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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:   

.org 
 
V Praze dne 4.4.2017 
 
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 vždy 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. 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

TRIGEMA CHYTRÉ BYDLENÍ LUŽINY Praha 5 Praha 13 Stodůlky Mukařovského 50°2'27.623"N, 14°19'40.718"E 2166/46, 2166/56 1 LV 628
Trigema Projekt JRM s.r.o., Bucharova 2641/14, 
Stodůlky, 15800 Praha 5 zv6bsur

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

LUKA RESIDENTIAL LUKA LIVING Praha 5 Praha 13 Stodůlky Kettnerova, U Jezera 50°2'44.950"N, 14°19'19.312"E
2160/284;135;271,2132/4;6;17

;18;19;
1 LV 12231

Luka Residential s.r.o., Skorkovská 1310, Kyje, 
19800 Praha 9 zv6bsur

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

FINEP CZ BRITSKÁ ČTVRŤ X 5 13 Stodůlky Medunova 50°2'43.560"N, 14°18'6.627"E 160/17 1 LV 10633
N.J.B. REAL a.s., Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 
11000 Praha 1 zv6bsur

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

CENTRAL GROUP JIŽNÍ VÝHLEDY I-A,J 5 13 Stodůlky Jeremiášova 50°2'34.631"N, 14°18'47.880"E
151/332,339,360,372,374,375,

376,377
5 LV 11811

Central Group Jeremiášova S.R.O., Na strži 
1702/65, Nusle, 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 

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 
 

SPIS. ZN.: VYS 07453/2016/DŠ 
Č.J.: P13-45666/2016 
ARCHIV : A,B,J-Rsp 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Dana Šoupalová 
235 011 303 
235 011 438 
SoupalovaD@p13.mepnet.cz 

 

V Praze dne 31.10.2016 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 
 

 Výroková  část:  
 

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"),  podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků,  ve  stavebním  řízení  přezkoumal  podle  § 108  až  114  stavebního  zákona  žádost  o stavební 
povolení, kterou dne 5.2.2016 podala a dne 1.6.2016 a dne 13.9.2016 doplnila společnost 

 

CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., IČ 28417135, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4, 
kterou zastupuje CENTRAL GROUP a.s., IČ 24227757, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 

 

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

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

 
 
 
 

na stavbu: 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

 

Bytové domy A (A1), B (A2) a J (B1), venkovní úpravy a zařízení staveniště – I. etapa 
 

v rámci stavby 
 

„ Obytný soubor Jeremiášova “ 
 

Praha 5 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 151/332, 151/339, 151/360, 151/372, 151/374 v katastrálním 
území Stodůlky. 

 
 

Stavba obsahuje: 
- bytový dům A (A1) s  1 PP a 5 NP 
- počet bytových jednotek: 46, počet parkovacích stání v 1.PP: 39 
- bytový dům B (A2) s 1PP a 5 NP 
- počet bytových jednotek: 46, počet parkovacích stání v 1.PP: 39 
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- bytový dům J (B1) s 1PP a 5 NP 
- počet bytových jednotek: 29, počet parkovacích stání v 1.PP: 30 
- venkovní úpravy kolem domů A, B a J, zahrnující vjezdy do garáží (vozovka s asfaltovým krytem), 

chodníky k hlavním vstupům (betonová dlažba), stanoviště pro kontejnery, zelené plochy, dětské 
hřiště, zpevnění svahu ( u domů J a I) a drobnou architekturu 

- zařízení staveniště pro IV etapy výstavby bytových domů A, B, C, D, E, F, G, H ,I a J 
 
 
 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou   vypracovala  společnost CENTRAL 
GROUP a.s. v 09/2014, odpovědný projektant, ing. Jan Prokop, ČKAIT-0012566 a Ing. Petr Šácha, 
ČKAIT-0000252,  která  se  jako  součást  tohoto  rozhodnutí  předává  po  jeho  nabytí  právní  moci 
stavebníkovi. 
2. Stavba  bude  prováděna  stavebním  podnikatelem.  Doklad  o  oprávnění  stavebního  podnikatele  k 
provádění stavebních nebo montážních prací předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 15 dnů před 
zahájením stavebních prací. 
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
- po vytyčení prostorové polohy stavby 
- po dokončení výkopových prací 
- po dokončení hrubých spodních staveb 
- po dokončení hrubé stavby 
- po dokončení hrubých rozvodů instalace a osazení výplní fasádních otvorů 
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
5. Stavba bude dokončena do 30.6.2018. 
6. Stavebník předloží stavebnímu úřadu ke konečnému odsouhlasení vzorky barev, popřípadě materiálů, 
které budou použity pro nátěry omítek budov a oznámí 10 dní předem termín zahájení provádění nátěrů 
fasád. 
7. Stavba bude věcně a časově koordinována se stavbami komunikací a inženýrských sítí umístěnými v 
rámci stavby nazvané „ Obytný soubor Jeremiášova “, k.ú. Stodůlky  tak, aby ty stavby, které podmiňují 
funkčnost povolované stavby, byly dokončeny před vydáním kolaudačního souhlasu pro povolovanou 
stavbu. 
8. Bude zabezpečena věcná,  časová  i  technická  koordinace  povolované  stavby  se  stavbami  podle 
předepsané koordinace TSK hl.m.Praha ze dne 8.3.2016, č.akce: 2011-1025-01660 –Stodůlky, 
komunikace V 93 a V 94. Povolovaná stavba bude věcně, časově i technicky koordinována s částí stavby 
V 93 a V 94, která zabezpečí funkčnost povolované stavby. 
9. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas 
nebo při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník kromě dokladů stanovených § 122 odst. 1 stavebního 
zákona a částí B přílohy č. 12 k vyhlášce č.503/2006 Sb., dále předloží: 

- doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné 
- potvrzení o předání dokumentace polohopisného a výškového zaměření stavby ve výškovém 

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

- definitivní dopravní značení, odsouhlasené ÚMČ Praha 13-DOP 
- potvrzení o provedení archeologického výzkumu 
- protokol z měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku (např. výtahy, vzduchotechnika, 

vytápění vč. konvektorů, garážová vrata) a z vlastního provozu (např. provoz v garážích), kterým 
bude prokázáno nepřekročení hygienických limitů stanovených § 11 odstavcem 3 a § 12 
odstavcem 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací v platném znění, a to při spolupůsobení dalších stacionárních zdrojů hluku obytného 
souboru BD Jeremiášova; 

- protokol o provedeném rozboru písku v pískovištích venkovních hracích ploch, který prokáže 
dodržení hygienických limitů stanovených přílohou 14 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení 
hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 
venkovních hracích ploch v platném znění. 
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10. Doba užívání ploch a objektů zařízení staveniště bude ukončena 6 měsíců po závěrečné kontrolní 
prohlídce poslední etapy stavby prováděné v rámci stavby „ Obytný soubor Jeremiášova “. 

 
 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
 

CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 
 
 

 O 
důvodnění :  

 

Dne 5.2.2016 podal zástupce stavebníka žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl stavebník dne 4.3.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla 
doplněna dne 1.6.2016 a dne 13.9.2016. 
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby. 

 

 
 

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

 

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

 

 
 

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

CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., IČ 28417135, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4, zastoupená na 
základě plné moci společností CENTRAL GROUP a.s., IČ 24227757, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4. 

 

 
 

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu podle § 109 písm. b) až f) stavebního 
zákona 
Účastníky řízení ve smyslu § 109 písm. b) až f) stavebního zákona jsou dále osoby: vlastník stavby, na 
níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, nebo vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo 
dotčeno, nebo vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich  práva  prováděním 
stavby přímo dotčena, nebo vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho 
vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, nebo ten, kdo má k sousednímu pozemku právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Stavební úřad 
vyhodnotil, že jde o tyto účastníky řízení: 

 

 
 

Městská část Praha-Řeporyje, T-Mobile Czech Republic a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen 
koncernu Pražská plynárenská, a.s., PREdistribuce, a.s.,. Armen Ananikyan, Sergiy Meliksetyan, Dimitrii 
Viktorovič Borunov, zastoupený Sergiy Meliksetyanem, Hlavní město Praha, zastoupené MHMP OSM, 
Pražská teplárenská a.s., UPC Česká republika, s.r.o., Billa Reality spol. s .r.o. 
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Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu podle ust. § 109 písmeno g) stavebního 
zákona 
Podle tohoto ustanovení je účastníkem osoba, o které to stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být 
stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních předpisů a o těchto věcech nebylo 
rozhodnuto v územním rozhodnutí: 
Těmito osobami mohou být podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská sdružení nebo jejich 
organizační složky, která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny a to za předpokladu, že 
je vedeno správní řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle 
tohoto zákona. 
Ochranou přírody a krajiny se podle citovaného zákona rozumí péče státu a fyzických i právnických osob 
o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické 
nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož o vzhled a přístupnost 
krajiny. 
Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny konstatoval, že vzhledem k absenci krajiny ve smyslu zákona 
nejsou dány předpoklady pro postup dle § 12 odst 2 zákona. Věcné posuzování možného dotčení 
krajinného rázu je v případě dané lokality bezpředmětné. Uvedený závěr má oporu rovněž v judikatuře 
správních soudů ( srov. např. rozsudek nejvyššího správního soudu 7 As 23/2014-87 ze dne 11.6.2014). 
V daném případě stavební úřad dospěl k závěru, že tyto zájmy v předmětném stavebním řízení nejsou 
dotčeny, není zde ani pochybnost o postavení občanského sdružení jako účastníka stavebního řízení, proto 
občanská sdružení předem neinformoval o zahájení správního řízení. 
Ve prospěch tohoto závěru stavebního úřadu je i skutečnost, že do územního rozhodnutí zn. 
OUR10221/2014/Bar se přihlásila občanská sdružení (spolky dle NOZ): Občanské sdružení Stodůlky – 
Háje, Motolský ordovik, z.s., Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s., Občanské sdružení 
Bellušova ulice, Velká Ohrada vize 2010, občanské sdružení. Jako účastníci v řízení uplatnili námitky a 
připomínky, s kterými se stavební úřad v citovaném rozhodnutí vypořádal. Přihlášená občanská sdružení 
se proti citovanému rozhodnutí neodvolala. 

 
Posouzení souladu dokument ace s r ozhodnutí m o umí st ění  
stavby  

 

Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby je řádně provedena, je úplná a přehledná a je 
v souladu s územně plánovací dokumentací, s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy a 
rozhodnutím o umístění stavby spis. zn. OUR 10221/2014/Bar ze dne 14.8.2014, které nabylo právní 
moci dne 8.10.2014, opravnými rozhodnutími pod spis. zn. OUR10221/2014 ze dne 28.8.2014 a ze dne 
5.4.2016 a to zejména s: 

 
 

1) Pozemky dotčené výše uvedenou stavbou jsou v současné době nezastavěné. Území stavby je 
vymezeno ze severu komunikací Jeremiášova, z jihu nově umístěnou komunikací s názvem V93, na 
východě novou komunikací s názvem V94, obě komunikace jsou umístěné v rámci stavby „Komunikace 
V93 a V94“ pod spis. zn. OUR 49808/2012/Bar ze dne 30.5.2013 (právní moc 8.7.2013) a na západě 
stávající polní cestou a nezastavěnými pozemky. Pozemky se mírně svažují směrem k jihu. 
Splněno viz PD - situační výkresy. 

 
 

2) Navrhovaný obytný soubor 10 bytových domů bude rozdělen ústředním veřejným prostorem 
(situovaným ve směru Z-V v zásadě rovnoběžně s ulicí Jeremiášova a novou komunikací V93) tvořeným 
komunikačním bulvárem s páteřní komunikací, pěším prostorem, městským mobiliářem a parkovacími 
místy pro návštěvníky, lemovaným zelení, na severní a jižní část. 
Splněno viz PD - situační výkresy. 

 
 

3) V severní části území bude umístěno 6 bytových domů typu A, označených A1 (A), A2 (B), A3 (C), 
A4  (D),  A5  (E),  A6  (F)  o  5  nadzemních  a  1  podzemním  podlaží,  zastřešených  plochou  střechou 
s vegetačním krytem, hmotově působících jako osmistěny s výrazně protaženou středovou částí 
orientovanou ve směru S-J, kolmo k ústřednímu komunikačnímu prostoru. 
Splněno viz PD pro bytové domy A a B (1. etapa). 
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4) V jižní části území se navrhují 4 bytové domy (hmotově menší oproti typu A) typu B, označené B1 (J), 
B2 (I), B3 (H), B4 (G) o 5 nadzemních a 1 podzemním podlaží, zastřešené plochou střechou s vegetačním 
krytem,  vzhledu  osmistěnů  s protaženou  střední  částí  orientovanou  severojižním  směrem  kolmo 
k ústřednímu komunikačnímu prostoru. 
Splněno viz PD pro bytový dům J (1. etapa). 

 
 

5) Mezi domy jsou navržena podzemní garážová stání, zastřešená střechami s vegetačním krytem, na 
kterých budou situovány předzahrádky u přízemních bytů. Hlavní vchody do objektů a vjezdy do 
podzemních garáží budou orientovány k hlavní obslužné komunikaci v ústředním komunikačním 
prostoru, tzn. u severní obytné skupiny A1-A6 z jihu, u jižní obytné skupiny B1-B6 ze severu. 
Splněno viz PD - archit. část a venkovní úpravy. 

 
 

6) V severní části dotčeného území bude v návaznosti na izolační zeleň při ulici Jeremiášova provedena 
parková úprava s pěšími cestami a drobnou architekturou, které propojí celý obytný soubor. Součástí 
areálu bude i umístění 3 dětských hřišť (mezi objektem A3 a A4, západně od objektu A6 a jižně od 
objektu B1) a umístění hřiště pro mládež (v severozápadní části řešeného území). 
Splněno viz PD venkovní úpravy u objektů A, B a J včetně dětského hřiště mezi předzahrádkami 
domů A-B. 
Dětské  hřiště  mezi  předzahrádkami  domů  C-D  a  E-F  řeší  samostatná  PD  v rámci  stavby 
„Obytného souboru Jeremiášova“ - 2. a 3. etapa 
Parková úprava v severní části území v návaznosti na izolační zeleň vč. hřiště pro mládež řeší 
samostatná PD v rámci stavby „ Obytného souboru Jeremiášova“ - 3. etapa. 

 
 

7) Domy A1-A6 budou mít v 1.NP-4.NP v zásadě obdélný půdorys o max. rozměrech 17,5 m x 40 m, na 
jižní straně zvýrazněný zkosením východní i západní fasády, na severní straně budou domy ukončeny 
pravoúhle odskokem zvýrazněným na západní i východní fasádě předstupujícím rizalitem, s výjimkou 
5.NP, kde bude i na severní straně objektů stejné skosení jako na jižní straně domů, takže bude půdorys 
připomínat protáhlý osmiúhelník. 
Splněno viz PD - archit. část. 

 
 

8) V 1.PP bude na domy (A1-A6) ze západní strany navazovat podzemní prostor o rozměrech max. 19 x 
24m a světlé výšce min. 2,2 m který bude komunikačně propojen s podzemním podlažím domů a bude 
spolu s ním sloužit k umístění zázemí domů (sklepy, technologická zařízení a příslušenství domů) a ke 
garážování automobilů rezidentů. Vjezd do podzemních garáží bude z nových obslužných 2-pruhových 
obousměrných komunikací o šířce 4,8 m umístěných uprostřed mezi objekty A1,2 mezi objekty A3,4 a 
mezi objekty A5,6, napojených do nové ústřední komunikace umístěné v komunikačním bulváru. 
Splněno viz PD pro bytové domy A a B (1. etapa) - archit. část a venkovní úpravy. 

 
 

9) Min. vzdálenost zkoseného SV rohu domu A1 od hranice s pozemkem č.parc. 151/427 bude 20 m, 
min. vzdálenost jeho JV zkoseného rohu od hranice budoucí komunikace V94 bude 10,5 m, min. 
vzdálenost mezi podélnými fasádami bytových domů A1-A6 bude 22 m. Min. vzdálenost JZ zkoseného 
rohu domu A6 od hranice území stavby bude 16,5 m, min. vzdálenost jeho zkoseného SZ rohu od hranice 
území stavby bude 32 m. 
Splněno viz PD - zákres do kat. mapy. 

 
 

10) Domy A1-A6 budou využívat svažující se konfigurace terénu tak, že 1.PP bude zčásti (u vjezdu do 
garáží) umístěno na terénu a převažující část ve svahu, přičemž úroveň ±0 podlahy 1.NP bude sledovat 
terén v rozsahu od úrovně +347,300 m n.m (u domu A1 a A2), úrovně +347,000 m n.m (u domu A3 a 
A4) do úrovně + 346,700 m n.m (u domu A5 a A6), vše Bpv. Úroveň atiky plochého zastřešení 
jednotlivých domů bude ve vzdálenosti max. 16,10 m nad úrovní ±0 jednotlivých objektů. 
Splněno viz PD pro bytové domy A a B (1. etapa) - archit. část. 
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11) Domy B1- B4 budou mít ve všech nadzemních podlažích obdobný půdorys jako domy A1-A6, pouze 
o menších rozměrech – max. 17,5 m x 28 m, půdorys 5.NP bude rovněž na jižní i severní straně zkosený 
do protáhlého osmiúhelníku. 1.PP s garážemi a domovním vybavením je navrženo nejen pod vlastními 
objekty, ale i v celém prostoru mezi podélnými fasádami bytových domů, takže na sebe objekty v zásadě 
v podzemí budou navazovat, komunikačně propojeny budou vždy pouze prostory pod domy s 
meziprostorem navazujícím na západní straně na objekt domu. Vjezdy do podzemních garáží budou 
novými účelovými 2-pruhovými obousměrnými komunikacemi o šířce 4,8 m, umístěnými poblíž 
západních fasád  objektů  B1-B4,  které  budou  napojeny  do  nové  ústřední  komunikace  umístěné 
v komunikačním bulváru. 
Splněno viz PD pro bytový dům J (1. etapa) - archit. část a venkovní úpravy. 

 
 

12) Min. vzdálenost SV zkoseného rohu objektu B1 od hranice území stavby (hranice komunikace V94) 
bude 20,5 m, min. vzdálenost JV zkoseného rohu objektu B1 od hranice území stavby (resp. hranice 
komunikace V94) bude 12,5 m. Min. vzdálenost mezi podélnými fasádami domů B1-B4 bude 25 m. 
Splněno viz PD - zákres do kat. mapy. 

 
 

13) Min. vzdálenost mezi severními fasádami domů B1-B4 a jižními fasádami domů A1-A6 bude 27 m. 
Ústřední prostor bude tvořen páteřní komunikací III. třídy o šířce 6m a délce 270m, napojené na východní 
straně do komunikace V94, která se při západní hranici dotčeného území stavby otočí jižním směrem a 
bude zaústěna do trasy komunikace V93. Podél páteřní komunikace budou umístěna parkovací stání 
v počtu 40 míst pro návštěvníky, z toho 2 pro osoby s omezením schopnosti pohybu a orientace a 
chodníky pro pěší o šířce min. 2,5 m, v zelených pásech bude vysazena zeleň tvořící alej. 
Splněno viz PD - zákres do kat. mapy, PD komunikace - samostatné řízení. 

 
 

14) Domy B1-B4 budou umístěny tak, že jejich podzemní podlaží bude ze severní i z jižní strany ve 
svahu. Úroveň ±0 1.NP bude sledovat tvar terénu a bude klesat od úrovně + 345,750 m n.m (dům B1), 
úrovně +345,550 m n.m. (dům B2), úrovně + 345,350 m n.m. (dům B3) do úrovně + 345,150 m n.m. 
(dům B4), vše BpV. Atika plochého zastřešení nepřesáhne výšku 16,10 m nad úrovní ±0. 
Splněno viz PD pro bytový dům J (1. etapa) - archit. část. 

 
 

15) Min. vzdálenost jižní fasády navrhovaného domu B4 od jižní hranice dotčeného území stavby (resp. 
severní hranice budoucí komunikace V93) bude 14 m, min. vzdálenost jižní fasády objektu B1 od této 
hranice bude 36,5 m. 
Splněno viz PD pro bytový dům J (1. etapa) – zákres do kat. mapy. 

 
 

16) V 1.-5. NP domů budou umístěny byty velikosti 1+kk až 4+kk s balkony a lodžiemi. Dispozice domů 
je navržena jako trojtrakt chodbového typu se schodištěm u fasády a výtahem. Architektonický výraz 
objektů bude podtržen členitostí okenních otvorů, budou barevně zvýrazněny části fasád. Parter bude 
obložen laminátovými deskami s dřevěným dekorem a tento prvek bude rovněž použit jako vložené pole 
v zábradlích balkónů a lodžií. Součástí stavby budou i úpravy v objektu Billy včetně likvidace stávající 
protihlukové zdi. 
Splněno viz PD - archit. část. 
V rámci vydaného stavebního povolení ze dne 25.4.2016 č.j. P13-16634/2016 na stavbu „Komunikace 
V93 a V94 - 2. etapa“ dojde k odstranění části stávající protihlukové stěny na pozemku parc. č. 151/339 
k.ú. Stodůlky. 

 
 

17) V hromadných garážích bude cca 344 parkovacích stání (z toho 20 pro osoby s omezením pohybu a 
orientace) umístěných oboustranně kolmo na středovou obousměrnou komunikaci. 
Splněno viz PD - archit. část. 
Navýšení na počet 354 je z důvodu možnosti využít o jedno parkovací stání pro byty 1kk, kde je 
požadavek dle vyhlášky č.26/1999 Sb. na 0,5 PS na bytovou jednotku. Tím dojde k vylepšení situace v 
rámci celé lokality u stání rezidentů. V UR je i uvedeno cca tzn. že lze stání oproti UR navýšit. 
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18) Navrhovaný komunikační systém bude tvořen vedle ústřední páteřní komunikace III. třídy zaústěné 
na východě do budoucí komunikace V94 a na jihu do budoucí komunikace V93, komunikacemi IV. třídy 
(samostatné chodníky šířky 2,5 m umisťované podél jižního, východního a části západního okraje 
bytového areálu a chodník umístěný severně od domů A1-A6, které budou vzájemně propojeny ve směru 
JS přes ústřední komunikační bulvár dalšími 5 chodníky šíře 2m) a účelovými komunikacemi tvořícími 
ostatní zpevněné plochy v bytovém areálu (např. příjezdové komunikace ke garážím jednotlivých objektů, 
přístupové cesty ke vchodům jednotlivých domů, apod.) 
Splněno viz PD - archit. část, venkovní úpravy - příjezdové komunikace ke garážím jednotlivých 
objektů, přístupové cesty ke vchodům jednotlivých domů. 
PD komunikace - samostatné řízení. 

 

 
20) Na volných plochách budou provedeny sadové úpravy včetně rozsáhlejších výsadeb v prostoru parku 
v severní části území dotčeného stavbou, kde proběhne zatravnění a výsadba kombinace stromů s velkou 
a malou korunou a keřů. Součástí bude i umístění drobného mobiliáře a architektury (lavičky, odpadkové 
koše, apod.). Dětská hřiště budou v kombinaci maltového povrchu s recyklovanou pryží a budou 
vybavena pískovišti, lanovými prolézačkami a exteriérovými posilovacími stroji. 
Splněno viz PD - venkovní úpravy, dokladová část (souhlas ÚMČ Praha 13-OŽP se sadovými 
úpravami). 

 

 
21) V rámci stavby bude provedeno oplocení předzahrádek. 
Splněno viz PD - venkovní úpravy. 

 
Body 23) – 32) 
Splněno viz PD. 

 
Stavební úřad poznamenává, že v územním rozhodnutí spis. zn. OUR 10221/2014/Bar ze dne 
14.8.2014 v podmínce č. 22, byla stanovena věcná a časová koordinace (zabezpečení výstavby 
občanské vybavenosti): V lokalitě celého rozvojového území Západního Města – „ Řeporyje – sever“ 
bude zabezpečena výstavba občanské vybavenosti tzn. mateřské a základní školy ve funkční ploše VV 
dle ÚPn tak, aby bylo možné její užívání před dokončením výstavby v zastavitelných plochách 
určených pro bydlení.. 

 

 
 

 Údaj e  o  dodr žení  tec hni ckých  požada vků  na  st avby  a  obec ných  tec hni ckých  požada vků  
zabe zpeč uj í cí ch  
 bezbar iér ové uží vání st 
aveb. 
Projektová dokumentace stavby byla vypracována v září 2014 v období platnosti vyhlášky hl.m.Prahy 
č. 26/1999 Sb. Dle ustanovení § 85 odst. 1 nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví obecné 
požadavky  na  využívání  území  a  technické  požadavky  na  stavby  v  hlavním  městě  Praze  (PSP), 
v řízeních, kde je k žádosti doložená dokumentace zpracovaná do 30.9.2014 a předložena stavebnímu 
úřadu ve lhůtě do 30.9.2016, se posuzuje podle vyhl. č. 26/1999 Sb. 
V  návrhu  jsou  zapracovány  technické  požadavky  na  stavby  kladené  na  bytové  domy  stanovené 
vyhláškami č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním 
městě Praze, a č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Údaje o bezbariérovém řešení jsou podrobněji popsány souhrnné technické zprávě v části B.2.4 - 
Bezbariérové užívání stavby. 

 

Projektová dokumentace vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu  stanoveným 
vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen OTPP), zejména těmto požadavkům: 
Čl.9 Připojení staveb na pozemní komunikace, odst. (2): 
Je vypořádáno v části B.1.h)1. Napojení na komunikaci a B.4.d) Pěší a cyklistické stezky. 
Čl.10 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu, zejména odst. (1) až (6): 
Je vypořádáno v části  A.4.h) Navrhované kapacity stavby - Tabulce č.2 této zprávy, dále v části B.4.c) 
Doprava v klidu. 
Čl.11 Připojení staveb na sítě a stavby technického vybavení: 
Je vypořádáno v souhrnné technické zprávě, v části B.1.h) Územně technické podmínky. 
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Čl.12 Oplocení pozemků zejména, odst. (2) až (4): 
Oplocení  předzahrádek je  navrženo  z  odvíjeného  poplastovaného  pletiva  s  poplastovanými  sloupky 
zelené barvy. Oplocení odpadních nádob komunálního odpadu a tříděného odpadu je navrženo z 
ocelových rámů s výplní dřevěnými hranoly usazených mezi ocelové sloupky. Žádné z navržených 
oplocení nepřesáhne stanovenou max. výšku 2,0 m nad přilehlým terénem. 
Čl.13 Vliv staveb na životní prostředí: 
Je vypořádáno v souhrnné technické zprávě, v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana. 
Čl.14 Staveniště a zařízení staveniště: 
Zařízení staveniště bude situováno na pozemcích vlastníka. Proti vstupu nepovolaných osob bude zřízeno 
staveništní oplocení. Vjezd na staveniště bude umožněn po staveništní komunikaci připojené přímo z 
ulice Jeremiášova. Řešení je podrobně popsáno v části B.8 - Zásady organizace výstavby a v části D.2.4 - 
Objekty zařízení staveniště. 
Čl.15 Základní požadavky: 
Soulad stavby s požadavky tohoto ustanovení vychází z celkového komplexního návrhu stavebních a 
inženýrských objektů. Jednotlivé požadavky jsou podrobně rozepsány jak v průvodní a souhrnné 
technické zprávě, tak v jednotlivých částech projektové dokumentace. Všechny projektové části byly 
zpracovány buď přímo autorizovanými osobami, nebo pod jejich přímou supervizí. 
Čl.16 Mechanická odolnost a stabilita: 
Soulad je prokázán předloženou PD, zpracovanou oprávněnými autorizovanými osobami. Informace o 
mechanické odolnosti a stabilitě jsou uvedeny v části B.2.6.c) a podrobně je řešeno v části D.1.2. 
Stavebně konstrukční řešení u každého z objektů. 
Čl.17-21 Požární odolnost: 
Soulad je prokázán předloženou PD, zpracovanou oprávněnými autorizovanými osobami. Stručné shrnutí 
je uvedeno v části B.2.8 a podrobně je řešeno v části D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení u každého z 
objektů. 
Čl.22 Všeobecné požadavky: 
Soulad je prokázán v PD v části D.1.1. Architektonicko-stavební řešení u každého z objektů. Stavby jsou 
navrženy 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. Světlé 
výšky obytných a pobytových místností jsou navrženy větší nebo rovny 2,60 m. Byty jsou vybaveny 
požadovaným počtem sociálních zařízení a návrh staveb respektuje ochranu proti radonu. 
Čl.23,24 Vnitřní prostředí staveb, Proslunění: 
Projekt je zpracován tak, aby návrh všech činitelů ovlivňujících kvalitu prostředí ve vnitřních prostorech 
budov, zejména denního, umělého případně sdruženého osvětlení, proslunění, vytápění, větrání a ochrany 
proti hluku, byl ve vzájemných souvislostech, včetně případného vlivu na stávající zástavbu, s cílem 
dosažení podmínek pohody vnitřního prostředí, v souladu s normovými hodnotami s co nejmenšími 
nároky na spotřebovanou energii. 
Čl.25 Ochrana proti hluku a vibracím: 
Projektem navržené konstrukce a skladby vyhovují požadavkům na jejich neprůzvučnost. Navržené 
konstrukce a výrobky poskytují dostatečnou ochranu proti hluku pro jednotlivé byty a jejich akusticky 
chráněné prostory (obytné místnosti). Veškeré stacionární zdroje hluku budou do stavby zabudovány dle 
požadavků definovaných v projektu a s dodržením technologických postupů (jedná se především o 
zařízení pro větrání a výtahy). Akustické studie tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace. 
Čl.26 Bezpečnost při provádění staveb: 
Bezpečnost při užívání i provádění se řídí obecně platnými vyhláškami a předpisy. 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k 
úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 
Hlavní domovní komunikace umožní přepravu předmětů rozměrů 1950/1950/800 mm. 
K projektu byl zpracován plán BOZP. 
Čl.27 Zvláštní požadavky: 
Požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou 
popsány v souhrnné technické zprávě, v části B.2.4 - Bezbariérové užívání stavby a jsou zohledněny v 
komplexním návrhu všech částí projektové dokumentace. 
Řešení civilní ochrany je uvedeno v souhrnné technické zprávě, v části B.7 – Ochrana obyvatelstva a 
podrobněji pak v části D.1.5 - Ochrana obyvatelstva ukrytím  dotčených stavebních objektů. 
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Čl.28 Energetická hospodárnost: 
Na stavbu byl  odbornou osobou s  příslušným oprávněním zpracován  Průkaz energetické náročnosti 
budovy (PENB) - samostatná část E.5. Shrnutí je uvedeno v souhrnné technické zprávě, v části B.2.9.b) 
Energetická náročnost stavby. Všechny bytové domy jsou navrženy v energetické třídě náročnosti B. 
Čl.30-42 Oddíl 1 - stavební konstrukce: 
Soulad je prokázán projektovou dokumentací zpracovanou autorizovanými osobami podle zvláštního 
právního předpisu. Zakládání staveb je podrobně popsáno v části D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení. 
Informace stěnách a příčkách a stropech jsou obsaženy v částech D.1.1 - Architektonicky stavební řešení a 
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení. Podlahy, povrchy stěn a stropů, schodiště a šikmé rampy, střechy 
výplně otvorů, zábradlí, výtahy, výtahové, instalační a větrací šachty, předsazené části stavby a lodžie 
jsou obsaženy v části D.1.1 - Architektonicky stavební řešení a částečně i D.1.2 - Stavebně konstrukční 
řešení. Komíny a kouřovody ani shozy pro odpad se v bytových domech nenacházejí. 
Podlahy jsou navrženy s požadovanou protiskluznou úpravou povrchu, v CHÚC s nulovým indexem 
šíření plamene. Návrh schodišť splňuje normové hodnoty, schodiště jsou osvětlena a větrána. Střechy 
mají zajištěný přístup ze společného prostoru. Střešní konstrukce splňuje technické vlastnosti dané 
normovými hodnotami. Výplně otvorů splňují normové požadavky na tepelně-technické a akustické 
vlastnosti. Hlavní vstupy do bytů jsou navrženy o světlé šířce min. 800 mm. Všechny pochozí plochy 
stavby, na nichž hrozí nebezpečí pádu osob, budou opatřeny zábradlím splňujícím normové hodnoty, na 
střeše bude instalován certifikovaný systém proti pádu osob. Výtahové šachty v každém z objektů jsou 
navrženy jako zdvojená konstrukce s vloženou izolací proti hluku a vibracím, současně s tepelně- 
izolačními vlastnostmi. Výtahy jsou navrženy pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 
Čl.43-45 Technická zařízení 
Navrhované  objekty  budou  napojeny  na  veřejné  sítě  technické  infrastruktury  (dešťová  a  splašková 
kanalizace, vodovod, horkovod, NN, a sdělovací kabely. Objekty nebudou plynofikovány. Informace jsou 
uvedeny v STZ, části B.1.h) Územně technické podmínky a v jednotlivých příslušných částech PD. 
Čl.47 Ochrana před bleskem 
Soulad je prokázán projektovou dokumentací, částí D.1.4.4 El. silnoproud (vč. osvětlení) + Ochrana před 
bleskem - hromosvod. Objekty bytových domů budou opatřeny ochranou před bleskem s aktivními jímači 
(na každém domě 1ks). 
Čl.48 Vzduchotechnická zařízení 
Vzduchotechnická  zařízení  jsou  navržena  tak,  aby  zajistila  parametry  vnitřního  prostředí  větraných 
prostorů domu při dodržení příslušných hodnot hluku a vibrací a nedocházelo jím (ani rozvody) k šíření 
požáru a jeho zplodin. Všechna strojní zařízení vzduchotechniky jsou umístěna uvnitř objektu na plášti 
budovy a na střeše jsou umístěny pouze nasávací a výfukové mřížky a větrací hlavice. 
Čl.49 Vytápění 
Bytový dům bude napojen na horkovod z nedaleké kotelny LOK3 - Pražské teplárenské. V každém 
objektu je samostatná výměníková/předávací stanice pro vytápění objektu a ohřevu teplé vody. Systém 
vytápění objektu je horkovodní/ústřední, v bytech ukončenými deskovými topnými tělesy v kombinaci s 
konvektory (s ventilátory). 
Čl.50 Stavby pro bydlení a individuální rekreaci 
Stavba je navržena v souladu s požadavky tohoto ustanovení. Praní a sušení prádla bude zajištěno v rámci 
jednotlivých bytů. Domy budou vybaveny prostory pro úklid společných částí domy a pro ukládání 
kočárků  a  sportovních  potřeb.  Prostory  schodišť  mají  navrženo  denní  osvětlení.  Před  objekty  jsou 
vymezeny plochy pro umístění sběrných nádob na komunální odpad. 
Čl.56 Garáže 
Navržená světlá výška garáží splňuje požadavky OTPP na min. světlou výšku 2,10 m. Rozměry 
jednotlivých stání splňují normové rozměry. Prostory garáží budou nuceně větrány a budou vybaveny 
označením únikových cest. 

 
 Požada vky  st anovi l y  t yt o  
or gány:  
 Odbor ži vot ní ho prost ředí ÚM Č  
Praha 13  

- požadavek  týkající  se  odpadového  hospodářství  byl  zapracován  do  podmínky  č.  9  stavebního 
povolení 

 
 Hygi eni cká st anice hl . m.  
Prahy  

- požadavek č. 1  týkající  se  předložení protokolu z měření hluku z provozu stacionárních 
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- požadavek  č.  2  týkající  se  předložení  protokolu  o  provedeném  rozboru  písku  v pískovištích 
venkovních hracích ploch byl zapracován do podmínky č. 9 stavebního povolení 

 
Další požadavky stanovené ÚMČ Praha 13-vodoprávní úřad, ÚMČ Praha 13-DOP, MHMP-OPP a HZ 
hl.m. byly zapracovány do projektové dokumentace. 

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

 

 
 

Popis stavby: 
Bytové domy 
Výstavba povolované I. etapy předchází  II. a III. etapě v rámci stavby„ Obytný soubor Jeremiášova “. 
V I. etapě se navrhuje výstavba 3 bytových domů z celkových 10 bytových domů budovaných postupně 
ve třech etapách od východní části stavebního pozemku směrem k západní části. Bytové domy jsou 
dvojího typu, A a B. Všechny domy mají 1 podzemní a 5 nadzemních podlaží, jsou zastřešené plochou 
střechou s vegetačním krytem. V prostoru mezi domy jsou navrženy podzemní garáže zastřešené plochou 
střechou s vegetačním krytem, na kterých jsou situovány předzahrádky přízemních bytů. Jednotlivé byty 
jsou ve velikostech 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk. Každý byt obsahuje předsíň, koupelnu, WC (samostatné 
nebo v koupelně), obývací pokoj, kuchyňský kout, balkon nebo terasu, případně komoru a další pokoje. 
Ve společných prostorách umístěných v 1. PP se nachází výměníková stanice, posilovací stanice tlaku 
vody, sklepní kóje, kočárkárna, úklidová místnost, ústředna slaboproudu. 

 

 
 

 Navr hované k apaci t y  
stavby: Počet bytových 
jednotek: Bytový dům A 
(A1)  - 46 b.j. Bytový dům B 
(A2)  - 46 b.j. Bytový dům J 
(B1)   - 29 b.j. 
Počet parkovacích stání v objektu: 
Bytový dům A (A1) - 39 z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených osob 
Bytový dům B (A2) - 39 z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených osob 
Bytový dům J (B1)    - 30 z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených osob 

 
Počet venkovních parkovacích stání:  13 z toho 1 pro vozidla zdravotně postižených osob 

 

 
 

Venkovní úpravy: 
Kolem domů A, B a J jsou navrženy venkovní úpravy, zahrnující vjezdy do garáží (vozovka s asfaltovým 
krytem), chodníky k hlavním vstupům (betonová dlažba), stanoviště pro kontejnery, zelené plochy, dětské 
hřiště, zpevnění svahu (u domů J a I) a drobnou architekturu. 

 
 
Zařízení staveniště: 

 

Zařízení staveniště je navrženo pro čtyři etapy výstavby bytových domů A, B, C, D, E, F, G, H ,I a J, 
povolovaných v rámci stavby „ Obytný soubor Jeremiášova “. 
Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci objektů stavby „BD 
Jeremiášova“. Pozemky, na kterých se bude nacházet staveniště, jsou v majetku investora. 
Objekty zařízení staveniště budou realizovány před započetím aktuální etapy výstavby a demolovány 
případně demontovány před kolaudací stavby. Objekty budou sloužit výhradně pro potřeby výstavby a 
budou náležitě zabezpečeny před zneužitím, bude zamezeno přístupu veřejnosti. Provozováním objektů 
staveniště nedojde k žádnému omezení provozu technické nebo dopravní infrastruktury. V rámci zařízení 
staveniště budou povolovány tyto dočasné objekty: Oplocení staveniště, buňkoviště a jeřáby. 
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V rámci územního řízení byly povoleny přípojky: 
Napojení na technickou infrastrukturu 
V rámci samostatné PD bylo zpracováno: 
Napojení na dopravní infrastrukturu 

 
 Opl oce ní  st aveniště  
Pozemek hlavního staveniště bude proti vstupu neoprávněných osob a na ochranu majetku zhotovitele 
stavby zabezpečen dočasným staveništním oplocením. Bude použito systémové oplocení výšky 
provedené na pevných a mobilních stojkách. Základní výška opocení bude činit 1,8 m. Na základě 
požadavků aktuální fáze výstavby může lokálně zvýšeno. Vybrané úseky, u kterých se bude předpokládat 
posun oplocení v průběhu stavby, budou provedeny systémovým oplocením na mobilních stojkách. 
Oplocení bude z převážné části neprůhledné. V místě vjezdů na staveniště a výjezdů bude osazena 
vjezdová brána. Rozsah oplocení je dán rozsahem staveniště - viz situace. 
 Buňkovi št ě  
Sociální a hygienické zařízení staveniště bude zajištěno vybudováním dočasného objektu buňkoviště. 
Objekt buňkoviště bude sestaven z typizovaných stohovatelných kontejnerů osazených jednopatrově i 
dvoupatrově. Objekt bude napojen na elektrickou energii. Složení sestavy buňkoviště a skladba buněk 
bude určena po dokončení výběru zhotovitele. Předpokládaný počet buněk 16 kusů. 
Buňky budou uloženy na dřevěné roznášecí trámy, popř. na silniční panely. V objektu buňkoviště budou 
šatny pracovníků stavby, kancelář dodavatele, zasedací místnost, sanitární a pomocná zařízení (šatny, 
umývárna, denní místnost, sušárna oděvů a zařízení k omývání pracovní obuvi). Šatny budou vybaveny 
uzamykatelnými plechovými skříňkami ve dvou řadách nad sebou (na civilní a pracovní oděv). Jako WC 
budou používány mobilní hygienické buňky se zásobníkem vody pro mytí rukou. Předpokládá se, že na 
stavbě budou pracovat pouze muži. Zázemí pro pracovníky stavby bude splňovat požadavky Nařízení 
vlády č.178/2001 ve znění pozdějších změn a doplňků (zejména Nařízení vlády 523/2002 Sb.). 
Elektroinstalace  buněk začíná  osazením rozvaděče  u  objektu  buňkoviště.  Rozvaděč  bude  osazen  na 
betonovém  soklu.  Rozvody  v buňkách  jsou  součástí  dodávky  buněk,  rovněž  propojení  jednotlivých 
buněk. Ocelová konstrukce buněk, vč. střechy vyhovuje ČSN 3411390 na náhodný jímač a svodič, čímž 
v rámci hromosvodu bude provedeno pouze uzemnění buňkoviště. 
 Je ř áby 
Pro zabezpečení vertikální dopravy pro hrubou stavbu objektů je navrženo použití věžových jeřábů (vždy 
dvou pro jednotlivé etapy výstavby) vhodných parametrů s délkou vyložení 50 m. Pro některé práce se 
rovněž  předpokládá  použití  mobilních  jeřábů.  Po  dokončení  nosné  konstrukce  bude  pro  vertikální 
dopravu využito stavebních výtahů. 
 Sta veni št ní  komuni kac e  j e povol ena  v  sa most atném ř ízení .  

 

Připojení objektů novostaveb bytových domů A až J (A1-A6 + B1-B4) bude provedeno pomocí nově 
zbudované areálové komunikace (samostatný projekt), připojené na stávající obslužnou komunikaci V93 
OD Billa a OD Makro na pozemku parc. č. 151/427. Tato areálová komunikace včetně páteřních sítí 
technické infrastruktury bude provedena v předstihu před výstavbou bytových domů. 
Současně s navrženými domy bude vytvořeno i 40 nových parkovacích míst pro návštěvníky lokality. 
Projekt areálové komunikace mezi objekty A-F a G-J vč. parkovacích stání na ulici (pro návštěvy) je 
součástí samostatné PD. 
Objekty budou napojeny přípojkami vody, kanalizace a teplovodu na inženýrské sítě, budované v rámci 
celého souboru. Tyto přípojky a síť elektronických komunikací budou realizovány dle výše uvedeného 
územního rozhodnutí. Dle ustanovení § 103 stavebního zákona výše zmíněná technická infrastruktura 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
Veřejné osvětlení, plynovod včetně přípojek a zásobování elektřinou budou realizovány dle výše uvedené 
územního rozhodnutí. 

 
V podrobnostech se odkazuje na projekt stavby. 

 

 
 

 K ří zení byl y př edl oženy násl eduj ící dokl ady, st anovi ska a  
vyj ádř ení :  
- Výpis z OR stavebníka ze dne 25.6.2008 
- Výpis z OR zástupce stavebníka  ze dne 25.6.2008 
- Pověření pro Ing. Háčka ze dne 11.8.2015 



Č.j. P13-45666/2016 str. 13  
 

- Vlastnictví pozemků bylo osvědčeno výpisy údajů z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha - 
město ke dni 4.2.2016 LV č. 11811 (vlastnictví bylo ověřeno dálkovým přístupem do katastru 
nemovitostí) 

- Plná moc stavebníka k zastupování pro CENTRAL GROUP a.s. ze dne 11.8.2015 
- Plná moc účastníka pana Borunova pro pana Meliksetyana ze dne 11.4.2016 
- Stanovisko Hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí,   č.j. 

MHMP 2115946/2015 , ze dne 11.12.2015 
- Stanovisko Hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravních agend,   č.j 

MHMP – 1925913/2015/ODA-O4/Dů , ze dne 5.11.2015 
- Stanovisko Hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče, č.j. 

MHMP 1978932/2015 , ze dne 13.11.2015 
- Stanovisko Hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor “ Kancelář ředitele 

Magistrátu“ , č.j. MHMP 2054924/2015 , ze dne 30.11.2015 
- Stanovisko Městské části Prahy 13, Odbor životního prostředí, značka OŽP/P13 –56542/2015/Nep, 

ze dne 18.12.2015 
- Stanovisko Městské části Prahy 13, Odbor dopravy, zn. P13-53631/2015/Jr, ze dne 19.11.2015 
- Vyjádření Městské části Prahy 13, Odbor životního prostředí, zn.OŽP/P13-10014/2016/Nep ze dne 

1.3.2016 
- Závazné stanovisko ÚMČ Praha 13-STAV zn.VYS56541/2015/Ho ze dne 31.12.2015 
- Souhlas ÚMČ Praha 13-STAV ze dne 13.4.2016 a ze dne 15.9.2016 
- Stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy,  č.j. HSHMP 25368/2016 ze dne 8.9.2016 
- Stanovisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, č.j. HSAA–13628-3/2015, ze dne 

20.11.2015, č.j. HSAA-1558-3/2016 ze dne 17.2.2016 a č.j. HSAA-6849-3/2016 ze dne 23.6.2016 
- Stanovisko POLICIE ČR, Krajské ředitelství hl.m. Prahy, Odbor služby dopravní policie , č.j.KRPA- 

329911-2/ČJ-2015-0000DŽ, ze dne 26.11.2015 
- Technické stanovisko Technická správa komunikací hl.m. Prahy, č.j.TSK/05137/16/5400/Ve, ze dne 

17.03.2016 
- Koordinační vyjádření TSK hl.m.Prahy zn.452/16/5600/Pa ze dne 8.3.2016 
- Závazné stanovisko Státní energetické inspekce zn.SEI/386/2/16/10.101/Ju ze dne 15.3.2016 
- Závazné stanovisko Státní energetické inspekce zn.SEI/386/1/16/10.101/Ju ze dne 14.3.2016 
- Závazné stanovisko Státní energetické inspekce zn.SEI/386/7/16/10.101/Ju ze dne 21.3.2016 
- Vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, značka 4389/15/2/02 ze dne 1.12.2015 
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.PVK64592/OTPČ/15 ze dne 13.11.2015 
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.PVK20486/OTPČ/16 ze dne 13.4.2016 
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.PVK20479/OTPČ/16 ze dne 13.4.2016 
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.PVK20481/OTPČ/16 ze dne 13.4.2016 
- Vyjádření Pražské teplárenské, zn. ZAR/317/2016 ze dne 2.2.2016 
- Vyjádření Pražská plynárenská Distribuce a.s.  zn.4030/Ma/OSDS/2015 ze dne 13.11.2015 
- Vyjádření Veolia Energie Praha a.s., zn. VEPA-0023-07-1-2016, ze dne 22.8.2016 
- Vyjádření PREdistribuce, a.s., zn.: 300028550, ze dne 12.11.2015 
- Stanovisko Povodí Vltavy, zn.: 47708/2015 - 263, ze dne 14.9.2015 
- Stanovisko Eltodo-Citelum, s.r.o., zn.: VPD_2016_1498, ze dne 12.7.2016 
- Stanovisko NIPI, zn.: 110150206(110313), ze dne 8.11.2015 
- Stanovisko Ropid, zn.: OPD/463/15/cis, ze dne 18.8.2015 
- Stanovisko Lesy hl.m. Prahy, zn.: 1125/15, ze dne 9.11.2015 
- Stanovisko Dopravní podnik hl.m. Prahy, zn.: 100130/33Z1389/1593, ze dne 31.8.2015 
- Vyjádření ČEPS a.s.zn. 0000009499 ze dne 13.8.2015 
- Vyjádření Český Aeroholding a.s. ze dne 21.8.2015 
- Vyjádření ěské Radiokomunikace a.s. zn.UPTS/OS/121516/2015 ze dne 4.11.2015 
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. zn.0100453518 ze dne 13.8.2015 
- Vyjádření SITEL s.r.o. zn.1111503578 ze dne 13.8.2015 
- Vyjádření Telia Sonera zn.1311502079 ze dne 13.8.2015 
- Vyjádření SUPTel a.s. ze dne 18.8.2015 
- Vyjádření CentroNet a.s.- zn.533/2015 ze dne 13.8.2015 
- Razítko Letiště Praha ze dne 21.8.2015 
- Razítko Eltodo-Citelum, s.r.o., č.j..:0960/16 ze dne 24.3.2016 
- Razítko KOLEKTORY Praha a.s. ze dne 26.8.2015 
- Razítko Dopravní podnik hl.m.Prahy ze dne 25.8.2015 
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- Razítko MO-SEM Praha ze dne 19.8.2015 
- Razítko TSK ze dne 19.8.2014 
- Razítko Ministerstva vnitra ze dne 19.8.2015 
- Razítko ČD Telematika a.s. ze dne 13.8.2015 

 
Projektovou dokumentaci vypracovali: 
Architektonicko-stavební řešení: 
CENTRAL GROUP a.s., Ing. Petr Šácha, ČKAIT: č.a. 0000252, obor: IP00 
(spoluzpracovatelé: Ing. Milan Semrád, Ing. Martin Kubík, Ing. Jan Prokop) 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: 
První statická s.r.o., Ing. Pavel Přikryl, ČKAIT: č.a. 0008140 obor: IS00 
První statická s.r.o., Ing. Radek Šťastný Ph.D., ČKAIT: č.a. 0011255 obor: IS00 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení (dále jen PBŘ): 
PPS Liberec, Ing. Jiří Mečíř, ČKAIT: č.a. 0500763, obor: IH00 
(spoluzpracovatelé:. Martin Halmich) 
D.1.4.1 Zdravotní technika – kanalizace a vodovod (dále jen ZTI): 
Ing. Jan Kocourek, ČKAIT: č.a. 0009002, obor: IE01, 
(spoluzpracovatel: Jitka Bratršovská) 
D.1.4.2 vytápění (dále jen ÚT): 
CENTRAL GROUP a.s., Ing. Dagmar Tkadlecová, ČKAIT: č.a. 0004155, obor: TE01 
D.1.4.3 Vzduchotechnika (dále jen VZT): 
CENTRAL GROUP a.s., Jan Červinka, ČKAIT: č.a. 0012195, obor: TE01, 
D.2.1.venkovní úpravy, D.2.4.zpevnění svahu: 
CENTRAL GROUP a.s.,Ing. Zdeněk Tesař, ČKAIT:č.a.0012736, obor: dopravních staveb 

 
 
 

 Dal ší podkl ady:  
- Akustická studie - ke stupni DSP (Akustika Praha) 
- Studie hluku ze stavební činnosti - ke stupni DSP (Akustika Praha) 
- Studie oslunění a denního osvětlení – Ing. Šárka Svobodová (zak.č.:15038) 
- Stanovení radonového indexu pozemku – Terratec s.r.o., RNDr. Robert Votoček, (09/2006) 
- Inženýrsko-geologický průzkum – JK envi s.r.o., Mgr. Voltr (02/2012) 
- Hydrologický průzkum – JK envi s.r.o., Ing. Král, Mgr. Voltr (02/2012) 
- Korozní měření – Inset s.r.o., Pavel Janek, RNDr. Oldřich Levý (zak.č.:1502049000) 
- Stanovení hlavních zásad řešení ochrany stavby před korozními vlivy bludných proudů pro 

dokumentaci ke stavebnímu povolení – JEKU s.r.o. (zak.č. 15-B-095) 
 
 

Stavební   úřad   zajistil   vzájemný   soulad   předložených   závazných   stanovisek   dotčených   orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

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

 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 
 

Odbor  stavební  Úřadu  MČ  Praha  13  v řízení  zajistil  úplnost  podkladů  pro  rozhodnutí  a  umožnil 
účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim. 
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K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad záměru žadatele s územním 
rozhodnutím ve znění jeho pozdější změny, obecnými technickými požadavky na výstavbu a na užívání 
staveb osobami těžce pohybově postiženými, přezkoumal požadavky k ochraně zdraví a životního 
prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů. 
Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy a současně nebyly shledány 
důvody, které by bránily povolení stavby, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za 
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

 
 

 Sta vební kovi a doda vateli  se  při 
pomí ná:  
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
-Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. 
- Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto stavebního povolení. 
- Odpady ze stavby budou zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny způsobem stanoveným 
zákonem č.  185/2001 Sb., o odpadech. 
- Na území hl.m. Prahy upravuje problematiku stavebního odpadu § 11 obecně závazné vyhlášky hl.m. 
Prahy č. 21/2005 Sb. hl.m. Prahy o nakládání se stavebním materiálem. 
- Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby a podzemních vedení 
dotčených inženýrských sítí odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení   musí být ověřeny úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem. 
- O průběhu stavby je třeba vést stavební deník nebo jednoduchý záznam. 
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
- Stavebník je povinen respektovat podmínky  stanovené  ve stanoviscích  vyjádřeních dotčených 
orgánů a ve vyjádření správců inženýrských sítí  a  oznámit  jim  zahájení  prací.  Stavební 
mechanismy  nesmí  být   zásadně   používány,  kde   to  některý  ze správců  poduličních  sítí 
výslovně  zakázal. 
- Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební 
práce  přizpůsobeny  skutečnému  stavu.  Způsob  event.  úprav nebo  přeložení  těchto vedení  musí  být 
projednán s příslušným správcem sítě. 
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů a dle nařízení vlády ČR č-272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
- Při provádění stavby musí být případná manipulace se závadnými látkami prováděna tak, aby bylo 
zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními 
nebo srážkovými vodami. 
- Po celou dobu stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací. 
- Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup ke všem objektům v dotčené oblasti a příjezd min. pro 
pohotovostní vozidla a vozidla dopravní obsluhy. 
- Budou respektována ochrana podzemního vedení elektronických komunikací, výkopové práce v jejich 
ochranném pásmu budou prováděny ručně bez použití mechanizace. 
- Bude zajištěna ochrana odkrytých kabelů elektronických komunikací před poškozením, nad kabely bude 
zachováno stávající nadloží. 
- Budou po dobu stavebních prací používány výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují 
příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 
- Budou při manipulaci s prašným materiálem aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí 
prachem. 
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- Bude před výjezdem nákladních aut ze staveniště zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. 
Pokud dojde v průběhu výstavby ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně musí být 
provedeno jejich očištění prostředky nebo na náklady stavebníka. 
- Stavebník  podá  žádost  o  kolaudační  souhlas,  ve  které  uvede  identifikační  údaje  o  stavbě  a 
předpokládaný  termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu  stavebník opatří  závazná 
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. 
- Před vydáním kolaudačního souhlasu je třeba prokázat splnění normových požadavků na vzduchovou a 
kročejovou neprůzvučnost dělících konstrukcí, a to měřením provedeném na hotové stavbě. 
- Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. 
- Stavba může být užívána až po vydání kolaudačního souhlasu. 

 
 
 

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

 
 
 

[otisk úředního razítka] 
 

 
 

Ing. Tomáš Círus v.r. 
vedoucí odboru stavebního 

 

 
 

Za správnost vyhotovení: Dana Šoupalová 
 
 

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

 

 
Obdrží: 
Účastníci  řízení 
1. CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., zast. CENTRAL GROUP a.s., IDDS: z5hat5d 

sídlo: Na strži č.p. 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle 
2. Městská část Praha-Řeporyje, IDDS: zb9bzi9 

sídlo: Nad náměstím č.p. 84, Praha 5-Řeporyje, 155 00  Praha 515 
3. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414 
4. 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 
5. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, Smíchov, 150 00  Praha 5 
 

 
9. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq 

sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7 
10. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 

sídlo: Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4 
11. Billa Reality spol. s r.o., IDDS: xvsrqjy 

sídlo: Modletice č.p. 67, 251 01 Říčany u Prahy 
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Dotčené orgány 
12. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 

sídlo: Štefánikova č.p. 247/17, 150 00 Praha 5-Smíchov 
13. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, Nové Město, 120 00 Praha 2 
14. MHMP - OCP, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Jungmannova č.p. 29/19, 110 00 Praha 1-Nové Město 
15. MHMP-RED, oddělení krizového managementu, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
16. ÚMČ Praha 13 - vodoprávní úřad, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
17. ÚMČ Praha 13 - DOP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
18. ÚMČ Praha 13 - OŽP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
19. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Hlavní město Prahu, IDDS: hq2aev4 

sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, Nové Město, 120 00 Praha 2 
20. MHMP OPP, IDDS: 48ia97h 

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

Na vědomí 
21. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

sídlo: Pařížská č.p. 67/11, Josefov, 110 00  Praha 1 
22. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město 
23. ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 

sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Lhotka, 142 00  Praha 411 
24. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9 

sídlo: Nad Elektrárnou č.p. 1526/45, 106 00 Praha 10 
25. Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, IDDS: c2zmahu 

sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 
26. CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., IDDS: g4wqc9w 

sídlo: Na strži č.p. 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle 
27. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

sídlo: Žatecká č.p. 110/2, Staré Město, 110 00  Praha 1 
28. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 



 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor stavební 
oddělení výstavby 

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 
 

SPIS. ZN.: VYS 62953/2016/KK 
Č.J.: P13-05735/2017 
ARCHIV : Sp 2166/46, 2166/56 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Ing. Klára Kováčová 
235 011 290 
235 011 438 
kovacovak@p13.mepnet.cz 

 

V Praze   3.2.2017 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 
 

 Výroková  část:  
 

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"),  podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků,  ve  stavebním  řízení  přezkoumal  podle  § 108  až  114  stavebního  zákona  žádost  o stavební 
povolení, kterou dne 12.12.2016 podala společnost 

 

Trigema Projekt JRM s.r.o., IČO 04299485, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha, 
kterou zastupuje  

 

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

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

 
 
 
 

na stavbu: 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 
 
 

"Bytový dům Jeremiášova ul. Praha 13 - Stodůlky" 
Praha 5, Stodůlky, při ul. Mukařovského 

bytový dům, venkovní úpravy, zařízení staveniště 
 

 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2166/46, 2166/56 v katastrálním území Stodůlky. 

 
 

Stavba obsahuje: 
- bytový dům 

1PP a 5 NP , počet bytových jednotek- 35, počet parkovacích stání v 1.PP- 31 
- venkovní úpravy 

vjezdová rampa do garáží, venkovní parkovací stání, opěrné stěny u vjezdové rampy, stanoviště pro 
komunální odpad, terénní úpravy – lokální modelace terénu, zelené plochy, dětské hřiště, osvětlovací 
prvky a městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše) 

mailto:kovacovak@p13.mepnet.cz
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-      zařízení staveniště 2. část 
 

dočasné buňkoviště (2 x 4 buňky), staveništní přípojka kanalizace a vody pro buňkoviště, 3 x mobilní 
WC, staveništní parkoviště, oklepová a čistící plocha pro čištění vozidel před výjezdem na komunikaci, 
stanoviště pro tříděný staveništní odpad, sklady a mezisklady stavebního materiálu, věžový jeřáb s 
výložníkem s dosahem 35m 

 
 

Proprovedenístavbysestanovítytopodmínky: 
1. Stavba bude provedena podle  projektové  dokumentace  ověřené  ve  stavebním  řízení,  která  se 

po nabytí právní moci předává stavebníkovi. 
 

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který v souladu s § 160 stavebního zákona zajistí 
odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Doklad o oprávnění dodavatele k provádění stavebních prací 
předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací, včetně jména 
a telefonního spojení odpovědné osoby za vedení realizace stavby. 

 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
- vytyčení prostorové polohy stavby 
- dokončení hlubinného založení a podkladních vrstev pro základovou desku 
- dokončení hrubé stavby 
- dokončení hrubých rozvodů instalací a osazení výplní fasádních otvorů 
- závěrečná kontrolní prohlídka 

 

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

 

6. Stavba bude věcně a časově koordinována se stavbami komunikací a inženýrských sítí umístěnými 
v rozhodnutí zn. OUR 34290/2015/Bud v rámci stavby nazvané „ Bytový dům Jeremiášova ulice, 
Praha 13 - Stodůlky“, k.ú. Stodůlky tak, aby stavby, které podmiňují funkčnost povolované stavby, 
byly dokončeny před vydáním kolaudačního souhlasu pro povolovanou stavbu. Jedná se o stavbu 
komunikací (probíhající stavební řízení VYS 64829/2016/Se) a o stavbu vodních děl (stavební řízení 
VYS 64825/2016/VO). 

 

7. Bude zabezpečena věcná, časová i technická koordinace povolované stavby se stavbami podle 
předepsané koordinace Technické správy komunikací hl .m. Prahy zn. 2271/16/5600/Pa ze dne 
15.11.2016 na tyto akce: číslo 2016-1025-01765, číslo 2016-1025-02915, číslo 2016-1025-02927 

8. Budou splněny podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů: 
a) ÚMČ Prahy 13 - vodoprávního úřadu, zn. VYS 411088/2015/VO ze dne 10.9.2015 

 

i) během provádění stavby musí být případná manipulace se závadnými látkami prováděna tak, 
aby tyto neunikly do půdy a nedošlo tím k jejich smíšení s odpadními nebo srážkovými 
vodami 

 

ii) garáže v 1.PP nebudou odvodněny do kanalizace, a proto případné znečištěné vody z tohoto 
prostoru budou vyváženy firmou odbornou k likvidaci takto znečištěných vod 

 

iii) na vnitřní splaškové kanalizaci nebudou nainstalovány drtiče kuchyňských odpadů 
 

b) Úřadu městské části Praha 13 – Odbor životního prostředí zn. OŽP/P13-44124/2016 ze dne 
14.9.2016 

 

i) aplikovat účinná opatření k min. zatěžování okolí prachem 
 

ii) před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě 
potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů 

 

c) Hygienická stanice hl. m. Prahy, zn. S-HSHMP 33713/2015 ze dne 23.9.2015 
 

i) před vydáním stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k užívání stavby, resp. před 
zahájením užívání stavby, musí být HS HMP předložen protokol z měření hluku z provozu 
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stacionárních zdrojů hluku (např. vytápění, výtah, vzduchotechnika, garážová  vrata, 
zakladače, přečerpávání) a z vlastního provozu /např. provoz v garážích), kterým bude 
prokázáno nepřekročení hygienických limitů 

 

d) Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy čj. HSAA-11385-3/2016 ze dne 13.9.2016 
 

i) v souladu s ustanovením vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4 
bude ve strojovně výtahu /u elektrického rozvaděče výtahu) osazen přenosný hasicí přístroj 
CO2 s hasící schopností 55B 

 

e) Magistrát hlavního města Prahy – Odbor životního prostředí čj. MHMP 1722339/2016, sp.zn. S- 
MHMP 1488463/2016 OCP ze dne 3.10.2016 

 

i) z hlediska ochrany vod budou učiněna přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do 
povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, tzn. bude umístěno zařízení 
(hydraulické parkovací zakladače, mobilní dieselagregát - v případě potřeby), v němž se 
zachází se závadnými látkami v bezodtokém prostoru dostatečného objemu opatřeném izolací 
odolnou působení závadné látky 

 

f) Úřad městské části Praha 13 – Odbor dopravy zn. P13-44126/2016/Jr ze dne 12.9.2016 
 

i) po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do všech objektů v dotčené oblasti a příjezd min. 
pro pohotovostní vozidla a vozidla dopravní obsluhy 

 

ii) min. 30 dní před kolaudací stavby požádá investor nebo jím pověřená osoba o souhlas s 
definitivním dopravním značením odbor dopravy ÚMČ P13 

 

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

10. Doba užívání ploch a objektů zařízení staveniště bude ukončena 4 měsíce po závěrečné kontrolní 
prohlídce. 

 
 

Účastníciřízenínaněžsevztahujerozhodnutísprávníhoorgánu: 

Trigema Projekt JRM s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00  Praha 
 
 

 O důvodnění :  
 

Dne  12.12.2016  podal  stavebník  žádost  o  vydání  stavebního  povolení  na  výše  uvedenou  stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Územní  rozhodnutí  o  umístění  stavby  bylo  vydáno  Úřadem  městské  části  Praha  13  pod spis.zn. 
OUR34290/2015/Bud, nabylo právní moci dne 30.8.2016.. 

 

 
 

Projektovou dokumentaci vypracovali: 
a) Generální projektant 
Atelier Smitka s.r.o., Bucharova 2641/14, Praha 5, 158 00 
b) HIP 
Ing. Arch. Daniel Smitka, Starého 27, 16000 Praha 6, ČKA 02498 
c) Dílčí části dokumentace 

 

- Stavebně architektonická část: Atelier Smitka s.r.o., Bucharova 2641/14, Praha 5, 158 00 
 

- Stavebně konstrukční část: Matějka Engineering s.r.o., Sázavská 25, Praha 2, 120 00, ing.WICHS 
ČKAIT 0000487, autorizovaný inženýr – mosty a inženýrské konstrukce 

 

- Požárně bezpečnostní řešení stavby: PYROSERVIS a.s., Kolčavka 69/5, Praha9 19000, ing.Nosková, 
Ing. Jiří Leninský ČKAIT 0012288 

 

- ZTI –zdravotně technické instalace + řady, přípojky: Šetelík-Oliva s.r.o., Ing. Nekvinda Lukáš, Heleny 
Malířové 282/11, 169 00, Praha 6,  Ing. Jan Šetelík ČKAIT 0007729 

 

- Větrání a chlazení, vytápění: Petlach TZB, ing.Jiří Petlach, Na Zlíchově 18, Praha 5 15200, ČKAIT 
0001680, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb 
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- Elektroinstalace: Bláha Jiří , Polní 75, Veleň-Mírovice 250 63, IČ: 47140593, zodp. projektant Jindřich 

Král ČKAIT 0008763 
 

- Hluková studie a akustika stavby: Greif-Akustika s.r.o., Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 
 

- Komunikace  a zpevněné plochy:  PSDS s.r.o.,  Ing.  Surovec, Trabantská  673/18,  190  00 Praha  9, 
ČKAIT 0010529, autorizovaný inženýr –dopravní stavby 

 

- PENB – Průkaz energetické náročnosti budovy vypracovaný společností ENCO Group s.r.o., Ing. 
Poštulka Martin, Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc, č. oprávnění 198 

 

 
 

Popis stavby: 
 

Bytový dům bude mít obdélníkový tvar, který bude provozně rozdělen na dvě samostatné části, každá 
s vlastním vstupem z úrovně parteru a společným prostorem podzemních garáží. Podlaží 5.NP bude 
uskočené od západu o více jak polovinu své délky. 

 

V 1.PP se budou nacházet technické místnosti (výměníková stanice), část z celkového počtu 36 sklepních 
kojí a 31 parkovacích míst. 26 parkovacích míst bude umístěno na dvoupodlažních parkovacích 
zakladačích, v místě zakladačů bude úroveň podlaha garáže snížená. 5 zbývajících parkovacích míst bude 
umístěno ve vyšší části garáže, z toho 2 místa budou určena pro invalidy. Vjezd do garáže bude po 
obousměrné rampě. 

 

V 1.NP budou umístěny byty s terasami orientovanými na západ, vstupní části do objektů, sklepy, 
úklidové místnosti. Ze snížené úrovně vstupní části do objektu, lze vstoupit odděleně do nadzemních i 
podzemních částí jednotlivých sekcí. Od 2.NP výše budou umístěny pouze byty, v 5.NP se budou 
nacházet ještě 3 samostatné sklepy. V domě bude celkem 35 bytů ve velikosti 1+kk až 4+kk. Střechy nad 
4.NP budou částečně zatravněny. Vstup do domu bude bezbariérový do snížené nivelety vstupní haly a 
následně s možností nástupu do výtahu. 

 

Dům bude přípojkami napojen na inženýrské sítě a na teplovod v souladu s rozhodnutím o umístění 
stavby vydaného ÚMČ Praha 13 Odbor stavební, spis.zn. OUR34290/2015/Bud. V domě budou vnitřní 
rozvody splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, elektřiny, sdělovacích kabelů, 
vzduchotechniky a vytápění. V jednotlivých bytech budou osazeny bytové stanice s elektronickým 
řízením chodu Meibes, které budou obsluhovat vytápění a ohřev teplé vody pro každý byt. 

 

Venkovní úpravy zahrnují vjezdovou rampu do garáží s povrchem z asfaltového betonu a se sklonem 8%, 
venkovní parkovací stání s povrchem z betonové dlažby Best tl. 80mm, opěrné stěny u vjezdové rampy, 
stanoviště pro komunální odpad, zídky a gabionové stěny vymezující prostory teras, lokální modelace 
terénu, zelené plochy, dětské hřiště, osvětlovací prvky a městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše). 

 

Předložená dokumentace řeší II. etapu zařízení staveniště (I. etapa byla povolena souhlasem zn. VYS 
57151/2016/KK) v jehož rámci bude instalován věžový jeřáb, zřízeny skladové a manipulační plochy a 
vybudován dočasný objekt buňkoviště. Buňkoviště bude sestaveno z typizovaných stohovatelných 
kontejnerů osazených na sebe ve dvou úrovních (2x4 kontejnery) a doplněných schodištěm. V objektu 
buňkoviště budou šatny pracovníků stavby, kancelář vedení stavby, sanitární a sociální zařízení pro 
stavbu. Pro sociální zařízení buňkoviště bude zřízena staveništní přípojka vody a splaškové kanalizace. 
Dále je pro potřebu stavby uvažováno s osazením mobilních WC (3 ks) se zásobníkem vody pro mytí 
rukou, která budou pravidelně vyvážena zprostředkovatelskou firmou. Napojení stavby na zdroj 
elektrické energie bude přes provizorně osazenou elektroměrnou a rozvodnou skříň (dle požadavků 
správce sítě). 

 

 
 

Posouzenísouladupřeloženédokumentacesrozhodnutímoumístěnístavby: 
 

Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby je řádně provedena, je úplná a přehledná a je 
v souladu s územně plánovací dokumentací, s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy a 
rozhodnutím o umístění stavby spis. zn. OUR 34290/2015/Bud, které nabylo právní moci dne 30.8.2016, 
a zejména s těmito podmínkami rozhodnutí: 

 

1) Bytový dům bude umístěn na pozemku parc. č. 2166/46 v katastrálním území Stodůlky. Dopravní 
napojení, parkovací stání, inženýrské sítě včetně přípojek, 3 vyrovnávací terénní schodiště a nové 
umístění  stávající  zastávky  autobusů  MHD  budou  umístěna  na  pozemcích    parc.  č.  2131/347, 
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2160/232, 2160/251, 2160/252, 2166/1, 2166/41, 2166/43, 2166/46 a 2166/56 v katastrálním území 
Stodůlky. 
Dokumentace je v souladu s podmínkou viz C.3 Koordinační situace. 

 

2) Stavba bude mít v l.NP půdorys o max. rozměrech 16,6 m x 36,5 m. Stavba bytového domu bude mít 
1 podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. Maximální rozměry 2.- 4. NP budou 17,6 x 36,7 m, v 
severovýchodním a jihovýchodním rohu objektu vystupují před severní a jižní fasádu dva „arkýře“ o 
půdorysných rozměrech 2,4 x 5 m. Východní fasáda bude v 2.- 4. NP rozšířena na max. šířku 40,7 m. 
Poslední nadzemní podlaží bude uskočeno o hloubku teras, která bude cca 8,2 m. Stavba bude 
zastřešena plochou střechou. 
Dokumentace  je  v  souladu  s  podmínkou  viz  C.3  Koordinační  situace  a  D1.1  Stavebně 
architektonická část. 

 

3) Provozně bude dům rozdělen na dvě samostatné sekce, každá s vlastním vstupem z úrovně parteru a 
společným suterénem podzemních garáží. Každá sekce bude mít své komunikační jádro s výtahem a 
schodištěm. 
Dokumentace je v souladu s podmínkou viz D1.1 Stavebně architektonická část. 

 

4) Minimální odstupová vzdálenost severozápadního rohu stavby (západní fasáda) od hranice s 
pozemkem parc.č. 2161/5 bude 14,7 m. Minimální odstupová vzdálenost jihozápadního rohu stavby 
(západní fasáda) od hranice s pozemkem parc. č. 2161/5 bude 23,3 m. Minimální odstupová 
vzdálenost jihozápadního rohu stavby (jižní fasáda) od hranice s pozemkem parc.č.  2161/6 bude 9,3 
m.  Minimální  odstupová  vzdálenost  jihovýchodního  rohu  stavby  (jižní  fasáda)  od  hranice  s 
pozemkem parc. č. 2161/6 bude 14,8 m. Vše v k.ú.Stodůlky. 
Dokumentace je v souladu s podmínkou viz C.3 Koordinační situace. 

 

5) Stavba bude podlahou v l.NP (přízemí) osazena na kótě ±0,00 = 353,75m n. m. a výška atiky 
plochého zastřešení bude max. 15,5 m nad úrovní ±0,00 = 369,25 m n. m. 
Dokumentace  je  v  souladu  s  podmínkou  viz  C.3  Koordinační  situace  a  D1.1  Stavebně 
architektonická část. 

 

6) V 1. PP bytového domu bude umístěna hromadná garáž s kapacitou 31 parkovacích stání, strojovna 
VZT, sklepní kóje, komunikační prostor ke dvojici domovních schodišť a dvojici výtahů. V západní 
části suterénu bude světlá výška zvýšena na 5,5 m pro umístění stohovacího systému k parkování 
vozidel. V severní samostatné sekci (vstupu) a v jižní sekci budou v 1. NP sklepní kóje, úklidová 
komora a zádveří. V 1. - 5. NP budou bytové jednotky ve velikostech 1+kk až 4+kk v celkovém počtu 
35 bytů. 
Dokumentace je  v  souladu s  podmínkou viz  B. Souhrnná technická zpráva a D1.1 Stavebně 
architektonická část. 

 

7) Popis materiálového řešení a členění fasády. Dokumentace je v souladu s podmínkou viz D1.1 
Stavebně architektonická část. 

 

8) Způsob napojení domu na komunikace. 
Dokumentace  je  v  souladu  s  podmínkou  viz  C.3  Koordinační  situace  a  D2.5  Komunikace  a 
zpevněné plochy. Komunikace jsou povolovány v samostatném stav. řízení VYS 64826/2016/Se. 

 

9) Celková min. potřeba 35 stání pro osobní automobily bude zajištěna v hromadných garážích v 1 .PP 
(31 stání) a na venkovních návštěvnických parkovacích stáních při výjezdu z hromadných garáží před 
severní fasádou bytového domu (4 stání). K celkové minimální potřebě parkovacích stání budou u 
obslužné příjezdové komunikace další 4 stání. Z celkového počtu budou 2 stání v hromadné garáži a 
jedno stání u příjezdové komunikace upravena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Celková kapacita pro dopravu v klidu bude 39 stání. 
Dokumentace   je   v   souladu   s   podmínkou   viz   C.3   Koordinační   situace,   D1.1   Stavebně 
architektonická část a D2.5 Komunikace a zpevněné plochy. 

 

10) Dopravní napojení na pozemní komunikace a úpravy s tím spojené. 
Dokumentace  je  v  souladu  s  podmínkou  viz  C.3  Koordinační  situace  a  D2.5  Komunikace  a 
zpevněné plochy. Komunikace jsou povolovány v samostatném stav. řízení VYS 64826/2016/Se. 

 

11) Inženýrské sítě: 
- nová vodovodní přípojka - dokumentace je v souladu s podmínkou viz C.3 Koordinační 

situace a D2.2 Přípojky zdravotně technických instalací. 
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- nová kanalizační přípojka - dokumentace je v souladu s podmínkou viz C.3 Koordinační 
situace a D2.2 Přípojky zdravotně technických instalací. 

- likvidace dešťových vod - dešťová, retenční nádrž - dokumentace je v souladu s podmínkou 
viz C.3 Koordinační situace a D2.2 Přípojky zdravotně technických instalací. K vodním 
dílům je v současnosti vedeno samostatné stav. řízení VYS 64825/2016/VO. 

- teplovodní přípojka  - dokumentace je v souladu s podmínkou viz C.3 Koordinační situace 
a D2.3  Přípojka teplovodu. 

- zásobování  elektrickou  energií  -  dokumentace  je  v  souladu  s  podmínkou  viz  C.3 
Koordinační situace. 

- veřejné osvětlení - dokumentace je v souladu s podmínkou viz C.3 Koordinační situace a 
D2.4 Veřejné osvětlení a přeložka VO. 

- sdělovací kabely - dokumentace je v souladu s podmínkou viz C.3 Koordinační situace. 
 

12) Sadové úpravy - dokumentace je v souladu s podmínkou viz C.3 Koordinační situace a D2.6 
Sadové úpravy. 

 

13) 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. Výkopové práce v ulici Mukařovského budou zajištěny tak, 
aby zůstal zachován provoz autobusů PID; v ulici Amforové bude zachován průjezd a příjezd na 
parkoviště. Dokumentace je v souladu s podmínkou viz C.3 Koordinační situace a D1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

 

14) Stavba musí být koordinována se všemi akcemi sdělenými navrhovateli odborem koordinace TSK. 
Dokumentace je v souladu s podmínkou, koordinace je zapracována do tohoto rozhodnutí. 

 

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. Další stupeň projektové dokumentace 
(prováděcí) bude předložen k odsouhlasení společnosti Kolektory Praha a.s., současně nebudou 
zahájeny stavební práce před vytyčením a přesném určení stávajícího plyn. zařízení. Dokumentace je 
v souladu s podmínkou (vyjádření Kolektory Praha, a.s. zn. 1907/004/08/16 ze dne 5.10.2016) 

 

15) Projektová dokumentace stavby bude řešena tak, aby veškeré práce v místech souběhu a křížení 
telekomunikačních kabelů byly prováděny ručním způsobem bez užití mechanizace. Dokumentace je 
v souladu s podmínkou. 

 

16) Garáže umístěné v 1.PP nebudou odvodněny do kanalizace a v těchto prostorách nebudou prováděny 
bez zajištění žádné činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci podzemních vod závadnými 
látkami. Podlaha garáží bude opatřena izolací nebo nátěry odolávajícími působení případných úkapů 
ropných látek a olejů ze stojících aut. Podlahy budou zabezpečeny bezodtokovou jímkou pro případ 
úniku ropných látek. Znečištěné vody vyveze odborná firma k likvidaci. Dokumentace je v souladu s 
podmínkou viz D1.4e Zařízení zdravotně technických instalací. 

 

17) Projektová dokumentace stavby bude obsahovat řešení povrchů pozemků narušených stavbou po 
skončení stavební činnosti. Dokumentace je v souladu s podmínkou viz D2.5 Komunikace a 
zpevněné plochy a D2.6 Sadové úprav. 

 

18) Projektová dokumentace stavby bude obsahovat projekt „Zásad organizace výstavby" v souladu s 
vyhl. 499/2006 Sb., včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti, který zohlední, aby negativní účinky 
provádění stavby nepřekročily limity uvedené v příslušných předpisech a neobtěžovaly okolí nad 
přípustnou mez. Dokumentace je v souladu s podmínkou viz B. Souhrnná technická zpráva, C.4 
ZOV a D1.1 Stavebně architektonická část a E. Akustická studie. 

 

19) Před užíváním stavby musí být dle podmínky závazného stanoviska Hygienické stanice hl.m. Prahy 
č.j. HSHMP 11165/2015 ze dne 16.4.2015 doložen protokol změření hluku. 
Dokumentace je v souladu s podmínkou viz E. Akustická studie, podmínka tohoto rozhodnutí. 

 

20) Projektová dokumentace stavby bude respektovat ČSN 83 90 61 - Ochrana stromů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Dokumentace je v souladu s podmínkou. 

 

21) Další stupeň dokumentace zohlední, že v území vymezeném pro umisťovanou stavbu budou umístěny 
dočasné objekty zařízení staveniště, tj. buňkoviště, skladovací a manipulační plochy a technologická 
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zařízení včetně oplocení (objekt bude napojen na vodu a splaškovou kanalizaci). Dokumentace je v 
souladu s podmínkou viz B. Souhrnná technická zpráva a C.4 ZOV. 

 

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

- konečné  materiálové  a  barevné  řešení  fasád  objektu  bytového  domu  Dokumentace  je  v 
souladu s podmínkou viz Vyjádření zn. OUR 59301/2016/Hák ze dne 5.12.2016. 

- návrh sadových úprav odsouhlasený OŽP ÚMČ Praha 13. Dokumentace je v souladu s 
podmínkou viz Vyjádření k návrhu sadových úprav zn. OŽP/P13-60057/2016 ze dne 
15.12.2016 (dokladová část). 

 
 

Údaje ododržení technických požadavků na stavbya obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérovéužívánístaveb. 

 

Projektová dokumentace stavby byla vypracována v říjnu 2016 podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. 
Prahy, kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v 
hlavním městě Praze (PSP). V návrhu jsou zapracovány technické požadavky na stavby kladené na 
bytové domy stanovené tímto nařízením a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1) Údaje o bezbariérovém řešení jsou podrobněji popsány souhrnné technické zprávě v části B.2.4 - 
Bezbariérové užívání stavby. 

 

2) Dodržení technických požadavků na stavby podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy se týká 
především následujících článků 

Připojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu 
§ 31 Napojení na komunikace 
Je vypořádáno v části B.1.h) Napojení na komunikaci. 
§ 32 Kapacity parkování 
Je vypořádáno v části B.4 Dopravní řešení – výpočet dopravy v klidu podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. 
Prahy. 
§ 33 Forma a charakter parkování 
Je vypořádáno v části C.3 Koordinační situace, D1.1 Stavebně architektonická část a D2.5 Komunikace a 
zpevněné plochy. 
§ 36 Zásobování pitnou vodou 
Je vypořádáno v části B.3) Připojení na technickou infrastrukturu. 
§ 37 Likvidace odpadních vod 
Je vypořádáno v části B.3) Připojení na technickou infrastrukturu. 
§ 38 Hospodaření se srážkovými vodami 
Je vypořádáno v části B.3) Připojení na technickou infrastrukturu. 

 

Stavební požadavky 
§ 39 Základní zásady a požadavky 
Soulad stavby s požadavky tohoto ustanovení vychází z celkového komplexního návrhu stavebních a 
inženýrských  objektů.  Jednotlivé  požadavky  jsou  podrobně  rozepsány  jak  v  průvodní  a  souhrnné 
technické zprávě, tak v jednotlivých částech projektové dokumentace. Všechny projektové části byly 
zpracovány buď přímo autorizovanými osobami, nebo pod jejich přímou supervizí. 

 

Mechanická odolnost a stabilita 
§ 40 Obecné požadavky 
Soulad je prokázán předloženou PD, zpracovanou oprávněnými autorizovanými osobami. Informace o 
mechanické odolnosti a stabilitě jsou uvedeny v části B.2.6.-SO.1 c) a podrobně je řešeno v části D.1.2. 
Stavebně konstrukční řešení. 
§ 41 Zakládání staveb 
Soulad je prokázán předloženou PD, zpracovanou oprávněnými autorizovanými osobami. Informace o 
mechanické odolnosti a stabilitě jsou uvedeny v části B.2.6.-SO.1 c) a podrobně je řešeno v části D.1.2. 
Stavebně konstrukční řešení. 
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Požární bezpečnost 
§ 42 Soulad je prokázán části B.2. Požárně bezpečnostní řešení a v části D1.3 PBŘ zpracované 
autorizovanou osobou. 

 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
§ 43 Obecné požadavky 
Soulad je prokázán v PD v části D.1.1. Architektonicko-stavební řešení a v průvodní  a souhrnné 
technické  zprávě. 
Projekt je zpracován tak, aby návrh všech činitelů ovlivňujících kvalitu prostředí ve vnitřních prostorech 
budov, zejména denního, umělého případně sdruženého osvětlení, proslunění, vytápění, větrání a ochrany 
proti hluku, byl ve vzájemných souvislostech, včetně případného vlivu na stávající zástavbu, s cílem 
dosažení podmínek pohody vnitřního prostředí, v souladu s normovými hodnotami s co nejmenšími 
nároky na spotřebovanou energii. 
§ 44 Výšky a plochy místností 
Soulad je prokázán v PD v části D.1.1. Architektonicko-stavební řešení. Světlé výšky obytných a 
pobytových místností jsou navrženy větší nebo rovny 2,60 m. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, 
bude mít podlahovou plochu nejméně 16 m2 (zde 21,8m2). 
§ 45 Proslunění, denní a umělé osvětlení 
Soulad je prokázán v PD v části B.1 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, ze studie oslunění 
a osvětlení pro projekt DUR. 
§ 46 Větrání a vytápění 
Soulad je prokázán v PD v části B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení a 
v D1.4a - zařízení pro vytápění staveb a D1.4c - zařízení vzduchotechniky. 
§ 48 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody 
Soulad je prokázán v PD v části B. Souhrnná technická zpráva a v D1.4e - zařízení zdravotně technických 
instalací a D2.2 - přípojky zdravotně technických instalací 
§ 49 Kanalizační přípojky, žumpy a vnitřní kanalizace 
Soulad je prokázán v PD v části B. Souhrnná technická zpráva a v D1.4e - zařízení zdravotně technických 
instalací a D2.2 - přípojky zdravotně technických instalací 
§ 50 Hygienické zařízení 
Soulad je prokázán v PD v části D.1.1. Architektonicko-stavební řešení. 
Každý byt bude vybaven alespoň jednou místností se záchodovou mísou a jednou koupelnou (hygienické 
zařízení). Záchod není přístupný přímo z obytné místnosti nebo z kuchyně, jde-li o jediný záchod v bytě. 
Stavba bude vybavena úklidovou komorou s výlevkou pro úklid společných částí domu. 
§ 51 Odpady 
Soulad je prokázán v PD v části B.6 - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana,  C.3 
Koordinační  situace.  Stavba  bude  vybavena  místem  pro  umístění  odpadních  nádob  situovaným  na 
stavebním pozemku. 

 

Ochrana proti hluku a vibracím 
§ 52 
Projektem navržené  konstrukce  a  skladby  vyhovují  požadavkům na  jejich  neprůzvučnost.  Navržené 
konstrukce a výrobky poskytují dostatečnou ochranu proti hluku pro jednotlivé byty a jejich akusticky 
chráněné prostory (obytné místnosti). Veškeré stacionární zdroje hluku budou do stavby zabudovány dle 
požadavků definovaných v projektu a s dodržením technologických postupů (jedná se především o 
zařízení pro větrání a výtahy). Akustická studie tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace. 

 

Bezpečnost a přístupnost při užívání 
§ 53 Obecné požadavky 
Bezpečnost při užívání i provádění se řídí obecně platnými vyhláškami a předpisy. Stavba je navržena 
tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným 
pohybujícím se vozidlem. 
§ 55 Výtahy 
§ 56 Schodiště a rampy 
§ 57 Stání v garážích 
Soulad je prokázán v PD v části D.1.1. Architektonicko-stavební řešení. Výtahové šachty jsou 
oddilatovány od okolní konstrukce. Výtahy jsou navrženy pro užívání osobami se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Návrh schodiště splňuje normové hodnoty, schodiště jsou osvětlena a větrána. 
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Ochrana před pádem a uklouznutím 
§ 59 Protiskluznost 
Ve  společných  prostorech  budou  nášlapné  vrstvy  ze slinutých  keramických  dlažeb  s odpovídajícím 
indexem protiskluznosti min R10. Tímto materiálem budou opatřena i schodiště. Na balkonech a lodžiích 
bude betonová dlažba min R11. 

 

Ochrana a bezpečnost při provádění a užívání vybraných sítí technického vybavení 
§ 63 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody elektronických 
komunikací 
Soulad je prokázán v PD v části B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení a 
D.1.4 g - zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů a D.1.4 h - zařízení slaboproudé 
elektrotechniky. 
§ 64 Ochrana před bleskem 
Soulad je prokázán v PD v části B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení a 
D.1.4 g - zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů. 
§ 65 Úspora energie a tepelná ochrana 
Na stavbu byl  odbornou osobou s  příslušným oprávněním zpracován  Průkaz energetické náročnosti 
budovy (PENB) – viz. samostatná část E. Shrnutí je uvedeno v souhrnné technické zprávě, v části 
B.2.9.b) Energetická náročnost stavby. Bytový dům je navržen ve třídě energetické náročnosti B. 

 
 
 

Křízeníbylypředloženynásledujícídoklady,stanoviskaavyjádření: 
 

- vlastnictví pozemků bylo ověřeno dálkovým přístupem v katastru nemovitostí 
 

- plná moc pro Ing. Davida Brauma ze dne 16.5.2016 
 

- závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy zn. S-HSHMP 33713/2015 ze dne 23.9.2015 
 

- Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy čj. HSAA-11385-3/2016 ze dne 13.9.2016 
 

- Magistrát hlavního města Prahy – Odbor životního prostředí čj. MHMP 1722339/2016, sp.zn. S- 
MHMP 1488463/2016 OCP ze dne 3.10.2016 

 

- Magistrát hlavního města Prahy – Odbor památkové péče čj. MHMP 1694663/2016, sp.zn. S-MHMP 
1488301/2016 Daňhel ze dne 27.9.2016 

 

- Magistrát hlavního města Prahy – Odbor evidence, správy a využití majetku 
čj. SVM/VP/2150187/16/su ze dne 5.12.2016 

 

- Magistrát hlavního města Prahy – Odbor dopravních agend čj. MHMP-1508571/2016/O4/Dů, sp.zn. 
S-MHMP 1488320/2016 ODA ze dne 5.9.2016 

 

- Magistrát hlavního města Prahy – Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“ čj. MHMP 1718469/2016, 
sp.zn. S-MHMP 1483390/2016 RED-KM ze dne 29.9.2016 

 

- Úřad městské části Praha 13 – Odbor dopravy zn. P13-44126/2016/Jr ze dne 12.9.2016 
 

- Úřad městské části Praha 13 – Odbor životního prostředí zn. OŽP/P13-44124/2016 ze dne 14.9.2016 
 

- Úřad městské části Praha 13 – Odbor majetkový, bytový a investiční zn. P13-33319/2015 ze dne 
21.7.2015 

 

- Policie České Republiky čj. KRPA-300071-1/ČJ-2015-0000DŽ ze dne 18.8.2015 
 

- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj ze dne 
23.7.2015 

 

- Úřad pro civilní letectví čj. 008607-16-701 ze dne 31.8.2016 
 

- Povodí Vltavy zn. 52938/2016-263 ze dne 5.10.2016 
 

- Pražská vodohospodářská společnost a.s. zn. 3966/16/2/02 ze dne 18.10.2016 
 

- Pražské vodovody a kanalizace zn. PVK 44396/OTPČ/15 ze dne 24.7.2015 
 

- PREdistribuce a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o připojení lokality na napěťové hladině NN 
č. 8831500683 ze dne 23.10.2015 
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- Pražská plynárenská distribuce a.s. zn. 2016/OSDS/03385 ze dne 5.9.2016 

 

- Pražská teplárenská zn. DAM/2916/2016 ze dne 10.10.2016 
 

- Technická správa komunikací zn. TSk/33278/16/5400/Me ze dne 23.11.2016 
 

- Kolektory Praha, a.s. zn. 1907/004/08/16 ze dne 5.10.2016 
 

- Dopravní podnik hl. m. Prahy – Svodná komise Dopravního podniku zn. 100130/42Z2114/2417 ze 
dne 2.11.2016 

 

- ELTODO-CITELUM s.r.o., čj. VPD_2016_2095 ze dne 31.8.2016 
 

- Archeologický ústav AV ČR, Praha čj. ARUP-8901/2016 ze dne 6.9.2016 
 

- NIPI Bezbariérové prostředí zn. 119160028 ze dne 2.9.2016 
 

- Lesy hl. m. Prahy zn. 1660/VT_0226/2016 ze dne 14.9.2016 
 

- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem čj. ÚP 4971/12-30-2016 ze dne 10.10.2016 
 

- UNI Promotion s.r.o. zn. 111410100 ze dne 25.9.2016 
 

- Bezpečnostní informační služba čj. 2-306/2016-BIS-39 ze dne 19.9.2016 
 

- CentroNet zn. 582/2016 ze dne 27.8.2016 
 

- ČD-Telematika čj. 1201609918 ze dne 27.8.2016 
 

- ČEPS a.s. zn. 0000013365 ze dne 27.8.2016 
 

- České radiokomunikace zn. UPTS/OS/154677/2016 ze dne 29.9.2016 
 

- ČEZ Distribuce a.s. zn. 0100668293 ze dne 8.12.2016 
 

- ČEZ ICT Services a.s. zn. 0200532372 ze dne 8.12.2016 
 

- Veolia Energie ČR a.s. čj. VEPA-0042-10-1-2016 ze dne 11.10.2016 
 

- Dial Telecom a.s. čj PH422526 ze dne 2.9.2016 
 

- Dopravní podnik hl. m. Prahy – Dopravní cesta Tramvaj čj. 228/16 ze dne 11.2.2016 
 

- Dopravní podnik hl. m. Prahy – Dopravní cesta Metro čj. 240200/1519/16/Čp ze dne 2.9.2016 
 

- Fast Communication s.r.o. čj. 0010047016 ze dne 13.9.2016 
 

- GREPA Networks s.r.o. čj. 1784 ze dne 2.9.2016 
 

- ICT Support s.r.o. čj. 0000185162rsti ze dne 27.8.2016 
 

- Český aeroholding a.s. a Letiště Praha a.s. čj. 601/16 ze dne 31.8.2016 
 

- Ministerstvo vnitra ČR správa kabelů ze dne 31.8.2016 
 

- Miracle Network čj MN/14313/16/AM ze dne 16.9.2016 
 

- Prometheus energetické služby ze dne 29.8.2016 
 

- Sitel zn. 1111604179 ze dne 27.8.2016 
 

- SMART Comp as.s. zn. V-987/2016/MJ ze dne 16.9.2016 
 

- Správa železniční dopravní cesty, Oblastní ředitelství Praha zn. S 4929/MS-31816/2015-SŽDC- 
OŘ PHA-OPS-Voj ze dne 11.9.2015 

 

- SUPTel infrastruktura&technologie čj. 21600364 ze dne 13.9.2016 
 

- Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) čj. 703507/16 ze dne 8.9.2016 
 

- TeliaSonera Internation Carrier čj. 1311602340 ze dne 27.8.2016 
 

- T-Mobile Czech Republic čj. E23935/16 ze dne 27.8.2016 
 

- UPC Česká republika čj. 1560/16 ze dne 29.8.2016 
 

- Vodafone Czech Repulic zn. 160827-111015161 ze dne 27.8.2016 
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- Česká inspekce životního prostředí zn. ČIŽP/41/OOV/1612085.001/PCS ze dne 12.9.2016 

 

-    OPTILINE a.s. zn. 1411601546 ze dne 27.8.2016 
 

- Pe3ny Net s.r.o. ze dne 12.7.2016 
 

- CoProSys a.s. ze dne 12.9.2016 
 

-    Cznet čj. 160101628 ze dne 16.9.2016 
 

 
 

Přistanoveníokruhuúčastníkůřízenívycházelstavebníúřadztétoúvahy: 
Okruh  účastníků  stavebního  řízení  byl  stanoven  v souladu  s ustanovením  §  109  stavebního  zákona 
a v souladu s ustanovením § 27 správního řádu. 
Účastníkem řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu a podle § 109 písm. a) stavebního 
zákona je stavebník, společnost Trigema Projekt Beta a.s., Bucharova 2641/14, Praha 5, 158 00 IČO 
24794686  

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 109 písm. b) až f) stavebního 
zákona: 

Trigema Projekt Beta a.s., CREDENDO VIDOS, s.r.o., HLAVNÍ MĚSTO PRAHA zastoupené 
Magistrátem hlavního města Prahy, odborem evidence, správy a využití majetku 

 

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu a podle ust. § 109 písmeno g) stavebního 
zákona 
Podle tohoto ustanovení je účastníkem osoba, o které to stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být 
stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních předpisů a o těchto věcech nebylo 
rozhodnuto v územním rozhodnutí. 
Těmito osobami mohou být podle § 70 zákona zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská sdružení nebo jejich 
organizační složky, která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny a to za předpokladu, že 
je vedeno správní řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle 
tohoto zákona. 
Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny konstatoval, že vzhledem k absenci krajiny ve smyslu zákona 
nejsou dány předpoklady pro postup dle § 12 odst 2 zákona. Věcné posuzování možného dotčení 
krajinného rázu je v případě dané lokality bezpředmětné. Uvedený závěr má oporu rovněž v judikatuře 
správních soudů ( srov. např. rozsudek nejvyššího správního soudu 7 As 23/2014-87 ze dne 11.6.2014). 
V daném případě stavební úřad dospěl k závěru, že tyto zájmy v předmětném stavebním řízení nejsou 
dotčeny, není zde ani pochybnost o postavení občanského sdružení jako účastníka stavebního řízení, proto 
občanská sdružení předem neinformoval o zahájení správního řízení. 
Ve prospěch tohoto závěru stavebního úřadu je i skutečnost, že do územního rozhodnutí zn. OUR 
34290/2015/Bud se přihlásila občanská sdružení (spolky dle NOZ): Motolský ordovik, z.s., Spolek 
občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s. Jako účastníci v řízení uplatnili námitky a připomínky, 
se kterými se stavební úřad v citovaném rozhodnutí vypořádal. Přihlášená občanská sdružení se proti 
citovanému rozhodnutí neodvolala. 
V daném případě stavební úřad dospěl k závěru, že v tomto stavebním řízení zájmy ochrany přírody a 
krajiny dotčeny být nemohou, protože už o nich bylo rozhodnuto v územním řízení. 

 
 
 
 

Průběhřízení 
 

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
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- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

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

 

Stavební   úřad   zajistil   vzájemný   soulad   předložených   závazných   stanovisek   dotčených   orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

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

 
 

Stavebníkoviastavebnímudodavatelisepřipomíná: 
 

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

 

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

 

- Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
 

- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto stavebního povolení. 
 

- Odpady ze stavby budou zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny způsobem 
stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na území hl.m. Prahy upravuje problematiku 
stavebního odpadu § 11 obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 21/2005 Sb. hl.m. Prahy o nakládání 
se stavebním materiálem. 

 

- Hluk ze stavební činnosti nesmí v nejbližších chráněných venkovních prostorech budov překračovat 
hygienické limity akustického tlaku L Aeq.s = 65 dB v době od 7 do 21 hod, L Aeq.s = 60 dB od 6 do 7 
hodin a od 21 do 22 hodin a L AeqsT = 45 dB v době od 22 do 6 hodin. 

 

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

 

- Stavebník je povinen respektovat podmínky stanovené ve stanoviscích vyjádřeních dotčených 
orgánů a ve vyjádření správců inženýrských sítí a oznámit jim zahájení prací.  Stavební 
mechanismy nesmí být zásadně používány, kde to některý ze správců poduličních sítí výslovně 
zakázal. 

 

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci). 

 

- Po celou dobu stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací. 
 

- Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup ke všem objektům v dotčené oblasti a příjezd min. pro 
pohotovostní vozidla a vozidla dopravní obsluhy. 

 

- Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas 
nebo při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník kromě dokladů stanovených § 122 odst. 1stavebního 
zákona a částí B přílohy č. 12 k vyhlášce č.503/2006 Sb., dále předloží: 

 

a) doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné 
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b) potvrzení o předání geodetická dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS) na IPR hl. 
m. Prahy, v samostatném vchodě „Předávání geodetické dokumentace“ v přízemí budovy C 
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, na adrese Vyšehradská 57, Praha 2, GDSPS lze nahradit kopií 
geometrického plánu 

 

c) souhlas ke kolaudaci od OŽP ÚMČ Praha 13 (je potřeba dát žádost v dostatečném časovém 
předstihu přes podatelnu) 

 

d) závazná stanoviska ostatních dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy 
 

e) definitivní dopravní značení, odsouhlasené ÚMČ Praha 13-DOP 
 

f) doklad o umožnění provedení archeologického výzkumu 
 

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

 
 

 P oučení účast 
níků:  

 

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

 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
(otisk úředního razítka) 

 

 
 

Ing. Tomáš Círus v. r. 
vedoucí odboru stavebního 

 
 
 
 

Za správnost vyhotovení Ing. Klára Kováčová 
 

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

 
 O 
bdrží :  
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sídlo: Jungmannova č.p. 29/19, 110 00 Praha 1-Nové Město 
10. MHMP-RED, oddělení krizového managementu, IDDS: 48ia97h 

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

sídlo: Jungmannova č.p. 29/35, 110 00 Praha 1-Nové Město 
12. ÚMČ Praha 13 - vodoprávní úřad, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 

 
Na vědomí 
13. Trigema Projekt JRM s.r.o., IDDS: h4g7h97 

sídlo: Bucharova č.p. 2641/14, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58 



 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor stavební 
oddělení výstavby 

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 
 

SPIS. ZN.: VYS 07454/2016/KK 
Č.J.: P13-49462/2016 
ARCHIV : Sp151/332, 151/360 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Ing. Klára Kováčová 
235 011 290 
235 011 438 
kovacovak@p13.mepnet.cz 

 

V Praze 24. 10. 2016 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 
 

 Výroková  
část:  

 

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební 
povolení, kterou dne 5.2.2016 podala a dne 1.6.2016 a dne 13.9.2016 doplnila společnost 

 

CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., IČO 28417135, Na strži 1702/65, 140 00  Praha, 
kterou zastupuje CENTRAL GROUP a.s., IČO 24227757, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 

 

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

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

 
 
 
 

na stavbu: 
s t a v e b n í   p o v o l e n í 

 

Bytové domy E (A5), F (A6), G (B4) a venkovní úpravy - III. etapa 
v rámci stavby 

"Obytný soubor Jeremiášova" 
Praha 5 

 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 151/332, 151/360, 151/374 v katastrálním území 

Stodůlky. Stavba obsahuje: 
- bytový dům E (A5) s 1 PP a 5 NP 
- počet bytových jednotek: 46, počet parkovacích stání v 1.PP: 39 
- bytový dům F (A6) s 1PP a 5 NP 
- počet bytových jednotek: 46, počet parkovacích stání v 1.PP: 39 
- bytový dům G (B4) s 1PP a 5 NP 
- počet bytových jednotek: 29, počet parkovacích stání v 1.PP: 30 

mailto:kovacovak@p13.mepnet.cz
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- venkovní úpravy kolem domů E, F, G zahrnují vjezd do garáže (vozovka s asfaltovým krytem), 
chodníky k hlavnímu vstupu (betonová dlažba) , stanoviště pro kontejnery, zelené plochy, dětské 
hřiště, hřiště pro mládež, drobná architektura 

 
 

Pr o  provede ní st avby se  st anoví  t yt o  podmí nky: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost CENTRAL 

GROUP a.s. v 09/2014, odpovědný projektant, ing. Jan Prokop, ČKAIT 0012566 a Ing. Petr Šácha, 
ČKAIT 0000252, která se jako součást tohoto rozhodnutí předává po jeho nabytí právní moci 
stavebníkovi. 

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, 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. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
4. Stavba bude dokončena do 30.4.2019 
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

- vytyčení prostorové polohy stavby 
- dokončení výkopových prací 
- dokončení hrubých spodních staveb 
- dokončení hrubé stavby 
- dokončení hrubých rozvodů instalace a osazení výplní fasádních otvorů 
- závěrečná kontrolní prohlídka 

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

7. Stavba bude věcně a časově koordinována se stavbami komunikací a inženýrských sítí umístěnými v 
rámci stavby nazvané „ Obytný soubor Jeremiášova “, k.ú. Stodůlky tak, aby stavby, které podmiňují 
funkčnost povolované stavby byly dokončeny před vydáním kolaudačního souhlasu pro povolovanou 
stavbu. 

8. Bude zabezpečena věcná, časová i technická koordinace povolované stavby se stavbami podle 
předepsané  koordinace  TSK  hl.m.Praha  ze  dne  8.3.2016,  č.akce:  2011-1025-01660  –Stodůlky, 
komunikace V 93 a V 94. Povolovaná stavba bude věcně, časově i technicky koordinována alespoň 
s tou částí stavby V 93 a V 94, která zabezpečí funkčnost povolované stavby. 

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

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

- definitivní dopravní značení, odsouhlasené ÚMČ Praha 13-DOP 
- potvrzení o provedení archeologického výzkumu 
- protokol z měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku (např. výtahy, vzduchotechnika, 

vytápění vč. konvektorů, garážová vrata) a z vlastního provozu (např. provoz v garážích), kterým 
bude  prokázáno  nepřekročení  hygienických  limitů  stanovených  §  11  odstavcem  3  a  §  12 
odstavcem 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací v platném znění, a to při spolupůsobení dalších stacionárních zdrojů hluku  obytného 
souboru BD Jeremiášova 

- protokol o provedeném rozboru písku v pískovištích venkovních hracích ploch, který prokáže 
dodržení hygienických limitů stanovených přílohou 14 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení 
hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 
venkovních hracích ploch v platném znění. 
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10. Doba užívání ploch a objektů zařízení staveniště bude ukončena 6 měsíců po závěrečné kontrolní 
prohlídce posledním etapy stavby prováděné v rámci stavby „Obytný soubor Jeremiášova“. 

 
 

 Úča st ní ci  ří zení  na  ně ž se  vzt ahuj e r ozhodnut í správní ho  or 

gánu:  CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., Na strži 1702/65, 140 00  

Praha 4 

 
 O 
důvodnění :  
Stavebník dne 5.2.2016 podal žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl stavebník dne 9.3.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla 
doplněna dne 1.6.2016 a dne 13.9.2016. 
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby. 

 
 

 Při  st anovení  okr uhu  úča st ní ků  ř í zení  vychá zel  st avební  úřad  z  
t ét o úvahy:  
Okruh  účastníků  stavebního  řízení  byl  stanoven  v souladu  s ustanovením  §  109  stavebního  zákona 
a v souladu s ustanovením § 27 správního řádu. 
Účastníkem řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu a podle § 109 písm. a) stavebního 
zákona je stavebník, společnost CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., IČ 28417135, Na strži 1702/65, 
140 00  Praha 4, zastoupená v tomto řízení na základě plné moci společností CENTRAL GROUP a.s., IČ 
24227757, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4. 
Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 109 písm. b) až f) stavebního 
zákona: 

Městská část Praha-Řeporyje,  
PREdistribuce, a.s., UPC Česká republika, s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., HLAVNÍ MĚSTO PRAHA zastoupené 
Magistrátem hlavního města Prahy, odborem evidence, správy a využití majetku, Pražská 
teplárenská a.s., Billa Reality spol. s r.o. 

 

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu a podle ust. § 109 písmeno g) stavebního 
zákona 
Podle tohoto ustanovení je účastníkem osoba, o které to stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být 
stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních předpisů a o těchto věcech nebylo 
rozhodnuto v územním rozhodnutí. 
Těmito osobami mohou být podle § 70 zákona zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská sdružení nebo jejich 
organizační složky, která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny a to za předpokladu, že 
je vedeno správní řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle 
tohoto zákona. 
Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny konstatoval, že vzhledem k absenci krajiny ve smyslu zákona 
nejsou dány předpoklady pro postup dle § 12 odst 2 zákona. Věcné posuzování možného dotčení 
krajinného rázu je v případě dané lokality bezpředmětné. Uvedený závěr má oporu rovněž v judikatuře 
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V daném případě stavební úřad dospěl k závěru, že tyto zájmy v předmětném stavebním řízení nejsou 
dotčeny, není zde ani pochybnost o postavení občanského sdružení jako účastníka stavebního řízení, proto 
občanská sdružení předem neinformoval o zahájení správního řízení. 
Ve prospěch tohoto závěru stavebního úřadu je i skutečnost, že do územního rozhodnutí zn. 
OUR10221/2014/Bar se přihlásila občanská sdružení (spolky dle NOZ): Občanské sdružení Stodůlky – 
Háje, Motolský ordovik, z.s., Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, z.s., Občanské sdružení 
Bellušova ulice, Velká Ohrada vize 2010, občanské sdružení. Jako účastníci v řízení uplatnili námitky a 
připomínky, s kterými se stavební úřad v citovaném rozhodnutí vypořádal. Přihlášená občanská sdružení 
se proti citovanému rozhodnutí neodvolala. 
V daném případě stavební úřad dospěl k závěru, že v tomto stavebním řízení zájmy ochrany přírody a 
krajiny dotčeny být nemohou, protože už o nich bylo rozhodnuto v územním řízení. 

 

 
 Posouzení souladu dokument ace s  územní m r ozhodnut í m o  u mí st 
ění  st avby  
Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby je řádně provedena, je úplná a přehledná a je 
v souladu s územně plánovací dokumentací, s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy a 
rozhodnutím o umístění stavby spis. zn. OUR 10221/2014/Bar ze dne 14.8.2014, které nabylo právní 
moci dne 8.10.2014, opravnými rozhodnutími pod spis. zn. OUR10221/2014 ze dne 28.8.2014 a ze dne 
5.4.2016 a to zejména s: 

 

1) Pozemky dotčené výše uvedenou stavbou jsou v současné době nezastavěné. Území stavby je 
vymezeno ze severu komunikací Jeremiášova, z jihu nově umístěnou komunikací s názvem V93, na 
východě novou komunikací s názvem V94, obě komunikace jsou umístěné v rámci stavby „Komunikace 
V93 a V94“ pod spis. zn. OUR 49808/2012/Bar ze dne 30.5.2013 (právní moc 8.7.2013) a na západě 
stávající polní cestou a nezastavěnými pozemky. Pozemky se mírně svažují směrem k jihu. 
Splněno viz PD- situační výkresy. 

 

2) Navrhovaný obytný soubor 10 bytových domů bude rozdělen ústředním veřejným prostorem 
(situovaným ve směru Z-V v zásadě rovnoběžně s ulicí Jeremiášova a novou komunikací V93) tvořeným 
komunikačním bulvárem s páteřní komunikací, pěším prostorem, městským mobiliářem a parkovacími 
místy pro návštěvníky, lemovaným zelení, na severní a jižní část. 
Splněno viz PD - situační výkresy. 

 

3) V severní části území bude umístěno 6 bytových domů typu A, označených A1 (A), A2 (B), A3 (C), 
A4  (D),  A5  (E),  A6  (F),  o  5  nadzemních  a  1  podzemním  podlaží,  zastřešených  plochou  střechou 
s vegetačním krytem, hmotově působících jako osmistěny s výrazně protaženou středovou částí 
orientovanou ve směru S-J, kolmo k ústřednímu komunikačnímu prostoru. 

 

Splněno viz PD pro bytové domy A a B. 
4) V jižní části území se navrhují 4 bytové domy (hmotově menší oproti typu A) typu B, označené B1 
(J), B2 (I), B3 (H), B4 (G), o 5 nadzemních a 1 podzemním podlaží, zastřešené plochou střechou 
s vegetačním krytem, vzhledu osmistěnů s protaženou střední částí orientovanou severojižním směrem 
kolmo k ústřednímu komunikačnímu prostoru. 
Splněno viz PD pro bytový dům G (B4) 

 

5) Mezi domy jsou navržena podzemní garážová stání, zastřešená střechami s vegetačním krytem, na 
kterých budou situovány předzahrádky u přízemních bytů. Hlavní vchody do objektů a vjezdy do 
podzemních garáží budou orientovány k hlavní obslužné komunikaci v ústředním komunikačním 
prostoru, tzn. u severní obytné skupiny A1-A6 z jihu, u jižní obytné skupiny B1-B6 ze severu. 
Splněno viz PD arch.- stavební část a venkovní úpravy. 

 

6) V severní části dotčeného území bude v návaznosti na izolační zeleň při ulici Jeremiášova provedena 
parková úprava s pěšími cestami a drobnou architekturou, které propojí celý obytný soubor. Součástí 
areálu bude i umístění 3 dětských hřišť (mezi objektem A3 a A4, západně od objektu A6 a jižně od 
objektu B1) a umístění hřiště pro mládež (v severozápadní části řešeného území). 
Splněno v PD venkovní úpravy, parkovou úpravu v severní části území v návaznosti na izolační 
zeleň vč. hřiště pro mládež řeší PD inženýrské stavby u objektu F (A6). 

 

7) Domy A1-A6 budou mít v 1.NP-4.NP v zásadě obdélný půdorys o max. rozměrech 17,5 m x 40 m, na 
jižní straně zvýrazněný skosením východní i západní fasády, na severní straně budou domy ukončeny 
pravoúhle odskokem zvýrazněným na západní i východní fasádě předstupujícím rizalitem, s výjimkou 
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5.NP, kde bude i na severní straně objektů stejné skosení jako na jižní straně domů, takže bude půdorys 
připomínat protáhlý osmiúhelník. 
Splněno viz PD arch.- stavební část. 

 

8) V 1.PP bude na domy (A1-A6) ze západní strany navazovat podzemní prostor o rozměrech max. 19 x 
24m a světlé výšce min. 2,2 m který bude komunikačně propojen s podzemním podlažím domů a bude 
spolu s ním sloužit k umístění zázemí domů (sklepy, technologická zařízení a příslušenství domů) a ke 
garážování automobilů rezidentů. Vjezd do podzemních garáží bude z nových obslužných 2-pruhových 
obousměrných komunikací o šířce 4,8 m umístěných uprostřed mezi objekty A1,2 mezi objekty A3,4 a 
mezi objekty A5,6, napojených do nové ústřední komunikace umístěné v komunikačním bulváru. 
Splněno viz PD arch.- stavební část a venkovní úpravy. 

 

9) Min. vzdálenost zkoseného SV rohu domu A1 od hranice s pozemkem č.parc. 151/427 bude 20 m, 
min. vzdálenost jeho JV zkoseného rohu od hranice budoucí komunikace V94 bude 10,5 m, min. 
vzdálenost mezi podélnými fasádami bytových domů A1-A6 bude 22 m. Min. vzdálenost JZ zkoseného 
rohu domu A6 od hranice území stavby bude 16,5 m, min. vzdálenost jeho skoseného SZ rohu od hranice 
území stavby bude 32 m. 
Splněno viz PD zákres do kat. mapy. 

 

10) Domy A1-A6 budou využívat svažující se konfigurace terénu tak, že 1.PP bude zčásti (u vjezdu do 
garáží) umístěno na terénu a převažující část ve svahu, přičemž úroveň ±0 podlahy 1.NP bude sledovat 
terén v rozsahu od úrovně +347,300 m n.m (u domu A1 a A2), úrovně +347,000 m n.m (u domu A3 a 
A4) do úrovně + 346,700 m n.m (u domu A5 a A6), vše Bpv. Úroveň atiky plochého zastřešení 
jednotlivých domů bude ve vzdálenosti max. 16,10 m nad úrovní ±0 jednotlivých objektů. 
Splněno viz PD arch.- stavební část. 

 

11) Domy B1 – B4 budou mít ve všech nadzemních podlažích obdobný půdorys jako domy A1-A6, 
pouze o menších rozměrech – max. 17,5 m x 28 m, půdorys 5.NP bude rovněž na jižní i severní straně 
skosený do protáhlého osmiúhelníku. 1.PP s garážemi a domovním vybavením je navrženo nejen pod 
vlastními objekty, ale i v celém prostoru mezi podélnými fasádami bytových domů, takže na sebe objekty 
v zásadě v podzemí budou navazovat, komunikačně propojeny budou vždy pouze prostory pod domy s 
meziprostorem navazujícím na západní straně na objekt domu. Vjezdy do podzemních garáží budou 
novými účelovými 2-pruhovými obousměrnými komunikacemi o šířce 4,8 m, umístěnými poblíž 
západních fasád  objektů  B1-B4,  které  budou  napojeny  do  nové  ústřední  komunikace  umístěné 
v komunikačním bulváru. 
Splněno viz PD arch.- stavební část a venkovní úpravy. 

 

12) Min. vzdálenost SV zkoseného rohu objektu B1 od hranice území stavby (hranice komunikace V94) 
bude 20,5 m, min. vzdálenost JV zkoseného rohu objektu B1 od hranice území stavby (resp. hranice 
komunikace V94) bude 12,5 m. Min. vzdálenost mezi podélnými fasádami domů B1-B4 bude 25 m. 
Splněno viz PD zákres do kat. mapy. 

 

13) Min. vzdálenost mezi severními fasádami domů B1-B4 a jižními fasádami domů A1-A6 bude 27 m. 
Ústřední prostor bude tvořen páteřní komunikací III. třídy o šířce 6m a délce 270m, napojené na východní 
straně do komunikace V94, která se při západní hranici dotčeného území stavby otočí jižním směrem a 
bude zaústěna do trasy komunikace V93. Podél páteřní komunikace budou umístěna parkovací stání 
v počtu 40 míst pro návštěvníky, z toho 2 pro osoby s omezením schopnosti pohybu a orientace a 
chodníky pro pěší o šířce min. 2,5 m, v zelených pásech bude vysazena zeleň tvořící alej. 
Splněno viz PD zákres do kat. mapy, PD komunikace – sam ost at né st avební ří 
zení . 

 

14) Domy B1-B4 budou umístěny tak, že jejich podzemní podlaží bude ze severní i z jižní strany ve 
svahu. Úroveň ±0 1.NP bude sledovat tvar terénu a bude klesat od úrovně + 345,750 m n.m (dům B1), 
úrovně +345,550 m n.m. (dům B2), úrovně + 345,350 m n.m. (dům B3) do úrovně + 345,150 m n.m. 
(dům B4), vše BpV. Atika plochého zastřešení nepřesáhne výšku 16,10 m nad úrovní ±0. 
Splněno viz PD arch.- stavební část. 

 

15) Min. vzdálenost jižní fasády navrhovaného domu B4 od jižní hranice dotčeného území stavby (resp. 
severní hranice budoucí komunikace V93) bude 14 m, min. vzdálenost jižní fasády objektu B1 od této 
hranice bude 36,5 m. 
Splněno viz zákres do kat. mapy. 

 

16) V 1.-5. NP domů budou umístěny byty velikosti 1+kk až 4+kk s balkony a lodžiemi. Dispozice domů 
je navržena jako trojtrakt chodbového typu se schodištěm u fasády a výtahem. Architektonický výraz 
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objektů bude podtržen členitostí okenních otvorů, budou barevně zvýrazněny části fasád. Parter bude 
obložen laminátovými deskami s dřevěným dekorem a tento prvek bude rovněž použit jako vložené pole 
v zábradlích balkónů a lodžií. Součástí stavby budou i úpravy v objektu Billy včetně likvidace stávající 
protihlukové zdi. 
Splněno viz PD arch.- stavební část. 
V rámci vydaného stavebního povolení ze dne 25.4.2016 č.j. P13-16634/2016 na stavbu „Komunikace 
V93 a V94 - 2. etapa“ dojde k odstranění části stávající protihlukové stěny na pozemku parc. č. 151/339 
k.ú. Stodůlky. 

 
17) V hromadných garážích bude cca 344 parkovacích stání (z toho 20 pro osoby s omezením pohybu a 
orientace) umístěných oboustranně kolmo na středovou obousměrnou komunikaci. 
Splněno viz PD arch.- stavební část. 
Navýšení na počet 354 je z důvodu možnosti využít o jedno parkovací stání pro byty 1+ kk, kde je 
požadavek dle vyhlášky č.26/1999 Sb. na 0,5 PS na bytovou jednotku. Tím dojde k vylepšení situace v 
rámci celé lokality u stání rezidentů. V UR je i uvedeno cca tzn. že lze stání oproti UR navýšit. 

 

18) Navrhovaný komunikační systém bude tvořen vedle ústřední páteřní komunikace III. třídy zaústěné 
na východě do budoucí komunikace V94 a na jihu do budoucí komunikace V93, komunikacemi IV. třídy 
(samostatné chodníky šířky 2,5 m umisťované podél jižního, východního a části západního okraje 
bytového areálu a chodník umístěný severně od domů A1-A6, které budou vzájemně propojeny ve směru 
JS přes ústřední komunikační bulvár dalšími 5 chodníky šíře 2m) a účelovými komunikacemi tvořícími 
ostatní zpevněné plochy v bytovém areálu (např. příjezdové komunikace ke garážím jednotlivých objektů, 
přístupové cesty ke vchodům jednotlivých domů, apod.) 
Splněno viz PD komunikace III. a IV. třídy – samostatné stavební řízení, účelové komunikace u 
jednotlivých bytových domů v PD venkovní úpravy. 

 

20) Na volných plochách budou provedeny sadové úpravy včetně rozsáhlejších výsadeb v prostoru parku 
v severní části území dotčeného stavbou, kde proběhne zatravnění a výsadba kombinace stromů s velkou 
a malou korunou a keřů. Součástí bude i umístění drobného mobiliáře a architektury (lavičky, odpadkové 
koše, apod.). Dětská hřiště budou v kombinaci maltového povrchu s recyklovanou pryží a budou 
vybavena pískovišti, lanovými prolézačkami a exteriérovými posilovacími stroji. 
Splněno viz PD venkovní úpravy, sadové úpravy (drobná architektura). 

 

21) V rámci stavby bude provedeno oplocení předzahrádek. 
Splněno viz PD venkovní úpravy . 

 

Body 23 – 32 jsou splněny v PD v průvodní a souhrnné technické zprávě a v části dokladové. 
 

Stavební úřad poznamenává, že v územním rozhodnutí spis. zn. OUR 10221/2014/Bar ze dne 
14.8.2014 v podmínce č. 22, byla stanovena věcná a časová koordinace (zabezpečení výstavby 
občanské vybavenosti): V lokalitě celého rozvojového území Západního Města – „ Řeporyje – sever“ 
bude zabezpečena výstavba občanské vybavenosti tzn. mateřské a základní školy ve funkční ploše VV 
dle ÚPn tak, aby bylo možné její užívání před dokončením výstavby v zastavitelných plochách 
určených pro bydlení. 

 

 
 

 Údaj e  o  dodr žení  tec hni ckých  požada vků  na  st avby  a  obec ných  tec hni ckých  požada vků  
zabe zpeč uj í cí ch 
 bezbar iér ové uží vání st 
aveb  

 

Projektová dokumentace stavby byla vypracována v září 2014 v období platnosti vyhlášky hl.m.Prahy 
č. 26/1999 Sb. Dle ustanovení § 85 odst. 1 nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví obecné 
požadavky na  využívání  území  a  technické  požadavky  na  stavby  v  hlavním  městě  Praze  (PSP), 
v řízeních, kde je k žádosti doložená dokumentace zpracovaná do 30.9.2014 a předložena stavebnímu 
úřadu ve lhůtě do 30.9.2016, se posuzuje podle vyhl. č. 26/1999 Sb. 
V návrhu jsou zapracovány technické požadavky na stavby kladené na bytové domy stanovené 
vyhláškami č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním 
městě Praze, a č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Údaje o bezbariérovém řešení jsou podrobněji popsány v souhrnné technické zprávě v části B.2.4 – 
Bezbariérové užívání stavby. 
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 Soula d PD s požada vky vyhl áš ky č.   26/ 1999 Sb. ve znění  pozděj ší 
ch  př edpi sů:  

 

Projektová dokumentace vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu  stanoveným 
vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen OTPP), zejména těmto požadavkům: 

 

Čl.9 Připojení staveb na pozemní komunikace, odst. (2): 
Je vypořádáno v části B.1.h) Napojení na komunikaci a B.4.d) Pěší a cyklistické stezky. 

 

Čl.10 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu, zejména odst. (1) až (6): 
Je vypořádáno v části A.4.h) Navrhované kapacity stavby, v Tabulce č.2 této zprávy, dále v části B.4.c) 
Doprava v klidu. 

 

Čl.11 Připojení staveb na sítě a stavby technického vybavení: 
Je vypořádáno v souhrnné technické zprávě, v části B.1.h) Územně technické podmínky. 

 

Čl.12 Oplocení pozemků zejména, odst. (2) až (4): 
Oplocení předzahrádek je navrženo z odvíjeného poplastovaného pletiva s poplastovanými  sloupky 
zelené barvy. Oplocení odpadních nádob komunálního odpadu a tříděného odpadu je navrženo z 
ocelových rámů s výplní dřevěnými hranoly usazených mezi ocelové sloupky. Žádné z navržených 
oplocení nepřesáhne stanovenou max. výšku 2,0 m nad přilehlým terénem. 

 

Čl.13 Vliv staveb na životní prostředí: 
Je vypořádáno v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 

 

Čl.14 Staveniště a zařízení staveniště: 
Zařízení staveniště bude situováno na pozemcích vlastníka. Proti vstupu nepovolaných osob bude zřízeno 
staveništní oplocení. Vjezd na staveniště bude umožněn po staveništní komunikaci připojené přímo z 
ulice Jeremiášova. Řešení je podrobně popsáno v části B.8 – Zásady organizace výstavby a v části D.2.4 – 
Objekty zařízení staveniště. 

 

Čl.15 Základní požadavky: 
Soulad stavby s požadavky tohoto ustanovení vychází z celkového komplexního návrhu stavebních a 
inženýrských objektů. Jednotlivé požadavky jsou podrobně rozepsány jak v průvodní a souhrnné 
technické zprávě, tak v jednotlivých částech projektové dokumentace. Všechny projektové části byly 
zpracovány buď přímo autorizovanými osobami, nebo pod jejich přímou supervizí. 

 

Čl.16 Mechanická odolnost a stabilita: 
Soulad je prokázán předloženou PD, zpracovanou oprávněnými autorizovanými osobami. Informace o 
mechanické odolnosti a stabilitě jsou uvedeny v části B.2.6.c) a podrobně je řešeno v části  D.1.2. 
Stavebně konstrukční řešení u každého z objektů. 

 

Čl.17-21 Požární odolnost: 
Soulad je prokázán předloženou PD, zpracovanou oprávněnými autorizovanými osobami. Stručné shrnutí 
je uvedeno v části B.2.8 a podrobně   řešeno v části D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení u každého z 
objektů. 

 

Čl.22 Všeobecné požadavky: 
Soulad je prokázán v PD v části D.1.1. Architektonicko-stavební řešení u každého z objektů. Stavby jsou 
navrženy 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. Světlé 
výšky obytných a pobytových místností jsou navrženy větší nebo rovny 2,60 m. Byty jsou vybaveny 
požadovaným počtem sociálních zařízení a návrh staveb respektuje ochranu proti radonu. 

 

Čl.23,24 Vnitřní prostředí staveb, Proslunění: 
Projekt je zpracován tak, aby návrh všech činitelů ovlivňujících kvalitu prostředí ve vnitřních prostorech 
budov, zejména denního, umělého případně sdruženého osvětlení, proslunění, vytápění, větrání a ochrany 
proti hluku, byl ve vzájemných souvislostech, včetně případného vlivu na stávající zástavbu, s cílem 
dosažení podmínek pohody vnitřního prostředí, v souladu s normovými hodnotami s co nejmenšími 
nároky na spotřebovanou energii. 

 

Čl.25 Ochrana proti hluku a vibracím: 
Projektem navržené konstrukce a skladby vyhovují požadavkům na jejich neprůzvučnost. Navržené 
konstrukce a výrobky poskytují dostatečnou ochranu proti hluku pro jednotlivé byty a jejich akusticky 
chráněné prostory (obytné místnosti). Veškeré stacionární zdroje hluku budou do stavby zabudovány dle 
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požadavků definovaných v projektu a s dodržením technologických postupů (jedná se především o 
zařízení pro větrání a výtahy). Akustické studie tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace. 

 

Čl.26 Bezpečnost při provádění staveb: 
Bezpečnost při užívání i provádění se řídí obecně platnými vyhláškami a předpisy. Stavba je navržena 
tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným 
pohybujícím se vozidlem. 
Hlavní domovní komunikace umožňuje přepravu předmětů rozměrů 1950/1950/800 mm. 
K projektu byl zpracován plán BOZP. 

 

Čl.27 Zvláštní požadavky: 
Požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou 
popsány v souhrnné technické zprávě, v části B.2.4 – Bezbariérové užívání stavby a jsou zohledněny v 
komplexním návrhu všech částí projektové dokumentace. 
Řešení civilní ochrany je uvedeno v souhrnné technické zprávě, v části B.7 – Ochrana obyvatelstva a 
podrobněji pak v části D.1.5-Ochrana obyvatelstva ukrytím dotčených stavebních objektů. 

 

Čl.28 Energetická hospodárnost: 
Na stavbu byl odbornou osobou s příslušným oprávněním zpracován Průkaz energetické náročnosti 
budovy (PENB) – viz. samostatná část E.5. Shrnutí je uvedeno v souhrnné technické zprávě, v části 
B.2.9.b)  Energetická  náročnost  stavby.  Všechny  bytové  domy  jsou  navrženy  ve  třídě  energetické 
náročnosti B. 

 

Čl.30-42 Oddíl 1 - stavební konstrukce: 
Soulad je prokázán PD zpracovanou autorizovanými osobami podle zvláštního právního předpisu. 
Zakládání staveb je podrobně popsáno v části D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení. Informace o stěnách, 
příčkách a stropech jsou obsaženy v částech D.1.1 – Architektonicko  stavební řešení a D.1.2 – Stavebně 
konstrukční řešení. Podlahy, povrchy stěn a stropů, schodiště a šikmé rampy, střechy, výplně otvorů, 
zábradlí, výtahy, výtahové, instalační a větrací šachty, předsazené části stavby a lodžie jsou obsaženy v 
části D.1.1 – Architektonicko stavební řešení a částečně v D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení. Komíny a 
kouřovody ani shozy pro odpad se v bytových domech nenacházejí. 

 

Podlahy jsou navrženy s požadovanou protiskluznou úpravou povrchu, v CHÚC s nulovým indexem 
šíření plamene. Návrh schodiště splňuje normové hodnoty, schodiště jsou osvětlena a větrána. Střechy 
mají zajištěný přístup ze společného prostoru. Střešní konstrukce splňuje technické vlastnosti dané 
normovými hodnotami. Výplně otvorů splňují normové požadavky na tepelně-technické a akustické 
vlastnosti. Hlavní vstupy do bytů jsou navrženy o světlé šířce min. 800 mm. Všechny pochozí plochy 
stavby, na nichž hrozí nebezpečí pádu osob, budou opatřeny zábradlím splňujícím normové hodnoty, na 
střeše bude instalován certifikovaný systém proti pádu osob. Výtahové šachty v každém z objektů jsou 
navrženy jako zdvojená konstrukce s vloženou izolací proti hluku a vibracím, současně s tepelně- 
izolačními vlastnostmi. Výtahy jsou navrženy pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 

 

Čl.43-45 Technická zařízení 
Navrhované objekty budou napojeny na veřejné sítě technické infrastruktury (dešťová a splašková 
kanalizace, vodovod, horkovod, NN, sdělovací kabely. Objekty nebudou plynofikovány. Informace jsou 
uvedeny v části B.1.h) Územně technické podmínky a v jednotlivých příslušných částech PD. 

 

Čl.47 Ochrana před bleskem 
Soulad je prokázán v PD v částí D.1.4.4 El. silnoproud (vč. osvětlení) + Ochrana před bleskem – 
hromosvod. Objekty bytových domů budou opatřeny ochranou před bleskem s aktivními jímači (na 
každém domě 1ks). 

 

Čl.48 Vzduchotechnická zařízení 
Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby zajistila parametry vnitřního prostředí větraných 
prostorů domu při dodržení příslušných hodnot hluku a vibrací a nedocházelo jím (ani rozvody) k šíření 
požáru a jeho zplodin. Všechna strojní zařízení vzduchotechniky jsou umístěna uvnitř objektu na plášti 
budovy a na střeše jsou umístěny pouze nasávací a výfukové mřížky a větrací hlavice. 

 

Čl.49 Vytápění 
Bytový dům bude napojen na horkovod z nedaleké kotelny LOK3 – Pražské teplárenské. V každém 
objektu je samostatná výměníková/předávací stanice pro vytápění objektu a ohřevu teplé vody. Systém 
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vytápění objektu je horkovodní/ústřední, v bytech ukončenými deskovými topnými tělesy v kombinaci s 
konvektory (s ventilátory). 

 

Čl.50 Stavby pro bydlení a individuální rekreaci 
Stavba je navržena v souladu s požadavky tohoto ustanovení. Praní a sušení prádla bude zajištěno v rámci 
jednotlivých bytů. Domy budou vybaveny prostory pro úklid společných částí domy a pro ukládání 
kočárků  a  sportovních  potřeb.  Prostory  schodišť  mají  navrženo  denní  osvětlení.  Před  objekty  jsou 
vymezeny plochy pro umístění sběrných nádob na komunální odpad. 

 

Čl.56 Garáže 
Navržená  světlá  výška  garáží  splňuje  požadavky  OTPP  na  min.  světlou  výšku  2,10  m.  Rozměry 
jednotlivých stání splňují normové rozměry. Prostory garáží budou nuceně větrány a budou vybaveny 
označením únikových cest. 

 
 Požada vky st anovi l y t yt o  or gány  

 

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

 

- Hygienická stanice hl. m. Prahy 
požadavek č.1 týkající se předložení protokolu z měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku a 
z vlastního provozu byl zapracován do podmínky č. 9 stavebního povolení 
požadavek č. 2 týkající se předložení protokolu o provedeném rozboru písku v pískovištích venkovních 
hracích ploch byl zapracován do podmínky č. 9 stavebního povolení 

 

Další požadavky stanovené ÚMČ Praha 13- vodoprávní úřad, ÚMČ Praha 13-DOP, MHMP-OPP a HZ 
hl.m. byly zapracovány do projektové dokumentace. 

 

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

 
Popis stavby 

 

Bytové domy 
Výstavba povolované III. etapy navazuje na předchozí etapy I. a II. V rámci poslední III. etapy se 
navrhuje výstavba 3 bytových domů z celkových 10 bytových domů budovaných postupně ve třech 
etapách od východní části stavebního pozemku směrem k západní části. Bytové domy jsou dvojího typu, 
A a B. Všechny domy mají 1 podzemní a 5 nadzemních podlaží, jsou zastřešené plochou střechou 
s vegetačním krytem. V prostoru mezi domy jsou navrženy podzemní garáže zastřešené plochou střechou 
s vegetačním krytem, na kterých jsou situovány předzahrádky přízemních bytů. Jednotlivé byty jsou ve 
velikostech 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk. Každý byt obsahuje předsíň, koupelnu, WC (samostatné nebo 
v koupelně), obývací pokoj, kuchyňský kout, balkon nebo terasu, případně komoru a další pokoje. Ve 
společných prostorách umístěných v 1. PP se nachází výměníková stanice, posilovací stanice tlaku vody, 
sklepní kóje, kočárkárna, úklidová místnost, ústředna slaboproudu. 

 

Navrhované kapacity stavby: 
Počet bytových jednotek: 
Bytový dům E (A5) 46 
Bytový dům F (A6) 46 
Bytový dům G (B4) 29 

 
Počet parkovacích stání v objektu: 
Bytový dům A (A1)   - 39 z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených osob 
Bytový dům B (A2)   - 39 z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených osob 
Bytový dům J (B1) - 30 z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených osob 

 
Počet venkovních parkovacích stání:  11 z toho 1 pro vozidla zdravotně postižených osob 
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Venkovní úpravy: 
Kolem domů E, F, G jsou navrženy venkovní úpravy zahrnující vjezd do garáže (vozovka s asfaltovým 
krytem), chodníky k hlavnímu vstupu (betonová dlažba) , stanoviště pro kontejnery, zelené plochy, dětské 
hřiště, hřiště pro mládež, drobná architektura. 

 

 
Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu: 
Připojení objektů novostaveb bytových domů A až J (A1-A6 + B1-B4) bude provedeno pomocí nově 
zbudované areálové komunikace (samostatný projekt), připojené na stávající obslužnou komunikaci V93 
OD Billa a OD Makro na pozemku parc. č. 151/427. Tato areálová komunikace včetně páteřních sítí 
technické infrastruktury bude provedena v předstihu před výstavbou bytových domů. 
Současně s navrženými domy bude vytvořeno i 40 nových parkovacích míst pro návštěvníky lokality. 
Projekt areálové komunikace mezi objekty A-F a G-J vč. parkovacích stání na ulici (pro návštěvy) je 
součástí samostatné PD. 
Objekty budou napojeny přípojkami vody, kanalizace a teplovodu na inženýrské sítě, budované v rámci 
celého souboru. Tyto přípojky a síť elektronických komunikací budou realizovány dle výše uvedeného 
územního rozhodnutí. Dle ustanovení § 103 stavebního zákona výše zmíněná technická infrastruktura 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
Veřejné osvětlení, plynovod včetně přípojek a zásobování elektřinou budou realizovány dle výše uvedené 
územního rozhodnutí. 

 
 

K ří zení  byl y př edl oženy násl eduj ící dokl ady a  s tanovi ska  
- Výpis z OR stavebníka ze dne 25.6.2008 
- Výpis z OR zástupce stavebníka  ze dne 25.6.2008 
- Pověření pro Ing. Háčka ze dne 11.8.2015 
- Vlastnictví pozemků bylo osvědčeno výpisy údajů z katastru  nemovitostí Katastrálního úřadu Praha - 

město  ke dni  4.2.2016  LV  č. 11811  (vlastnictví bylo ověřeno dálkovým přístupem do katastru 
nemovitostí) 

- Plná moc stavebníka k zastupování pro CENTRAL GROUP a.s. ze dne 11.8.2015 
- Plná moc účastníka pana Borunova pro pana Meliksetyana ze dne 11.4.2016 
- Stanovisko Hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí,   č.j. 

MHMP 2115946/2015 , ze dne 11.12.2015 
- Stanovisko Hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravních agend,   č.j 

MHMP – 1925913/2015/ODA-O4/Dů , ze dne 5.11.2015 
- Stanovisko Hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče, č.j. 

MHMP 1978932/2015 , ze dne 13.11.2015 
- Stanovisko Hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor “ Kancelář ředitele 

Magistrátu“ , č.j. MHMP 2054924/2015 , ze dne 30.11.2015 
- Stanovisko Městské části Prahy 13, Odbor životního prostředí, značka OŽP/P13 –56542/2015/Nep, 

ze dne 18.12.2015 
- Stanovisko Městské části Prahy 13, Odbor dopravy, zn. P13-53631/2015/Jr, ze dne 19.11.2015 
- Vyjádření Městské části Prahy 13, Odbor životního prostředí, zn.OŽP/P13-10014/2016/Nep ze dne 

1.3.2016 
- Závazné stanovisko ÚMČ Praha 13-STAV zn.VYS56541/2015/Ho ze dne 31.12.2015 
- Souhlas ÚMČ Praha 13-STAV ze dne 13.4.2016 a ze dne 15.9.2016 
- Stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy,  č.j. HSHMP 25368/2016 ze dne 8.9.2016 
- Stanovisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, č.j. HSAA–13628-3/2015, ze dne 

20.11.2015, č.j. HSAA-1558-3/2016 ze dne 17.2.2016 a č.j. HSAA-6849-3/2016 ze dne 23.6.2016 
- Stanovisko POLICIE ČR, Krajské ředitelství hl.m. Prahy, Odbor služby dopravní policie , č.j.KRPA- 

329911-2/ČJ-2015-0000DŽ, ze dne 26.11.2015 
- Technické stanovisko Technická správa komunikací hl.m. Prahy, č.j.TSK/05137/16/5400/Ve, ze dne 

17.03.2016 
- Koordinační vyjádření TSK hl.m.Prahy zn.452/16/5600/Pa ze dne 8.3.2016 
- Závazné stanovisko Státní energetické inspekce zn.SEI/386/2/16/10.101/Ju ze dne 15.3.2016 
- Závazné stanovisko Státní energetické inspekce zn.SEI/386/1/16/10.101/Ju ze dne 14.3.2016 
- Závazné stanovisko Státní energetické inspekce zn.SEI/386/7/16/10.101/Ju ze dne 21.3.2016 
- Vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, značka 4389/15/2/02 ze dne 1.12.2015 
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.PVK64592/OTPČ/15 ze dne 13.11.2015 
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- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.PVK20486/OTPČ/16 ze dne 13.4.2016 
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.PVK20479/OTPČ/16 ze dne 13.4.2016 
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.PVK20481/OTPČ/16 ze dne 13.4.2016 
- Vyjádření Pražské teplárenské, zn. ZAR/317/2016 ze dne 2.2.2016 
- Vyjádření Pražská plynárenská Distribuce a.s.  zn.4030/Ma/OSDS/2015 ze dne 13.11.2015 
- Vyjádření Veolia Energie Praha a.s., zn. VEPA-0023-07-1-2016, ze dne 22.8.2016 
- Vyjádření PREdistribuce, a.s., zn.: 300028550, ze dne 12.11.2015 
- Stanovisko Povodí Vltavy, zn.: 47708/2015 - 263, ze dne 14.9.2015 
- Stanovisko Eltodo-Citelum, s.r.o., zn.: VPD_2016_1498, ze dne 12.7.2016 
- Stanovisko NIPI, zn.: 110150206(110313), ze dne 8.11.2015 
- Stanovisko Ropid, zn.: OPD/463/15/cis, ze dne 18.8.2015 
- Stanovisko Lesy hl.m. Prahy, zn.: 1125/15, ze dne 9.11.2015 
- Stanovisko Dopravní podnik hl.m. Prahy, zn.: 100130/33Z1389/1593, ze dne 31.8.2015 
- Vyjádření ČEPS a.s.zn. 0000009499 ze dne 13.8.2015 
- Vyjádření Český Aeroholding a.s. ze dne 21.8.2015 
- Vyjádření ěské Radiokomunikace a.s. zn.UPTS/OS/121516/2015 ze dne 4.11.2015 
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. zn.0100453518 ze dne 13.8.2015 
- Vyjádření SITEL s.r.o. zn.1111503578 ze dne 13.8.2015 
- Vyjádření Telia Sonera zn.1311502079 ze dne 13.8.2015 
- Vyjádření SUPTel a.s. ze dne 18.8.2015 
- Vyjádření CentroNet a.s.- zn.533/2015 ze dne 13.8.2015 
- Razítko Letiště Praha ze dne 21.8.2015 
- Razítko Eltodo-Citelum, s.r.o., č.j..:0960/16 ze dne 24.3.2016 
- Razítko KOLEKTORY Praha a.s. ze dne 26.8.2015 
- Razítko Dopravní podnik hl.m.Prahy ze dne 25.8.2015 
- Razítko MO-SEM Praha ze dne 19.8.2015 
- Razítko TSK ze dne 19.8.2014 
- Razítko Ministerstva vnitra ze dne 19.8.2015 
- Razítko ČD Telematika a.s. ze dne 13.8.2015 

 

 
 

Projektovou dokumentaci vypracovali: 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení: 
CENTRAL GROUP a.s., Ing. Petr Šácha, ČKAIT: č.a. 0000252, obor: IP00 
(spoluautoři: Ing. Milan Semrád, Ing. Martin Kubík, Ing. Jan Prokop) 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: 
První statická s.r.o., Ing. Pavel Přikryl, ČKAIT: č.a. 0008140 obor: IS00 
První statická s.r.o., Ing. Radek Šťastný Ph.D., ČKAIT: č.a. 0011255 obor: IS00 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení (dále jen PBŘ): 
PPS Liberec, Ing. Jiří Mečíř, ČKAIT: č.a. 0500763, obor: IH00 
(spoluautoři: Martin Halmich) 

 

D.1.4.1 Zdravotní technika – kanalizace a vodovod (dále jen ZTI): 
Ing. Jan Kocourek, ČKAIT: č.a. 0009002, obor: IE01, 
(spoluautoři: Jitka Bratršovská) 

 

D.1.4.2 vytápění (dále jen ÚT): 
CENTRAL GROUP a.s., Ing. Dagmar Tkadlecová, ČKAIT: č.a. 0004155, obor: TE01 

 

D.1.4.3 Vzduchotechnika (dále jen VZT): 
CENTRAL GROUP a.s., Jan Červinka, ČKAIT: č.a. 0012195, obor: TE01, 

 

D.2.1.venkovní úpravy, D.2.4. zpevnění svahu: 
CENTRAL GROUP a.s.,Ing. Zdeněk Tesař, ČKAIT:č.a.0012736, obor: dopravních staveb 

 
 Dal ší podkl ady:  
- Akustická studie - ke stupni DSP (Akustika Praha) 
- Studie hluku ze stavební činnosti - ke stupni DSP (Akustika Praha) 
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- Studie oslunění a denního osvětlení – Ing. Šárka Svobodová (zak.č.:15038) 
- Stanovení radonového indexu pozemku – Terratec s.r.o., RNDr. Robert Votoček, (09/2006) 
- Inženýrsko-geologický průzkum – JK envi s.r.o., Mgr. Voltr (02/2012) 
- Hydrologický průzkum – JK envi s.r.o., Ing. Král, Mgr. Voltr (02/2012) 
- Korozní měření – Inset s.r.o., Pavel Janek, RNDr. Oldřich Levý (zak.č.:1502049000) 
- Stanovení hlavních zásad řešení ochrany stavby před korozními vlivy bludných proudů pro 

dokumentaci ke stavebnímu povolení – JEKU s.r.o. (zak.č. 15-B-095) 
 
 

 V ypoř ádání s  návr hy a ná mi t kami  

úča stní ků  Vypořádání s návrhy a 

námitkami účastníků: 
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 
 

 Průbě h ř í zení  
Odbor  stavební  Úřadu  MČ  Praha  13  v řízení  zajistil  úplnost  podkladů  pro  rozhodnutí  a  umožnil 
účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim. 
K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad záměru žadatele s územním 
rozhodnutím ve znění jeho pozdější změny, obecnými technickými požadavky na výstavbu a na užívání 
staveb osobami těžce pohybově postiženými, přezkoumal požadavky k ochraně zdraví a životního 
prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů. 

 

Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy a současně nebyly 
shledány důvody, které by bránily povolení stavby, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 
Stavební kovi  a doda vateli  se  při pomí ná  
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

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

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. 

- Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto stavebního povolení. 
- Odpady  ze  stavby  budou  zařazeny  podle  druhu  a  kategorií,  tříděny  a  odstraněny  způsobem 

stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
- Na území hl.m. Prahy upravuje problematiku stavebního odpadu § 11 obecně závazné vyhlášky hl.m. 

Prahy č. 21/2005 Sb. hl.m. Prahy o nakládání se stavebním materiálem. 
- Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy   stavby a podzemních 

vedení dotčených inženýrských sítí odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení  musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. 

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

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

- Stavebník je  povinen  respektovat  podmínky stanovené  ve stanoviscích  vyjádřeních dotčených 
orgánů a ve  vyjádření   správců inženýrských  sítí  a   oznámit   jim zahájení   prací. Stavební 
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mechanismy nesmí být   zásadně používány,   kde to   některý ze správců poduličních sítí výslovně 
zakázal. 

- Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další 
stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob event. úprav nebo přeložení těchto vedení 
musí být projednán s příslušným správcem sítě. 

- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých   souvisejících předpisů a dle nařízení vlády ČR č-272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

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

- Po celou dobu stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací. 
- Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup ke všem objektům v dotčené  oblasti a příjezd min. pro 

pohotovostní vozidla a vozidla dopravní obsluhy. 
- Budou  respektována  ochrana  podzemního  vedení  elektronických  komunikací,  výkopové  práce 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 P oučení  účast níků:  
 

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

 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

(otisk úředního razítka) 

Ing. Tomáš Círus v.r. 
vedoucí odboru stavebního 

 

 
 

Za správnost vyhotovení Ing. Klára Kováčová 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve 
výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 10000 Kč, celkem 20000 Kč byl zaplacen. 
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Obdrží: 
Účastníci  řízení 
1. CENTRAL GROUP a.s., IDDS: z5hat5d 

sídlo: Na strži č.p. 1702/65, 140 00  Praha 4-Nusle 
2. Městská část Praha-Řeporyje, IDDS: zb9bzi9 

sídlo: Nad náměstím č.p. 84, Praha 5-Řeporyje, 155 00  Praha 515 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 orgány 

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

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

14. MHMP - OCP, IDDS: 48ia97h 
sídlo: Jungmannova č.p. 29/19, 110 00 Praha 1-Nové Město 

15. MHMP-RED, oddělení krizového managementu, IDDS: 48ia97h 
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

16. ÚMČ Praha 13 - DOP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
17. ÚMČ Praha 13 - OŽP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
18. MHMP - OPP, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Jungmannova č.p. 29/35, 110 00 Praha 1-Nové Město 
19. ÚMČ Praha 13 - vodoprávní úřad, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
20. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Hlavní město Prahu, IDDS: hq2aev4 

sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, Nové Město, 120 00 Praha 2 
 

Na vědomí 
21. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

sídlo: Pařížská č.p. 67/11, Josefov, 110 00  Praha 1 
22. ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 

sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411 
23. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město 
24. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město 
25. Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, IDDS: c2zmahu 

sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
26. CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., IDDS: g4wqc9w 

sídlo: Na strži č.p. 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle 
27. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 



 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor stavební 
Oddělení výstavby 

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 
 

SPIS. ZN.: VYS 28466/2016/DŠ 
Č.J.: P13-53697/2016 
ARCHIV : BDJeremiášovaII.etapa 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Dana Šoupalová 
235 011 303 
235 011 438 
SoupalovaD@p13.mepnet.cz 

 

V Praze dne 11.11.2016 
 
 
 

ROZHODNUTÍ 
 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 
 

 Výroková  část:  
 

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1, písm. 
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"),  podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a 
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a 
doplňků,  ve  stavebním  řízení  přezkoumal  podle  § 108  až  114  stavebního  zákona  žádost  o stavební 
povolení, kterou dne 24.5.2016 podala a dne 13.9.2016 a dne 10.10.2016 doplnila společnost 

 
 

CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., IČ 28417135, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4, 
kterou zastupuje CENTRAL GROUP a.s., IČ 24227757, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 

 

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

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

 
 
 
 

na stavbu: 
s t a v e b n í   p o v o l e n í 

 
 

Bytové domy C (A3), D (A4), H (B3) a I (B2) a venkovní úpravy – II. etapa 
 

v rámci stavby: 
 

„ Obytný soubor Jeremiášova “ 
Praha 5, 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 151/332, 151/360 a 151/374 v katastrálním území Stodůlky. 
 
 

Stavba obsahuje: 
- bytový dům C (A3) s 1 PP a 5 NP 
- počet bytových jednotek: 46, počet parkovacích stání v 1.PP: 39 
- bytový dům D (A4) s 1PP a 5 NP 
- počet bytových jednotek: 46, počet parkovacích stání v 1.PP: 39 
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- bytový dům I (B2) s 1PP a 5 NP 
- počet bytových jednotek: 29, počet parkovacích stání v 1.PP: 30 
- bytový dům H (B3) s 1PP a 5 NP 
- počet bytových jednotek: 29, počet parkovacích stání v 1.PP: 30 
- venkovní úpravy kolem domů C, D, I a H, zahrnující vjezdy do garáží (vozovka s asfaltovým 

krytem), chodníky k hlavním vstupům (betonová dlažba), stanoviště pro kontejnery, zelené plochy, 
dětské hřiště a drobnou architekturu 

 
 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou   vypracovala   společnost CENTRAL 
GROUP a.s. v 09/2014, odpovědný projektant, ing. Jan Prokop, ČKAIT-0012566 a Ing. Petr Šácha, 
ČKAIT-0000252,  která  se  jako  součást  tohoto  rozhodnutí  předává  po  jeho  nabytí  právní  moci 
stavebníkovi. 
2. Stavba  bude  prováděna  stavebním  podnikatelem.  Doklad  o  oprávnění  stavebního  podnikatele  k 
provádění stavebních nebo montážních prací předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 15 dnů před 
zahájením stavebních prací. 
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
- po vytyčení prostorové polohy stavby 
- po dokončení výkopových prací 
- po dokončení hrubých spodních staveb 
- po dokončení hrubé stavby 
- po dokončení hrubých rozvodů instalace a osazení výplní fasádních otvorů 
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
5. Stavba bude dokončena do 30.6.2019. 
6. Stavebník předloží stavebnímu úřadu ke konečnému odsouhlasení vzorky barev, popřípadě materiálů, 
které budou použity pro nátěry omítek budov a oznámí 10 dní předem termín zahájení provádění nátěrů 
fasád. 
7. Stavba bude věcně a časově koordinována se stavbami komunikací a inženýrských sítí umístěnými v 
rámci stavby nazvané „ Obytný soubor Jeremiášova “, k.ú. Stodůlky tak, aby ty stavby, které podmiňují 
funkčnost povolované stavby, byly dokončeny před vydáním kolaudačního souhlasu pro povolovanou 
stavbu 
8. Bude  zabezpečena  věcná,  časová  i  technická  koordinace  povolované  stavby  se  stavbami  podle 
předepsané   koordinace   TSK   hl.m.Praha   ze   dne   8.3.2016,   č.akce:   2011-1025-01660   –Stodůlky, 
komunikace V 93 a V 94. Povolovaná stavba bude věcně, časově i technicky koordinována s tou částí 
stavby V 93 a V 94, která zabezpečí funkčnost povolované stavby. 
9. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas 
nebo při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník kromě dokladů stanovených § 122 odst. 1 stavebního 
zákona a částí B přílohy č. 12 k vyhlášce č.503/2006 Sb., dále předloží: 

- doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné 
- potvrzení o předání dokumentace polohopisného a výškového zaměření stavby ve výškovém 

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

- definitivní dopravní značení, odsouhlasené ÚMČ Praha 13-DOP 
- potvrzení o provedení archeologického výzkumu 
- protokol z měření hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku (např. výtahy, vzduchotechnika, 

vytápění vč. konvektorů, garážová vrata) a z vlastního provozu (např. provoz v garážích), kterým 
bude prokázáno nepřekročení hygienických limitů stanovených § 11 odstavcem 3 a § 12 
odstavcem 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací v platném znění, a to při spolupůsobení dalších stacionárních zdrojů hluku obytného 
souboru BD Jeremiášova; 

- protokol o provedeném rozboru písku v pískovištích venkovních hracích ploch, který prokáže 
dodržení hygienických limitů stanovených přílohou 14 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení 
hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 
venkovních hracích ploch v platném znění. 
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10. Doba užívání ploch a objektů zařízení staveniště bude ukončena 6 měsíců po závěrečné kontrolní 
prohlídce celé stavby. 

 
 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
 

CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 
 
 

 O 
důvodnění :  

 

Dne 24.5.2016 podal zástupce stavebníka žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl stavebník dne 14.6.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla 
doplněna dne 13.9.2016 a dne 10.10.2016. 
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního 
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v § 111  stavebního  zákona,  projednal ji  s  účastníky  řízení  a  s  dotčenými  orgány a  zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 
výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 
důvody, které by bránily povolení stavby. 

 
 Při st anove ní okruhu účastní ků ří zení vy cházel  st avební  úřad  z  t 
éto úvahy:  

 

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

 

 
 

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

CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., IČ 28417135, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4, zastoupená na 
základě plné moci společností CENTRAL GROUP a.s., IČ 24227757, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4. 

 

 
 

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 109 písm. b) až f) stavebního 
zákona 
Účastníky řízení ve smyslu § 109 písm. b) až f) stavebního zákona jsou dále osoby: vlastník stavby, na 
níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, nebo vlastník pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo 
dotčeno, nebo vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich  práva  prováděním 
stavby přímo dotčena, nebo vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho 
vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, nebo ten, kdo má k sousednímu pozemku právo 
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Stavební úřad 
vyhodnotil, že jde o tyto účastníky řízení: 

 
 
 
 

 
Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu a podle ust. § 109 písmeno g) 
stavebního zákona 
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Podle tohoto ustanovení je účastníkem osoba, o které to stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být 
stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních předpisů a o těchto věcech nebylo 
rozhodnuto v územním rozhodnutí: 
Těmito osobami mohou být podle § 70 zákona zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská sdružení nebo jejich 
organizační složky, která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny a to za předpokladu, že 
je vedeno správní řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle 
tohoto zákona. 
Ochranou přírody a krajiny se podle citovaného zákona rozumí péče státu a fyzických i právnických osob 
o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické 
nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož o vzhled a přístupnost 
krajiny. 
Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny konstatoval, že vzhledem k absenci krajiny ve smyslu zákona 
nejsou dány předpoklady pro postup dle § 12 odst 2 zákona. Věcné posuzování   možného dotčení 
krajinného rázu je v případě dané lokality bezpředmětné. Uvedený závěr má oporu rovněž v judikatuře 
správních soudů ( srov. např. rozsudek nejvyššího správního soudu 7 As 23/2014-87 ze dne 11.6.2014). 

 
V daném případě stavební úřad dospěl k závěru, že tyto zájmy v předmětném stavebním řízení nejsou 
dotčeny, není zde ani pochybnost o postavení občanského sdružení jako účastníka stavebního řízení, proto 
občanská sdružení předem neinformoval o zahájení správního řízení. 

 

 
 
 

 úřad v citovaném rozhodnutí 
vypořádal. Přihlášená občanská sdružení se proti citovanému rozhodnutí neodvolala. 

 

 
 

 Posouzení  souladu  dokument ace  s  r ozhodnutí m  o  umí st 
ění  stavby  

 

Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby je řádně provedena, je úplná a přehledná a je 
v souladu s územně plánovací dokumentací, s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy a 
rozhodnutím o umístění stavby spis. zn. OUR 10221/2014/Bar ze dne 14.8.2014, které nabylo právní 
moci dne 8.10.2014, opravnými rozhodnutími pod spis. zn. OUR10221/2014 ze dne 28.8.2014 a ze dne 
5.4.2016 a to zejména s: 

 

1) Pozemky dotčené výše uvedenou stavbou jsou v současné době nezastavěné. Území stavby je 
vymezeno ze severu komunikací Jeremiášova, z jihu nově umístěnou komunikací s názvem V93, na 
východě novou komunikací s názvem V94, obě komunikace jsou umístěné v rámci stavby „Komunikace 
V93 a V94“ pod spis. zn. OUR 49808/2012/Bar ze dne 30.5.2013 (právní moc 8.7.2013) a na západě 
stávající polní cestou a nezastavěnými pozemky. Pozemky se mírně svažují směrem k jihu. 
Splněno viz PD - situační výkresy 

 
 

2) Navrhovaný obytný soubor 10 bytových domů bude rozdělen ústředním veřejným prostorem 
(situovaným ve směru Z-V v zásadě rovnoběžně s ulicí Jeremiášova a novou komunikací V93) tvořeným 
komunikačním bulvárem s páteřní komunikací, pěším prostorem, městským mobiliářem a parkovacími 
místy pro návštěvníky, lemovaným zelení, na severní a jižní část. 
Splněno viz PD - situační výkresy 

 
 

3) V severní části území bude umístěno 6 bytových domů typu A, označených A1 (A), A2 (B), A3 (C), 
A4  (D),  A5  (E),  A6  (F)  o  5  nadzemních  a  1  podzemním  podlaží,  zastřešených  plochou  střechou 
s vegetačním krytem, hmotově působících jako osmistěny s výrazně protaženou středovou částí 
orientovanou ve směru S-J, kolmo k ústřednímu komunikačnímu prostoru. 
Splněno viz PD pro bytové domy C a D (II. etapa) 
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4) V jižní části území se navrhují 4 bytové domy (hmotově menší oproti typu A) typu B, označené B1 (J), 
B2 (I), B3 (H), B4 (G) o 5 nadzemních a 1 podzemním podlaží, zastřešené plochou střechou s vegetačním 
krytem,  vzhledu  osmistěnů  s protaženou  střední  částí  orientovanou  severojižním  směrem  kolmo 
k ústřednímu komunikačnímu prostoru. 
Splněno viz PD pro bytové domy H a I (II. etapa) 

 
 

5) Mezi domy jsou navržena podzemní garážová stání, zastřešená střechami s vegetačním krytem, na 
kterých budou situovány předzahrádky u přízemních bytů. Hlavní vchody do objektů a vjezdy do 
podzemních garáží budou orientovány k hlavní obslužné komunikaci v ústředním komunikačním 
prostoru, tzn. u severní obytné skupiny A1-A6 z jihu, u jižní obytné skupiny B1-B6 ze severu. 
Splněno viz PD - archit. část a venkovní úpravy. 

 
 

6) V severní části dotčeného území bude v návaznosti na izolační zeleň při ulici Jeremiášova provedena 
parková úprava s pěšími cestami a drobnou architekturou, které propojí celý obytný soubor. Součástí 
areálu bude i umístění 3 dětských hřišť (mezi objektem A3 a A4, západně od objektu A6 a jižně od 
objektu B1) a umístění hřiště pro mládež (v severozápadní části řešeného území). 
Splněno viz PD venkovní úpravy u objektů C, D, H a I včetně dětského hřiště mezi předzahrádkami 
domů C-D. 
Dětské hřiště mezi předzahrádkami domů A-B a E-F řeší samostatná PD v rámci stavby „Obytného 
souboru Jeremiášova“ – I. a III. etapa. 
Parková úprava v severní části území v návaznosti na izolační zeleň vč. hřiště pro mládež řeší 
samostatná PD v rámci stavby „ Obytného souboru Jeremiášova“ - III. etapa. 

 
 

7) Domy A1-A6 budou mít v 1.NP-4.NP v zásadě obdélný půdorys o max. rozměrech 17,5 m x 40 m, na 
jižní straně zvýrazněný zkosením východní i západní fasády, na severní straně budou domy ukončeny 
pravoúhle odskokem zvýrazněným na západní i východní fasádě předstupujícím rizalitem, s výjimkou 
5.NP, kde bude i na severní straně objektů stejné skosení jako na jižní straně domů, takže bude půdorys 
připomínat protáhlý osmiúhelník. 
Splněno viz PD - archit. část. 

 
 

8) V 1.PP bude na domy (A1-A6) ze západní strany navazovat podzemní prostor o rozměrech max. 19 x 
24m a světlé výšce min. 2,2 m který bude komunikačně propojen s podzemním podlažím domů a bude 
spolu s ním sloužit k umístění zázemí domů (sklepy, technologická zařízení a příslušenství domů) a ke 
garážování automobilů rezidentů. Vjezd do podzemních garáží bude z nových obslužných 2-pruhových 
obousměrných komunikací o šířce 4,8 m umístěných uprostřed mezi objekty A1,2 mezi objekty A3,4 a 
mezi objekty A5,6, napojených do nové ústřední komunikace umístěné v komunikačním bulváru. 
Splněno viz PD pro bytové domy C a D ( II. etapa ) - archit. část a venkovní úpravy. 

 
 

9) Min. vzdálenost zkoseného SV rohu domu A1 od hranice s pozemkem č.parc. 151/427 bude 20 m, 
min. vzdálenost jeho JV zkoseného rohu od hranice budoucí komunikace V94 bude 10,5 m, min. 
vzdálenost mezi podélnými fasádami bytových domů A1-A6 bude 22 m. Min. vzdálenost JZ zkoseného 
rohu domu A6 od hranice území stavby bude 16,5 m, min. vzdálenost jeho zkoseného SZ rohu od hranice 
území stavby bude 32 m. 
Splněno viz PD - zákres do kat. mapy 

 
 

10) Domy A1-A6 budou využívat svažující se konfigurace terénu tak, že 1.PP bude zčásti (u vjezdu do 
garáží) umístěno na terénu a převažující část ve svahu, přičemž úroveň ±0 podlahy 1.NP bude sledovat 
terén v rozsahu od úrovně +347,300 m n.m (u domu A1 a A2), úrovně +347,000 m n.m (u domu A3 a 
A4) do úrovně + 346,700 m n.m (u domu A5 a A6), vše Bpv. Úroveň atiky plochého zastřešení 
jednotlivých domů bude ve vzdálenosti max. 16,10 m nad úrovní ±0 jednotlivých objektů. 
Splněno viz PD pro bytové domy C a D ( I1. etapa) - archit. část. 
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11) Domy B1- B4 budou mít ve všech nadzemních podlažích obdobný půdorys jako domy A1-A6, pouze 
o menších rozměrech – max. 17,5 m x 28 m, půdorys 5.NP bude rovněž na jižní i severní straně zkosený 
do protáhlého osmiúhelníku. 1.PP s garážemi a domovním vybavením je navrženo nejen pod vlastními 
objekty, ale i v celém prostoru mezi podélnými fasádami bytových domů, takže na sebe objekty v zásadě 
v podzemí budou navazovat, komunikačně propojeny budou vždy pouze prostory pod domy s 
meziprostorem navazujícím na západní straně na objekt domu. Vjezdy do podzemních garáží budou 
novými účelovými 2-pruhovými obousměrnými komunikacemi o šířce 4,8 m, umístěnými poblíž 
západních fasád  objektů  B1-B4,  které  budou  napojeny  do  nové  ústřední  komunikace  umístěné 
v komunikačním bulváru. 
Splněno viz PD pro bytové  domy H a I (II. etapa) - archit. část a venkovní úpravy. 

 
 

12) Min. vzdálenost SV zkoseného rohu objektu B1 od hranice území stavby (hranice komunikace V94) 
bude 20,5 m, min. vzdálenost JV zkoseného rohu objektu B1 od hranice území stavby (resp. hranice 
komunikace V94) bude 12,5 m. Min. vzdálenost mezi podélnými fasádami domů B1-B4 bude 25 m. 
Splněno viz PD - zákres do kat. mapy. 

 
 

13) Min. vzdálenost mezi severními fasádami domů B1-B4 a jižními fasádami domů A1-A6 bude 27 m. 
Ústřední prostor bude tvořen páteřní komunikací III. třídy o šířce 6m a délce 270m, napojené na východní 
straně do komunikace V94, která se při západní hranici dotčeného území stavby otočí jižním směrem a 
bude zaústěna do trasy komunikace V93. Podél páteřní komunikace budou umístěna parkovací stání 
v počtu 40 míst pro návštěvníky, z toho 2 pro osoby s omezením schopnosti pohybu a orientace a 
chodníky pro pěší o šířce min. 2,5 m, v zelených pásech bude vysazena zeleň tvořící alej. 
Splněno viz PD - zákres do kat. mapy, PD komunikace - samostatné řízení. 

 
 

14) Domy B1-B4 budou umístěny tak, že jejich podzemní podlaží bude ze severní i z jižní strany ve 
svahu. Úroveň ±0 1.NP bude sledovat tvar terénu a bude klesat od úrovně + 345,750 m n.m (dům B1), 
úrovně +345,550 m n.m. (dům B2), úrovně + 345,350 m n.m. (dům B3) do úrovně + 345,150 m n.m. 
(dům B4), vše BpV. Atika plochého zastřešení nepřesáhne výšku 16,10 m nad úrovní ±0. 
Splněno viz PD pro bytové domy H a I (II. etapa) - archit. část. 

 
 

15) Min. vzdálenost jižní fasády navrhovaného domu B4 od jižní hranice dotčeného území stavby (resp. 
severní hranice budoucí komunikace V93) bude 14 m, min. vzdálenost jižní fasády objektu B1 od této 
hranice bude 36,5 m. 
Splněno viz PD pro bytové domy H a I (II. etapa) – zákres do kat. mapy. 

 
 

16) V 1.-5. NP domů budou umístěny byty velikosti 1+kk až 4+kk s balkony a lodžiemi. Dispozice domů 
je navržena jako trojtrakt chodbového typu se schodištěm u fasády a výtahem. Architektonický výraz 
objektů bude podtržen členitostí okenních otvorů, budou barevně zvýrazněny části fasád. Parter bude 
obložen laminátovými deskami s dřevěným dekorem a tento prvek bude rovněž použit jako vložené pole 
v zábradlích balkónů a lodžií. Součástí stavby budou i úpravy v objektu Billy včetně likvidace stávající 
protihlukové zdi. 
Splněno viz PD - archit. část. 
V rámci vydaného stavebního povolení ze dne 25.4.2016 č.j. P13-16634/2016 na stavbu „Komunikace 
V93 a V94 - 2. etapa“ dojde k odstranění části stávající protihlukové stěny na pozemku parc. č. 151/339 
k.ú. Stodůlky. 

 
 

17) V hromadných garážích bude cca 344 parkovacích stání (z toho 20 pro osoby s omezením pohybu a 
orientace) umístěných oboustranně kolmo na středovou obousměrnou komunikaci. 
Splněno viz PD - archit. část. 
Navýšení na počet 354 je z důvodu možnosti využít o jedno parkovací stání pro byty 1kk, kde je 
požadavek dle vyhlášky č.26/1999 Sb. na 0,5 PS na bytovou jednotku. Tím dojde k vylepšení situace v 
rámci celé lokality u stání rezidentů. V UR je i uvedeno cca tzn. že lze stání oproti UR navýšit. 
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18) Navrhovaný komunikační systém bude tvořen vedle ústřední páteřní komunikace III. třídy zaústěné 
na východě do budoucí komunikace V94 a na jihu do budoucí komunikace V93, komunikacemi IV. třídy 
(samostatné chodníky šířky 2,5 m umisťované podél jižního, východního a části západního okraje 
bytového areálu a chodník umístěný severně od domů A1-A6, které budou vzájemně propojeny ve směru 
JS přes ústřední komunikační bulvár dalšími 5 chodníky šíře 2m) a účelovými komunikacemi tvořícími 
ostatní zpevněné plochy v bytovém areálu (např. příjezdové komunikace ke garážím jednotlivých objektů, 
přístupové cesty ke vchodům jednotlivých domů, apod.) 
Splněno viz PD - archit. část, venkovní úpravy - příjezdové komunikace ke garážím jednotlivých 
objektů, přístupové cesty ke vchodům jednotlivých domů. 
PD komunikace - samostatné řízení. 

 

 
20) Na volných plochách budou provedeny sadové úpravy včetně rozsáhlejších výsadeb v prostoru parku 
v severní části území dotčeného stavbou, kde proběhne zatravnění a výsadba kombinace stromů s velkou 
a malou korunou a keřů. Součástí bude i umístění drobného mobiliáře a architektury (lavičky, odpadkové 
koše, apod.). Dětská hřiště budou v kombinaci maltového povrchu s recyklovanou pryží a budou 
vybavena pískovišti, lanovými prolézačkami a exteriérovými posilovacími stroji. 
Splněno viz PD - venkovní úpravy, dokladová část (souhlas ÚMČ Praha 13-OŽP se sadovými 
úpravami). 

 

 
21) V rámci stavby bude provedeno oplocení předzahrádek. 
Splněno viz PD - venkovní úpravy. 

 
Body 23) – 32) 
Splněno viz PD. 

 
Stavební úřad poznamenává, že v územním rozhodnutí spis. zn. OUR 10221/2014/Bar ze dne 
14.8.2014 v podmínce č. 22, byla stanovena věcná a časová koordinace (zabezpečení výstavby 
občanské vybavenosti): V lokalitě celého rozvojového území Západního Města – „ Řeporyje – sever“ 
bude zabezpečena výstavba občanské vybavenosti tzn. mateřské a základní školy ve funkční ploše VV 
dle ÚPn tak, aby bylo možné její užívání před dokončením výstavby v zastavitelných plochách 
určených pro bydlení. 

 

 
 

 Údaj e  o  dodr žení  tec hni ckých  požada vků  na  st avby  a  obec ných  tec hni ckých  požada vků  
zabe zpeč uj í cí ch  
 bezbar iér ové uží vání st 
aveb.  
Projektová dokumentace stavby byla vypracována v září 2014 v období platnosti vyhlášky hl.m.Prahy 
č. 26/1999 Sb. Dle ustanovení § 85 odst. 1 nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví obecné 
požadavky  na  využívání  území  a  technické  požadavky  na  stavby  v  hlavním  městě  Praze  (PSP), 
v řízeních, kde je k žádosti doložená dokumentace zpracovaná do 30.9.2014 a předložena stavebnímu 
úřadu ve lhůtě do 30.9.2016, se posuzuje podle vyhl. č. 26/1999 Sb. 
V  návrhu  jsou  zapracovány  technické  požadavky  na  stavby  kladené  na  bytové  domy  stanovené 
vyhláškami č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním 
městě Praze, a č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Údaje o bezbariérovém řešení jsou podrobněji popsány souhrnné technické zprávě v části B.2.4 - 
Bezbariérové užívání stavby. 

 

Projektová dokumentace vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu  stanoveným 
vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen OTPP), zejména těmto požadavkům: 
Čl.9 Připojení staveb na pozemní komunikace, odst. (2): 
Je vypořádáno v části B.1.h)1. Napojení na komunikaci a B.4.d) Pěší a cyklistické stezky. 
Čl.10 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu, zejména odst. (1) až (6): 
Je vypořádáno v části  A.4.h) Navrhované kapacity stavby - Tabulce č.2 této zprávy, dále v části B.4.c) 
Doprava v klidu. 
Čl.11 Připojení staveb na sítě a stavby technického vybavení: 
Je vypořádáno v souhrnné technické zprávě, v části B.1.h) Územně technické podmínky. 
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Čl.12 Oplocení pozemků zejména, odst. (2) až (4): 
Oplocení  předzahrádek je  navrženo  z  odvíjeného  poplastovaného  pletiva  s  poplastovanými  sloupky 
zelené barvy. Oplocení odpadních nádob komunálního odpadu a tříděného odpadu je navrženo z 
ocelových rámů s výplní dřevěnými hranoly usazených mezi ocelové sloupky. Žádné z navržených 
oplocení nepřesáhne stanovenou max. výšku 2,0 m nad přilehlým terénem. 

 
Čl.13 Vliv staveb na životní prostředí: 
Je vypořádáno v souhrnné technické zprávě, v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana. 
Čl.14 Staveniště a zařízení staveniště: 
Zařízení staveniště bude situováno na pozemcích vlastníka. Proti vstupu nepovolaných osob bude zřízeno 
staveništní oplocení. Vjezd na staveniště bude umožněn po staveništní komunikaci připojené přímo z 
ulice Jeremiášova. Řešení je podrobně popsáno v části B.8 - Zásady organizace výstavby a v části D.2.4 - 
Objekty zařízení staveniště. 
Čl.15 Základní požadavky: 
Soulad stavby s požadavky tohoto ustanovení vychází z celkového komplexního návrhu stavebních a 
inženýrských objektů. Jednotlivé požadavky jsou podrobně rozepsány jak v průvodní a souhrnné 
technické zprávě, tak v jednotlivých částech projektové dokumentace. Všechny projektové části byly 
zpracovány buď přímo autorizovanými osobami, nebo pod jejich přímou supervizí. 
Čl.16 Mechanická odolnost a stabilita: 
Soulad je prokázán předloženou PD, zpracovanou oprávněnými autorizovanými osobami. Informace o 
mechanické odolnosti a stabilitě jsou uvedeny v části B.2.6.c) a podrobně je řešeno v části D.1.2. 
Stavebně konstrukční řešení u každého z objektů. 
Čl.17-21 Požární odolnost: 
Soulad je prokázán předloženou PD, zpracovanou oprávněnými autorizovanými osobami. Stručné shrnutí 
je uvedeno v části B.2.8 a podrobně je řešeno v části D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení u každého z 
objektů. 
Čl.22 Všeobecné požadavky: 
Soulad je prokázán v PD v části D.1.1.  Architektonicko-stavební řešení u každého z objektů. Stavby jsou 
navrženy 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. Světlé 
výšky obytných a pobytových místností jsou navrženy větší nebo rovny 2,60 m. Byty jsou vybaveny 
požadovaným počtem sociálních zařízení a návrh staveb respektuje ochranu proti radonu. 
Čl.23,24 Vnitřní prostředí staveb, Proslunění: 
Projekt je zpracován tak, aby návrh všech činitelů ovlivňujících kvalitu prostředí ve vnitřních prostorech 
budov, zejména denního, umělého případně sdruženého osvětlení, proslunění, vytápění, větrání a ochrany 
proti hluku, byl ve vzájemných souvislostech, včetně případného vlivu na stávající zástavbu, s cílem 
dosažení podmínek pohody vnitřního prostředí, v souladu s normovými hodnotami s co nejmenšími 
nároky na spotřebovanou energii. 
Čl.25 Ochrana proti hluku a vibracím: 
Projektem navržené  konstrukce  a  skladby  vyhovují  požadavkům na  jejich  neprůzvučnost.  Navržené 
konstrukce a výrobky poskytují dostatečnou ochranu proti hluku pro jednotlivé byty a jejich akusticky 
chráněné prostory (obytné místnosti). Veškeré stacionární zdroje hluku budou do stavby zabudovány dle 
požadavků definovaných v projektu a s dodržením technologických postupů (jedná se především o 
zařízení pro větrání a výtahy). Akustické studie tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace. 
Čl.26 Bezpečnost při provádění staveb: 
Bezpečnost při užívání i provádění se řídí obecně platnými vyhláškami a předpisy. 
Dodatek 01 průvodní zprávy str. 3/5. Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 
k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo 
v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 
Hlavní domovní komunikace umožní přepravu předmětů rozměrů 1950/1950/800 mm. 
K projektu byl zpracován plán BOZP. 
Čl.27 Zvláštní požadavky: 
Požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou 
popsány v souhrnné technické zprávě, v části B.2.4 - Bezbariérové užívání stavby a jsou zohledněny v 
komplexním návrhu všech částí projektové dokumentace. 
Řešení civilní ochrany je uvedeno v souhrnné technické zprávě, v části B.7 – Ochrana obyvatelstva a 
podrobněji pak v části D.1.5 - Ochrana obyvatelstva ukrytím  dotčených stavebních objektů. 
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Čl.28 Energetická hospodárnost: 
Na stavbu byl  odbornou osobou s  příslušným oprávněním zpracován  Průkaz energetické náročnosti 
budovy (PENB) - samostatná část E.5. Shrnutí je uvedeno v souhrnné technické zprávě, v části B.2.9.b) 
Energetická náročnost stavby. Všechny bytové domy jsou navrženy v energetické třídě náročnosti B. 

 

 
 

Čl.30-42 Oddíl 1 - stavební konstrukce: 
Soulad je prokázán projektovou dokumentací zpracovanou autorizovanými osobami podle zvláštního 
právního předpisu. Zakládání staveb je podrobně popsáno v části D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení. 
Informace stěnách a příčkách a stropech jsou obsaženy v částech D.1.1 - Architektonicky stavební řešení a 
D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení. Podlahy, povrchy stěn a stropů, schodiště a šikmé rampy, střechy 
výplně otvorů, zábradlí, výtahy, výtahové, instalační a větrací šachty, předsazené části stavby a lodžie 
jsou obsaženy v části D.1.1 - Architektonicky stavební řešení a částečně i D.1.2 - Stavebně konstrukční 
řešení. Komíny a kouřovody ani shozy pro odpad se v bytových domech nenacházejí. 
Podlahy jsou navrženy požadovanou protiskluznou úpravou povrchu, v CHÚC s nulovým indexem šíření 
plamene. Návrh schodišť splňuje normové hodnoty, schodiště jsou osvětlena a větrána. Střechy mají 
zajištěný přístup ze společného prostoru. Střešní konstrukce splňuje technické vlastnosti dané normovými 
hodnotami. Výplně otvorů splňují normové požadavky na tepelně-technické a akustické vlastnosti. Hlavní 
vstupy do bytů jsou navrženy o světlé šířce min. 800 mm. Všechny pochozí plochy stavby, na nichž hrozí 
nebezpečí pádu osob, budou opatřeny zábradlím splňujícím normové hodnoty, na střeše bude instalován 
certifikovaný systém proti pádu osob. Výtahové šachty v každém z objektů jsou navrženy jako zdvojená 
konstrukce s vloženou izolací proti hluku a vibracím, současně s tepelně-izolačními vlastnostmi. Výtahy 
jsou navrženy pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Čl.43-45 Technická zařízení 
Navrhované objekty budou napojeny na veřejné sítě technické infrastruktury (dešťová a splašková 
kanalizace, vodovod, horkovod, NN, a sdělovací kabely. Objekty nebudou plynofikovány. Informace jsou 
uvedeny v STZ, části B.1.h) Územně technické podmínky a v jednotlivých příslušných částech PD. 
Čl.47 Ochrana před bleskem 
Soulad je prokázán projektovou dokumentací, částí D.1.4.4 El. silnoproud (vč. osvětlení) + Ochrana před 
bleskem - hromosvod. Objekty bytových domů budou opatřeny ochranou před bleskem s aktivními jímači 
(na každém domě 1ks). 
Čl.48 Vzduchotechnická zařízení 
Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby zajistila parametry vnitřního prostředí větraných 
prostorů domu při dodržení příslušných hodnot hluku a vibrací a nedocházelo jím (ani rozvody) k šíření 
požáru a jeho zplodin. Všechna strojní zařízení vzduchotechniky jsou umístěna uvnitř objektu na plášti 
budovy a na střeše jsou umístěny pouze nasávací a výfukové mřížky a větrací hlavice. 
Čl.49 Vytápění 
Bytový dům bude napojen na horkovod z nedaleké kotelny LOK3 - Pražské teplárenské. V každém 
objektu je samostatná výměníková/předávací stanice pro vytápění objektu a ohřevu teplé vody. Systém 
vytápění objektu je horkovodní/ústřední, v bytech ukončenými deskovými topnými tělesy v kombinaci s 
konvektory (s ventilátory). 
Čl.50 Stavby pro bydlení a individuální rekreaci 
Stavba je navržena v souladu s požadavky tohoto ustanovení. Praní a sušení prádla bude zajištěno v rámci 
jednotlivých bytů. Domy budou vybaveny prostory pro úklid společných částí domy a pro ukládání 
kočárků  a  sportovních  potřeb.  Prostory  schodišť  mají  navrženo  denní  osvětlení.  Před  objekty  jsou 
vymezeny plochy pro umístění sběrných nádob na komunální odpad. 
Čl.56 Garáže 
Navržená  světlá  výška  garáží  splňuje  požadavky  OTPP  na  min.  světlou  výšku  2,10  m.  Rozměry 
jednotlivých stání splňují normové rozměry. Prostory garáží budou nuceně větrány a budou vybaveny 
označením únikových cest. 

 

 
 

 Požada vky  st anovi l y  t yt o  
or gány:  

 

 Odbor ži vot ní ho prost ředí ÚM Č Praha 13  
- požadavek  týkající  se  odpadového  hospodářství  byl  zapracován  do  podmínky  č.  9  stavebního 
povolení 
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 Hygi eni cká st anice hl . m.  
Prahy  

- požadavek č. 1  týkající  se  předložení protokolu z měření hluku z provozu stacionárních 
zdrojů  hluku a z vlastního provozu byl zapracován do podmínky č. 9 stavebního povolení 

- požadavek  č.  2  týkající  se  předložení  protokolu  o  provedeném  rozboru  písku  v pískovištích 
venkovních hracích ploch byl zapracován do podmínky č. 9 stavebního povolení 

 
Další požadavky stanovené ÚMČ Praha 13-vodoprávní úřad, ÚMČ Praha 13-DOP, MHMP-OPP a HZ 
hl.m. byly zapracovány do projektové dokumentace. 

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

 

 
 

Popis stavby: 
Bytové domy 
Výstavba povolované II. etapy navazuje na I. etapu a předchází III. etapě v rámci stavby „ Obytný 
soubor Jeremiášova “. 
Ve II. etapě se navrhuje výstavba 4 bytových domů z celkových 10 bytových domů budovaných postupně 
ve třech etapách od východní části stavebního pozemku směrem k západní části. Bytové domy jsou 
dvojího typu, A a B. Všechny domy mají 1 podzemní a 5 nadzemních podlaží, jsou zastřešené plochou 
střechou s vegetačním krytem. V prostoru mezi domy jsou navrženy podzemní garáže zastřešené plochou 
střechou s vegetačním krytem, na kterých jsou situovány předzahrádky přízemních bytů. Jednotlivé byty 
jsou ve velikostech 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk. Každý byt obsahuje předsíň, koupelnu, WC (samostatné 
nebo v koupelně), obývací pokoj, kuchyňský kout, balkon nebo terasu, případně komoru a další pokoje. 
Ve společných prostorách se nachází výměníková stanice, posilovací stanice tlaku vody, sklepní kóje, 
kočárkárna, úklidová místnost, ústředna slaboproudu. 

 
 Navr hované k apaci t y  
stavby: Počet bytových 
jednotek: Bytový dům C 
(A3)  - 46 b.j. Bytový dům D 
(A4)  - 46 b.j. Bytový dům I 
(B2)   - 29 b.j. Bytový dům 
H (B3)  - 29 b.j. 
Počet parkovacích stání v objektu: 
Bytový dům C (A3)   - 39 z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených osob 
Bytový dům D (A4) - 39 z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených osob 
Bytový dům I (B2) - 30 z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených osob 
Bytový dům H (B3)   - 30 z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených osob 

 
Počet venkovních parkovacích stání: 16 z toho 0 pro vozidla zdravotně postižených osob. 

 
Venkovní úpravy: 
Kolem domů C, D, I a H jsou navrženy venkovní úpravy, zahrnující vjezdy do garáží (vozovka s 
asfaltovým krytem), chodníky k hlavním vstupům (betonová dlažba), stanoviště pro kontejnery, zelené 
plochy, dětské hřiště a drobnou architekturu. 

 

 
Připojení objektů novostaveb bytových domů A až J (A1-A6 + B1-B4) bude provedeno pomocí nově 
zbudované areálové komunikace (samostatný projekt), připojené na stávající obslužnou komunikaci V93 
OD Billa a OD Makro na pozemku parc. č. 151/427. Tato areálová komunikace včetně páteřních sítí 
technické infrastruktury bude provedena v předstihu před výstavbou bytových domů. 
Současně s navrženými domy bude vytvořeno i 40 nových parkovacích míst pro návštěvníky lokality, 
z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených osob, umístěných po jednom stání v etapě I a III. 
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Projekt areálové komunikace mezi objekty A-F a G-J vč. parkovacích stání na ulici (pro návštěvy) je 
součástí samostatné PD. 
Objekty budou napojeny přípojkami vody, kanalizace a teplovodu na inženýrské sítě, budované v rámci 
celého souboru. Tyto přípojky a síť elektronických komunikací budou realizovány dle výše uvedeného 
územního rozhodnutí. Dle ustanovení § 103 stavebního zákona výše zmíněná technická infrastruktura 
nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 
Veřejné osvětlení, zásobování elektřinou a síť elektronických komunikací budou realizovány dle výše 
uvedeného územního rozhodnutí. 

 
V podrobnostech se odkazuje na projekt stavby. 

 

 
 

 K  ří zení  byl y př edl oženy násl eduj ící dokl ady,  st anovi ska  a  vyj ádř ení :  
- Výpis z OR stavebníka ze dne 25.6.2008 
- Výpis z OR zástupce stavebníka  ze dne 25.6.2008 
- Pověření pro Ing. Háčka ze dne 11.8.2015 
- Vlastnictví pozemků bylo osvědčeno výpisy údajů z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha - 

město ke dni 4.2.2016 LV č. 11811 (vlastnictví bylo ověřeno dálkovým přístupem do katastru 
nemovitostí) 

- Plná moc stavebníka k zastupování pro CENTRAL GROUP a.s. ze dne 11.8.2015 
- Plná moc účastníka pana Borunova pro pana Meliksetyana ze dne 11.4.2016 
- Stanovisko Hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí,   č.j. 

MHMP 2115946/2015 , ze dne 11.12.2015 
- Stanovisko Hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravních agend,   č.j 

MHMP – 1925913/2015/ODA-O4/Dů , ze dne 5.11.2015 
- Stanovisko Hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče, č.j. 

MHMP 1978932/2015 , ze dne 13.11.2015 
- Stanovisko Hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor “ Kancelář ředitele 

Magistrátu“ , č.j. MHMP 2054924/2015 , ze dne 30.11.2015 
- Stanovisko Městské části Prahy 13, Odbor životního prostředí, značka OŽP/P13 –56542/2015/Nep, 

ze dne 18.12.2015 
- Stanovisko Městské části Prahy 13, Odbor dopravy, zn. P13-53631/2015/Jr, ze dne 19.11.2015 
- Vyjádření Městské části Prahy 13, Odbor životního prostředí, zn.OŽP/P13-10014/2016/Nep ze dne 

1.3.2016 
- Závazné stanovisko ÚMČ Praha 13-STAV zn.VYS56541/2015/Ho ze dne 31.12.2015 
- Souhlas ÚMČ Praha 13-STAV ze dne 13.4.2016 a ze dne 15.9.2016 
- Stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy,  č.j. HSHMP 25368/2016 ze dne 8.9.2016 
- Stanovisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, č.j. HSAA–13628-3/2015, ze dne 

20.11.2015, č.j. HSAA-1558-3/2016 ze dne 17.2.2016 a č.j. HSAA-6849-3/2016 ze dne 23.6.2016 
- Stanovisko POLICIE ČR, Krajské ředitelství hl.m. Prahy, Odbor služby dopravní policie , č.j.KRPA- 

329911-2/ČJ-2015-0000DŽ, ze dne 26.11.2015 
- Technické stanovisko Technická správa komunikací hl.m. Prahy, č.j.TSK/05137/16/5400/Ve, ze dne 

17.03.2016 
- Koordinační vyjádření TSK hl.m.Prahy zn.452/16/5600/Pa ze dne 8.3.2016 
- Závazné stanovisko Státní energetické inspekce zn.SEI/386/2/16/10.101/Ju ze dne 15.3.2016 
- Závazné stanovisko Státní energetické inspekce zn.SEI/386/1/16/10.101/Ju ze dne 14.3.2016 
- Závazné stanovisko Státní energetické inspekce zn.SEI/386/7/16/10.101/Ju ze dne 21.3.2016 
- Vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, značka 4389/15/2/02 ze dne 1.12.2015 
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.PVK64592/OTPČ/15 ze dne 13.11.2015 
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.PVK20486/OTPČ/16 ze dne 13.4.2016 
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.PVK20479/OTPČ/16 ze dne 13.4.2016 
- Vyjádření Pražské vodovody a kanalizace a.s. zn.PVK20481/OTPČ/16 ze dne 13.4.2016 
- Vyjádření Pražské teplárenské, zn. ZAR/317/2016 ze dne 2.2.2016 
- Vyjádření Pražská plynárenská Distribuce a.s.  zn.4030/Ma/OSDS/2015 ze dne 13.11.2015 
- Vyjádření Veolia Energie Praha a.s., zn. VEPA-0023-07-1-2016, ze dne 22.8.2016 
- Vyjádření PREdistribuce, a.s., zn.: 300028550, ze dne 12.11.2015 
- Stanovisko Povodí Vltavy, zn.: 47708/2015 - 263, ze dne 14.9.2015 
- Stanovisko Eltodo-Citelum, s.r.o., zn.: VPD_2016_1498, ze dne 12.7.2016 
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- Stanovisko NIPI, zn.: 110150206(110313), ze dne 8.11.2015 
- Stanovisko Ropid, zn.: OPD/463/15/cis, ze dne 18.8.2015 
- Stanovisko Lesy hl.m. Prahy, zn.: 1125/15, ze dne 9.11.2015 
- Stanovisko Dopravní podnik hl.m. Prahy, zn.: 100130/33Z1389/1593, ze dne 31.8.2015 
- Vyjádření ČEPS a.s.zn. 0000009499 ze dne 13.8.2015 
- Vyjádření Český Aeroholding a.s. ze dne 21.8.2015 
- Vyjádření ěské Radiokomunikace a.s. zn.UPTS/OS/121516/2015 ze dne 4.11.2015 
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. zn.0100453518 ze dne 13.8.2015 
- Vyjádření SITEL s.r.o. zn.1111503578 ze dne 13.8.2015 
- Vyjádření Telia Sonera zn.1311502079 ze dne 13.8.2015 
- Vyjádření SUPTel a.s. ze dne 18.8.2015 
- Vyjádření CentroNet a.s.- zn.533/2015 ze dne 13.8.2015 
- Razítko Letiště Praha ze dne 21.8.2015 
- Razítko Eltodo-Citelum, s.r.o., č.j..:0960/16 ze dne 24.3.2016 
- Razítko KOLEKTORY Praha a.s. ze dne 26.8.2015 
- Razítko Dopravní podnik hl.m.Prahy ze dne 25.8.2015 
- Razítko MO-SEM Praha ze dne 19.8.2015 
- Razítko TSK ze dne 19.8.2014 
- Razítko Ministerstva vnitra ze dne 19.8.2015 
- Razítko ČD Telematika a.s. ze dne 13.8.2015 

 

 
 

Projektovou dokumentaci vypracovali: 
Architektonicko-stavební řešení: 
CENTRAL GROUP a.s., Ing. Petr Šácha, ČKAIT: č.a. 0000252, obor: IP00 
(spoluzpracovatelé: Ing. Milan Semrád, Ing. Martin Kubík, Ing. Jan Prokop) 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: 
První statická s.r.o., Ing. Pavel Přikryl, ČKAIT: č.a. 0008140 obor: IS00 
První statická s.r.o., Ing. Radek Šťastný Ph.D., ČKAIT: č.a. 0011255 obor: IS00 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení (dále jen PBŘ): 
PPS Liberec, Ing. Jiří Mečíř, ČKAIT: č.a. 0500763, obor: IH00 
(spoluzpracovatelé:. Martin Halmich) 
D.1.4.1 Zdravotní technika – kanalizace a vodovod (dále jen ZTI): 
Ing. Jan Kocourek, ČKAIT: č.a. 0009002, obor: IE01, 
(spoluzpracovatel: Jitka Bratršovská) 
D.1.4.2 vytápění (dále jen ÚT): 
CENTRAL GROUP a.s., Ing. Dagmar Tkadlecová, ČKAIT: č.a. 0004155, obor: TE01 
D.1.4.3 Vzduchotechnika (dále jen VZT): 
CENTRAL GROUP a.s., Jan Červinka, ČKAIT: č.a. 0012195, obor: TE01, 
D.2.1.Venkovní úpravy: 
CENTRAL GROUP a.s.,Ing. Zdeněk Tesař, ČKAIT:č.a.0012736, obor: Dopravních staveb 

 
 
 

 Dal ší podkl ady:  
- Akustická studie - ke stupni DSP (Akustika Praha) 
- Studie hluku ze stavební činnosti - ke stupni DSP (Akustika Praha) 
- Studie oslunění a denního osvětlení – Ing. Šárka Svobodová (zak.č.:15038) 
- Stanovení radonového indexu pozemku – Terratec s.r.o., RNDr. Robert Votoček, (09/2006) 
- Inženýrsko-geologický průzkum – JK envi s.r.o., Mgr. Voltr (02/2012) 
- Hydrologický průzkum – JK envi s.r.o., Ing. Král, Mgr. Voltr (02/2012) 
- Korozní měření – Inset s.r.o., Pavel Janek, RNDr. Oldřich Levý (zak.č.:1502049000) 
- Stanovení  hlavních  zásad  řešení  ochrany  stavby  před  korozními  vlivy  bludných  proudů  pro 

dokumentaci ke stavebnímu povolení – JEKU s.r.o. (zak.č. 15-B-095) 
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Stavební   úřad   zajistil   vzájemný   soulad   předložených   závazných   stanovisek   dotčených   orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

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

 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 
 

Odbor  stavební  Úřadu  MČ  Praha  13  v řízení  zajistil  úplnost  podkladů  pro  rozhodnutí  a  umožnil 
účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim. 
K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad záměru žadatele s územním 
rozhodnutím ve znění jeho pozdější změny, obecnými technickými požadavky na výstavbu a na užívání 
staveb osobami těžce pohybově postiženými, přezkoumal požadavky k ochraně zdraví a životního 
prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů. 
Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy a současně nebyly shledány 
důvody, které by bránily povolení stavby, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za 
použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

 
 

 Sta vební kovi a doda vateli  se  při 
pomí ná:  
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
-Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
- Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. 
- Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto stavebního povolení. 
- Odpady ze stavby budou zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny způsobem stanoveným 
zákonem č.  185/2001 Sb., o odpadech. 
- Na území hl.m. Prahy upravuje problematiku stavebního odpadu § 11 obecně závazné vyhlášky hl.m. 
Prahy č. 21/2005 Sb. hl.m. Prahy o nakládání se stavebním materiálem. 
- Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby a podzemních vedení 
dotčených inženýrských sítí odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem. 
- O průběhu stavby je třeba vést stavební deník nebo jednoduchý záznam. 
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
- Stavebník    je  povinen  respektovat    podmínky    stanovené  ve stanoviscích vyjádřeních dotčených 
orgánů a ve vyjádření správců inženýrských sítí  a  oznámit  jim  zahájení  prací. Stavební 
mechanismy nesmí být zásadně používány, kde to některý ze správců poduličních sítí  výslovně 
zakázal. 
- Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební 
práce  přizpůsobeny  skutečnému  stavu.  Způsob  event.  úprav nebo  přeložení  těchto vedení  musí  být 
projednán s příslušným správcem sítě. 
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- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů a dle nařízení vlády ČR č-272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
- Při provádění stavby musí být případná manipulace se   závadnými látkami prováděna tak, aby bylo 
zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními 
nebo srážkovými vodami. 
- Po celou dobu stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací. 
- Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup ke všem objektům v dotčené oblasti a příjezd min. pro 
pohotovostní vozidla a vozidla dopravní obsluhy. 
- Budou respektována ochrana podzemního vedení elektronických komunikací, výkopové práce v jejich 
ochranném pásmu budou prováděny ručně bez použití mechanizace. 
- Bude zajištěna ochrana odkrytých kabelů elektronických komunikací před poškozením, nad kabely bude 
zachováno stávající nadloží. 
- Budou po dobu stavebních prací používány výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují 
příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 
- Budou při manipulaci s prašným materiálem aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí 
prachem. 
- Bude před výjezdem nákladních aut ze staveniště zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. 
Pokud dojde v průběhu výstavby ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně musí být 
provedeno jejich očištění prostředky nebo na náklady stavebníka. 
- Stavebník  podá  žádost  o  kolaudační  souhlas,  ve  které  uvede  identifikační  údaje  o  stavbě  a 
předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná 
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. 
- Před vydáním kolaudačního souhlasu je třeba prokázat splnění normových požadavků na vzduchovou a 
kročejovou neprůzvučnost dělících konstrukcí, a to měřením provedeném na hotové stavbě. 
- Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. 
- Stavba může být užívána až po vydání kolaudačního souhlasu. 

 
 
 

 P oučení účast 
níků:  

 

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

 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
 
 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 

Ing. Tomáš Círus v. r. 
vedoucí odboru stavebního 

 

 
 

Za správnost vyhotovení: Dana Šoupalová 
 
 
 
 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve 
výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 10000 Kč, celkem 20000 Kč byl zaplacen. 
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Obdrží: 
Účastníci  řízení 
1. CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., zast. CENTRAL GROUP a.s., IDDS: z5hat5d 

sídlo: Na strži č.p. 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle 
2. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq 

sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7 
3. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

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

 

 

 
 

č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4 
 

 
Dotčené orgány 
11. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 

sídlo: Štefánikova č.p. 247/17, 150 00 Praha 5-Smíchov 
12. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, Nové Město, 120 00 Praha 2 
13. MHMP - OCP, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Jungmannova č.p. 29/19, 110 00 Praha 1-Nové Město 
14. MHMP-RED, oddělení krizového managementu, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
15. ÚMČ Praha 13 - vodoprávní úřad, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
16. ÚMČ Praha 13 - DOP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
17. ÚMČ Praha 13 - OŽP, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00  Praha 58 
18. Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Hlavní město Prahu, IDDS: hq2aev4 

sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, Nové Město, 120 00 Praha 2 
19. MHMP-OPP, IDDS: 48ia97h 

sídlo: Jungmannova č.p. 29/35, 111 21 Praha 1-Nové Město 
 

Na vědomí 
20. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

sídlo: Pařížská č.p. 67/11, Josefov, 110 00  Praha 1 
21. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město 
22. ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 

sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411 
23. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9 

sídlo: Nad Elektrárnou č.p. 1526/45, 106 00  Praha 10 
24. CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o., IDDS: g4wqc9w 

sídlo: Na strži č.p. 1702/65, 140 00 Praha 4-Nusle 
25. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, evidence UR, IDDS: 
c2zmahu 

sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 
26. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

sídlo: Žatecká č.p. 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 
27. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 



 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor stavební 
Oddělení výstavby 

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 
 

SPIS. ZN.: VYS 22642/2016/DŠ 
Č.J.: P13-40677/2016 
ARCHIV : BDJanského-Rsp 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
FAX: 
E-MAIL: 

Dana Šoupalová 
235 011 303 
235 011 438 
SoupalovaD@p13.mepnet.cz 

 

V Praze dne 19.10.2016 
 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 
 

Výrokováčást: 
 

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

 

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

 

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

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

 
 
 
 

na stavbu: 
 
 

v rámci stavby: 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 
 
 

Bytový dům, venkovní úpravy včetně zařízení staveniště 

 

 
„ Novostavba bytového domu Janského 2257/12“ 

Praha 5, při ulici Janského a Klausova 
 
 

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

 
 

Stavba obsahuje: 
- bytový dům 
- venkovní úpravy 
- zařízení staveniště 

mailto:SoupalovaD@p13.mepnet.cz
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Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost 

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

 
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

 
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Doklad o oprávnění stavebního podnikatele k 

provádění  stavebních  nebo  montážních  prací  předloží  stavebník  stavebnímu  úřadu   nejméně 
15 dnů před zahájením stavebních prací. 

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

a) po vytyčení prostorové polohy stavby 
b) před zahájením výkopových prací 
c) po dokončení hrubé spodní stavby 
d) po dokončení hrubé stavby 
e) po dokončení hrubých rozvodů instalace a osazení výplní fasádních otvorů 

 
5. Stavba bude dokončena do 31.12.2018. 

 
6. Stavebník předloží stavebnímu úřadu ke konečnému odsouhlasení vzorky barev, popřípadě 

materiálů, které budou použity pro nátěry omítek  budov a oznámí 10 dní  předem termín 
zahájení  provádění nátěrů fasád. 

 
7. Stavba bude věcně a časově koordinována se stavbami komunikací a inženýrských sítí v rámci 

stavby„ Novostavba bytového domu Janského 2257/12“, tak, aby tyto stavby podmiňující užívání 
povolované stavby byly dokončeny před vydáním kolaudačního souhlasu pro povolovanou stavbu. 

 
8. Bude  zabezpečena  věcná,  časová  i  technická  koordinace  povolované  stavby   se  stavbou 

podle předepsané koordinace TSK hl. m. Praha, č.akce:.2010-1025-02973 KLAUSOVA 2541, 
optické připojení objektu P13. 

 
9. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas 

nebo při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník kromě dokladů stanovených § 122 odst. 1 
stavebního  zákona a částí B přílohy č.12 k vyhlášce č.503/2006 Sb., dále předloží: 
• doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné 
• potvrzení o předání dokumentace polohopisného a výškového zaměření stavby ve výškovém 

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

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

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

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

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

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

Odůvodnění: 
 

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

 
 

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

 
 
 
 

 Při st anove ní okruhu účastní ků ří zení vy cházel st ave bní  úřad  z t 
éto úvahy:  

 

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

 

 
 

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

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

 

Stavebník: Doručeně do vlastních rukou 
 

 
 

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

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

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

 
 

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

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

 

Právo odpovídající věcnému břemenu na pozemku stavby: Doručeně do vlastních rukou 
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Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu a podle ust. § 109 písmeno e), f) 
stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených 
vlivem záměru v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona 

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

 

 
 

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

 
 

 Vypoř ádání s návr hy a nám it kam i účast níků: Ve stanovené lhůtě uplatnili účastníci 
řízení: 

 

 
 

A) Jedná se o  ot ázky,  kt eré byl y ře šeny  v  rám ci  územ 
ní ho  ří ze ní  .  

 Rozhodnutí   o  um íst ění  stavby  vym ezuj e  st avební  pozem ek,  um i sť uj e  navrhovanou  st 
avbu,  st anoví  její  
 druh a účel , podm í nky pro j ejí um í st ění , pro  z pracování  pr ojektové  dokum ent ace pro v 
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nfrast rukt uru.  
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Námitkyspočívajív: 
1.Stavba, o jejíž stavební povolení bylo v rámci řízení požádáno, je v rozporu s vydaným územním 
rozhodnutím o umístění stavby sp. zn. OUR 54459/2011/Bar, č.j. P13-28495/2012. Toto rozhodnutí o 
umístění stavby v bodě 2. podmínek pro umístění a projektovou přípravu stavby stanoví, že hmota 
bytového domu bude tvořena tak, že v nejvyšší části bude mít bytový dům sedm podlaží, a dvě z těchto 
podlaží mají být podzemní. Projekt předložený v rámci stavebního řízení však počítá se dvěma 
podzemními podlažími a sedmi podlažími nadzemními, celkově tedy s podlažími devíti. Zde tedy dochází 
k překročení vydaného územního povolení, které nikde s devíti podlažími neoperuje. V návaznosti na tyto 
skutečnosti tedy namítám nesoulad s vydaným územním rozhodnutím a požaduji, aby stavební úřad 
limity stanovené ve výroku územního rozhodnutí dodržel. 

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

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

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

 
 Dál e  se  pak st ave bní  úřad námi t kami  nez abývá, neboť t yto  mo hly být  upl atněny v úze mní m  
ří zení . Stavební úřad konstatuje, že se souladem s podmínkami územního rozhodnutí podrobně 
zabýval v části odůvodnění na str.10-13 tohoto rozhodnutí. 

 
4.Dopravní situace po dokončení stavby - umístěním dalšího bytového domu v oblasti dojde k dalšímu 
zhoršení dopravní situace v jihovýchodním cípu sídliště Velká Ohrada. Investor počítá s vybudováním 
podzemních parkovišť pro uživatele bytového domu. Vedle toho mají vzniknout parkovací místa u 
krajnice vozovky, avšak ta „vznikají" na místech, kde v současnosti již vozidla parkují. Ve spojení s 
umístěním nebytových prostor v domě, které budou vyžadovat další parkovací místa jak pro jejich 
zaměstnance, tak pro klienty, hosty nebo zákazníky, tak v žádném případě nedojde ke zlepšení situace s 
parkovacími místy v oblasti, ale k jejímu výraznému zhoršení. S ohledem na to požaduji, aby při 
posouzení počtu parkovacích míst byly uvedené skutečnosti vzaty v úvahu a byla přijata opatření (např. s 
ohledem na kolaudovaný účel nebytových prostor), který by omezil další nárůst dopravy a tím i potřeby 
parkovacích míst v oblasti. 
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Stavební úřad konstatuje, že návrh dopravy v klidu je v souladu s podmínkou územního rozhodnutí, 
stanovený na základě výpočtu dle vyhl. č. 26/1999 Sb. hl.m.Prahy. 

 
Dočasné zrušení parkovacích stání na jižní straně komunikace Janského, bude dle dohody stavebníka 
s Úřadem   městské   části   P13   kompenzováno   výstavbou   19   nových   trvalých   parkovacích   stání 
v komunikaci Janského na pozemku p.č. 2342/322 a to již od počátku výstavby. 
 Dál e  se  pak  st ave bní  úřad námi t kami  nez abývá,  neboť t yto  mohly  být  upl atněny  v  
úze mní m ří zení .  

 

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

 

 
 

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

 
 St avební úřad se námi tkou nez abývá, neboť t at o mohl a být upl at něna v  
územním říze ní .  

 

6.Oslunění okolních objektů - investor při přípravě dokumentace zpracoval studii oslunění bytového 
domu, na základě které došlo k vyčlenění nedostatečně osluněných prostor v domě a tyto prostory budou 
kolaudovány jako prostory nebytové. Studie ani dokumentace však neřeší dopady na oslunění prostor ve 
stávající zástavbě. Zejména bytů v nižších podlažích se výstavba bytového domu o navržené dispozici 
dotkne významně. Uvedené byty jsou navíc situovány tak, že novostavba zastíní hlavní obytné části 
těchto bytů - obývací pokoje, kuchyně, lodžie. S ohledem na to požaduji, aby investor vypracoval studii, 
která se bude zabývat dopady výstavby domu na oslunění okolních objektů a dodržení norem na oslunění 
obytných prostor 

 
7.Dokumentace pro stavební povoleni dále nesplňuje obecné technické požadavky na výstavbu, které jsou 
zakotveny ve vyhlášce hlavního města Prahy č. 26/1999 Sb. HMP o obecných technických požadavcích 
na výstavbu v hlavním městě Praze, neboť Studií proslunění zpracovanou Ing. Luborem Kopačkou, 
Dražetická 857, Praha 8 Ďáblice v červenci 2015 nebylo prokázáno splnění požadavků na denní osvětlení 
a oslunění a na zachování pohody bydlení na stavbu č.p. 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, která 
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je součástí pozemků parc. č. 2342/185, 2342/186, 2342/187, 2342/188, 2342/189, 2342/190 a 2342/191. 
Není tak pravdou, že byly dodrženy požadované parametry proslunění. Studie předložená stavebníkem se 
totiž zabývá pouze osluněností bytových jednotek v rámci nového obytného domu, nikoliv však 
osluněností bytových jednotek okolních již postavených domů, kdy je zcela nepochybné, že zejména 
bytové jednotky umístěné v nižších nadzemních podlažích budou novostavbou zastíněny a jejich 
vlastníkům se tak sníží pohoda bydlení, jelikož dotčené místnosti budou zastíněny. Pokud se jedná o mou 
bytovou jednotku, která se nachází ve druhém nadzemním podlaží, budu na svých právech co do zastínění 
zcela nepochybně přímo dotčena, neboť na této straně máme umístěn kromě kuchyně i obývací pokoj, 
kde trávíme převážnou část dne. Studie proslunění předložená stavebníkem neprokázala opak. Lze 
předpokládat, že většina ostatních dotčených vlastníků bytových jednotek v domě č .p. 2234, 2235, 2236, 
2237, 2238, 2239, 2240, který je součástí pozemků parc. č. 2342/185, 2342/186, 2342/187, 2342/188, 
2342/189. 2342/190 a 2342/191 bude přímo dotčena shodným způsobem. 

 
Stavební úřad konstatuje, že vypracování studie, která by se zabývala dopady výstavby domu na oslunění 
okolních objektů a dodržení norem na oslunění obytných prostor, by bylo nadbytečné, neboť umístění 
stavby bylo navrženo v souladu s čl. 8 vyhl. č. 26/1999 Sb. hl.m.Prahy včetně respektování požadavků 
ČSN a za soulad zodpovídá autorizovaný projektant. 
 St avební úřad se  námi tkou nez abývá,  neboť t at o  mohl a být  upl at něna  v  
územním říze ní . Požadavek na zpracování studie oslunění měl být uplatněn v 
územním řízení. 

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

 
Stavební úřad konstatuje, že napojení objektu na splaškovou kanalizaci 2 stávajícími přípojkami je 
řešeno v rámci územního řízení, ke kterému byla předložena vyjádření  PVS a.s. a PVK a.s. 
 St avební úřad se námi tkou nez abývá, neboť t at o mohl a být upl at něna v  
územním říze ní .  
Vlastník kanalizace souhlasil s napojením nově umisťovaného objektu – tzn. odsouhlasil kapacitu. 

 
 

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

 
Stavební úřad konstatuje, že pro územní řízení bylo vydáno stanovisko HS hl.m. Prahy dne 25.1.2011 
pod č.j.HSHMP/440/2011/Z.HK/M. 
 St avební úřad se s námit kou nez abýv á, neboť tat o mohl a být  upl atněna v  úze 
mní m ří zení .  

 

10.Zhoršení životního prostředí nejen po dobu trvání stavby. 
 

11. Zvýšení koncentrace lidí na malém prostoru. 
 

12. Zhoršené parkování. 
 

13. Zvýšení prašnosti a hlučnosti v celé oblasti. 

14.Zvýšení exhalátů v sousedství mateřských školek. 

15. Navýšení počtu obyvatel při stávající občanské vybavenosti. 
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16. Snížení komfortu bydlení u obyvatel nižších pater (výhled-prach-exhaláty) 
 

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

Stavební úřad konstatuje, že námitky č.10-17 byly řešeny v rámci předchozích řízení ( podlimitní záměr, 
nepodléhá zjišťovacímu řízení– stanovisko Ministerstva životního prostředí zn.92078/ENV/10 - dokladová 
část ÚR, územní řízení). 
 St avební úřad se t ěmit o námi t kami nezabý vá, neboť t yt o mohly být upl atněny v  
územním  ří ze ní .  

 
 

B)Jde  o  otázky,  týkají cí  se  proj ekt ové  dokum ent ace,  způsobu  provádění  a  uží vání  st avby,  
kdy  jim i  není  

 přím o  dot če no  vl ast nické  práv o  účast ní 
ka říze ní.  
Stavební  úřad  nepřihlédl  k námitkám  účastníků  řízení  týkajícím  se  nesouladu    mezi  rozhodnutím  o 
umístění stavby a projektové dokumentaci pro stavební řízení v části týkající se plochy nebytových prostor 
a námitkám, které zpochybňují vhodnost stavby s ohledem na úroveň hladiny spodní vody pod pozemkem 
dotčeném stavbou, neboť tím nemůže být dotčeno vlastnické právo těchto účastníků řízení, kteří mají toto 
postavení na základě ust. § 109 pís. e). Obsahem vlastnického práva je právo věc držet, právo věc užívat 
a požívat její plody a užitky a právo s věcí nakládat. Z toho vyplývá, že ani charakter budoucího využití 
prostor bytového domu ani hladina spodní vody pod stavebním pozemkem nemůže negativně ovlivnit 
výkon vlastnického práva k bytům v panelových domech, které sousedí se stavebním pozemkem s budoucí 
stavbou bytového domu. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
Nakládání s odpady během výstavby je detailně popsáno v Souhrnné technické zprávě a v části projektové 
dokumentace Zásady organizace výstavby, která byla předložena k posouzení Hygienické stanici hlavního 
města Prahy. 
Prašnost v průběhu výstavby bude řešena dle klimatických podmínek (kropení, plachtování). 

 
C) Jde o ot ázky , t ýkaj ící se uplat ňování soukrom ého  

práv a . 
Námitka spočíváv: 
24.Dále se domnívám, že stavebníkem předložená dohoda o provedení stavby je absolutně neplatným 
právním jednáním ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
neboť není opatřena doložkou hlavního mésta Prahy osvědčující platnost právního jednání hlavního města 
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Prahy. Na stránkách hlavního města Prahy se mi nepodařilo ani dohledat, že by výše uvedená dohoda 
byla schválena Radou hlavního města Prahy, přip. že by tato pravomoc byla svěřena Magistrátu hlavního 
města Prahy. S ohledem na zde uvedené mám tak za to, že stavebník nedoložil platný dokument, který si 
vyžádal ÚMČ Praha 13 ve své výzvě sp. zn. VYS 22643/2016/DŠ, č. j. P13-27159-2016 ze dne 1. 5. 
2016 a dokumentace pro stavební povolení je tak neúplná. 

 
 

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

 
 

Dne 12.10.2016 podala paní Jiřina Boltíková ( vlastník sousedního pozemku a stavby na něm - vlastník 
bytové jednotky v bytovém domě č.p.2237) „ Odvolání “, které SÚ posoudil po obsahové stránce jako 
námitky podané po lhůtě stanovené v oznámení. Charakter námitek se převážně shodoval s námitkami 
uplatněnými ostatními účastníky řízení. 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Podmínka byla splněna – viz DSP, SO 03 Venkovní úpravy 

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

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

Bytový dům - D.1. 1 Architektonicko stavební řešení 
– parkovací stání venkovní  – 20 (z toho 1 pro vozidla zdravotně postižených osob) viz  projektová 
dokumentace pro samostatné řízení – komunikace SO 10 
– větrání garáží – viz SO 01 Bytový dům D.1.4.8 Samočinné odvětrávací zařízení 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Podmínka byla splněna – viz DSP, SO 01 Bytový dům D.1.2. Stavebně-konstrukční řešení a PENB, 
zpracovaný firmou TESPORA profi s.r.o. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Podmínka byla splněna – viz DSP 

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

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

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

 
• konečné materiálové a barevné řešení fasád objektu bytového domu 

 
V souladu s podmínkou bylo řešení předloženo. 

 
• návrh sadových úprav odsouhlasený OŽP ÚMČ Praha 13 

 
V souladu s podmínkou bylo řešení předloženo. 

 
 

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

 

 
 

Stavební úřad posoudil soulad stavby s obecnými technickými požadavky na výstavbu 
stanovenými vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu 
vhlavním 
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městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. o OTPP), se závěrem, že stavba je s touto 
vyhláškou v souladu, zejména s: 
čl. 8 odst. 1, neboť vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního 
prostředí, hygienické ochrany, požární ochrany, bezpečnosti, požadavky na denní osvětlení a oslunění a 
na zachování pohody bydlení; splnění požadavků na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody 
bydlení bylo zkoumáno a prokázáno ve studii proslunění a denního osvětlení, zpracovaných Ing. Luborem 
Kopačkou, Dražetická 857, Praha 8 - Ďáblice v červenci 2015 a v srpnu 2016 
čl. 8 odst. 8 umístěna tak, že vzdálenost okraje vozovky bude větší než 3 m od průčelí budovy s okny 
obytných místností; 
čl. 10, odst. 3, neboť doprava v klidu odpovídá velikosti, funkci i poloze stavby v rámci hl. m. Prahy. 
Bilance dopravy v klidu je uvedena v kapitole B.4 bod c) této zprávy; 
čl. 11, neboť se stavba napojuje na stávající sítě technického vybavení; 
čl. 13 odst. 1 - Architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a 
umístěním; stavba vhodně reaguje svým urbanistickým a architektonickým řešením na charakter a 
strukturu stávající zástavby; 
čl. 13 odst. 3, který se týká limitů škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu 
apod., protože dotčené orgány státní správy na úseku péče o životní prostředí, ochrany veřejného zdraví a 
ochrany podzemních a povrchových vod vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných 
zájmů souhlas. Měření hladin hluku a hluková studie byla zpracovaná firmou ARMEST Vladimírem 
Zúberem, Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice v srpnu 2015; 
čl. 14, kde jsou stanoveny požadavky na staveniště a zařízení staveniště; 
čl. 15, kterým jsou stanoveny základní požadavky na provedení stavby tak, aby při zachování 
hospodárnosti byla vhodná pro zamýšlené využití z hledisek mechanické odolnosti a stability, požární 
bezpečnosti, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, 
bezpečnosti při užívání, úspory energie, a zajištění hospodárnosti využití tepla. Stavba bude splňovat tyto 
požadavky při běžné údržbě a působením běžně předvídatelných vlivů po celou dobu předpokládané 
existence; 
čl. 16, kterým jsou stanoveny požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu staveb. Dokumentace 
vyhovuje požadavkům návrhem použití vhodných materiálů a technického řešení tak, že během realizace 
stavby a jejího užívání nedojde k náhlému nebo postupnému zřícení, většímu stupni nepřípustného 
přetvoření, poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení a dalším 
negativním jevům; 
čl. 22 odst. 1 tak, že neohrožuje život, zdraví, zdravé životní podmínky ani životní prostředí, jak plyne 
z vyjádření dotčených orgánů. Dle projektové dokumentace je stavba navržena tak, aby neohrožovala 
život, zdraví, zdravé životní podmínky uživatelů okolních staveb a ani nebude ohrožovat životní 
prostředí; 
čl. 23 - Vnitřní prostředí. Požadavky na odpovídající vnitřní prostředí jsou v projektové dokumentaci 
řešeny – stavba je navržena tak, aby požadavkům vyhověla. Viz souhlasná stanoviska dotčených orgánů 
státní správy. V územním řízení bylo doloženo, že stávající obytná zástavba umístěná od navrhované 
stavby nebude touto stavbou z hlediska denního osvětlení negativně ovlivněna; 
čl. 24 - Proslunění. Studie proslunění zpracovaná Ing. Luborem Kopačkou, Dražetická 857, Praha 8 - 
Ďáblice v červenci 2015 konstatovala dodržení požadovaných parametrů proslunění; 
Čl. 25 - Ochrana proti hluku a vibracím. Hluková studie byla zpracovaná firmou ARMEST Vladimírem 
Zúberem, Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice v srpnu 2015. Uvedená hluková studie konstatovala dodržení 
vyhlášek a hodnot hluku či vibrací. Žádná zařízení neohrožují svým hlukem zdraví, zaručují noční klid a 
jsou vyhovující pro prostředí s pobytem lidí. Rovněž je zaručeno nešíření hluku na sousední pozemky 
nebo stavby. Stavba je rovněž dostatečně zabezpečena proti vnějšímu hluku a to i proti hluku z případné 
dopravy. Veškeré instalační potrubí (vodovodní, plynovodní, vzduchotechnická, kanalizační, parovodní, 
teplovodní, horkovodní) jsou vedena a připevněna tak, aby nepřenášela do akusticky chráněných 
místností hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí; 
Čl. 26 - Bezpečnost při provádění a užívání staveb. 
- Hlavní domovní komunikace umožňují přepravu předmětů rozměrů 1950 x 1950 x 800 mm 
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- Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem 
- V objektu jsou navržena dvě schodiště. Schodišťová ramena mají šířku 1200mm. Sklony schodišťových 
ramen mezi 2.PP - 1.PP α=31°, mezi 1.PP - 2.NP α=32°, mezi 2.NP - 7.NP α=29°. 

 
 

Z projektové dokumentace je rovněž zřejmé, že objekt bytového domu vyhovuje požadavkům na stavební 
konstrukce a technická zařízení staveb uvedené v třetí části citované vyhlášky: 
čl. 30 „Zakládání staveb“ odst. 1, 2, 3  a 5 
čl. 31 „Stěny, příčky“ odst. 1, 2, 3 a 4 
čl. 32 „Stropy“ odst.1, 2 a 3 
čl. 33 „Podlahy, povrchy stěn a stropů“  odst.1, 2, 3, 4 a 5 
čl. 34 „Schodiště a šikmé rampy“ odst. 1 ÷ 9, 14, 
čl. 36 „Střechy“ všechny odstavce 1 ÷ 3 
čl. 37 „Výplně otvorů“ odst. 2, 3, 5, 6, 8 a 9 
čl. 38 „Zábradlí“ všechny odstavce 1, 2, 4, 5, 6 a 7 
čl. 39 „Výtahy“ všechny odstavce 1, 2, 4 a 5 
čl. 39 „Výtahové, instalační a větrací šachty“ všechny odstavce 1 ÷ 6 
čl. 42 „Předsazené části stavby a lodžie“ odst. 1, 2 a 3. 
Návrh stavby splňuje rovněž požadavky na technická zařízení staveb uvedené v: 
čl. 43 „Vodovodní přípojky a vnitřní rozvody“ odst. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9 
čl. 44 „Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace“ odst. 2, 3, 4, 5, 6 a 9 
čl. 45 „El. přípojky a vnitřní rozvody silnoproudé a telekomunikační“ odst. 2, 3, 4 a 5 
čl. 47 „Ochrana před bleskem“ odst. a) 
čl. 48 „Vzduchotechnická zařízení“ odst. 1, 2 a 5 
čl. 49 „Vytápění“ odst. 1, 3, 5, 6, 7 a 8. Pro splnění odstavce 3 byl pro bytový dům vypracován „Průkaz 
energetické náročnosti budov“ dle vyhlášky 148/2007 Sb. Zpracovala Ing. Tesaříková, TESPORA profi 
s.r.o., Na příkopě 814, Vsetín v srpnu 2015. 
čl.50 odst. 1, 2 a 3 - Stavba pro bydlení a individuální rekreaci. Stavba je v souladu, neboť bude vybavena 
prostory pro zajištění funkcí souvisejících s bydlením (kočárkárna, úklidová místnost). 
Prostor hlavního domovního schodiště má zajištěno denní světlo okny a světlíky. 
Plocha pro umístění sběrných nádob na komunální odpad je povolena v rámci stavby komunikací. 

 

 
 

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

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

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

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

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

 

 
 

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

 

 
 

 Požadavky st anovil y t yto  
orgány:  

 

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

povolení 
 

Hygienická stanice hl. m. Prahy 
- požadavek č. 1  týkající  se  předložení protokolu  z   měření   hluku z celkového provozu bytového 

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

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

 

 
 

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

 
Stavební úřad v předmětném stavebním řízení rovněž posoudil účinky budoucího užívání stavby podle 
ustanovení § 111, odst. 2 stavebního zákona a konstatoval, že stavba je přiměřená ve vztahu k lokalitě kde 
je povolována. 
V projektové dokumentaci navrhované materiály a technologie vyhoví všem zákonným požadavkům, 
zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky. 
Navrhované bytové domy nejsou zdrojem vibrací ani elektromagnetického záření, nepředpokládá se 
kontaminace půdy chemickými látkami. 



Č.j. P13-40677/2016 str. 18  
 
 
 
 

Popis stavby: 
 

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

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

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

 
 

Navrhovanékapacitystavby: 
 

Počet bytových jednotek - 36 

Počet nebytových jednotek - kanceláří -  6 

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

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

 
 

Venkovníúpravy 
- v prostoru kolem bytového domu jsou venkovní úpravy zahrnující veškeré zelené plochy kolem 

bytového domu včetně opěrných zídek u vjezdu do garáží. 
 
 

Zařízenístaveniště(ZS) 
- obsahuje dočasné buňkoviště ( kancelářské, sanitární a skladové buňky – dvoupatrové), mobilní WC, 

panelovou manipulační plochu pro nákladní automobily, deponii pro materiál, vjezd pro menší 
staveništní mechanismy, stanoviště jeřábu, staveništní odběry vody, staveništní odběr elektro, 
přípojka splaškové kanalizace a oplocení včetně vstupu pracovníků. 

 
V podrobnostech se odkazuje na projekt stavby. 

 
Zdrojem tepla pro bytový dům bude teplovodní tlakově závislá předávací stanice umístěná v 1.PP 
objektu. 

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

 

 
 

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

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

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

Vlastnictví bylo ověřeno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. 
 

 
 

Křízeníbylypředloženynásledujícídoklady,stanoviskaavyjádření: 
 

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

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

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

Pověření pro Ing. Jana Háčka ze dne 2.11.2015 

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

Prohlášení stavebníka ze dne 17.8.2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vyjádření PRE a.s. ze dne 17.2.2016, č.j. 300029740 

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

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

Stanovisko NIPI ze dne 16.9.2015, č.j. 110150152 

Stanovisko Lesy hl.m. Prahy ze dne 13.1.2016, č.j. 1342/15 
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Souhrnné Dopravní podnik hl.m. Prahy stanovisko ze dne 5.10.2015, č.j. 1001130/39Z1637/1879 

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

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

Razítko na situaci TSK 7100 ze dne 9.9.2015 

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

Razítko na situaci ČD Telematika ze dne 10.9.2015 

Razítko na situaci VUSS ze dne 14.9.2015 
 

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

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

Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.ze dne 2.6.2015 

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

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

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

Stanovisko OPTILINE ze dne 7.6.2016, č.j. 1411601019 

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

Razítko PVK a.s. na situaci 27.6.2016 

Razítko Vodafone CR na situaci ze dne 9.10.2015 

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

Souhlas ÚMČ Praha 13-OUR ze dne 4.8.2016 

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

Vyjádření O2 ze dne 21.4.2015 

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

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

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

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

Vyjádření SUPTel ze dne 27.4.2016, č.j. 21600058 
 
 

 
Další podklady: 
- Inženýrskogeologická reserše, zpracovaná RNDr. J. Altmanem 
- základní korozní průzkum, vypracovaný Ing. Bohumilem Kučerou, Ing. Stanislavem Novákem 
- Studie proslunění, vypracovaná Ing. Luborem Kopačkou 
- Studie denního osvětlení, vypracovaná Ing. Luborem Kopačkou 
- Akustické měření a studie, zpracovaná Ing. Vladimírem Zúberem 
- Akustické posouzení neprůzvučnosti konstrukcí, vypracované Ing. Svatavou Koubelovou 
- Zpráva o radonovém průzkumu, zpracovaná Mgr. Tomášem Očadlíkem 
- Průkaz energetické náročnosti objektu, vypracovaný Ing. Ivanou Tesaříkovou 
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Odbor  stavební  Úřadu  MČ  Praha  13  v řízení  zajistil  úplnost  podkladů  pro  rozhodnutí  a  umožnil 
účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim. 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Stavebník je povinen respektovat podmínky stanovené ve  vyjádření správců inženýrských sítí  a 
oznámit jim zahájení prací. Stavební mechanismy nesmí být zásadně používány, kde to některý ze 
správců poduličních sítí výslovně zakázal. 

- Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být  další 
stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob event. úprav nebo přeložení těchto vedení 
musí být projednán s příslušným správcem sítě. 

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

- Po celou dobu stavby bude investor zajišťovat údržbu a čištění komunikací. 
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- Budou  respektována  ochrana  podzemního  vedení  elektronických  komunikací,  výkopové  práce 
v jejich ochranném pásmu budou prováděny ručně bez použití mechanizace. 

- Bude zajištěna ochrana odkrytých kabelů elektronických komunikací před poškozením, nad  kabely 
bude zachováno stávající nadloží. 

- Budou po dobu stavebních prací používány výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují 
příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 

- Budou při manipulaci s prašným materiálem aplikována účinná opatření k minimalizaci  zatěžování 
okolí prachem. 

- Bude před výjezdem nákladních aut ze staveniště zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a 
podběhů. Pokud dojde v průběhu výstavby ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně 
musí být provedeno jejich očištění prostředky nebo na náklady stavebníka. 

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

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

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

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

 

 
 

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

 
 
 

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

 
 
 
 

{ otisk úředního razítka} 

Ing. Tomáš Círus v.r. 
vedoucí odboru stavebního 

Za správnost vyhotovení: Dana Šoupalová 

 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

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

 

 
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. b) ve 
výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 20000 Kč byl zaplacen. 

 

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

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

Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu podle ust. § 109 písmeno c), d), e), f) 
stavebního zákona – oznámení veřejnou vyhláškou: 
2. ÚMČ Praha 13, úřední deska, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Stodůlky, 158 00 Praha 58 

(pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dní ) 
 

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

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

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

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

Veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce: 
 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
Parc. č. 2339/3, 2339/180, 2342/100, 2342/298, 2342/315, 2342/327, 2342/331, 2342/332, 2342/543, 
2342/185, 2342/186, 2342/187, 2342/188, 2339/189, 2342/190 a 2342/191 k.ú.Stodůlky. 

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

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

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

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

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

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

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

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

sídlo: Pařížská č.p. 67/11, Josefov, 110 00  Praha 1 
14. CENTRAL GROUP 15. investiční a.s., IDDS: m54dcyr 

sídlo: Na strži č.p. 1702/65, 140 00  Praha 4-Nusle 
15.Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, evidence UR, IDDS: 

c2zmahu 
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 



 
 

SPIS. ZN.: STAV 21019/2017/GS 
Č.J.: P13-21020/2017 
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Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor stavební 
Oddělení výstavby 

  Sluneční náměstí 2580/13,15800 Praha5   
 
 
 
 
 

Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o. 
 

 
 
 

V Praze  18.4.2017 
 
 
 
 
 

Věc:    žádost dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – vyhotovení kopie listin 
 
 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle výše cit. zákona v  příloze zasíláme požadované 
kopie listin. 

 

S pozdravem 

Ing. Tomáš Círus 
vedoucí odboru stavebního 

 
 
 
 
 
 
 

 Přílohy: 
 

rozhodnutí č. j. P13-40677/2016 

rozhodnutí č. j. P13-53697/2016 

rozhodnutí č. j. P13-49462/2016 

rozhodnutí č. j. P13-05735/2017 

rozhodnutí č. j. P13-45666/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obdrží: 
1. Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o.,  
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	Splněno viz PD - archit. část.
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	Odůvodnění:
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	Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu a podle ust. § 109 písmeno e), f) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona
	Účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu podle ust. § 109 písmeno g) stavebního zákona
	A) Jedná se o  ot ázky,  kt eré byl y ře šeny  v  rám ci  územ ní ho  ří ze ní  .
	B) Jde  o  otázky,  týkají cí  se  proj ekt ové  dokum ent ace,  způsobu  provádění  a  uží vání  st avby,  kdy  jim i  není
	C) Jde o ot ázky , t ýkaj ící se uplat ňování soukrom ého  práv a .

	1. Stavba bude umístěna na pozemku v současné době zastavěném nevyužívaným objektem prodejny potravin, která bude před započetím stavby odstraněna. Pozemek se nachází na okraji sídliště Velká Ohrada na nároží ulic Jánského a Klausova. Pozemek je svaži...
	2. Hmota bytového domu bude tvořena dvěma kvádry (jejichž jižní a východní hrany budou směrem k vrcholu terasovitě ustupovat) vyrůstajícími ze společné 3 podlažní podnože o max. půdorysných rozměrech 48,06 x 26,96 m s delší osou orientovanou ve směru ...
	3. Západní fasáda domu bude od stávajícího objektu panelového domu na parc. č. 2342/187 ve vzdálenost min. 28,24 m, severní fasáda bude od objektu trafostanice na pozemku č. parc. 2342/297 ve vzdálenosti min. 15,33m; východní fasáda bude od rohu objek...
	4. Stavba bude zastřešena plochými střechami. Výšková úroveň podlahy 1.NP bude osazena na kótě
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	18. Projektová dokumentace stavby bude obsahovat řešení povrchů pozemků narušených stavbou po skončení stavební činnosti.
	19. Projektová dokumentace stavby bude předložena s požadovanými údaji SEI k odsouhlasení.
	20. Projektová dokumentace stavby bude zpracována tak, aby protokol z měření hluku z provozu stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnika, klimatizace, vytápění, výtahy, garážová vrata) a z vlastního provozu (např. provoz v garážích, příp. provoz v neb...
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