí rodinného domu 2DB/79 je na kótě 390,80 m n.m, kóta atiky je v úrovni 
397,90 m n. m, podlaha přízemí rodinného domu 2DB/78 je na kótě 390,80 m n.m, kóta atiky je v úrovni 
397,90 m n. m., 
v úrovni 1NP je šířka dvojdomu 10,5m, délka dvojdomu 16,42m. 
 Podmí nka č . 1 3 - rodi nný dvoj dům s označení m 2DA/72 a 2DA/71 je umístěn na pozemku 
parc.č.162/302. Podlaha přízemí rodinného domu 2DA/71 je na kótě 388,85 m n.m, kóta atiky je v úrovni 
395,95 m n. m, 
podlaha přízemí rodinného domu 2DA/72 je na kótě 388,85 m n.m, kóta atiky je v úrovni 395,95 m n. m, 
v úrovni 1NP je šířka dvojdomu 9m, délka dvojdomu je 20,8 m. 
 Podmí nka č.1 4 - rodinný dvoj dům s označe ní m 2DA/73 a 2DA/74 je umístěn na pozemku 
parc.č.162/302. Podlaha přízemí rodinného domu 2DA/73 je na kótě 388,95 m n.m, kóta atiky je v úrovni 
396,05 m n. m, podlaha přízemí rodinného domu 2DA/74 je na kótě 388,95 m n.m, kóta atiky je v úrovni 
396,05 m n. m, v úrovni 1NP je šířka dvojdomu 9m, délka dvojdomu je 20,8 m. 
 Podmí nka č. 15 - rodi nný dvojdům s označení m 2DA/75 a 2DA/76 je umístěn na pozemku  
162/302. Podlaha přízemí rodinného domu 2DA/75 je na kótě 389,10 m n.m, kóta atiky je v úrovni 
396,20 m n. m, 
podlaha přízemí rodinného domu 2DA/76 je na kótě 389,10 m n.m, kóta atiky je v úrovni 396,20 m n. m, 
v úrovni 1NP je šířka dvojdomu 9m, délka dvojdomu je 20,8 m. 
 Podmí nka č. 1 8 – rodi nné domy řadové s označe ní m RDC/55, RDC/56,RDC/57, RDC/58 jsou 
umístěny na pozemku parc.č.162/296. Podlaha přízemí rodinného domu RDC/55 je na kótě 388,0 m n.m, 
kóta atiky 
je v úrovni 395,5 m n. m, podlaha přízemí rodinného domu RDC/56 je na kótě 387,95 m n.m, kóta atiky 
je v úrovni 395,45 m n. m, podlaha přízemí rodinného domu RDC/57 je na kótě 387,9 m n.m, kóta atiky 
je v úrovni 395,40 m n. m, podlaha přízemí rodinného domu RDC/58 je na kótě 387,85 m n.m, kóta atiky 
je v úrovni 395,35 m n. m, v úrovni 1NP je šířka rodinných domů 12,25m, celková délka řady rodinných 
domů je 33,21 m. 
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Všechny povolované rodinné domy mají dvě nadzemní podlaží s plochou střechou pro dvojdomy a 
pultovou střechou pro domy řadové, půdorysný tvar obdélníku, součástí každého rodinného domu je 
garáž ve tvaru obdélníka, s plochou střechou o rozměrech 5,7 m x 3,5 m. Vstupy a vjezdy jsou z nově 
navržené komunikace. Všechny pozemky v textu podmínek uvedené jsou v katastrálním území Stodůlky. 
 Podmí nka č. 23  - Archit ektoni cké  
řeš ení  
Fasády RD jsou členěny okenními a dveřními otvory a odlišeny barevností fasády. Fasády jsou zateplené 
a omítané nebo s obkladem. 
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 Podmí nka č. 24 část  b) Doprav a  v kli du  
Rodinné domy mají vždy 1 stání pro každý rodinný dům v garáži (celkem 20 garážových stání) a každý 
rodinný dům má jedno stání na pozemku rodinného domu (celkem 20 stání na pozemcích rodinných 
domů). Jako rezerva slouží další 4 venkovní parkovací stání situované při nových místních komunikacích 
„větev G“ a „větev H“. 
 Podmí nka č. 26  část  Opl ocení  
Po obvodu pozemků rodinných domů je umístěno oplocení výšky o celkové výšce max. 2 m alternativně 
na podezdívce nebo bez podezdívky. 
 Podmí nka č. 29  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení z hlediska ochrany elektronických komunikací 
obsahuje: 

• zákres stávajících podzemních vedení veřejné komunikační sítě, včetně přípojek ke stavbám, 
v koordinačním  výkresu  včetně  jejich  okótování  od  stejných  pevných  bodů,  od  nichž  jsou 
okótovány ostatní sítě technické infrastruktury, výkres č. C.1.3 Koordinační situace 

• návrh provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení veřejné komunikační 
sítě ručně bez použití mechanizace, obsaženo v B. Souhrnná technická zpráva 

• návrh ochrany odkrytých kabelů před jejich poškozením, obsaženo v B. Souhrnná technická 
zpráva zachování stávajícího nadloží nad kabely, obsaženo v B. Souhrnná technická zpráva 

• průkaz o tom, že nad trasami stávajících komunikačních vedení veřejné komunikační sítě nejsou 
zařízení, skládky apod., které by omezovaly přístup k podzemním elektronickým komunikačním 
zařízením, ani parkoviště a přístřešky, a dále, že až do vzdálenosti min. 1,5 m od krajního vedení 
není navržena výsadba stromů a keřů, obsaženo v B. Souhrnná technická zpráva 

• průkaz o tom, že při souběhu a křížení elektronických komunikací s ostatními navrhovanými 
nebo  stávajícími  inženýrskými  sítěmi  jsou  dodrženy  požadavky  ČSN  73  6005,  obsaženo 
v B.Souhrnná technická zpráva 

• návrh postupu výstavby zpracovaný tak, aby bylo zajištěno dodržení podmínek stanovených 
jednotlivými  provozovateli  elektronických  komunikačních  zařízení,  obsaženo  v B.  Souhrnná 
technická zpráva 

 Podmí nka č. 30  
Projektová  dokumentace  stavby  obsahuje  řešení  odvádění  srážkových  vod  ze  staveniště,  navržení 
usazovací jímky na srážkové vody a na oplachové vody z čistící rampy, která je situována před výjezdem 
ze staveniště. Obsaženo v B. Souhrnná technická zpráva 

 

Soulad s obecnými  t echnickými  požadavky  na  výstavbu:  
 

Projektová dokumentace stavby byla zpracovaná v 09/2014, žádost podána 07/2016. V souladu s 
ustanovením § 85 odst.1 Nařízení č.11/2014 Sb. HMP, kterým se stanoví obecné požadavky na využití 
území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), byla 
projektová dokumentace předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do dvou let od nabytí účinnosti toho 
nařízení. V souladu s rozhodnutím č.j. 830/2015 ze dne 16.1.2015 vydané Ministerstvem pro místní 
rozvoj, kterým byla pozastavena účinnost Nařízení č.11/2014 Sb. HMP s výjimkou ustanovení § 85 
stavební úřad posuzoval soulad projektové dokumentace s vyhláškou č.26/1999 Sb.HMP o obecných 
technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad došel 
k závěru, že projektová dokumentace je v souladu s těmito předpisy a to zejména s těmito články: 
čl.11 - připojení na sítě a stavby technického vybavení je v souladu s požadavky tohoto článku 
čl.13 - architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a umístěním 

v návaznosti na již existující zástavbu a předpokládaným rozvojem území 
čl.14  –  staveniště  bude  na  pozemcích  stavby,  uspořádání  zařízení  staveniště  jeho  napojení  na  sítě 

technického vybavení i odvodnění staveniště je řešeno v části “Zásady organizace výstavby”. 
čl.15 - návrh stavby, podle předložené projektové dokumentace, zpracované autorizovanými osobami je 

s požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby v souladu. Stanoviska dotčených orgánů na 
úsecích  požární   bezpečnosti,   ochrany  veřejného   zdraví   a   ochrany  životního   prostředí   jsou 
k projednávané dokumentaci souhlasná. 

čl.17až 21 - součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení stavby, které prokazuje, že 
navrhovaná stavba ustanovení vyhlášky vyhovuje. K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko 
HZS hl.m.Prahy, ze kterého vyplývá, že dotčený orgán posoudil a schválil navrhované řešení. 

čl.23 - vnitřní prostředí staveb, obytné místnosti mají zajištěno denní osvětlení, přímé větrání a dostatečné 
vytápění, odvětrání dalších prostor je zajištěno 

čl.24 - všechny byty jsou dostatečně prosluněny 
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čl.25 - projekt je v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany před nepříznivými vlivy hluku a 
vibrací při výstavbě. K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko HS hl.m.Prahy, ze kterého 
vyplývá, že dotčený orgán posoudil a schválil navrhované řešení. V podmínkách si stanovil své 
požadavky pro doložení splnění podmínek před uvedením stavby do užívání. 

čl.26 - bezpečnost při provádění a užívání staveb – stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím 
užívání  a  provozu  nedocházelo  k úrazům  v souladu  se  zněním  příslušných  předpisů,  stavba  je 
navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů 
okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech 

čl.28 – stavba je energeticky hospodárná, byly předloženy průkazy energetické náročnosti budovy 
zpracovaný energetickým specialistou, rodinné domy jsou v kategorii B - velmi úsporné 

čl.31-38 - projektová dokumentace vyhovuje požadavkům těchto článků 
čl.47 - v projektové dokumentaci v části elektroinstalace je zahrnuta ochrana před bleskem 
čl.50 

• odst.4 - rodinné domy mají vymezeno místo pro ukládání odpadu; zároveň je umístěno zvláštní 
stanoviště pro tříděný odpad pro celý obytný soubor 

• odst.5 - rodinné domy mají zajištěno minimálně jedno garážové stání na jeden byt, a to v garáži, 
která je součástí každého rodinného domu, zároveň je na pozemku každého rodinného domu 
vymezeno jedno parkovací stání 

• odst.6 - světlá výška obytných místností v rodinných domech je navržena 2,6m 
• odst.7 - sklon schodišťových ramen hlavních schodišť do obytných podlaží v rodinném domě je 

v souladu s požadovanou hodnotou, počet výšek schodišťových stupňů v jednom rameni je 18 
• odst.8 - u hlavních schodišť a u chodeb v rodinném domě je nejmenší podchodná výška 2 100 

mm a nejmenší průchodná šířka 900 mm. 
• odst.9 - rodinný dům tvoří jeden požární celek 

čl.56 - vjezd do garáží, které jsou součástí rodinných domů, umožňuje zajíždění jízdou vpřed a světlá 
výška garáží bude nejméně o 0,2 m větší, než výška nejvyššího předpokládaného vozidla, min. však 
2,10 m 

 

Soulad s obecnými t echnickými požadavky zabezpečuj ícím i bezbari érové užívání st 
aveb: 
Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, se v souladu s ustanovením § 2 této vyhlášky u staveb rodinných domů 
neuplatní. 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy. Projektová dokumentace je rovněž v souladu s požadavky zvláštních 
předpisů, podle nichž posuzují záměr dotčené orgány. Požadavky stanovené dotčenými orgány jsou 
zapracovány do projektové dokumentace.  Stavební úřad v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí 
a umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit. 

 

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby 
nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a 
zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby je řádně provedena, je úplná a přehledná, 
splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. 
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

 

Stavební úřad při stanovení lhůty k dokončení stavby vycházel ze skutečností obsažených v návrhu 
stavebníka a stanovil lhůtu k dokončení stavby do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí jako 
přiměřenou pro provedení navrhované stavby. 

 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených a stanovil podmínky č.1-15. 

 

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. 
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• 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. 
 

• 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. 

 

• Na vnitřní splaškové kanalizaci nesmí být v souladu  s Kanalizačním  řádem  kanalizace  pro 
veřejnou potřebu v povodí ÚČOV Praha naistalovány drtiče kuchyňských odpadů. 

 

• Požárně nebezpečný prostor tvořený objektem kteréhokoliv RD nepřesahuje hranici pozemku 
investora, přesahuje však na sousední pozemek navazujícího RD popř.do plánovaného veřejného 
prostoru. V tomto prostoru nebude skladován hořlavý materiál. Případné stavební konstrukce 
umístěné v požárně nebezpečném prostoru jiného požárního úseku musí vykazovat požadovanou 
požární odolnost. Budoucí majitelé rodinných domů a pozemků pod nimi budou investorem o 
tomto stavu prokazatelně informováni. 

• 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. 

 

• 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. 
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• 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 ve spojení s ust. § 83 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Círus v. r. 
vedoucí stavebního odboru 

 
 
 
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Vorlová 
 
 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve 
výši 5000 Kč byl zaplacen. 

 

 
Obdrží: 
 A. Účas t ní ci ří zení podle §109 písm .a) st avebního  
zákona  
1. FINEP CZ a.s., IDDS: 57zd42c 

sídlo: Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město 
 

 B . Účast ní ci ří zení podle §109 písm .c, d, e) st avebního  
zákona  

 
 

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

5. N.J.B. REAL a.s., IDDS: fnzfeiq 
sídlo: Václavské náměstí č.p. 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 

6. IKEA Centres Česká republika s.r.o., IDDS: f2zccsn 
sídlo: Skandinávská č.p. 144/15a, Praha 5-Třebonice, 155 00  Praha 515 

7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 



Č.j. P13-50533/2016 str. 13  
 

8. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle 

9. ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 
sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411 

10. Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvg 
sídlo: 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 

11. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, Smíchov, 150 00  Praha 5 

12. 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 

13. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 

 
 C.  Dot če né orgány  
14. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

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

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

sídlo: Jungmannova č.p. 29/19, 110 00 Praha 1-Nové Město 
17. ÚMČ Praha 13 - OŽP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
18. ÚMČ Praha 13 - DOP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
19. ÚMČ Praha 13 - vodoprávní úřad, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
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V Praze   29.8.2013 
 
 
 
 

 
 

Výroková část: 

ROZHODNUTÍ 

 

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 žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, o umístění 
stavby a o změně využití území, kterou podal dne 14.6.2013 žadatel společnost Office Center Stodůlky 
SIGMA a.s., IČO 27915310, Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1, zastoupená Ing. Albínem 
Juráškem, IČO 62372459, U Nových domů II 527/1, 140 00 Praha 4, pro záměr nazvaný: 

 
 

„Západní Město - etapa IV.A - rodinné domy“ 
 

Po posouzení záměru podle § 90 stavebního zákona stavební úřad: 
 
 

I. Vydává podle § 82 a § 92 stavebního zákona a § 12 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění vyhl. č. 63/2013 Sb., 

 
 

r o z h o d n u t í   o   d ě l e n í   a  s c e l o v á n í   p o z e m k ů: 
 

V území severozápadně od křižovatky ulic Bessemerova a Laurinova se dělí a scelují pozemky č. parc. 
162/297 - orná půda, 162/298 - orná půda, 162/299 - orná půda, 162/542 - orná půda, 162/543 - orná 
půda, 162/544 - orná půda, 162/545 - orná půda, 166/5 – ostatní plocha, 166/6 - ostatní plocha, 167/2 - 
ostatní plocha, 167/3 - ostatní plocha, 167/9 - ostatní plocha, vše v katastrálním území Stodůlky tak, jak je 
zakresleno v grafické části dokumentace (v situaci na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 s 
názvem Návrh dělení pozemků), která v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona bude po 
dni nabytí právní moci ověřena a předána v jednom vyhotovení žadateli 

 
a pro dělení a scelování pozemků stanoví tuto podmínku: 

 
1. Pozemky budou děleny a sceleny tak, že vytvoří 23 pozemků o výměře od cca 192 m2 do cca 723 

m2 pro umístění rodinných domů, pozemek o výměře cca 2543 m2 označený č. 24, kde bude umístěna 
komunikační plocha a pozemek o výměře cca 1018 m2, označený č. 25, kde bude protihlukový val. 
Přístup na nově oddělené a scelované pozemky bude komunikačním napojením realizovaným v rámci 
stavby na veřejnou komunikaci Bessemerova. Přístup na zbylé části dělených a scelovaných pozemků 
zůstane stávající. 

mailto:bartosovaz@p13.mepnet.cz
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Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel společnost Office Center Stodůlky 
SIGMA a.s., IČ 279 15 310, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1. 

 
 
 
 
 

II. Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhl. č. 63/2013 Sb., 

 
 

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. 162/296 – orná půda, 162/297 - orná půda, 162/298 - orná půda, 162/299 - orná 
půda, 162/302 - orná půda, 162/305 - orná půda, 162/541 - orná půda, 162/542 - orná půda, 162/543 - 
orná půda, 162/544 - orná půda, 162/545 - orná půda, 166/5 – ostatní plocha, 166/6 - ostatní plocha, 167/2 
- ostatní plocha, 167/3 - ostatní plocha, 167/9 - ostatní plocha v katastrálním území Stodůlky ( v území 
severozápadně od křižovatky ulic Bessemerova a Laurinova), se umisťuje stavba obsahující: 

 
- rodinné domy, celkem 23, tj. 3 dvojdomy a 17 domů řadových 
- místní komunikace III. a IV. třídy 
- vodovodní řad 
- vodovodní přípojky 
- STL plynovod 
- plynovodní přípojky 
- kanalizační stoky odpadních vod, včetně přípojek 
- kanalizační stoky srážkových vod, včetně přípojek 
- přeložka kanalizační stoky 
- retenční nádrž 
- osvětlení, včetně stožárů 
- trafostanice, včetně opěrné stěny 
- elektrické kabely NN a VN 
- stavba pro reklamu 
- síť elektronických komunikací 
- přeložka sítě elektronických komunikací 
- oplocení 
- stanoviště pro tříděný odpad 
- stavby zařízení staveniště. 

 

 
 

Umístění stavby je zakresleno v grafické části dokumentace (koordinační situace na podkladu katastrální 
mapy v měřítku 1:500 a zákres do mapy katastru nemovitostí měř. 1:1000), která v souladu s ust. § 92 
odst. 4 stavebního zákona bude po dni nabytí právní moci ověřena a předána v jednom vyhotovení 
žadateli. 

 
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

 
 

1. Pozemky dotčené výše uvedenou stavbou jsou v současné době nezastavěné. Území je 
vymezeno na jihu komunikací Bessemerova a akustickým valem, vybudované v rámci stavby Západního 
Města, na východě navrhovanou komunikací, na severu a západu pozemky soukromých vlastníků. 
Pozemky se mírně svažují od severu na jih a od západu na východ. 

 

2. Rodinné dvojdomy – označené 01/2DB a 02/2DB budou umístěny v severovýchodní části 
řešeného území severně od nové komunikace IV. třídy vedené od východu na západ řešeným územím a 
jejich jižní průčelí bude s touto komunikací rovnoběžné. Severozápadní roh domu 02/2DB bude 
umístěn od společné hranice pozemku parc.č. 162/308 s pozemkem parc.č. 162/541 a s pozemkem 
parc.č. 162/542 východně ve vzdálenosti 92,64 m a jižně ve vzdálenosti 8,16 m. 
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RD budou mít dvě nadzemní podlaží s plochou střechou. Půdorysný tvar dvojdomů bude ve 
tvaru obdélníku. Rodinné dvojdomy 01 a 02 budou mít šířku v úrovni 1. NP max. 11,1 m, délka obou 
domů bude max. 17,05 m (celková šířka obou dvojdomů). Při jižní fasádě rodinných domů bude u 
každého rodinného domu situována garáž s plochou střechou vždy na společné hranici mezi dvojdomy. 
Každá garáž bude ve tvaru obdélníka o maximálních rozměrech 5,72 m (směr S-J) a 3,22 m (směr V-Z). 
Garáž bude součástí rodinného domu. 

Vstupy a vjezdy budou z nové komunikace IV. třídy vedené od východu na západ. 
a) Rodinný dvojdům 01/2DB bude umístěn na pozemcích č. parc. 162/543 a 162/298 (na 

situaci k dělení pozemků označen *01), podlaha přízemí bude na kótě 386,40 m n.m, kóta atiky bude v 
úrovni max. 393,50 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 386,29 m n.m. 

 

b) Rodinný dvojdům 02/2DB bude umístěn na pozemcích č. parc. 162/543 a 162/298 (na situaci 
k dělení pozemků označen *02), podlaha přízemí bude na kótě 386,55 m n.m, kóta atiky bude v úrovni 
max. 393,65 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 386,36 m n.m 

 
 

3. Rodinné dvojdomy označené 10/2DA a 11/2DA budou umístěny v jižní části řešeného 
území východně od komunikace IV. třídy vedené od severu na jih řešeným územím a jejich západní 
průčelí bude s touto komunikací rovnoběžné. Severovýchodní roh domu 10/2DA bude umístěn od 
společné hranice pozemku parc.č. 162/308 s pozemkem parc.č. 162/541 a s pozemkem parc.č. 
162/542 východně ve vzdálenosti 64,46 m a jižně ve vzdálenosti 72,1 m. Budou mít dvě nadzemní 
podlaží s plochou střechou. Půdorysný tvar dvojdomů bude ve tvaru obdélníku. Rodinné dvojdomy 10 a 
11 budou mít šířku v úrovní 1. NP max. 9 m, délku východního průčelí max. 20,81 m (celková délka 
obou dvojdomů). Při západní fasádě rodinných domů bude u každého rodinného domu situována garáž 
s plochou střechou vždy na společné hranici mezi dvojdomy. Každá garáž bude ve tvaru obdélníka o 
maximálních rozměrech 5,72 m (směr Z-V) a 3,22 m (směr S-J). Garáž bude součástí rodinného domu. 

Vstupy a vjezdy budou z nové komunikace IV. třídy vedené od severu na jih. 
a) Rodinný dvojdům 10/2DA bude umístěn na pozemcích č. parc. 167/2, 167/9, 162/298 (na 

situaci k dělení pozemků označen *10), podlaha přízemí bude na kótě 387,65 m n.m, kóta atiky bude v 
úrovni max. 394,75 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,52 m n.m. 

b) Rodinný dvojdům 11/2DA bude umístěn na pozemku č. parc. 167/2 (na situaci k dělení 
pozemků označen *11), podlaha přízemí bude na kótě 387,65 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
394,75 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,52 m n.m. 

 
4. Rodinné dvojdomy označené 16/2DA a 17/2DA budou umístěny v jižní části řešeného 

území západně od nové komunikace IV. třídy vedené od severu na jih a jejich východní průčelí bude 
s touto komunikací rovnoběžné. Severozápadní roh domu 16/2DA bude umístěn od společné hranice 
pozemku parc.č. 162/308 s pozemkem parc.č. 162/541 a s pozemkem parc.č. 162/542 východně ve 
vzdálenosti 28,12 m a jižně ve vzdálenosti 72,1 m. Budou mít dvě nadzemní  podlaží s plochou 
střechou. Půdorysný tvar dvojdomů bude ve tvaru obdélníku. Rodinné dvojdomy 16 a 17 budou mít šířku 
v úrovní 1. NP max. 9 m, šířku západního průčelí max. 20,81 m (celková šířka obou dvojdomů). Při 
východní fasádě rodinných domů bude u každého rodinného domu situována garáž s plochou střechou 
vždy na společné hranici mezi dvojdomy. Každá garáž bude ve tvaru obdélníka o maximálních rozměrech 
5,72 m (směr Z-V) a 3,22 m (směr S-J). Garáž bude součástí rodinného domu. 

Vstupy a vjezdy budou z nové komunikace IV. třídy vedené od severu na jih. 
a) Rodinný dvojdům 16/2DA bude umístěn na pozemcích č. parc. 167/2, 167/9, , 162/298 a 

162/545 (na situaci k dělení pozemků označen *16), podlaha přízemí bude na kótě 387,65 m n.m, kóta 
atiky bude v úrovni max. 394,75 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,52 m 
n.m. 

b) Rodinný dvojdům 17/2DA  bude umístěn na pozemcích č. parc. 167/2, 167/9, 162/297, 
162/545 (na situaci k dělení pozemků označen *17), podlaha přízemí bude na kótě 387,65 m n.m, kóta 
atiky bude v úrovni max. 394,75 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,52 m 
n.m. 

 
 

5. Rodinné domy řadové označené jako 03/RDB, 04/RDB a 05/RDA budou umístěny ve 
východní části řešeného území jižně od nové komunikace IV. třídy vedené od východu na západ a jejich 
severní průčelí bude s touto komunikací rovnoběžné. Jihozápadní roh domu 05/RDA bude umístěn od 
společné  hranice  pozemku  parc.č.  162/308  s pozemkem  parc.č.  162/541  a  s pozemkem  parc.č. 
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162/542 východně ve vzdálenosti 84,62 m a jižně ve vzdálenosti 55,2 m.Budou mít dvě nadzemní 
podlaží s rovnou střechou. Půdorysný tvar řadových rodinných domů bude ve tvaru obdélníku. Šířka 
jednotlivých domů bude max. 11,10 m,celková délka řady rodinných domů bude max. 20,9 m. Při severní 
fasádě rodinných domů bude u každého rodinného domu situována garáž s plochou střechou. Garáže u 
rodinných domů 03 a 04 budou na společné hranici mezi rodinnými domy 03 a 04 a garáž objektu 05 
bude při západní polovině rodinného domu. Každá garáž bude ve tvaru obdélníka o maximálních 
rozměrech 5,72 m (směr S-J) a 3,22 m (směr Z-V). Garáž bude součástí rodinného domu. 

Vstupy a vjezdy budou z nové komunikace IV. třídy vedené ve směru od východu na západ. 
a) Rodinný dům 03/RDB bude umístěn na pozemku č. parc. 162/298 (na  situaci k dělení 

pozemků označen *03), podlaha přízemí bude na kótě 386,55 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
393,65 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 386,32 m n.m. 

b) Rodinný dům 04/RDB bude umístěn na pozemku č. parc. 162/298 (na situaci k dělení 
pozemků označen *04), podlaha přízemí bude na kótě 386,75 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
393,85 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 386,42 m n.m. 

c) Rodinný dům 05/RDA bude umístěn na pozemku č. parc. 162/298 (na situaci k dělení 
pozemků označen *05), podlaha přízemí bude na kótě 386,95 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
393,95 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 386,72 m n.m. 

 
6. Rodinné domy řadové označené jako 06/RDA, 07/RDB, 08/RDA a 09/RDB budou umístěny 

v západní části řešeného území východně od nové komunikace IV. třídy vedené ze severu na jih a 
severně od nových dvojdomů 10/2DA a 11/2DA a jejich západní průčelí bude s touto komunikací 
rovnoběžné. Severovýchodní roh domu 06/RDA bude umístěn od společné hranice pozemku parc.č. 
162/308 s pozemkem parc.č. 162/541 a s pozemkem parc.č. 162/542 východně ve vzdálenosti 66,55 
m a jižně ve vzdálenosti 37,77 m. Budou mít dvě nadzemní podlaží s plochou střechou. Půdorysný tvar 
řadových rodinných domů bude ve tvaru obdélníku. Šířka jednotlivých domů bude max. 11,10 m, celková 
délka řady rodinných domů bude max. 27,33 m. Při západní fasádě rodinných domů bude u každého 
rodinného domu situována garáž s plochou střechou. Garáže u  rodinných domů 06 a 07 budou na 
společné hranici mezi rodinnými domy 06 a 07, garáže u rodinných domů 08 a 09 budou na společné 
hranici mezi rodinnými domy 08 a 09. Každá garáž bude ve tvaru obdélníka o maximálních rozměrech 
5,72 m (směr Z-V) a 3,22 m (směr S-J). Garáž bude součástí rodinného domu. 

Vstupy a vjezdy budou z komunikace IV. třídy vedené ve směru sever – jih. 
a) Rodinný dům 06/RDA bude umístěn na pozemku č. parc. 162/298 (na situaci k dělení 

pozemků označen *06), podlaha přízemí bude na kótě 387,65 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
394,65 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,52 m n.m. 

b) Rodinný dům 07/RDB bude umístěn na pozemku č. parc. 162/298 (na situaci k dělení 
pozemků označen *07), podlaha přízemí bude na kótě 387,65 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
394,75 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,52 m n.m. 

c) Rodinný dům 08/RDA bude umístěn na pozemku č. parc. 162/298 (na situaci k dělení 
pozemků označen *08), podlaha přízemí bude na kótě 387,65 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
394,65 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,52 m n.m. 

d) Rodinný dům 09/RDB bude umístěn na pozemku č. parc. 162/298 (na situaci k dělení 
pozemků označen *09), podlaha přízemí bude na kótě 387,65 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
394,75 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,52 m n.m. 

 
7. Rodinné domy řadové označené jako 12/RDA, 13/RDB, 14/RDA a 15/RDB budou 

umístěny v západní části řešeného území západně od nové komunikace IV. třídy vedené ze severu na jih 
a severně od dvojdomů 16/2DA a 17/2DA a jejich východní průčelí bude s touto komunikací rovnoběžné. 
Severozápadní  roh  domu 12/RDA bude umístěn od společné hranice pozemku parc.č. 162/308 
s pozemkem parc.č. 162/541 a s pozemkem parc.č. 162/542 východně ve vzdálenosti 26,02 m a jižně 
ve vzdálenosti 37,77 m. Budou mít dvě nadzemní podlaží s plochou střechou. Půdorysný tvar řadových 
rodinných domů bude ve tvaru obdélníku. Šířka jednotlivých domů bude max. 11,10 m,celková délka 
řady rodinných domů bude max. 27,33 m. Při východní fasádě rodinných domů bude u každého 
rodinného domu situována garáž s plochou střechou. Garáže u  rodinných domů 12 a 13 budou na 
společné hranici mezi rodinnými domy 12 a 13, garáže u rodinných domů 14 a 15 budou na společné 
hranici mezi rodinnými domy 14 a 15. Každá garáž bude ve tvaru obdélníka o maximálních rozměrech 
5,72 m (směr Z-V) a 3,22 m (směr S-J). Garáž bude součástí rodinného domu. 

Vstupy a vjezdy budou z nové komunikace IV. třídy vedené ve směru sever – jih. 
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a) Rodinný dům 12/RDA bude umístěn na pozemku č. parc. 162/298 (na situaci k dělení 
pozemků označen *12), podlaha přízemí bude na kótě 387,65 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
394,65 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,52 m n.m. 

b) Rodinný dům 13/RDB bude umístěn na pozemku č. parc. 162/298 (na situaci k dělení 
pozemků označen *13), podlaha přízemí bude na kótě 387,65 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
394,75 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,52 m n.m. 

c) Rodinný dům 14/RDA bude umístěn na pozemku č. parc. 162/298 (na situaci k dělení 
pozemků označen *14), podlaha přízemí bude na kótě 387,65 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
394,65 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,52 m n.m. 

d) Rodinný dům 15/RDB bude umístěn na pozemku č. parc. 162/298 (na situaci k dělení 
pozemků označen *15), podlaha přízemí bude na kótě 387,65 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
394,75 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,52 m n.m. 

 
8. Rodinné domy řadové označené jako 18/RDA, 19/RDA a 20/RDB budou umístěny v 

severozápadní části řešeného území východně od nové komunikace IV. třídy vedené z jihu na sever a 
jejich západní průčelí bude s touto komunikací rovnoběžné. Severovýchodní roh domu 20/RDB bude 
umístěn od společné hranice pozemku parc.č. 162/308 s pozemkem parc.č. 162/541 a s pozemkem 
parc.č. 162/542 východně ve vzdálenosti 62,14 m a jižně ve vzdálenosti 4,76 m. Budou mít dvě 
nadzemní podlaží s plochou střechou. Půdorysný tvar řadových rodinných domů bude ve tvaru obdélníku. 
Šířka jednotlivých domů bude max. 11,10 m, celková délka řady rodinných domů bude max. 20,03 m. Při 
západní fasádě rodinných domů bude u každého rodinného domu situována garáž s plochou střechou. 
Garáže u rodinných domů 18 a 19 budou na společné hranici mezi rodinnými domy 18 a 19 a garáž 
objektu 20 bude při severní polovině rodinného domu. Každá garáž bude ve tvaru obdélníka o 
maximálních rozměrech 5,72 m (směr Z-V) a 3,22 m (směr S-J). Garáž bude součástí rodinného domu. 

Vstupy a vjezdy budou z komunikace IV. třídy vedené z jihu na sever. 
a) Rodinný dům 18/RDA bude umístěn na pozemku č. parc. 162/543 (na situaci k dělení 

pozemků označen *18), podlaha přízemí bude na kótě 388,10 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
395,10 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,97 m n.m. 

b) Rodinný dům 19/RDA bude umístěn na pozemku  č. parc. 162/543 (na situaci k dělení 
pozemků označen *19), podlaha přízemí bude na kótě 388,40 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
395,40 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 388,12 m n.m. 

c) Rodinný dům 20/RDB bude umístěn na pozemku č. parc. 162/543 (na  situaci k dělení 
pozemků označen *20), podlaha přízemí bude na kótě 388,75 m n.m, kóta atiky bude v úrovni max. 
395,85 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 388,62 m n.m. 

 
 

9. Rodinné domy řadové označené jako 21/RDA, 22/RDA a 23/RDB budou umístěny v 
severozápadní části řešeného území západně od nové komunikace IV. třídy vedené z jihu na sever a jejich 
východní průčelí bude s touto komunikací rovnoběžné. Severozápadní roh domu 23/RDB bude umístěn 
od společné hranice pozemku parc.č. 162/308 s pozemkem parc.č. 162/541 a s pozemkem parc.č. 
162/542 východně ve vzdálenosti 21,6 m a jižně ve vzdálenosti 4,76 m. Budou mít dvě nadzemní 
podlaží s plochou střechou. Půdorysný tvar řadových rodinných domů bude ve tvaru obdélníku. Šířka 
jednotlivých domů bude max. 11,10 m, celková délka řady rodinných domů bude max. 20,03 m. Při 
východní fasádě rodinných domů bude u každého rodinného domu situována garáž s plochou střechou. 
Garáže u rodinných domů 21 a 22 budou na společné hranici mezi rodinnými domy 21 a 22 a garáž 
objektu 23 bude při severní polovině rodinného domu. Každá garáž bude ve tvaru obdélníka o 
maximálních rozměrech 5,72 m (směr Z-V) a 3,22 m (směr S-J). Garáž bude součástí rodinného domu. 

Vstupy a vjezdy budou z nové komunikace IV. třídy vedené z jihu na sever. 
a) Rodinný dům 21/RDA bude umístěn na pozemku č. parc. 162/542, 162/543 (na situaci 

k dělení pozemků označen *21), podlaha přízemí bude na kótě 388,10 m n.m, kóta atiky bude v úrovni 
max. 395,10 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 387,97 m n.m. 

b) Rodinný dům 22/RDA bude umístěn na pozemku č. parc. 162/542, 162/543 (na situaci 
k dělení pozemků označen *22), podlaha přízemí bude na kótě 388,40 m n.m, kóta atiky bude v úrovni 
max. 395,40 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 388,12 m n.m. 

c) Rodinný dům 23/RDB bude umístěn na pozemku č. parc. 162/542, 162/543 (na situaci 
k dělení pozemků označen *23), podlaha přízemí bude na kótě 388,75 m n.m, kóta atiky bude v úrovni 
max. 395,85 m n. m. Podlaha přízemí jednopodlažní garáže bude na kótě 388,62 m n.m. 
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10. Architektonické řešení: 
 

Fasády RD budou členěny okenními a dveřními otvory a odlišeny barevností fasády. Fasády budou 
zateplené a omítané nebo s obkladem. 

 
11. Doprava: 

a) Komunikace místní 
Obytný soubor bude připojen místní komunikací III.třídy - severní část komunikace K4, na kterou bylo 
vydáno  odborem  stavebním  dne  14.4.2011  územní  rozhodnutí  č.j.  OUR  49846/2010/Bar.  Nová 
komunikace III.třídy bude umístěna na pozemcích č. parc. 162/299, 167/3, , bude délky cca 45 m a šířky 
v rovném úseku min. 6 m a bude vedena ve směru J-S severním směrem, dál se esovitě bude stáčet na 
východ a opět na sever až ke zpomalovacímu prahu. Při východní straně této komunikaci bude umístěn 
chodník šířky max. 2,5 m. Od zpomalovacího  prahu bude pokračovat  místní  komunikace IV. třídy 
severním směrem o šířce v rovném úseku min. 8,5 m a délce cca 45 m až po křižovatku s kolmou páteřní 
místní komunikací IV. třídy. Tato komunikace IV. třídy šířky v rovném úseku max. 8 m a délky cca 105 
m bude dále vedena západním směrem mezi novými dvojdomy a řadovými domy až před jižní fasádu 
objektu 21/RDA, kde bude ukončena. Těsně před ukončením bude z této komunikace vedena jižním 
směrem místní komunikace IV. třídy šířky max. 8 m a délky cca 60 m až před západní fasádu objektu 
11/2DA, kde bude ukončena, a severním směrem místní komunikace IV. třídy šířky max. 8 m a délky cca 
30 m až za rodinné domy 20/RDB a 23/RDB, kde bude ukončena. 
Jižně od navrženého chodníku při jižní hranici řešeného území bude situováno stanoviště pro odpad. 

 
b) Doprava v klidu 
Rodinné domy budou mít vždy 1 stání pro každý rodinný dům v garáži (celkem 23 garážových stání) a 
každý rodinný dům bude mít jedno stání na pozemku rodinného domu (celkem 23 stání na pozemcích 
rodinných domů). Jako rezerva bude sloužit dalších 8 venkovních parkovacích stání situovaných při nové 
místní komunikaci IV. třídy vedené ve směru V-Z a mezi rodinnými domy 10/2DA a 09/RDB a mezi 
rodinnými domy 16/2DA a 15/RDB, z nichž dvě stání budou sloužit pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Celkem bude umístěno 54 parkovacích a odstavných stání. 

 
12. Inženýrské sítě: 

a) Zásobování vodou bude zajištěno novými přípojkami D40 z nového vodovodního řadu DN 200, DN 
100, DN 150, který bude napojen v jihovýchodní části řešeného území na připravovaný vodovodní řad 
(územní rozhodnutí č.j. OUR 49846/2010/Bar vydané odborem stavebním dne 14.4.2011). Vodovodní 
řad bude rozvětven do všech nových nebo navazujících komunikací. Z řadu umístěného v komunikaci IV. 
třídy a na ni navazující III. třídy budou směrem východním umístěny přípojky pro možné napojení domů 
v dalších etapách. 

 
b) Odvedení odpadních (splaškových) a srážkových (dešťových) vod: 
Splašková kanalizace 
Splaškové vody budou od jednotlivých rodinných domů odváděny samostatnými přípojkami splaškové 
kanalizace  DN  200  napojenými  na  nový  řad  splaškové  kanalizace  DN  300.  Nový  řad  splaškové 
kanalizace bude veden v nových komunikacích až k místu napojení v jihovýchodní části řešeného území 
na připravovanou splaškovou kanalizaci (územní rozhodnutí č.j. OUR 49846/2010/Bar vydané odborem 
stavebním dne 14.4.2011). Garáže nebudou odvodněny do kanalizace. Z řadu umístěného v komunikaci 
IV. třídy a na ni navazující III. třídy budou směrem východním umístěny přípojky pro možné napojení 
domů v dalších etapách. 

 
Dešťová kanalizace 
Dešťové vody budou od jednotlivých rodinných domů odváděny samostatnými přípojkami dešťové 
kanalizace DN 200 napojenými na nové řady dešťové kanalizace DN 300.  Nová dešťová kanalizace bude 
vedena v nových komunikacích až k místu napojení (jihovýchodní část řešeného území) na připravovanou 
dešťovou kanalizaci (územní rozhodnutí č.j. OUR 49846/2010/Bar vydané odborem stavebním dne 
14.4.2011). Dešťové vody budou před napojením do připravované dešťové kanalizace svedeny do rámové 
retenční nádrže půdorysných rozměrů 54,06 m x 3,5 m (o objemu cca 297 m3) umístěné podél západní 
části nové místní komunikace III. a IV. třídy. Do této nové kanalizace budou odvodněny i navrhované 
komunikace a zpevněné plochy. Z řadu umístěného v komunikaci IV. třídy a na ni navazující III. třídy 
budou směrem východním umístěny přípojky pro možné napojení domů v dalších etapách. 
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Přeložka výpusti vodojemu Kopanina DN 800 
Přeložka výpusti vodojemu Kopanina DN 800 délky max. 200 m bude vedena od místa napojení na 
pozemku parc.č. 162/305 jižním směrem, navrženou místní komunikací IV. třídy mezi řadovými 
rodinnými domy a dále západním směrem v prodloužení navržené místní komunikace IV. a dále jižním 
směrem, kde bude na pozemku parc.č. 162/296. tato přeložka propojena se stávající výpustí. 

 
c) Zásobování plynem 
Zásobování plynem bude zajištěno novým STL plynovodním řadem PE d 160, d90, d63 a d50  vedeným 
v nově navržených komunikacích od místa napojení na připravovaný plynovodní řad v jihovýchodní části 
řešeného  území  v nové  komunikaci  III.  třídy (územní  rozhodnutí  č.j.  OUR 49846/2010/Bar  vydané 
odborem stavebním 14.4.2011). K jednotlivým rodinným domům budou z plynovodního řadu zřízeny 
přípojky d25. Z řadu umístěného v komunikaci IV. třídy a na ni navazující III. třídy budou směrem 
východním umístěny přípojky pro možné napojení domů v dalších etapách. 

 
d) Zásobování elektřinou 
Zásobování elektrickou energií bude zajištěno novou distribuční trafostanicí umístěnou na pozemku 
parc.č. 162/299, do níž budou zasmyčkovány kabely 22 kV  mezi stávajícími trafostanice TS 8913 a TS 
5804. Rodinné domy budou na elektrickou síť připojeny kabely 1 kV z nové distribuční stanice vedenými 
v nově umístěných komunikacích. Z nové elektrické sítě 1 kV v komunikaci IV. třídy a na ni navazující 
III. třídy budou směrem východním umístěny přípojky pro možné napojení domů v dalších etapách. 
Kolem severní, východní a západní části nově umístěné trafostanice bude situována opěrná zeď. 

 
e) Osvětlení 
Veřejné osvětlení bude zajištěno novými stožáry a novými kabely umístěnými a vedenými při nových 
komunikacích či v nových komunikacích. Zapínací bod veřejného osvětlení bude napájen kabelem 
vedeným z nové distribuční trafostanice, u níž bude situován. 
Na síť veřejného osvětlení bude napojena nová stavba pro reklamu – bigboard o velikosti plochy 9,6 x 3,6 
m, který bude situován při západní části komunikace III.třídy u místa jejího napojení na připravovanou 
komunikaci. 

 
f) Síť elektronických komunikací 
Síť elektronických komunikací 
V rámci  záměru  budou  umístěny  dvě  sítě  elektronických  komunikací,  které  budou  vedeny  od 
jihovýchodní části řešeného území v nových nebo při nových komunikacích a jejich ukončení bude 
v účastnických rozvaděčích jednotlivých rodinných domů a v rozvaděčích na trase. Ze sítí umístěných 
v komunikaci IV. třídy a na ni navazující III. třídy budou směrem východním, severním a západním 
umístěny přípojné sítě elektronických komunikací pro možné napojení domů v dalších etapách. 

 
Přeložka sítě elektronických komunikací 
V rámci stavby bude přeložena síť společnosti Telefónica O2 a.s. Na stávající síť bude přeložka napojena 
v jihovýchodní části řešeného území, odtud bude vedena severním směrem při nové komunikaci III. třídy 
a na ní navazující komunikaci IV. třídy a dále severním směrem podél východní hranice řešeného území 
až před severovýchodní roh řešeného území, kde bude propojena se stávající sítí. 

 
13. Oplocení 

Po obvodu pozemků rodinných domů bude umístěno oplocení výšky max. 2 m na podezdívce. 
 

14. Zařízení staveniště 
Na  pozemcích  parc.č.  162/296,  162/297,  162/298,  162/299,  162/302,  162/305,  162/541,  162/542, 
162/543, 162/544, 162/545, 166/5, 166/6, 167/2, 167/3, 167/9 budou umístěny stavby zařízení staveniště 
(oplocení staveniště, staveništní komunikace, skladovací a manipulační plochy, přípojky na vodovod, 
kanalizaci splaškovou a elektrickou síť). 

 
15. Odnětí ze ZPF 

V souvislosti s odnětím částí pozemků č. parc. 162/297, 162/298, 162/299, 162/541, 162/542, 162/543, 
162/544 a 162/545 ze zemědělského půdního fondu – trvalý zábor 12673 m2 - bude projektová 
dokumentace pro vydání stavebního povolení zpracována tak, aby bylo 
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zabezpečeno: 
- vytýčení hranic záboru zemědělského půdního fondu v terénu 
- mocnost skrývky kulturní vrstvy půdy cca 25 cm s následným upřesněním podle skutečnosti 
- deponování skrývky před využitím na vhodném místě v rámci staveniště 
- použití zeminy při konečných úpravách areálu 
- vedení pracovního deníku ve smyslu § 10 odst. 2 vyhl. č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany ZPF. 
Souhlas  s odnětím  ze  ZPF  (Magistrát  hl.  m.  Prahy,  odbor  životního  prostředí  č.j.  S-MHMP- 
0145866/2013/1/OZP/VII/66/G ze dne 8.3.2013) je přílohou tohoto rozhodnutí. 

 
16. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení z hlediska ochrany 

elektronických 
komunikací bude obsahovat: 
- zákres stávajících podzemních vedení veřejné komunikační sítě, včetně přípojek ke stavbám, 
v koordinačním výkresu včetně jejich okótování od stejných pevných bodů, od nichž jsou okótovány 
ostatní sítě technické infrastruktury, 
- návrh provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení veřejné komunikační 
sítě ručně bez použití mechanizace, 
- návrh ochrany odkrytých kabelů před jejich poškozením, 
- zachování stávajícího nadloží nad kabely, 
- průkaz o tom, že nad trasami stávajících komunikačních vedení veřejné komunikační sítě nebudou 
zařízení, skládky apod., které by omezovaly přístup k podzemním elektronickým komunikačním 
zařízením, ani parkoviště a přístřešky, a dále, že až do vzdálenosti min. 1,5 m od krajního vedení 
nebude navržena výsadba stromů a keřů, 
- průkaz o tom, že při souběhu a křížení elektronických komunikací s ostatními navrhovanými nebo 
stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodrženy požadavky ČSN 73 6005, 
- návrh postupu výstavby zpracovaný tak, aby bylo zajištěno dodržení podmínek stanovených 
jednotlivými provozovateli elektronických komunikačních zařízení. 

 
17. Projektová dokumentace stavby bude obsahovat řešení odvádění srážkových vod ze 

staveniště, navržení usazovací jímky na srážkové vody a na oplachové vody z čistící rampy, která bude 
situována před výjezdem ze staveniště. 

18. Projektová dokumentace stavby bude navržena tak, aby nedocházelo stavební činností ke 
znečištění podzemních a povrchových vod a aby použité stavební mechanizmy byly zajištěny tak, aby 
nedošlo ke znečištění území ropnými látkami. 

19. Projektová dokumentace stavby bude navržena tak, aby byl zajištěn přístup a příjezd ke všem 
pozemkům a objektům v dotčené oblasti min. pro pohotovostní vozidla a přístup k uličním hydrantům a 
ovládacím armaturám inženýrských sítí. 

20. 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. 

21. Stavba musí být koordinována se všemi akcemi sdělenými navrhovateli odborem koordinace 
TSK.  

 
22. Řešení  předmětné  stavby  komunikací  v projektové  dokumentaci  pro  vydání  stavebního 

povolení  musí  splňovat  požadavky  stanovené  vyhláškou  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

23. Projektová dokumentace dále musí obsahovat řešení odstraňování odpadů, včetně odpadů ze 
stavební činnosti, v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zák. 500/2004 Sb., správní řád, je žadatel, tj. společnost 
Office Center Stodůlky SIGMA a.s., IČ 279 15 310, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1. 
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III. vydává  podle  ustanovení  §80  a  §  92  stavebního  zákona  a  § 10  vyhlášky  č.  503/2006  Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhl. č. 
63/2013 Sb., 

 
r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í: 

 
 

V území severozápadně od křižovatky ulic Bessemerova a Laurinova na pozemcích č.parc. 162/297 – 
orná půda, 162/298 – orná půda, 162/299 – orná půda, půda, 162/542 – orná půda, 162/543 – orná půda, 
162/544 – orná půda, 162/545 – orná půda, 166/5 – ostatní plocha, 166/6 – ostatní plocha, 167/2 – ostatní 
plocha, 167/3 ostatní plocha, 167/9 ostatní plocha, vše v k.ú. Stodůlky (v území severozápadně od 
křižovatky ulic Bessemerova a Laurinova), kde bude situován protihlukový val a budou provedeny 
terénní úpravy, jak je zakresleno v grafické části dokumentace (koordinační situace v měřítku 1 : 500), 
která bude po nabytí právní moci ověřena a předána v jednom vyhotovení žadateli. 

 
 

Pro změnu využití území a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky: 
 

1. Protihlukový zemní val bude situován na pozemcích parc. č. 162/298, 162/299, 166/5, 
167/2 v k.ú. Stodůlky a bude spočívat v modelaci terénu a následném ozelenění. Val bude situován podél 
západní části nové komunikace III. a IV. třídy. Protihlukový zemní val bude situován na ploše max. 1950 
m2. Relativní výška předmětného zemního valu bude klesat severně z výšky max. 7,0 m do výšky max. 
2,5 m nad rostlým terénem. 

 

2. Terénní úpravy, které budou tvořit úroveň terénu pozemků pro rodinné domy a jejich 
okolí, budou situovány na pozemcích parc. č. 162/297, 162/298, 162/299, 162/542, 162/543, 162/544, 
162/545, 166/5,  166/6,  167/2,  167/3,  167/9,  vše  v katastrálním  území  Stodůlky  a  budou  spočívat 
v modelaci na úroveň čistého terénu pozemků rodinných domů a na úroveň hrubého terénu v jejich okolí. 
Výška násypů bude stoupat ve směru od severní hranice řešeného území k jižní hranici od 0 m – 5m nad 
rostlým terénem. 

 
 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel společnost Office Center Stodůlky 
SIGMA a.s., IČ 279 15 310, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1. 

 
 
 
 
 
 

Odůvodnění: 
 

Žadatel - Office Center Stodůlky SIGMA a.s., IČ 279 15 310, se sídlem Václavské náměstí 846/1, 
Praha 1, zastoupená Ing. Albínem Juráškem, IČ 62372459, U Nových domů II 527/1, Praha 4, podal dne 
14.6.2013 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, o dělení a scelování pozemků a o změně 
využití území pro záměr uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 
Stručná charakteristika stavby: 
Předmětem záměru je stavba 23 rodinných domů. Součástí stavby jsou související stavby technické 

a dopravní infrastruktury. 
 

Kapacita stavby: 
23 rodinných domů (3 dvojdomy a 17 řadových domů) 
počet stání odstavných a parkovacích 54 
místní komunikace III. a IV. třídy 
sítě technického vybavení 
sítě elektronických  komunikací  budou  zdrojem  veřejně dostupných  služeb  a  jsou  umisťovány  jako 
rezervy v území 
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K žádosti byla připojena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby, 
změnu využití území a dělení pozemků, zpracovaná v souladu s požadavky vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění ke dni 
podání žádosti, a v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 
č. 62/2013 Sb. V přechodných ustanoveních této změny v části II je pod bodem 1 uvedeno: Dokumentace 
a projektová dokumentace podle § 1a až 5 vyhlášky, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti 
této vyhlášky a předložena stavebnímu úřadu do 31. prosince 2014, se posuzuje podle dosavadní právní 
úpravy. Protože předmětem posouzení byla dokumentace záměru zpracovaná před účinností vyhlášky č. 
62/2013 Sb., byla zpracovávána podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

Dále byly doloženy uvedené podklady a doklady, přičemž podmínky a požadavky dotčených 
orgánů a vlastníků/správců technické a dopravní infrastruktury byly zahrnuty do výrokové části tohoto 
rozhodnutí zejména pro stanovení podmínek pro umístění stavby a pro její další projektovou přípravu. 

Projektant: Ing. Zdeněk Muška, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0003006 

Všechny ve výroku i v odůvodnění uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Stodůlky (hl. m. Praha). 

Závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů: 
• Magistrát   hl.   m.   Prahy,   odbor   bezpečnosti   a   krizového   řízení   (BKR)   č.j.   S-MHMP 

110154/2013/BKR, ze dne 21.2.2013 
• Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravních agend č.j. MHMP-188213/2013/ODA-O4Dů ze dne 

18.3.2013 
• Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku (SVM) č.j. 

SVM/VP/343237/13/hl ze dne 13.5.2013 
• Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (OPP) č.j. S-MHMP 109 771/2013/Rad ze dne 

28.3.2013 
• Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního plánu (OUP) č.j. S-MHMP 114139/2013/OUP ze dne 

24.4.2013 
• Útvar rozvoje hl. m. Prahy č.j. 1912/13ze dne 16.4.2013 
• Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí č.j. S-MHMP-0109149/2013/1/OZP/VI ze dne 

15.3.2013 
• Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí č.j. S-MHMP-0145866/2013/1/OZP/VII/66/G 

ze dne 8.3.2013 (vynětí ze ZPF) 
• Magistrát hl. m. Prahy, odbor rozvoje veřejného prostoru č.j. S- 

MHMP/94798/2013/RVP/III/159/Pe ze dne 4.3.2013 
• MČ Praha 13,  Úřad městské  části Praha 13-odbor  dopravy č.j. P13-08029/2013/De ze  dne 

12.3.2013 
• MČ  Praha   13,  Úřad  městské   části   Praha   13-odbor   životního  prostředí  č.j.  OŽP/P13- 

08041/2013/Nep ze dne 27.2.2013 
• MČ  Praha   13,  Úřad  městské   části   Praha   13-odbor   životního  prostředí  č.j.  OŽP/P13- 

13646/2012/01/03 ze dne 16.8.2012 – nabytí právní moci dne 18.9.2012 (povolení ke kácení) 
• MČ Praha 13, Úřad městské části Praha 13-odbor stavební - vodoprávní úřad č.j. P13-20011/2013 

ze dne 15.4.2013 
• ČR Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy č.j. HSAA-1867-3/2013 ze dne 21.2.2013 
• Hygienická stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP 7396/2013 ze dne 17.4.2013 
• ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha č.j. 112-13.03/13/10.103/Pe ze dne 

20.3.2013 
 
 

Stanoviska, sdělení, vyjádření a další podklady 
• Usnesení MČ Praha 13 č. UR/0250/2013 ze dne 3.6.2013. 
• Policie ČR, KŘ policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie č.j. KRPA-61493-1/ČJ-2013- 

0000DŽ ze dne 25.2.2013 
• Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu č.j. 2148/3.41/13/15.7 ze dne 6.3.2013 
• Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s. (NIPI ČR) 

č.j. 025130034 (13-25-34) ze dne 5.3.2013 
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• Smlouva o smlouvě budoucí o připojení lokality na napěťové hladině NN č. 883130249 ze dne 
15.4.2013 uzavřená mezi žadatelem a PREdistribuce, a.s. 

• Smlouva  o  realizaci  překládky  sítě  elektronických  komunikací  č.  VPI/PH/2012/24  ze  dne 
28.5.2013 uzavřená mezi žadatelem a společností Telefonica Czech Republic, a.s. 

• Smlouva o spolupráci při budování potřebné technické infrastruktury v území uzavřená 2.5.2013 
mezi žadatelem a Dalkií Česká republika, a.s. 

• Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní č. SOB/23/08/004578/2007 uzavřený dne 
4.4.2013 s  hl. m. Prahou. 

 
 

Vyjádření  vlastníků  nebo  správců  staveb,vodních,toků  a  zařízení,  provozovatelů  elektronických 
komunikacích k existenci podzemních vedení ve staveništi 

• Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava č.j. 10008/2013-263 ze dne 25.2.2013 
• Lesy hl. m. Prahy č.j. 112/13 ze dne 8.4.2013 
• Technická správa komunikací hl. m. Prahy, svodná komise č.j. TSK/19092/13/2200/Ve ze dne 

7.6.2013 
• Technická správa komunikací hl. m. Prahy, odd. koordinace zvláštního užívání komunikací č.j. 

428/13/2600/Pa ze dne 27.2.2013 
• Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Svodná komise č.j. 100130/8Z281/281 ze dne 25.2.2013 
• Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. - JDCM (metro) č.j. 240200 ze dne 14.2.2013 
• Pražská plynárenská Distribuce, a.s. č.j. 371/Žá/ORDS/13 ze dne 18.4.2013 
• Pražská teplárenská, a.s. č.j. 1024/2013 ze dne 15.4.2013 
• Pražská vodohospodářská společnost, a.s. č.j. 435/13/2/02 ze dne 6.3.2013 
• Pražské vodovody a kanalizace, a.s. č.j. PVK 6937/OTPČ/13 ze dne 20.3.2013 
• Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. č.j. 0131-0761/2013 ze dne 19.2.2013 
• PREdistribuce, a.s. č.j. 25041513 ze dne 19.3.2013 
• CentroNet,a.s. č.j. 276/2013 ze dne 18.2.2013 
• ČD - Telematika, a.s. č.j. 3642/2013 ze dne 19.2.2013 
• České Radiokomunikace, a.s., odd. ochrany sítí ze dne 2.5.2013 
• ČEZ ICT Sevices, a.s., Poskytování sítí č.j. 0200097246 ze dne 26.3.2013 
• DALKIA Česká republika, a.s., divize Praha ze dne 9.4.2013 
• Dial Telecom, a.s. č.j. 039/UR/13 ze dne 15.2.2013 
• ELTODO - CITELUM, s.r.o č.j. EC0400/0515/13 ze dne 22.2.2013 
• GTS Czech, s.r.o., č.j. 331301014 ze dne 20.2.2013 
• Kolektory Praha,a.s. č.j. 1026/008/02/13 ze dne 19.2.2013 
• Letiště Praha, a.s. č.j. 106/13 ze dne 20.2.2013 
• Ministerstvo vnitra ČR, Správa kabelů ze dne 20.2.2013 
• Planet A, a.s. ze dne 5.3.2013 
• Řízení letového provozu ČR, s.p. č.j. DRSL/2483/13 ze dne 22.2.2013 
• SECAR BOHEMIA, a.s. ze dne 15.2.2013 
• SITEL, spol. s r.o., č.j. 131300865 ze dne 18.2.2013 
• SUPTel, a.s. č.j. 21300202 ze dne 27.2.2013 
• Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 548339/13 ze dne 25.3.2013 
• T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 2.5.2013 
• T-Systems Czech Republic, a.s. č.j. ÚR/41801/13-2 ze dne 22.2.2013 
• TSK 7100 ze dne 20.2.2013 
• UPC Česká republika, s.r.o. č.j. 834/13+835/13 ze dne 26.3.2013 
• Úřad pro civilní letectví ČR č.j. 875-13-701 ze dne 18.2.2013 
• Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 14.2.2013 
• Vojenská ubytovací a stavební správa, odbor správy nemovitého majetku č.j. ÚP/297-13/13 ze 

dne 27.2.2013 
• ICT Support ze dne 29.4.2013 
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Žádost byla dále doložena - viz výše - vyjádřeními (razítko v situaci) provozovatelů elektronických 
komunikací o existenci/neexistenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi 
dle § 101 zák. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v podmínce 
č. 17 výroku 1) tohoto rozhodnutí byly stanoveny požadavky na obsah projektové dokumentace k 
zajištění ochrany těchto vedení. 

 
Doložené studie a odborné posudky: 

• Radonový průzkum, zpracovatel K+K průzkum, s.r.o., listopad 2011 
• Akustická studie, zpracovatel Greif Akustika, s.r.o., 6.3.2013 
• Průzkum kontaminace zemin, zpracovatel JK Enži, s.r.o., květen 2011 
• Studie denního osvětlení a proslunění, zpracovatel Ing. Jitka Ondráčková, prosinec 2012 
• Inženýrsko geologický průzkum, zpracovatel K+K průzkum, s.r.o., listopad 2011 
• Technologický postup realizace násypu, zpracovatel K+K průzkum, s.r.o., prosinec 2012 
• Dendrologický průzkum, zpracovatel Ing. Jan Švejkovským – JENA, prosinec 2011 
• Biologické hodnocení, zpracovatel doc.Dr. Farkač, Csc., 8.1.2013 

 
 

Pro pozemky č.parc. 162/297, 162/298, 162/299, 162/541, 162/542, 162/543, 162/544 a 162/545 
byl vydán souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 
písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, souhlas s odnětím ze ZPF 
(Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí č.j. S-MHMP – 0145866/2013/1/OZP/VII/66/G ze dne 
8.3.2013) je přílohou tohoto rozhodnutí. Ostatní pozemky dotčené záměrem nejsou součástí 
zemědělského půdního fondu. Požadavek provedení vytyčení předmětných pozemků, požadavek 
oznámení termínu zahájení skrývky a požadavky týkající se skrývky ornice byly zapracovány do 
podmínky č. 15 výroku II) tohoto rozhodnutí. 

 
Souhlas vlastníků pozemků podle § 86 stavebního zákona 

 
 

 
Odbor životního prostředí MHMP vydal dne 15.3.2013 pod č.j. S-MHMP- 

0109149/2013/1/OZP/VI vyjádření podle § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, se závěrem, že předmětný záměr nevyžaduje posouzení podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny bylo doloženo závazné stanovisko věcně příslušného 

dotčeného orgánu - odboru životního prostředí MHMP č.j. S-MHMP- 0109149/2013/1/OZP/VI ze dne 
15.3.2013. Tento orgán po podrobném rozboru vydal souhlas k záměru stavby. Ve věci krajinného rázu 
vyslovil odbor životního prostředí MHMP souhlas s tím, že umístěním záměru nemůže být změněn nebo 
snížen krajinný ráz, ani estetická kvalita prostředí. Proporční charakteristiky záměru nevybočují z měřítka 
okolní zástavby. Záměr neohrozí poškození zájmů ochrany přírody. 

 
Odbor dopravy ÚMČ Praha 13 ve svém stanovisku ze dne 12.3.2013 požadoval, aby bylo 

předloženo variantní zpracování připojení na místní komunikaci v dalším stupni. Protože se tyto 
požadavky týkají stavebního řízení a vycházejí z právních předpisů, stavební úřad tento požadavek do 
podmínek územního rozhodnutí nezapracoval. 

 
Odbor dopravních  agend  MHMP  požadoval  ve  svém  stanovisku  ze  dne  18.3.2013  předložit 

v územním řízení rozhodnutí o připojení. Pozemní komunikaci lze připojit pouze na místní komunikaci 
odsouhlasenou k užívání. Navržené místní komunikace budou připojeny na umístěnou, dosud 
nepovolenou, a tedy ani k užívání neodsouhlasenou pozemní komunikaci označenou jako „Západní Město 
– Rozšíření komunikace V71 – prodloužení komunikace K4“. Proto nemuselo být doloženo rozhodnutí o 
připojení.  Sdělením Magistrátu  hl.  m.  Prahy,  Odboru  rozvoje  a  financování  dopravy Č.j.:  MHMP- 
142522/2013/RFD-Rd/Čd ze dne 9.4.2013 ve věci „Stavba Západní Město- Rozšíření komunikace V71- 
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Prodloužení komunikace K4, Komunikace a zpevněné plochy – stanovisko k zatřídění komunikací“ byla 
tato komunikace odsouhlasena k zařazení jako místní komunikace III. třídy. 

 
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 ve svém stanovisku ze dne 27.2.2013 uvedl požadavky 

týkající se provádění stavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny a zároveň souhlasil s umístěním stavby 
z hlediska ochrany ovzduší a odpadů bez podmínek. Požadavek provádění stavby ve vztahu k ochraně 
přírody a krajiny se netýká územního, ale stavebního řízení, proto nebyla do podmínek územního 
rozhodnutí zapracována. 

 
Vodoprávní úřad (odbor stavební ÚMČ Praha 13) ve svém stanovisku ze dne 15.4.2013 požadoval 

prokázání případného zasakování. V rámci Inženýrsko geologického průzkumu, který je součástí 
dokumentace záměru, byla provedena vsakovací zkouška, kde bylo konstatováno, že se jedná o prostředí 
dosti slabě propustné. V rámci záměru bylo provedeno zhodnocení lokality a navržen způsob 
odvodňování, který byl dále projednán s dotčenými orgány i vlastníky a správci inženýrských sítí, a na 
jehož základě byl stanoven navrhovaný způsob odvodnění. Požadavky týkající se provádění stavby jsou 
předmětem stavebního řízení a nebyly do podmínek územního rozhodnutí zapracovány. Požadavek 
týkající se zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (odvodnění staveniště, apod.) byl 
zapracován do podmínky č. 17 výroku II. tohoto rozhodnutí. 

 
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy ve svém stanovisku ze dne 21.2.2013 požadoval situování 

vnějších odběrných míst přednostně jako nadzemních, což je respektováno v dokumentaci záměru. 
 

Požadavky dotčených orgánů a správců či vlastníků inženýrských sítí, které vyplývají z právních 
předpisů, stavební úřad do rozhodnutí nezapracoval. 

 
 
 
 

Soulad  záměru  (umístění  stavby,  změna  využití  území  a  dělení  a  scelování  pozemků) 
s veřejnými zájmy: 

 

Při posuzování záměru dospěl stavební úřad k závěru, že stavba, využití území i dělení pozemků 
uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí je z hlediska funkčního i z hlediska prostorového uspořádání v 
souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též ÚPn), 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 předpisů, především s 
opatřením obecné povahy č. 6/2009, kterým byla vydána změna Z1000/00 účinná od 12.11.2009. 

Záměr se nachází v rozvojovém území v ploše s funkčním využitím území OV – všeobecně obytné 
území a ve funkční ploše OB – čistě obytné se kterým je navržený záměr bytového domu v souladu, 
neboť stavby pro bydlení jsou hlavním funkčním využitím. Inženýrské sítě (liniové a plošné), vozidlové a 
pěší komunikace jsou doplňkovým funkčním využitím v ploše OV i OB, proto je jejich umístění s těmito 
funkčními plochami také v souladu. 

Protože se jedná o záměr, jehož jedinou funkcí je bydlení a tato funkce převažuje v kapacitě 
záměru ve funkční ploše OV, bylo jeho umístění posuzováno jako výjimečně přípustné stavba. Záměr byl 
kladně projednán s odborem územního plánu MHMP, který ke stavbě vydal kladné závazné stanovisko, jehož 
podkladem bylo vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Podle odůvodnění opatření obecné povahy č. 6/2009 si 
stavební úřad vyžádá k umístění výjimečně přípustné stavby stanovisko Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a 
městské části. Protože bylo předloženo k žádosti kladné vyjádření Útvaru rozvoje hlavního města Prahy a 
kladné vyjádření městské části, stavební úřad rozhodl o umístění této výjimečně přípustné stavby, jak je 
uvedeno v následující části odůvodnění: 

 

Soulad s prostorovou regulací byl posuzován na funkčních plochách OV a OB ve dvou variantách 
– na ploše celé funkční plochy a na ploše pozemků investora. 

 
Pro funkční plochu OV, v níž je záměr navržen, je stanoven kód míry využití území – B, kde je 

stanoven koeficient podlahových ploch KPP = 0,3 a koeficient zeleně KZ = 0,65. 
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Posouzení na celou funkční plochu: 
Celková výměra funkční plochy OV je 33015 m2. Maximální kapacita hrubých podlažních ploch je 

při daném koeficientu v ploše OV 9904,5 m2. Navrhovaná hrubá podlažní plocha předmětného záměru 
činí v ploše OV 2511 m2, navržený záměr je tedy v souladu s mírou využití území. 

Celková výměra funkční plochy OV je 33015 m2, při koeficientu zeleně KZ=0,65 činí minimální 
podíl započitatelných ploch zeleně na ploše OV 21459,8 m2. Navrhovaná plocha zeleně v ploše OV je 
30113 m2. 
Posouzení na plochu záměru: 

Celková výměra plochy záměru v ploše OV je 8467 m2. Maximální kapacita hrubých podlažních 
ploch je při daném koeficientu v řešené ploše 2540,1 m2. Hrubá podlažní plocha předmětného záměru činí 
v ploše OV 2511 m2, navržený záměr je tedy v souladu s mírou využití území. 

Celková výměra plochy záměru v ploše OV je 8467 m2, při koeficientu zeleně KZ=0,65 činí 
minimální podíl započitatelných ploch zeleně na ploše OV 5503,6 m2. Navrhovaná plocha zeleně v ploše 
OV je 5566 m2. 

 

Pro funkční plochu OB, v níž je záměr navržen, je stanoven kód míry využití území – B, kde je 
stanoven koeficient podlahových ploch KPP = 0,3 a koeficient zeleně KZ = 0,65. 

 

Posouzení na celou funkční plochu: 
Celková výměra funkční plochy OB je 66035 m2. Maximální kapacita hrubých podlažních ploch je 

při daném koeficientu v ploše OB 19810,5 m2. Hrubá podlažní plocha předmětného záměru činí v ploše 
OB 1365 m2, navržený záměr je tedy v souladu s mírou využití území. 

Celková výměra funkční plochy OB je 66035 m2, při koeficientu zeleně KZ=0,65 činí minimální 
podíl započitatelných ploch zeleně na ploše OB 42922,8 m2. Navrhovaná plocha zeleně v ploše OV je 
64373 m2. 
Posouzení na plochu záměru: 

Celková výměra plochy záměru v ploše OB je 5435 m2. Maximální kapacita hrubých podlažních 
ploch je při daném koeficientu v řešené ploše 1630,5 m2. Hrubá podlažní plocha předmětného záměru činí 
v ploše OB 1365 m2, navržený záměr je tedy v souladu s mírou využití území. 

Celková výměra plochy záměru v ploše OB je 5435 m2, při koeficientu zeleně KZ=0,65 činí 
minimální podíl započitatelných ploch zeleně na ploše OB 3532,8 m2. Navrhovaná plocha zeleně v ploše 
OV je 3773 m2. 

Územím prochází veřejně prospěšná  stavba vodovodu  VDJ Kopanina. Návrh respektuje 
prostorovou rezervu pro přeložku vodovodu dle závazné části územního plánu. 

Navržený záměr, dělení a scelování pozemků i terénní val je v souladu s výše uvedenými regulativy 
stanovenými Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. 

 
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: 
- záměr je v souladu s čl. 4 

odst. 1 Umístění stavby, dělení a scelování pozemků i terénní val je v souladu s platným územním 
plánem hl. m. Prahy, jak je výše uvedeno. Záměr byl kladně posouzen úřadem územního plánování 
(OUP MHMP) z hlediska uplatňování záměrů územního plánování. Záměr  vyhovuje a respektuje 
omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy, což vyplývá ze závazných 
stanovisek, případně vyjádření dotčených orgánů, a to především v oblasti životního prostředí, ochrany 
veřejného zdraví, ochrany obyvatelstva, požární ochrany a pozemních komunikací a bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Záměr odpovídá požadavkům na zdravé životní 
prostředí; neovlivňuje pohodu bydlení nejbližší bytové zástavby, neboť není zdrojem nadměrných 
exhalací a hluku. Dokumentace je zpracována a projednána tak, že umístěním stavby, dělením 
pozemků a realizací terénního valu a následným provozem stavby nebude nad přípustnou míru 
obtěžováno okolí a ani vlastní stavba nebude obtěžována vlivy prostředí, do kterého se umisťuje. 
odst. 2 Součástí záměru bude nová technická infrastruktura, nezbytná pro jeho provoz, připojená na 
stávající infrastrukturu v souladu s požadavky dotčených orgánů, správců sítí a pozemních komunikací. 
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odst. 3 Záměr je umístěn na pozemcích, které se nachází mimo ochranné pásmo Pražské památkové 
rezervace, vlastních pozemků ani budov na nich se památková ochrana netýká. Z hlediska památkové 
péče je záměr přípustný bez podmínek. 
odst. 4 Umístěním stavby, dělením a scelováním pozemků a situováním terénního valu nebude 
znemožněn způsob zástavby sousedních pozemků podle územně plánovací dokumentace. 
odst. 11 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je navrženo tak, aby splnilo normové 
hodnoty. 

- záměr je v souladu s čl. 7 
odst.   1   Pozemek   určený   k zastavění   svými   vlastnostmi,   zejména   polohou,   tvarem,   velikostí 
a základovými poměry umožňuje realizaci umístěného záměru, a tedy – z tohoto hlediska – i jeho 
bezpečné užívání. 
odst. 4 Na plochách stavebního pozemku, které nejsou určeny k zastavění, budou vytvořeny podmínky 
pro růst vegetace. 

- záměr  je  v souladu  s čl.  8,  neboť odstupové  vzdálenosti  jednotlivých  rodinných  domů respektují 
požadavky tohoto ustanovení, jak je podrobně uvedeno v dokumentaci záměru a níže: odst. 3 - rodinné 
domy vytvářející mezi sebou volný prostor jsou od sebe vzdáleny 7 m (např. vzdálenost mezi rodinnými 
domy 10/2DA a 09/RDB; vzdálenost mezi rodinnými domy 16/2DA a 15/RDB). 
odst. 4 rodinné domy vytvářející mezi sebou volný prostor jsou od společných hranic vzdáleny více než 
3 m (např. rodinný dům 10/2DA je vzdálen od společné hranice 3,78 m, rodinný dům 09/RDB je 
vzdálen od společné hranice 3,22 m; rodinný dům 16/2DA je vzdálen od společné hranice 3,78 m a 
rodinný dům 15/RDB je vzdálen od společné hranice 3,22 m). 
odst. 7 rodinné domy, které mezi sebou nemají volný prostor na sebe navazují celou hloubkou delší ze 
sousedících štítových zdí. 
odst. 8 týkající se vzdálenosti průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, od okraje vozovky 
pozemní  komunikace  min.  3  m  se  tento  požadavek  neuplatní,  neboť  navržené  komunikace  jsou 
obytnými ulicemi, které nemají oddělenou vozovku a jízdní pásy – viz zdůvodnění u čl. 56 odst. 1 
OTPP. Okna obytných místností jsou vzdálena od kraje pozemní komunikace více než 3 m, neboť jsou 
vzdálena na délku garáže, jež je součástí rodinných domů /délka garáže cca 5,17 m). 

- záměr je v souladu  s čl. 9 odst. 2, neboť vyhovuje požadavku na kapacitně vyhovující připojení stavby 
na pozemní komunikace. Připojení splňuje též požadavky na dopravní obslužnost novostavby, 
parkování a přístup požární techniky. 

- záměr je v souladu s čl.10 odst. 1 neboť stavba má rozptylové plochy odpovídající funkci stavby. 
- připojení na sítě a stavby technického vybavení je v souladu s požadavky čl. 11; 
- likvidace dešťových vod je v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 7, neboť podle výsledků Inženýrsko 

geologického průzkumu, který je součástí dokumentace záměru, byla provedeny vsakovací zkouška, 
kde bylo konstatováno, že se jedná o prostředí dosti slabě propustné. Z toho důvodu lze na pozemcích 
rodinných domů vsakovat dešťové vody spadlé na vlastní nezastavěné pozemky staveb a na pozemku 
zemního valu budou také vsakovány dešťové vody spadlé na pozemek terénního valu. Dešťové vody 
z komunikací a ze střech rodinných domů budou likvidovány odvodem do dešťové kanalizace přes 
navrženou retenční nádrž; toto řešení bylo kladně projednáno s provozovatelem vodovodů a kanalizací 
na území hl. m. Prahy; 

- záměr je v souladu s čl. 13 
odst. 1, neboť architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a 
umístěním a předpokládaným rozvojem navazujícího  území – viz též odůvodnění souladu s čl. 4 odst. 
1; 
odst. 3, který se týká limitů škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu apod., 
protože dotčené orgány na úseku péče o životní prostředí a ochrany veřejného zdraví vyslovily se 
stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas; 

- záměr je v souladu s čl. 23 odst. 2, neboť všechny byty v navrhované stavbě mají dostatečné osvětlení 
odpovídající normovým hodnotám. Stávající byty situované na pozemcích parc.č. 162/17 a 162/16 jsou 
v takové vzdálenosti, že nebudou navrhovaným záměrem z hlediska osvětlení a oslunění ovlivněny. 
Součástí spisu je Studie osvětlení a proslunění. 

- záměr je v souladu s čl. 24 odst. 1, neboť všechny byty v navrhované stavbě, které to svým charakterem 
a způsobem využití vyžadují, jsou dostatečně prosluněny. 

- záměr je v souladu s čl. 50 
odst. 4 – rodinné domy mají vymezeno místo pro ukládání odpadu; zároveň je umístěno zvláštní 
stanoviště pro tříděný odpad pro celý obytný soubor 
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odst. 5 – rodinné domy mají zajištěno minimálně jedno garážové stání na jeden byt, a to v garáži, která 
je součástí každého rodinného domu. Zároveň je na pozemku každého rodinného domu vymezeno 
jedno parkovací stání pro návštěvy 
odst. 6 – světlá výška obytných místností v rodinným domech je min. 2,5 m 
odst. 12 – zastavěnost pozemku rodinného domu nadzemními stavbami je min. 30%, v případě běžných 
sekcí  řadové  zástavby je  to  50  %.  Přehledná  tabulka  jednotlivých  zastavěných  ploch je  součástí 
dokumentace záměru – str. 49 předložené dokumentace. 

- záměr je v souladu s čl. 56, odst. 2 a 3, neboť vjezd do garáží, které jsou součástí rodinných domů, 
umožňuje zajíždění jízdou vpřed a světlá výška garáží bude nejméně o 0,2 m větší, než výška 
nejvyššího předpokládaného vozidla, min. však 2,10 m. 
Ustanovení čl. 56 odst. 1 v obytných zónách, kde jsou navrhovány „obytné ulice“, neaplikuje. Podle 
ustanovení § 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou: Místními komunikacemi IV. třídy samostatné chodníky, stezky pro pěší, 
cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, 
obytné a pěší zóny apod. 
Podle TP 103 „Navrhování obytných a pěších zón“ jsou obytnou zónou místní (účelové) komunikace 
funkční podskupiny D1 – komunikace se smíšeným provozem. V obytné zóně se všichni účastníci 
provozu dělí o společný prostor. Pobytová funkce této komunikace převládá nad funkcí dopravní. 
Obytná zóna, tedy komunikace IV. třídy nemá vozovku (ani jízdní pruhy a pásy), všichni účastníci 
provozu se dělí o společných prostor. 

 
 
 

Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace, stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, se u staveb rodinných domů neuplatní. Komunikace a chodníky jsou řešeny 
tak, aby výše uvedeným požadavkům bezbariérového užívání vyhověly. 

 
Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb. vymezil stavební úřad území 

dotčené vlivy stavby jako území, které obsahuje pozemky přímo dotčené změnou územního rozhodnutí 
a dále sousední pozemky, jejichž vlastníci byli posouzeni jako účastníci řízení, kteří mohou být změnou 
územního rozhodnutí přímo dotčeni. Hluk ani jiné emise vzniklé z provozu stavby nepřesáhnou ani po 
změně územního rozhodnutí přípustné limity. Stavební úřad při tomto vymezení území neposuzoval vliv 
provádění stavby (bude předmětem stavebního řízení a podmínky pro provádění stavby budou stanoveny 
ve stavebním povolení), ale vliv provozu stavby v době jejího užívání. Z dokumentace k žádosti o vydání 
územního rozhodnutí a dokladů a podkladů žádosti a ze skutečností jemu známých z úřední činnosti 
dospěl k závěru, že vlivy stavby z "místa stavby"(část A bod II přílohy č. 3 vyhl. 503/2006 Sb.), 
nepřekročí hranice vymezené jako území dotčené vlivy stavby. 

 
Stavební úřad  přezkoumal úplnost žádostí o  vydání územních  rozhodnutí (o umístění stavby, 

o dělení  a  scelování  pozemků,  o  změně využití  území)  podle  ustanovení  §  86  stavebního  zákona 
a ustanovení § 3, § 4, § 6 a příloh č. 3, 4, 5, 6 a 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění v době podání 
žádosti (viz přechodná ustanovení vyhlášky č. 62/2013 Sb.) a dospěl k závěru, že jsou úplné a pro 
projednání v územním řízení schopné. 

 

Zahájení územního řízení ve věci umístění výše uvedené stavby, ve věci dělení a scelování 
pozemků a ve věci změny využití území bylo dne 2.7.2013 oznámeno všem dotčeným orgánům a všem 
známým účastníkům řízení. V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona bylo všem 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámení zasláno jednotlivě a současně stavební úřad stanovil 
lhůtu, do které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Stavební 
úřad upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od konání ústního jednání, protože 
mu jsou poměry v území dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. 
Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že své námitky a závazná stanoviska mohou uplatnit 
nejpozději  při ústním jednání, jinak k nim nebude  přihlédnuto. Dále  byli  účastníci řízení v souladu 
s ustanovením § 89 odst. 5 stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení upozorněni o podmínkách 
uplatňování námitek podle ustanovení § 89 odst. 1 až 4 stavebního zákona. Ve stanovené lhůtě uplatnili 
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účastníci řízení námitky, se kterými se stavební úřad vypořádal, jak je uvedeno v odůvodnění tohoto 
rozhodnutí. 

 
Při vymezení okruhu účastníků řízení postupoval stavební úřad podle § 85 stavebního zákona. 

Podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby, o 
změně využití území a o dělení a scelování pozemků žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn, tj. hl. m. Praha zastoupené Útvarem rozvoje hl. m.Prahy. 

Při  vymezení  okruhu  účastníků územního  řízení  o  umístění  stavby,  o  změně využití  území 
a o dělení a scelování pozemků podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona stavební úřad vycházel z 
vymezení místa stavby, a tedy účastníkem řízení je vlastník pozemků a staveb, na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má k těmto pozemkům a stavbám 
jiná věcná práva. Účastníky řízení o umístění stavby na základě této úvahy jsou žadatel (Office Center 
Stodůlky SIGMA a.s.)  

Účastníkem řízení o využití území a o dělení a scelování pozemků je na 
základě této úvahy pouze žadatel (Office Center Stodůlky SIGMA a.s.), který je vlastníkem dotčených 
pozemků. 

Při  vymezení  okruhu  účastníků územního  řízení  o  umístění  stavby,  o  změně využití  území 
a o dělení a scelování pozemků podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stavební úřad vycházel 
z vymezení místa stavby a území dotčeného vlivy stavby. Za území dotčené vlivy stavby považuje 
stavební úřad území sousedící s místem stavby. Neposuzoval vliv provádění stavby, což bude předmětem 
stavebního řízení a podmínky pro provádění stavby budou stanoveny ve stavebním povolení, ale vliv 
provozu stavby v době jejího užívání. Účastníky řízení tedy jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním pozemkům nebo stavbám může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Za takové 
sousední  pozemky  nebo  stavby  považuje  stavební  úřad  pozemky  a  stavby  sousedící,  i  nepřímo, 
s pozemky stavby uvedenými ve výroku rozhodnutí. 

V případě územního řízení o umístění stavby, o změně využití území a o dělení a scelování 
pozemků mohou být dotčeny následující pozemky a stavby: parc.č. 162/15, 162/16, 162/4, 162/17, 
162/265,  

 
 

 

Účastníky územního řízení  o umístění stavby, o změně využití  území a o dělení a scelování 
pozemků jsou také vlastníci (správci) staveb technické a dopravní infrastruktury umístěné v dotčených 
pozemcích  (Pražská  vodohospodářská  společnost  a.s.,  PREdistribuce,  a.s.,  Eltodo-Citelum,  s.r.o., 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Dalkia, a.s., Dial telecom, a.s., UPC Česká republika, s.r.o.). 

Stavební úřad posoudil postavení dalších účastníků územního řízení o umístění stavby, o změně 
využití území a o dělení a scelování pozemků podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona. Zákon č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 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 v území této městské části. Proto, kromě 
oprávnění z titulu vlastníka, je účastníkem územního řízení i Městská část Praha 13. 

Zvláštním zákonem, který přiznává dalším osobám postavení účastníka územního řízení, je zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož mohou být 
účastníky územního řízení za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská sdružení, která mají 
v předmětu své činnosti  ochranu přírody a krajiny. Ve stanovené lhůtě se přihlásila tato občanská 
sdružení: 

 
- Motolský ordovik, občanské sdružení 
- Občanské sdružení Bellušova ulice 
- Občanské sdružení Stodůlky-

Háje 
- VELKÁ OHRADA VIZE 2010, 
- SPOLEK OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ JIHOZÁPADNÍHO MĚSTA. 
V přihlášce občanského sdružení Motolský ordovik byl vznesen požadavek na konání ústního jednání. 
Námitka týkající se konání ústního jednání je zdůvodněna v odůvodnění tohoto rozhodnutí v části týkající 
se vypořádání podaných námitek. 
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Odůvodnění námitek účastníků řízení 
(Text námitek byl upraven tak, aby byl zachován jejich věcný obsah.) 

 
Ve stanovené lhůtě uplatnili námitky tito účastníci řízení: 

Občanská sdružení: „Spolek občanských sdružení Jihozápadního města“, občanské sdružení, „Motolský 
ordovik, občanské sdružení“, „Občanské sdružení Stodůlky Háje“, „Občanské sdružení Bellušova ulice“, 
Občanské sdružení Velká Ohrada vize 2010“ a Bytové družstvo Líšnická. 

 
Námitky podané občanským sdružením Motolský ordovik nesplňují požadavky ustanovení § 89 

odst. 4 stavebního zákona, neboť osoba, která je účastníkem řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) 
stavebního zákona může v územním řízení uplatňovat pouze námitky v rozsahu, v jakém je dotčen 
veřejný zájem, jehož ochranou se dle zvláštního právního předpisu zabývá, tedy zájem ochrany přírody a 
krajiny. Přestože § 89 odst. 4 stavebního zákona dále uvádí, že k námitkám, které nesplňuje uvedené 
požadavky, se nepřihlíží, stavební úřad se jimi z důvodu kompletnosti řízení zabýval. 

 
Občanská  sdružení:  „Spolek  občanských  sdružení  Jihozápadního  města“,  občanské  sdružení, 
„Motolský ordovik, občanské sdružení“, „Občanské sdružení Stodůlky Háje“, „Občanské sdružení 
Bellušova ulice“, Občanské sdružení Velká Ohrada vize 2010“ uplatnila dopisem ze dne 16.7.2013 
následující námitky: 

1) námitka týkající se nekompetentnosti referentky: 
ÚMČ Prahy 13 se tímto podnětem zabýval a došel k názoru, že paní Ing. Zlata Bartošová nemá 
k věci, která je předmětem řízení, žádný vztah. Z toho důvodu ÚMČ Praha 13, vedoucí odboru STAV 
usnesením č.j. P13-42954 ze dne 22.8.2013 rozhodl o nepodjatosti Ing. Zlaty Bartošové, neboť v této 
věci nejsou známy relevantní důvody, které by vedly k podjatosti stavebního úřadu, resp. Ing. Zlaty 
Bartošové. Z tohoto důvodu bylo v řízení i nadále pokračováno. 
2) Námitka týkající se konání ústního řízení, neexistence rozhodnutí o tom, že nebude svoláno ústní 
řízení, chybí zdůvodnění nesvolání ústního řízení. Občanské sdružení namítá nesrozumitelnost 
rozhodnutí o nesvolání ústního řízení, nedostatek formy (písemnost rozhodnutí) a žádá o svolání 
ústního řízení a stanovení nové lhůty k vyjádření. 
Stavební úřad námitku vyhodnotil takto: 

 
Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona může stavební úřad upustit od konání ústního 

jednání, jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 
záměru. Pokud stavební úřad upustí od konání ústního jednání, stanoví lhůty, do kdy mohou účastníci 
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Tato lhůta nemůže být kratší než 15 dnů. 
Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníkům sdělil, že upouští od konání ústního jednání s tím, 
že mu jsou dostatečně známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro rozhodnutí. 
Zároveň stanovil lhůtu, do které lze podat námitky a stanoviska. 
Stavební zákon, ani jiný právní předpis, nestanovuje stavebnímu úřadu, aby o upuštění od jednání vydal 
rozhodnutí. 
Stavební úřad po obdržení žádostí uvážil, že poměry v území jsou mu dostatečně známy z jeho správní 
praxe a protože žádosti byly úplné a byly v souladu s požadavky vyhlášky č. 503/2006 Sb., upustil od 
konání ústního jednání, jak mu umožňuje stavební zákon a jak je uvedeno výše. Stavební úřad byl veden 
také úvahou, že při ústním jednání se jeho znalost poměrů v předmětném území nerozšíří a protože 
žádosti byly úplné, nebudou předkládány další podklady pro rozhodnutí. Z toho důvodu pouze stanovil 
lhůty k podání námitek a stanovisek. 
Pro upřesnění sdělujeme, že v rámci námitky byl vznesen požadavek na konání „ústního řízení“, nikoliv 
ústního jednání. V rámci územního řízení se může konat ústní jednání, nikoliv „ústní řízení“, které se ve 
stavebním právu jako institut nevyskytuje. 

 
Bytové družstvo Líšnická uplatnilo dopisem ze dne 16.7.2013 následující námitku: 

 

Jaké jsou možnosti zahrnutí našeho Bytového družstva Líšnická pro dopravní napojení (stávajícím 
vjezdem či novým vjezdem) a pro napojení inženýrských sítí – zejména plynu, elektřiny, vody, kanalizace, 
telekomunikace, apod. 
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Stavební úřad námitku vyhodnotil takto: 
Předmětná námitka se netýká záměru, který je předmětem územního řízení. Dispoziční právo k záměru je 
pouze v rukou žadatele, stavební úřad nemá kompetence jej jakkoliv měnit. Řešení předmětného napojení 
dopravní a technické infrastruktury je soukromoprávním vztahem. 

 
Při nahlížení do spisu dne 15.7.2013 byl vytvořen zápis z tohoto nahlížení, jehož se zúčastnili zástupci 
těchto občanských sdružení: „Spolek občanských sdružení Jihozápadního města“, občanské sdružení, 
„Motolský ordovik, občanské sdružení“, „Občanského sdružení Stodůlky Háje“, „Občanského sdružení 
Bellušova ulice“, Občanského sdružení Velká Ohrada“ a „Velká Ohrada, vize 2010“. Zástupci 
občanských sdružení vznesli při nahlížení do spisu několik otázek „týkajících se problematiky nakupování 
stávajících obyvatel, kapacity hřbitova, kapacity školských zařízení, výskytu vzácného modrého ptáčka, 
vlivu na kapacitu metra, nákupu domu vedle skládky, skladby valu, výskytu arsenu, navážky, seznamu 
zamítnutých staveb odborem stavebním ÚMČ Praha 13, parkoviště P+R, vsakovacího systému, 
kanalizace a zásahu do životního prostředí“. Stavební úřad otázky vyhodnocuje takto: záměr je navržen 
v souladu s veřejnými zájmy, byl kladně projednán se všemi dotčenými orgány – silničním správním 
úřadem, orgánem ochrany přírody a krajiny, jak je uvedeno v odůvodnění rozhodnutí. Dokumentace 
záměru splňuje požadavky prováděcí vyhlášky a stavební úřad veškeré své úvahy popisuje v odůvodnění 
tohoto rozhodnutí. 
Dále byly zástupci občanských sdružení vzneseny připomínky týkající se stanovení okruhu účastníků 
řízení, zvýšení tlaku na developery za zlepšení podmínek pro obyvatele Prahy 13, kritiky stavebního úřadu 
za neprosazování zájmů veřejnosti a požadavek konání ústního jednání. 
Jednotlivé body zápisu stavební úřad vyhodnocuje takto: 
- k požadavku konání ústního jednání odkazuje na odůvodnění výše uvedené námitky občanských 

sdružení pod č. 2 
- okruh účastníků řízení byl stanoven ve smyslu ustanovení § 85 stavebního zákona a § 27 správního 

řádu. Podrobnější úvahy jsou uvedeny v odůvodnění rozhodnutí. Občanská sdružení byla zahrnuta 
mezi účastníky tohoto územního řízení. 

- stavební úřad přezkoumává předmětnou žádost a rozhoduje o ní. Zkoumá, zda je záměr v souladu 
s územně  plánovací  dokumentací,  s obecnými  požadavky  na  výstavbu,  s požadavky  dotčených 
orgánů. Stavební úřad však není kompetentní rozšiřovat záměr žadatele o jakékoliv stavby, ať již pro 
potřeby veřejnosti či pro potřeby kohokoliv dalšího. Navržený záměr je v rukou žadatele a jen ten je 
oprávněn jej změnit. 

 

 
 

Další námitky ani stanoviska nebyly uplatněny. 
 

 
Řešení předmětné stavby komunikací v projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení 

musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Projektová dokumentace dále musí obsahovat řešení odstraňování odpadů, včetně odpadů ze 
stavební činnosti, v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o dělení a scelování pozemků (dále jen 

územní rozhodnutí) platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Územní rozhodnutí  nepozbývá 
platnosti 

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení 
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo 
nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru, 

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se 
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, 

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem 
podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo 

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době 
jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla 
účinnosti. 
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Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od 
záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. 

 
 

Umisťovaná stavba obsahuje části, které podléhají samostatnému stavebnímu řízení vedenému 
speciálním stavebním úřadem. 

 

 
Grafická část dokumentace se zákresem stavby (koordinační situace na podkladu katastrální mapy 

v měř. 1:500 a zákres do mapy katastru nemovitostí měř. 1:1000) bude v souladu s ustanovením § 92 
odst. 4 stavebního zákona po dni nabytí právní moci ověřena a předána v jednom vyhotovení žadateli. 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

Ing. Tomáš Círus v.r. 
vedoucí odboru stavebního 

 
[otisk úředního razítka] 

 
 
 
 
 
 
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Zlata Bartošová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha: 
• Souhlas s odnětím pozemků (Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí č.j. S-MHMP – 

0145866/2013/1/OZP/VII/66/G ze dne 8.3.2013 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17odst. 1 .písm. 2, odst. 2 
písm. a a odst. 3 – celkem 7.000,- Kč byl zaplacen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obdrží: 
A) Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona – doručení do vlastních rukou: 
(účastníci řízení o umístění stavby, dělení a scelování pozemků a o změně využití území) 

 
 

2. Útvar rozvoje hl.m. Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu + příloha 
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Nové Město, 128 00 Praha 28 

 

 
 

B) Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 satevbního zákona – doručení do vlastních rukou: 
(účastníci řízení o umístění stavby, dělení a scelování pozemků a o změně využití území) 

 
3. Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o., IDDS: f2zccsn + příloha 

sídlo: Skandinávská č.p. 144/15a, Třebonice, 155 00 Praha 515 
 

 
 

 
 

9. MHMP SVM, IDDS: 48ia97h + příloha 
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město 

10. N.J.B. REAL a.s., IDDS: fnzfeiq + příloha 
sídlo: Václavské náměstí č.p. 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 

11. MČ Praha 13, kancelář starosty, Sluneční nám. č.p. 2580/13, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha 58 + 
příloha 
12. Bytové družstvo Líšnická, IDDS: 5ertwxn + příloha 

sídlo: Líšnická č.p. 975/5, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515 
13. Občanské sdružení Bellušova ulice, Bellušova č.p. 1815/29, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515 + 
příloha 
14. Občanské sdružení Stodůlky-Háje, Za Mototechnou č.p. 1295/49a, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 
515 + příloha 
15. VELKÁ OHRADA VIZE 2010, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Aristidis Skondrojanis, Janského č.p. 
2367/97, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515 + příloha 
16. MOTOLSKÝ ORDOVIK, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, Ordovická č.p. 1311/3, Stodůlky, 155 00 
Praha 515 + příloha 
17. SPOLEK OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ JIHOZÁPADNÍHO MĚSTA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, 
Občanské sdružení, Ordovická č.p. 1311/3, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515 + příloha 
18. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt + příloha 

sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 86 
19. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f + příloha 

sídlo: Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4 
20. Dalkia Česká republika, a.s., Region Čechy, IDDS: zepcdvg + příloha 

sídlo: 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 
21. ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 + příloha 

sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 411 
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22. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 + příloha 
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 

23. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 + příloha 
sídlo: Na hroudě č.p. 1492/4, 100 00 Praha 10-Vršovice 

24. Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h + příloha 
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4 

 

 
 

C) Dotčené orgány: 
 

25. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i + příloha 
sídlo: Štefánikova č.p. 247/17, 150 00 Praha 5-Smíchov 

26. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j + příloha 
sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, Nové Město, 120 00 Praha 2 

27. MHMP - ODA, IDDS: 48ia97h + příloha 
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město 

28. MHMP - OŽP, IDDS: 48ia97h + příloha 
sídlo: Jungmannova č.p. 29/35, 110 00 Praha 1-Nové Město 

29. MHMP - odbor bezpečnosti a rizového řízení, IDDS: 48ia97h + příloha 
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 

30. MHMP - OUP, IDDS: 48ia97h + příloha 
sídlo: Jungmannova č.p. 29/35, 110 00 Praha 1-Nové Město 

31. MHMP-OPP, IDDS: 48ia97h + příloha 
sídlo: Jungmannova č.p. 29/35, 111 21 Praha 1-Nové Město 

32. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Hlavní město Prahu, IDDS: hq2aev4 + příloha 
sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, Nové Město, 120 00 Praha 2 

33. ÚMČ Praha 13 - vodoprávní úřad, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00 Praha 58 + 
příloha 
34. ÚMČ Praha 13 - DOP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00 Praha 58 + příloha 
35. ÚMČ Praha 13 -OŽP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00 Praha 58 + příloha 

 

 
 

D) Na vědomí: 
 

36. Office Center Stodůlky SIGMA a.s., IDDS: 5vefgrn + příloha 
sídlo: Václavské náměstí č.p. 846/1, 110 00 Praha 1-Nové Město 
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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, 
které zastupuje  

 

(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: 

mailto:drahosovam@p13.mepnet.cz


Č.j. P13-59168/2017 str. 2  
 

- 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 
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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 
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 
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vjezdu  do  garáže  bude  ze  zatravňovací  dlažby,  vstupní  chodníček  z betonové  dlažby,  zbývající 
vstupní plocha bude z ekorastru. 

 
 
 
 

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 
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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: 
 "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. 
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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 
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“ 
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– 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. 

 

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 
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(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 
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: 
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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 

(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. 
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Stavební  úřad  dále   ověřil,  že   projektová  dokumentace  je  úplná  a  je     zpracována   v souladu 
s vyhl.č.499/2006 Sb. 

 
 

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. 

 

 
 
 

Doloženédoklady: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 pro výstavbu v rámci žádosti 
 

                         

 
 

                 
 

 
 

                

 ve věci rozhodnutí o umístění a povolení pro výstavbu v rámci žádosti 
 

                     
 

souhlas s využitím regulativů hrubé podlažní plochy k pozemku parc.č. 151/368 k.ú. Stodůlky ve 
prospěch pozemků parc. č. 151/1, 151/247, 151/595 k.ú. Stodůlky  

 

souhlas s využitím regulativů hrubé podlažní plochy k pozemku parc.č. 151/594 k.ú. Stodůlky ve 
prospěch pozemků parc. č. 151/1, 151/247, 151/595 k.ú. Stodůlky ze dne 29.9.2017  

 
 

 
Stanoviska,vyjádřeníarozhodnutídotčenýchorgánů: 

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 
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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 
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,smlouvyvlastníků/správcůtechnickéinfrastruktury: 

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  
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Právo provést stavbu na pozemku parc.č.151/368 v k.ú. Stodůlky prokázal stavebník „Smlouvou o právu 
provést stavbu“ze dne 31.10.2017 uzavřená  

 
 

 
 

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: 

 
Městská  část  Praha  –  Řeporyje,  zastoupená  starostkou  Ing.  Marcelou   Holovskou 

 
 
 
 

 
 
 

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. 
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• 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. 
 

• 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. 
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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. 

 

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky, za podmínek stanovených 
v ust. § 115 odst. 4. 

 
 
 
 
 
 
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Markéta Drahošová 

Ing. Tomáš Círus 
vedoucí stavebního odboru 

 

 

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. 

 
Obdrží: 
I. Účastníci  územního řízení 

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 
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II. Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona: 
 

Dotčené orgány: 
17. ÚMČ Praha 13 - OŽP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
18. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

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

sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město 
20. ÚMČ Praha 13 - vodoprávní úřad, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
21. ÚMČ Praha 13 - DOP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
22. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Jungmannova č.p. 29/19, 110 00 Praha 1-Nové Město 
23. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Jungmannova č.p. 29/19, 110 00 Praha 1-Nové Město 
24. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor Kancelář ředitele Magistrátu, oddělení krizového 
managementu, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Jungmannova č.p. 29/19, 110 00 Praha 1-Nové Město 
25. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h 

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

 
 

Na vědomí: 
22. 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 
23. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

sídlo: Žatecká č.p. 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 
24. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 

sídlo: Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4 
25. MHMP podatelna, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město 
26. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

sídlo: Na hroudě č.p. 1492/4, 100 00  Praha 10-Vršovice 
27. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

sídlo: Pařížská č.p. 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1 
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	P opi s  st avby a vym ezení účel ů  uží vání m íst ností  v  rám ci j ednotli vých rodi nných  dom ů:  Rodinný dům s označením RDB/32
	Rodinný dům s označením RDB/34
	Rodinný dům s označením RDB/35
	Rodinný dům s označením RDB/36
	Rodinný dům s označením RDB/37
	Rodinný dům s označením RDB/39
	Rodinný dům s označením RDB/40
	Rodinný dům s označením RDB/42
	Rodinný dům s označením RDB/43
	Rodinný dům s označením RDB/44
	Rodinný dům s označením 2DB/45
	Rodinný dům s označením 2DB/46
	Rodinný dům s označením 2DB/61
	Rodinný dům s označením 2DB/62
	Rodinný dům s označením 2DB/63
	Rodinný dům s označením 2DB/64
	Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 29. srpna 2017 (úterý) s tímto výsledkem:
	Odůvodnění:
	Poučení:
	[otisk úředního razítka] Ing. Tomáš Círus v.r.
	Obdrží:
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	S UŽÍVÁNÍM STAVBY
	společnost Office Center Stodůlky SIGMA a.s., IČO 27915310, Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1,
	k o l a u d a č n í   s o u h l a s,
	„Západní Město IV. BC etapa - rodinné domy“
	P opi s  st avby a vym ezení účel ů  uží vání m íst ností  v  rám ci j ednotli vých rodi nných  dom ů: Rodinný dům s označením 2DA/47
	Rodinný dům s označením 2DA/48
	Rodinný dům s označením 2DA/59
	Rodinný dům s označením 2DA/60
	Rodinný dům s označením 2DA/65
	Rodinný dům s označením 2DA/66
	Rodinný dům s označením 2DA/67
	Rodinný dům s označením 2DA/68
	Rodinný dům s označením 2DA/69
	Rodinný dům s označením 2DA/70
	Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 27. června 2017 (úterý) s tímto výsledkem:
	Upozorňujeme stavebníka:
	Odůvodnění:
	Poučení:
	[otisk úředního razítka] Ing. Tomáš Círus v.r.
	Obdrží:
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	Výroková část:
	STAVEBNÍ POVOLENÍ
	společnost Office Center Stodůlky SIGMA a.s., IČ 27915310, Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1,
	s t a v e b n í   p o v o l e n í
	„Západní Město IV. BC etapa - 2.část - rodinné domy“
	Stavba obsahuje:
	Stanoví podmínky pro provedení stavby:
	Odůvodnění:
	Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci žádné návrhy a námitky a ani se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí. Do vydání rozhodnutí nikdo z účastníků nevyužil právo nahlížet do podkladů rozhodnutí. Ve stejné lhůtě se dotčené orgány nevyjádřily.
	V ří zení byl o zj išt ěno:
	K ří zení byl a předl ožena proj ekt ová dokum entace:
	proj ekt ová  dokum entace b yl a  dol ožena  násl eduj í cím i st anovi sky  a  dokl ady:
	Popis stavby:
	Soulad stavby s veře j nými  záj m y:
	Soulad s podmí nkam i  územ ního  rozhodnut í :
	Soulad s obecnými  t echnickými  požadavky  na  výstavbu:
	čl.50
	Soulad s obecnými t echnickými požadavky zabezpečuj ícím i bezbari érové užívání st aveb:
	Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 odst.2 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho...
	Stavebníkovi a dodavateli se připomíná:
	Poučení účastníků:
	[otisk úředního razítka]
	Poplatek:
	Obdrží:
	B . Účast ní ci ří zení podle §109 písm .c, d, e) st avebního  zákona
	C.  Dot če né orgány
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	Oddělení územního rozhodování
	Výroková část:
	„Západní Město - etapa IV.A - rodinné domy“
	r o z h o d n u t í   o   d ě l e n í   a  s c e l o v á n í   p o z e m k ů:
	a pro dělení a scelování pozemků stanoví tuto podmínku:
	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:
	- rodinné domy, celkem 23, tj. 3 dvojdomy a 17 domů řadových
	Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
	10. Architektonické řešení:
	11. Doprava:
	12. Inženýrské sítě:
	13. Oplocení
	14. Zařízení staveniště
	15. Odnětí ze ZPF
	16. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení z hlediska ochrany elektronických
	r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í:
	Pro změnu využití území a projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky:
	Odůvodnění:
	Souhlas vlastníků pozemků podle § 86 stavebního zákona
	Soulad  záměru  (umístění  stavby,  změna  využití  území  a  dělení  a  scelování  pozemků) s veřejnými zájmy:
	Odůvodnění námitek účastníků řízení
	Občanská  sdružení:  „Spolek  občanských  sdružení  Jihozápadního  města“,  občanské  sdružení,
	Bytové družstvo Líšnická uplatnilo dopisem ze dne 16.7.2013 následující námitku:
	Poučení účastníků:
	Ing. Tomáš Círus v.r.

	[otisk úředního razítka]
	Příloha:
	Poplatek:
	Obdrží:
	B) Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 satevbního zákona – doručení do vlastních rukou:
	C) Dotčené orgány:
	D) Na vědomí:
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	Výroková část:
	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,
	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
	„Malá Řepora II - rodinné domy A, B“
	Stanoví podmínky pro umístění stavby:
	s t a v e b n í   p o v o l e n í
	Stanoví podmínky pro provedení stavby:
	Odůvodnění:
	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.
	Poučení účastníků:
	Poplatek:
	Obdrží:
	podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
	II. Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona:
	Dotčené orgány:
	Na vědomí:




