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17. 1. 2011

ROZHODNUTÍ
Úřad MČ Praha 3, odbor výstavby, příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební
zákon), ust. § 32 zákona č.131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, posoudil v územním řízení žádost na vydání územního rozhodnutí, kterou dne 25.
11. 2010 podala společnost Pražská správa nemovitostí, s.r.o., Seifertova 9/823, 130 00 Praha
3, IČ 170 48 869, zastoupená společností REMIN, s.r.o., Blanická 25, 120 00 Praha 2, IČ 00
40 811, (dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního
zákona
rozhodnutí o umístění stavby

„NOVÉ BYDLENÍ JAROV, ulice V Zahrádkách, v k.ú.Žižkov, Praha 3 “.

Na pozemcích č.parc. 3285/1, 3285/2, 3685/3, 3285/4. 3285/5, 3285/6, 3285/7, v
k.ú.Žižkov, na pozemku ohraničeném ulicemi Pod Jarovem, Za Vackovem, V Zahrádkách a
Mezi Domky, se umisťuje novostavba bytového domu, včetně napojení na inženýrské sítě, jak
je zakresleno v ověřené dokumentaci (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku
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1:1000), kterou v souladu s ustanovením § 9 odst.5 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, obdrží
navrhovatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude obsahovat:
Stavební objekty:
SO.0100 OBJEKT BYTOVÉHO DOMU
SO.0200 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
- SO 02.01. Změna komunikace V Zahrádkách
- SO 02.02. Změna komunikace Za Vackovem, včetně odvodnění
- SO.02.03. Změna komunikace Pod Jarovem
SO.0300 AREÁL
- SO.03.01. Plochy zeleně
SO.0400 Inženýrské sítě – silnoproud
- SO.04.01. Přeložka DTS 1633, včetně kabelových vedení
- SO.04.02. Přeložka rozpínací pojistkové skříně, včetně vedení
- SO.04.03. Objektové elektro přípojky 1kV
- SO.04.04. Přeložka veřejného osvětlení
SO.0500 Inženýrské sítě – slaboproud
- SO.05.03. Telefonní a datová přípojka - O2
- SO.05.04. Datová přípojka - UPC
SO.0700 Inženýrské sítě – vodovod
- SO.07.03. Objektová vodovodní přípojka
SO.0800 Inženýrské sítě – kanalizace
- SO.08.03. Přípojky jednotné kanalizace
SO.1300 Zařízení staveniště
2.

SO.0100 – OBJEKT BYTOVÉHO DOMU se umisťuje na pozemcích č. parc. 3285/1-7
v k.ú. Žižkov (po odstranění stávajícího objektu blokové prádelny čp. 993, na č.parc.
3285/1, V Zahrádkách 25). Trvalá stavba obytného komplexu s přibližně
dvacetiprocentním podílem nebytových prostor, které budou využity jako ateliéry.je
navržen jako jeden funkční celek téměř čtvercového tvaru (o délce hrany max. 55 m)
složený ze čtyř schodišťových sekcí o čtyřech až pěti nadzemních podlažních. Jednotlivé
bloky jsou spojeny ustoupenými schodišťovými tubusy. Objekt se směrem od druhého
nadzemního podlaží otevírá do ulice Za Vackovem a tvoří půdorys písmenu U.
Z jednopatrové podnože vystupuje věž přístupná lávkami ze schodišťové sekce I. Fasády
obytných částí objektu jsou hladké s omítkou, zatímco fasády schodišť a parteru objektu
jsou navrženy jako obkládané s hrubým profilovaným povrchem. Ve vnitrobloku je
navrženo atrium o velikosti max. 17 x 24 m. přístupné pouze pro obyvatele domu. Atrium
tvoří klidovou zónu se sadovými úpravami doplněnými drobnou architekturou a
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pochozími komunikacemi. Bytové jednotky obsahují terasu, balkón, nebo předzahrádku.
Z dispozičního hlediska jsou navržené bytové jednotky a ateliéry 1+k, 2+k, 3+k a 4+k.
Všechny čtyři sekce mají vlastní vstupy a společný bezbariérový vstup přes společné
prostory v prvním nadzemním podlaží. V podzemních podlažích jsou prostory
hromadných garáží, sklepních kójí a technického zázemí. Konstrukční systém v
podzemních podlažích s hromadnými garážemi návrhu počítá s monolitickým
železobetonovým sloupovým skeletem a křížem armovanými stropními deskami.
Konstrukční systém nadzemní části je tvořen stěnovým systémem a jednostranně pnutými
stropními deskami. Střechy a terasy nad byty budou ploché. Obvodové stěny jsou tepelně
izolované Obvodový plášť bude splňovat tepelně technické a akustické požadavky. Okna
jsou navržená dřevěná s dvojitým zasklením s teplým (plastovým) rámečkem. Zásobování
objektu pitnou vodou bude provedeno přípojkou z veřejného vodovodního řadu (DN 200)
vedoucího podél východní strany objektu v ulici V Zahrádkách a (DN 80) vedoucího
podél západní strany objektu v ulici Za Vackovem. Splašková a dešťová kanalizace bude
napojena na uliční řady v ulici V Zahrádkách a Za Vackovem. Podlahy garáží budou
opatřeny nátěrem proti působení a průsaku ropných látek, garáže nebudou odvodněny do
kanalizace a v prostorách nebudou prováděny bez odpovídajícího zajištění žádné činnosti,
které by mohly způsobit kontaminaci podzemních od závadnými látkami. Obytný soubor
bude zásobován teplem stávající horkovodní přípojkou, která bude stavebně upravena.
Přípojka je napojena na horkovodní řad v ulici Mezi Domky u křižovatky s ulicí V
Zahrádkách. Zdrojem tepla bude předávací výměníková stanice, umístěná v 1. suterénu
objektu. Napojení na veřejnou energetickou soustavu.
Základní údaje o stavbě:
± 0 = 255,5 m.n.m. BpV
Celkem zastavěná plocha:
Celkem HPP:
Celkem garáže a TP:
Podlažní plocha bytových jednotek (80%):
Podlažní plocha ateliérů (20%):

3.

3175 m2
9681 m2
4987 m2
5816 m2
1307 m2

Součástí objektu jsou i hromadné garáže se 124 parkovacími stáními ve dvou podzemních
podlažích, z čehož je sedm parkovacích stání vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností
pohybu. Počet parkovacích stání bude vždy v požadovaném počtu odpovídajícím počtu a
velikosti bytů a ateliérů.
Odstupové vzdálenosti novostavby:
nejmenší odstupová vzdálenost k domu čp. 2255. . . . . . . . . . . . . . . . 12,24 m
nejmenší odstupová vzdálenost k domu čp. 2256. . . . . . . . . . . . . . . . 12.20 m
nejmenší odstupová vzdálenost k domu čp. 2257. . . . . . . . . . . . . . . . 11,92 m
nejmenší odstupová vzdálenost k domu čp. 2258. . . . . . . . . . . . . . . . 11,85 m
nejmenší odstupová vzdálenost k domu čp. 2854. . . . . . . . . . . . . . . . 13,74 m
nejmenší odstupová vzdálenost k domu čp. 2027. . . . . . . . . . . . . . . . 17,29 m
nejmenší odstupová vzdálenost k domu čp. 2002. . . . . . . . . . . . . . . . 13,08 m
nejmenší odstupová vzdálenost k domu čp. 2233. . . . . . . . . . . . . . . . 11,85 m
nejmenší odstupová vzdálenost k domu čp. 2028. . . . . . . . . . . . . . . . 26,26 m
SO.0200 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY se umisťuje na pozemcích
č.parc.: 3285/1-7, 3090, 3273, 3329, vše v k.ú. Žižkov, takto:
- SO 02.01 Změna komunikace V Zahrádkách: V rámci úpravy okolí umisťovaného
objektu se na pozemku č.parc. 3090 umisťuje změna komunikace V Zahrádkách,
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spočívající v úpravě hranice chodníku, posunu stávajícího vjezdu do areálu pro
zajištění přístupu do podzemních garáží navrhovaného objektu a umístění pěších
přístupů do vstupů II a IV.
SO 02.02 Změna komunikace Za Vackovem, včetně odvodnění: V rámci úpravy
okolí umisťovaného objektu se na pozemku č.parc. 3329 umisťuje změna komunikace
Za Vackovem, spočívající v úpravě hranice chodníku, umístění podélných parkovacích
stání, umístění pěších přístupů do vstupů I a III. Záliv pro podélná parkovací stání s
krajními ostrůvky bude odvodněn do silničních vpustí u jihozápadního i
severozápadního cípu podélných parkovacích stání. Silniční vpusti budou napojeny
kameninovým potrubím do revizní šachty nově navržené objektové přípojky umístěné
v zálivu před parkovacími stáními.
SO 02.03 Změna komunikace Pod Jarovem: V rámci úpravy okolí umisťovaného
objektu se na pozemku č.parc. 3273 umisťuje změna komunikace Pod Jarovem,
spočívající v úpravě hranice chodníku a umístění pěšího přístupu ke vstupu do objektu
V.

4.

SO.0300 AREÁL:
- SO.03.01. Plochy zeleně: V rámci úpravy okolí objektu se na pozemcích č.parc.:
3285/1-7, vše v k.ů. Žižkov umisťují zelené plochy se sadovými úpravami mezi
komunikacemi a objektem.

5.

SO.0400 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – silnoproud: se umisťuje na pozemcích č.parc.: 3090,
3098/1-3, 3273, 3274, 3285/1, 2, 4, 3329, vše v k.ú. Žižkov, takto:
- SO 04.01. Přeložka DTS 1633, včetně kabelových vedení: Přeložka stávající
distribuční TS 1633 (22/0,4kV) včetně kabelových vedení se umisťuje na pozemcích
č.parc.: 3098/1-3, 3285/2. Nová nadzemní distribuční trafostanice, typu SCHEIDT NZ
290/210, se umísťuje na pozemku investora při ulici Mezi Domky u křižovatky s ulicí
Za Vackovem. Distribuční trafostanice bude za konstrukcí zajištění stavební jámy a
bude po dobu stavebních prací chráněna tak, aby při stavebních pracích nedošlo k
jejímu poškození. Veškeré kabelové vedení uložené v zemi bude v průběhu stavebních
prací chráněny proti poškození stavební technikou. Po provedení přeložky DTS č.
1633 a demontáží stávajícího zařízení v majetku PRE, může být provedeno odstranění
stávajícího objektu prádelny.
- SO 04.02 Přeložka rozpínací pojistkové skříně, včetně vedení: U křižovatky ulic V
Zahrádkách a Pod Jarovem bude stávající rozpínací pojistková skříň nyní osazená v
oplocení areálu, přeložena do opěrné stěny předzahrádky nového objektu. Stávající
rozpínací pojistková skříň bude v provozu po celou dobu stavby a bude přemístěna do
konstrukce opěrné stěny u ulice Pod Jarovem u osy 9 po dokončení hrubé stavby
objektu. Do přeložené rozpínací skříně bude z DTS č. 3425 v ulici V Zahrádkách
zatažen nový 1kV kabel s napojením schodišťových sekcí se vstupy do objektu z ulice
V Zahrádkách.
- SO 04.03 Objektové elektro přípojky 1kV se umisťují na pozemku č.parc. 3285/1.
Napojení objektu na rozvod elektrické energie bude provedeno z rozvodů nízkého
napětí samostatně pro každý vchod. Vchody z ulice V Zahrádkách budou napojeny
novým 1kV kabelem z DTS č. 3425, respektive z propojení mezi přeloženou rozpínací
skříní u křižovatky ulic Pod Jarovem a V Zahrádkách s rozpínací skříní za křižovatkou
ulic V Zahrádkách a Mezi Domky. Vchody z ulice Za Vackovem budou napojeny z
přeložené distribuční trafostanice umístěné u křižovatky ulic Za Vackovem a Mezi
Domky. Bezbariérový vchod s rozvaděčem pro společné prostory a technologii a
podzemní garáže bude napojen ze přeloženého 1kV vedení v ulici Pod Jarovem.
Rozpínací skříně pro každý vstup budou umístěny před vstupy do objektu v nice.
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SO 04.04 Přeložka veřejného osvětlení se umisťuje na pozemcích č.parc. 3273,
3329. Stávající dvojice sloupů veřejného osvětlení č. 302885 a 302884 v ulici Za
Vackovem osazená v konstrukci oplocení bude nahrazena dvojicí nových stožárů
veřejného osvětlení osazených v konstrukci chodníků blíže k vozovce. Nové stožáry
budou typu OSV bez výložníků se svítidly Safír 1-70 W. Vedení veřejného osvětlení
od stožáru 302866 k překládaným stožárům a vedení mezi překládanými stožáry
provedeno nové z kabelů CYKY 4Jx16 mm2 uložených v zemi. Z důvodu
minimalizace zásahů do okolí a omezeného záboru stavby, bude nové kabelové vedení
od překládaného stožáru u křižovatky ulic Za Vackovem s ulicí Mezi Domky napojeno
na stávající vedení, směřující ke stožáru č. 302883, kabelovou spojkou. Kabelová
spojka bude umístěna v konstrukci na chodníku. Veškeré překládané vedení jsou
trasována v konstrukci chodníku.

6.

SO.0500 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – SLABOPROUD:
- SO 05.03 Telefonní a datová přípojka - O2 se umisťuje na pozemcích č.parc. 3085,
3090, 3285/1 v k.ú. Žižkov. Bytový objekt bude napojen na telekomunikační vedení z
kabelové komory 4496 v ulici V Zahrádkách, ukončeným v domovním účastnickém
rozvaděči na fasádě v zálivu vstupu č. IV (jižní ze vstupů v ulici V Zahrádkách).
Kabelové vedení pod vozovkou ulice V Zahrádkách bude vedeno v chráničce, v
souběhu s přípojkou z kabelové komory pod komunikací V Zahrádkách bude uložena
druhá chránička jako rezerva pro přípojku optické kabeláže.
- SO 05.04 Datová přípojka - UPC se umisťuje na pozemcích č.parc. 3085, 3090,
3285/1 v k.ú. Žižkov. Bytový objekt bude napojen na datové vedení UPC v ulici V
Zahrádkách. Vedení bude ukončeno v domovním rozvaděči na fasádě v zálivu vstupu
č. IV (jižní ze vstupů v ulici V Zahrádkách). Kabelové vedení pod vozovkou ulice V
Zahrádkách bude vedeno v chráničce v souběhu s přípojkou O2.

7.

SO.0700 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – VODOVOD:
- SO 07.03 Objektová vodovodní přípojka se umisťuje na pozemcích č.parc. 3090,
3098/1, 3285/1, 3329 v k.ú. Žižkov. Vodovodní přípojka pro vchody II a IV se
umisťuje kolmo k objektu z veřejného vodovodního řadu DN200 v ulici V Zahrádkách
a bude po dobu výstavby ukončena na hranici staveniště. Po dokončení hrubé stavby
bude vodovodní přípojka prodloužena do objektu. Vodovodní přípojka pro vstupy I a
III bude provedena kolmo k objektu z veřejného vodovodního řadu DN80 v ulici Za
Vackovem.

8.

SO 0.800 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – KANALIZACE
- SO.08.03. Přípojky jednotné kanalizace se umisťují na pozemcích č.parc. 3090,
3285/1, 2, 4, 3329 v k.ú. Žižkov. . Bytový objekt bude napojen na stávající řad
jednotné kanalizace v ulici V Zahrádkách (KT500-600). Splaškové vody ze
schodišťových sekcí II a IV a dešťové vody ze zpevněných ploch a z části střech budou
odkanalizovány do jednotného kanalizačního řadu (KT450) v ulici V Zahrádkách.
Splaškové vody ze schodišťových sekcí I a III a dešťové vody ze zbývající části střech
a zpevněných ploch budou odkanalizovány dvojicí nových přípojek DN200 na
kanalizační řád KT 300 v ulici Za Vackovem

9.

SO.1300 Zařízení staveniště se umisťuje na pozemcích č.parc.: 3285/1-7, 3090, 3273,
3329, vše v k.ů. Žižkov, Staveništní odběry elektrické energie, vody stejně tak i napojení
staveniště na splaškovou kanalizaci a likvidace dešťových bude zajištěna v místě stavby ze
stávajících sítí, nebo v předstihu realizovaných nových sítích. Kromě napojení na
inženýrské sítě se umisťují i tyto stavby a zařízení: oplocení, zpevněné plochy volných
skládek, vnitrostaveništní komunikace včetně plochy pro mechanické dočištění vozidel
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vyjíždějících ze stavby, ochrana inženýrských sítí, jeřáb. Výšková technika bude
respektovat ochranné pásmo rádioreléových paprsků společností Vodafone Czech
Republic, a.s., České radiokomunikace, a.s. a T-Mobile Czech Republic, a.s.. Jedná se o
stavbu dočasnou, jejíž doba trvání je omezena dobou výstavby stavby NOVÉ BYDLENÍ
JAROV.
10. Souběh a křížení se stávajícími inž. sítěmi a zařízeními bude v souladu s ust. zákona
č.458/2000 Sb., energetického zákona a s ust. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích; zároveň bude provedeno v souladu s ČSN 332160 a zejména ČSN 736005
– „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení “ a s dohodami správců těchto sítí.
11. V ochranných pásmech inženýrských sítí nebudou
staveniště a skládky materiálu.

umisťovány objekty zařízení

12. Stavba bude projekčně připravena a technicky zajištěna tak, aby při jejím provádění,
užívání a údržbě nedošlo k narušení sousedních objektů, ani ke zhoršení podmínek jejich
užívání.
13. Odpady ze stavební činnosti budou důsledně zařazeny podle druhu a kategorie, tříděny a
odstraněny vhodným způsobem, a to v souladu se závazným stanoviskem OŽP ÚMČ
Praha 3.
14. Bude zachován příjezd a přístup k přilehlým objektům, dopravní obsluha přilehlé oblasti
(především příjezd sanitních, hasičských a policejních vozů a svoz domovního odpadu ) a
přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí.
15. Výkopové práce v blízkosti ochranných pásem uložených inženýrských sítí musí být
prováděny ručně.
16. Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude:
podrobné požárně bezpečnostní řešení stavby zpracované v souladu s vyhl. č. 246/2001 Sb., o
požární prevenci, vyhl. č. 23/2009 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
staveb a ČSN 01 34 95
zpracováno řešení civilní ochrany včetně grafické části, v rozsahu odpovídajícím
projednávané dokumentaci, jako její samostatná odpojitelná část
- zpracování řešení bezbariérového přístupu v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.
- velmi podrobný projekt sadovnických úprav, ve kterém budou zapracovány terénní
úpravy, zpracovaný v souladu s ČSN 83 9031, ČSN 83 9021, ČSN 83 9011, ČSN 46
4902 a ČSN 83 9001
- klasifikační ukazatel CI a Energetický štítek obálky budov, prokázán soulad s
ochranou zájmů dle zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění, vyhl.
č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, ČSN 73 0540
- návrh řešení odvodnění komunikací v souvislosti s prováděním a užíváním stavby,
návrh dopravního značení, včetně zapracování požadavků TSK hl.m. Prahy
- projekt bude zpracován tak:
 aby po dobu výstavby byla zajištěna dopravní obsluha přilehlých objektů a
přístup pěších
 aby bylo zajištěno, že nebude docházet k obtěžování
okolí prachem a
nadměrným hlukem nad mez stanovenou hygienickými předpisy
17. Při realizaci bude splněna předepsaná koordinace TSK hl.m. Prahy :
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07-01-02377 Za Vackovem a okolí, obnova vodovodního řadu

Námitky účastníka řízení – pana Ing. Tomáše Piláta, nar. 7. 8. 1961, bytem Bystrá nad
Jizerou 60, 513 01 Semily, spoluvlastníka domu čp. 2257, Za Vackovem 27, 130 00 Praha 3 a
zároveň zástupce účastníka řízení paní Gabriely Pilátové, nar. 5. 12. 1987, bytem Za
Vackovem 27, 130 00 Praha 3, majitelky bytové jednotky č.2854/300 v domě čp.2854,
V Zahrádkách 9, 130 00 Praha 3, které se týkají:
1) nedodržení podmínek čl. 4 vyhl. č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy
2) způsobu užívání ateliérů
3) nedostatečného počtu parkovacích stání
4) nedostatku zeleně a předimenzovaného objemu stavby
– se zamítají.
Odůvodnění :
Žadatel - společnost Pražská správa nemovitostí, s.r.o., Seifertova 9/823, 130 00 Praha
3, IČ 170 48 869, zastoupená společností REMIN, s.r.o., Blanická 25, 120 00 Praha 2, IČ 00
540 811 - podal dne 25. 11. 2010 návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve
výrokové části.
V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona Úřad Městské části Praha 3, odbor
výstavby, oznámil opatřením ze dne 29. 11. 2010 zahájení územního řízení všem známým
účastníkům řízení podle § 85 a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání předložené
žádosti veřejné ústní jednání, které se konalo dne 5. 1. 2011 a zároveň vyzval žadatele, aby
bezodkladně zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby. Účastníci byli upozorněni, že mohou své námitky a připomínky
k návrhu uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné
lhůtě jako účastníci řízení mohli sdělit svá stanoviska dotčené orgány.
Dokumentaci zpracovala společnost AED project, a.s., Pod Radnicí 1235/2A, 150 00
Praha 5, IČ 61508594, projektant: Ing. Aleš Marek, ČKAIT 0007955. Datum zpracování: září
2010.
Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města
Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl
účinnosti dne 1.1.2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané
Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření
obecné povahy č. 6/2009 a vyhláškou č.32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního
plánu hlavního města Prahy, ze dne 21.11.2009, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je
v zastavitelném území v ploše s funkčním využitím SV – všeobecně smíšené: jedná se o
území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinací monofunkčních staveb pro
bydlení, obchod, administrativu, kulturu, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí
nepřesáhne 60% celkové kapacity území vymezené danou funkcí. Posuzovaný záměr obsahuje
80% podílu využití plochy pro byty a 20% podílu využití plochy pro administrativní prostory
a ateliéry, což odpovídá výjimečně přípustnému funkčnímu využití území. Znamená to, že
některá z přípustných funkcí přesahuje v podílu celkové kapacity předepsaných 60%.
Souhlasné stanovisko k výjimečně přípustnému funkčnímu využití území dal Útvar rozvoje
hlavního města Prahy sdělením čj.:11250/09 dne 7. 1. 2010, čj.:10782/10 ze dne 19. 11. 2010
a Městská část Praha 3, zástupce starosty městské části pan Zdeněk Lochman sdělením
čj.:UMCP3 003243/2010/ZSLo dne 19. 1. 2010.
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Stavba je umístěna v ochranném pásmu památkové rezervace v hl.m.Praze,
vyhlášeném rozhodnutím OK NVP čj.:Kul/5-932/81, ze dne 19.5.1981 o určení ochranného
pásma památkové rezervace v hl.m.Praze a jeho doplňkem ze dne 19.5.1981, kterými se
určuje toto ochranné pásmo a podmínky činnosti v něm.
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl.m.
Praze stanoveným vyhláškou č.26/1999 Sb. hl.m. Prahy, a to:
- ust. čl. 4: navrhovaná stavba není v rozporu s prostorovým uspořádáním území,
umožňuje napojení na sítě technického vybavení a komunikace; není narušen
architektonický vzhled celku ani významně měněny objemové parametry stávající
zástavby.
- ust. čl. 7: pozemek určený k zástavbě umožňuje realizaci stavby a její bezpečné
užívání. Jsou respektovány požadavky správců inženýrských sítí na činnost
v ochranných pásmech.
- ust. čl. 8: navrhovaná stavba splňuje požadavky na vzájemné odstupové vzdálenosti od
stávající zástavby (detailní řešení s vyznačením odstupových vzdáleností a způsobu
jejich stanovení obsahuje dokumentace stavby)
- ust. čl. 9: navrhovaná stavba umožňuje připojení na pozemní komunikace; zároveň
vyhoví požadavkům na bezpečné užívání.Splní požadavky na dopravní obslužnost,
parkování a přístup požární techniky
- ust. čl. 10: navržené dopravní řešení zajišťuje bezpečný pěší přístup, odchod a rozptyl
osob (včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace). Stavba je vybavena
předepsaným počtem parkovacích stání (včetně invalidních).
- ust. čl. 11: napojení objektu na sítě a stavby technického vybavení je řešeno dle
standardů správců inženýrských sítí.
- ust. čl. 13: navržené architektonické a urbanistické řešení akceptovatelným způsobem
dotváří dotčenou lokalitu; vliv stavby na životní prostředí, nakládání s odpady a jejich
likvidace odpovídají uvedeným požadavkům.
- ust. čl. 15: objekt je navržen s ohledem na hospodárný provoz, splňuje požadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu
zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku, užívání osob
s omezenou schopností pohybu a orientace, bezpečnost při užívání, úspory energií a
zajištění hospodárného využití tepla.
- ust. čl. 22: objekt je navržen tak, aby neohrožoval život, zdraví a zdravé životní
podmínky jeho uživatelů ani uživatelů okolních staveb, ani neohrožoval životní
prostředí nad přípustné limity. Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivým
vlivům prostředí
- ust. čl. 23: objekt je navržen tak,že splňuje požadavky na kvalitu vnitřního prostředí
budov. Obytné a pobytové místnosti splňují požadavky na denní osvětlení, části
budovy plní požadavky na ochranu proti nepříznivým účinkům hluku a
vibrací.Všechny byty jsou vytápěny (možnost regulace teploty) a přímo větrány.
- ust. čl. 24: všechny byty plní požadavky na proslunění minimálně 1/3 ploch obytných
místností. Okenní konstrukce a stínící systém oken zaručí vnitřní zrakovou pohodu a
minimalizuje nadměrnou tepelnou zátěž a oslnění.
- ust. čl. 25: stavba je navržena s ohledem na ochranu osob proti nepříznivým účinkům
hluku a vibrací.Obvodové konstrukce zamezí pronikání hluku do vnitřních chráněných
prostor bytů a vnějších chráněných prostor. Navržené způsoby kotvení vnitřních
instalací zamezí šíření hluku stavební konstrukcí do akusticky chráněných prostor.
- ust. čl. 50: v objektu jsou navrženy prostory pro skladování kol a kočárků, úklidová
komora s výlevkou. Prostor domovních schodišť má zajištěno denní osvětlení okny ve
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fasádách. Každá schodišťová sekce má samostatný prostor pro sklad směsného
odpadu.
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb stanoveným vyhláškou č. 369/2001 Sb.
Vlastníkem pozemků, na nichž se umisťuje Nové bydlení Jarov, bytový dům, je
společnost Pražská správa nemovitostí, s.r.o., Seifertova 9/823, 130 00 Praha 3, IČ 170
48 869; jedná se o tyto pozemky: č.parc. 3285/1, 3285/2, 3685/3, 3285/4. 3285/5, 3285/6,
3285/7, v k.ú.Žižkov. Vlastnictví doloženo výpisem z katastru nemovitostí ze dne 12. 10.
2010. L.V. 1923, k.ú.Žižkov
Vlastníky pozemků, jichž se dotkne dočasný zábor, jsou: Obec hl.m.Praha, Mariánské
nám. 2, 110 01 Praha 1, IČ 00064581 (pozemky č.parc. 3273, 3274, 3329 v k.ú.Žižkov),
Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany, Tychonova
221/1, 160 00 Praha 6, příslušnost k organizační složce právnické osoby VUSS Praha,
Hradební 772/12, 111 21 Praha 1 (pozemek č.parc. 3090 v k.ú.Žižkov), Česká republika,
příslušnost hospodařit s majetkem státu Správa vojenského bytového fondu Praha, U Prioru
1047/8, 161 00 Praha 6 (pozemky č.parc. 3085, 3098/1, 3098/2, 3098/3 v k.ú.Žižkov), Pražská
energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 (budova bez čísla popisného nebo
evidenčního na pozemku č.parc. 3098/3 v k.ú. Žižkov)
Podle sdělení Katastrálního úřadu Praha – město nejsou pozemky : č.parc. 3285/1,
3285/2, 3685/3, 3285/4. 3285/5, 3285/6, 3285/7, v k.ú.Žižkov, součástí ZPF.
Návrh byl doložen následujícími doklady:
-

Česká inspekce život. prostředí, čj.:ČIŽP/41/000/1000117.001/10/PLV, ze dne 11. 1. 2010,
čj:ČIŽP/41/000/ /1000117.002/ 10/PLV, ze dne 5.10.2010
- Dopravní podnik, a.s. - svodná komise, čj.:100130/1 H 20/3211, ze dne 8. 1. 2010, čj.: 100130/ /
40Ku1332/1803ze dne 29. 10. 2010
- Eltodo-Citelum, s.r.o., čj.:EC 0400/5037/10, ze dne 13. 1. 2010, čj.:EC 0400/5551/10, ze dne 22.
11. 2010
- Hasičský záchranný sbor hl. m Prahy, čj.:HSAA-15146-2908/ODVS-2009, ze dne 21. 1. 2010,
čj.:HSAA-12946-2516/ /ODVS-2010, ze dne 4. 11. 2010
- Hygienická stanice hl. m Prahy, pobočka Centrum, čj.:C.HK/19043/09, ze dne 30. 12. 2009,
čj.:C.HK/6654/10, ze dne 5. 10. 2010
- IBP pro hl.m. Prahu, čj.:6801/3.31/09/15.7, ze dne 13. 1. 2010,čj.:6030/3.31/10/15.7, ze dne 15.
10. 2010
- MHMP - odbor dopravy, čj.:S-MHMP/1064664/2009/DOP-04/Sh, ze dne 18. 1. 2010, čj.:SMHMP/808680/2010, ze dne 14. 10. 2010
- MHMP - odbor krizového řízení, čj.:S-MHMP 378111/2010/OKR, ze dne 17. 5. 2010, čj.:SMHMP 378111-2/2010/OKR, ze dne 5. 10. 2010
- MHMP - odbor správy majetku, čj.:OSM/VP/332712/10/kaš, ze dne 30. 6. 2010
- MHMP - odbor kultury, památ. péče a cest.ruchu, čj.:MHMP 124822/2010/Fex, ze dne 31. 3.
2010, čj.:MHMP 802406/2010/Fex, ze dne 18. 10. 2010
- MHMP - odbor ochrany prostředí, čj.:S-MHMP-1064417/2009/2/OOP/VI, ze dne 13.1.2010,
čj.:S-MHMP-1064417/2009/OOP/IV, ze dne 28. 1. 2010, čj.:S-MHMP-0802377/2010/ /1/OOP/VI,
ze dne 12.11.2010
- MHMP - odbor územního plánu, čj.:1064545/2009/OUP, ze dne 1.2.2010, čj.:SMHMP/808552/2010/OUP,ze dne 13.10.2010, Útvar rozvoje hl.m. Prahy, čj.:10782/10, ze dne
19.11.2010
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Policie ČR, správa hl.m.Prahy, Dopravní inspektorát, čj.:KRPA-59175-1/ČJ-2009-0000DŽ, ze
dne 19.1.2010, čj.:KRPA-45825-1/ČJ-2010-0000DŽ, ze dne 7.10.2010
- Povodí Vltavy, čj.:2009/63014/263, ze dne 28.1.2010, čj.:49337/2010-PVL, ze dne 13.10.2010
- PRE distribuce, a.s., čj.:S-13187.1, ze dne 4.3.2010, čj.:S24200/184/10Šmí, ze dne 5.11.2010
- Pražská
plynárenská
Distribuce,
a.s.,
čj.:20/OH/ORDS/10,
ze
dne
5.1.2010,
čj.:1070/OH/ORDS/10, ze dne 6.10.2010
- Pražská teplárenská a.s., čj.:EU/0974/2010/DaM, ze dne 1.7.2010
- Pražská vodohospodářská společnost, a.s, čj.:7907/09/2/02, ze dne 25.1.2010, čj.:5738/10/2/02,
ze dne 20.10.2010
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., PVK 26358/OTPČ/09, ze dne 26. 1. 2010,
čj.:PVKN19485/OTPČ/10, ze dne 5. 10. 2010
- ROPID, čj.:OPL/6/10/cis, ze dne 6. 1. 2010, čj.:OPL/584/10/cis, ze dne 11. 10. 2010
- NIPI ČR, o.s., čj.:R-307/09, ze dne 29. 12. 2009, čj.:216/10, ze dne 11. 10. 2010
- Státní energetická inspekce, čj.:644-28.12/09/010.103/Pe, ze dne 20. 1. 2010, čj.:48004.10/10/010.103/Pe, ze dne 20. 10. 2010
- SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Praha, čj.:1022/10-SDC PHA/5096-U-MOP/712/Hi, ze dne
11. 1. 2010, čj.:31854/10-SDC PHA/5096-dU-MOP-712/Hi, ze dne 11. 10. 2010
- Technická správa komunikací hl.m. Prahy, včetně koordinace, čj.:TSK/19975/09/2200/Me, ze
dne 30. 3. 2010, čj.:587/10/2600/Kl, ze dne 19. 3. 2010, čj.:TSK/16530/10/2200/Me, ze dne 24. 6.
2010, čj.:1410/10/2600/Kl, ze dne 23. 6. 2010, čj.:TSK/36960/10/2200/Me, ze dne 24. 11. 2010,
čj.:2522/10/2600/Kl, ze dne 19. 11. 2010
- Telefónica 02 Czech Republic, a.s. , čj.:201000021222, ze dne 9. 3. 2010, čj.:123671/10, ze dne
11. 10. 2010
- Městská část Praha 3, čj.:UMCP3 026155/2010/ZSLo, ze dne 19. 4. 2010
- ÚMČ Praha 3 - odbor dopravy, čj.:S UMC P3 067678/2010, zn.: OD/2678/10/Šp, ze dne 5. 11.
2010
- ÚMČ Praha 3 – vodoprávní úřad, čj.:OV/910/10/Kir, ze dne 27. 4. 2010, čj.:OV/2555/10/Kir, ze
dne 9. 11. 2010
- ÚMČ Praha 3 - odbor život. prostředí, čj.:UMCP3 021073/2010, ze dne 31. 3. 2010, čj.:UMCP3
069884/2010, ze dne 18. 11. 2010
-

Stanoviska správců inženýrských sítí:
CATR, s.r.o., čj.:2010/1, ze dne 4. 1. 2010, ze dne 6. 10. 2010
CentroNet, a.s., ze dne 26. 1. 2010, 6. 10. 2010
ČD - Telematika, a.s., čj.:1717/10, ze dne 26. 1. 2010, čj.:18868/2010, ze dne 8. 10. 2010
České Radiokomunikace, a.s., ÚTS/P53778/10, ze dne 8. 3. 2010, čj.:ÚPTS/OS/61960/2010, ze
dne 8. 10. 2010
- ČEZ ICT Services, a.s., čj.:10/220/3/PR, ze dne 12. 3. 2010, čj.:P3A10000084345, ze dne 7. 10.
2010
- Dial Telecom, a.s., ze dne 8. 2. 2010, 4. 10. 2010
- Dopravní podnik - JDC Tramvaje, čj.:239/10, ze dne 15. 2. 2010, 6. 10. 2010
- Dopravní podnik - JDC Metro, čj.:240200/76/10/Čp, ze dne 15. 1. 2010, čj.:240200/1863/10/Čp,
ze dne 8. 10. 2010
- Letiště Praha - správa majetku - Prague Import, čj.:50/10, ze dne 2. 2. 2010, čj.:648/10, ze dne
13. 10. 2010
- Invitel International CZ, s.r.o., ze dne 25. 2. 2010, 6. 10. 2010
- Kolektory Praha, čj.:260/004/01/10, ze dne 27. 1. 2010, čj.:434/009/10/10, ze dne 5. 10. 2010
- Ministerstvo vnitra ČR, čj.:MV-99024-1/SIK5-K-2009, ze dne 29. 12. 2009, čj.:MV-917881/SIK5-K-2010, ze dne 6. 10. 2010
- MobilKom, a.s., ze dne 26. 2. 2010, 18. 10. 2010
-
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NETPROSYS, s.r.o., čj.:912/10, ze dne 4. 3. 2010, čj.:4012/10, ze dne 7. 10. 2010
Řízení letového provozu CR, čj.:DPLR/2982/10, ze dne 22. 3. 2010, čj.:DPRL/10096/10, ze dne
7. 10. 2010
- SITEL, s.r.o., čj.:131000087, ze dne 12. 1. 2010, čj.:131005318, ze dne 11. 10. 2010
- STAR 21 Networks, a.s., ze dne 29. 12. 2009, 8. 10. 2010
- Sloane Park Property Trust, čj.:1911/2010, ze dne 30. 3. 2010, čj.:1911_1/2010, ze dne 21. 10.
2010
- T-Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 5. 1. 2010, 12. 10. 2010
- TSK - dopravní signalizace, ze dne 23.3.2010, čj,: 1897, ze dne 26. 10. 2010
- T-Systems Czech Republic, a.s., čj.:ÚR/31483/09-12, ze dne 4. 1. 2010, čj.: ÚR/34105/10-10, ze
dne 6. 10. 2010
- UPC CR, a.s., ze dne 4. 1 .2010, 25. 2. 2010
- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 7. 11. 2010, 1. 2. 2010
- VUSS Praha, čj.: 10927/35794-ÚP/2009-7103/44, ze dne 18. 1. 2010, čj.: 38/2010-7103/42-Ša,
ze dne 21. 1. 2010, čj.:6939/2010-7103/45-Fi, ze dne 9. 6. 2010, čj.:6951/2010-7103/45-Fi, ze dne
22. 6. 2010, čj.: 11986/2010-7103/45-Fi, ze dne 19. 10. 2010
- Volný, a.s., ze dne 8. 1. 2010, 6. 10. 2010
- Obvodní báňský úřad, čj.:01711/2010/02/001, ze dne 5. 3. 2010, čj.: 31616/2010/02/001, ze dne
12. 10. 2010
-

Souhlasy vlastníků:
SVBF Praha, čj.:328/2010, ze dne 26. 5. 2010, čj.: 1288/2010, ze dne 14. 10. 2010
Zahrádky plus s.r.o., ze dne 3.6.2010, 14.10.2010
MHMP - odbor správy majetku, čj.:OSM/VP/332712/10/kaš, ze dne 30. 6. 2010
VUSS Praha, čj.:10927/35794-ÚP/2009-7103/44, ze dne 18. 1. 2010, čj.: 38/2010-7103/42-Ša,
ze dne 21. 1. 2010, čj.: 6939/2010-7103/45-Fi, ze dne 9. 6. 2010, čj.: 6951/2010-7103/45-Fi, ze dne
22. 6. 2010, čj.: 11986/2010-7103/45-Fi, ze dne 19. 10. 2010
- PREdistribuce, a.s., ze dne 4. 3. 2010, 5. 11. 2010
-



Stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí podle §7 z.č. 100/2001 Sb. - závěr
zjišťovacího řízení - MHMP - OOP č.j. S-MHMP-0176929/2010/OOP/VI/EIA/699-2/Pac ze dne
28. 5. 2010

Rozhodnutí o připojení stavby k místní komunikaci - ÚMČ Praha 3 - OD, č.j. S ÚMČ P3
028099/2010 ze dne 3. 5. 2010 s doložkou právní moci ze dne 5. 5. 2010

Okruh účastníků vedeného správního řízení stanovil správní orgán podle ust. § 85
stavebního zákona v souladu s ust. § 27 zákona č.500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění
pozdějších předpisů (správní řád), přičemž jako s hlavním účastníkem řízení ve smyslu ust. §
85 odst.1 stavebního zákona jednal se žadatelem – společností Pražská správa nemovitostí,
s.r.o., Seifertova 9/823, 130 00 Praha 3, IČ 170 48 869, zastoupené společností REMIN, s.r.o.,
Blanická 25, 120 00 Praha 2, IČ 00 540 811, a s Obcí hl.m. Prahou, Mariánské nám. 2, 110 01
Praha 1 (zastoupenou Útvarem rozvoje hl.m.Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2), a s jako
vedlejšími účastníky ve smyslu ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona jednal s Městskou částí
Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 130 85 Praha 3 (dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze), se spoluvlastníky pozemků, nemovitostí na nich a se všemi majícími jiné věcné právo
k výše uvedeným pozemkům a stavbám. Jedná se o tyto pozemky a objekty: č.parc. 3085,
3089, 3092, 3090, 3098/1, 3098/2, 3098/3, 3100/1, 3271, 3272, 3273, 3274, 3283, 3284,
3294, 3296, 3297, 3329, 3386, 3387, 3392, 3393, 3394, 3399, 3402 vše v k.ú.Žižkov. Dále
účastníky řízení jsou vlastníci (správci) infrastruktury: Pražská vodohospodářská společnost,
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a.s., PREdistribice, a.s., Pražská teplárenská a.s., Telefónica O2, a.s., Eltodo Citelum, s.r.o.,
UPC Česká republika, a.s. Dále Zelená alternativa, o.s..
V průběhu správního řízení nedošlo ke změně okruhu účastníků řízení.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, nemůže být povolením uvedené stavby snížen či změněn krajinný
ráz. Jedná se o podzemní stavbu – viz. závazné stanovisko Magistrátu hl.m.Prahy odboru
ochrany prostředí čj.:S-MHMP-1064417/2009/1/OOP/VI, ze dne 28. 1. 2010 a čj.:S-MHMP0802377/2010/1/OOP/VI, ze dne 12. 11. 2010. Přesto Úřad MČ Praha 3, odbor výstavby
informoval občanská sdružení zabývající se ochranou přírody a krajiny o probíhajícím
územním řízení opatřením čj.j.:OV/1491/10/Souč-i dne 16. 6. 2010 a čj.:2787/10/Souč-i dne
22. 11. 2010. Jako účastník tohoto řízení se přihlásilo občanské sdružení Zelená alternativa,
o.s., Váňovská 2, 589 01 Třešť.
Zahájení územního řízení a konání ústního jednání bylo oznámeno účastníkům řízení a
dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. Současně byla určena lhůta pro uplatnění námitek
účastníků řízení do doby konání ústního jednání, tj. do 5. 1. 2011 s upozorněním, že k později
podaným námitkám nebude přihlédnuto. Svého práva uplatnit k podanému návrhu námitky
využil účastník řízení uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí.
Žadatel zajistil, že informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání změny
územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání,
vyvěšena na místě stavby – plakát formátu A3 byl 4x umístěn na oplocení dotčeného pozemku
ve všech okolních ulicích a plakát A2 visel v místě vstupu do stávajícího objektu v ulici Pod
Jarovem, což doložil ve fotodokumentaci předané stavebnímu úřadu.
Dotčené správní úřady byly o zahájení územního řízení a konání ústního jednání
informovány opatřením čj.:OV/2828/10/Souč-z ze dne 29. 11. 2010.
Oznámení o zahájení územního řízení a době konání veřejného ústního jednání bylo
vyvěšeno na úřední desce Městské části Praha 3 dne 29. 11. 2010 a sejmuto dne 15. 12. 2010.
Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány k návrhu žádné stanovisko.
Účastník řízení – pan Ing. Tomáš Pilát, nar. 7. 8. 1961, bytem Bystrá nad Jizerou 60,
513 01 Semily, při ústním jednání podal písemně tyto námitky:
1)

dle vyhlášky č.26/1999 hlavního města Prahy je v článku 4 stanoveno v bodu 1, že umístění
staveb a míra zastavěnosti musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru
prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí.
Tento bod je uvedeným projektem porušován, neboť dochází k navýšení stavby oproti
stávajícímu stavu o cca 7 metrů k posunutí obvodových zdí k hranicím pozemků. Výška
nové stavby nekoresponduje s výškou novostavby již realizované v ulici Za Vackovem a
sousedící s novou stavbou v ulici Mezi domky. Stávající výška atiky prádelny naproti
našemu pozemku je 260,32 mnm. Navýšení stavby oproti této výšce má jednoznačně
negativní dopad na okolní prostředí. Realizací stavby v navrhovaném rozsahu dojde
k narušení původních architektonických hodnot daného místa a k narušení jednoty celku.
Tím by došlo k nárůstu hmoty stavby.

2)

Uvedený projekt obsahuje bytové prostory a dále prostory typu atelier, které nesplňují
podmínky pro zařazení do bytových prostor, jedná se evidentně o obcházení předpisů o
osvětlení a oslunění neboť v konečném důsledku budou ateliery prodány smlouvou jako
ateliery, ale je téměř 100% pravděpodobné, nebudou užívány jako byty a obyvatelé těchto
„bytů nebytů“ nebudou mít zajištěné dostatečné oslunění a osvětlení. Stavební úřad by měl
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zajistit, aby prostory , kterou budou více než pravděpodobně používány k bydlení splňovaly
podmínky oslunění a osvětlení.
3)

Domnívám se, že parkovací stání objektu mají nedostatečnou kapacitu, neboť vycházejí
pouze z počtu bytů a nejsou brány v úvahu prostory typu atelier a dostatečný počet stání
pro návštěvníky objektu. Praktická zkušenost z již realizovaného objektu v ulici Za
vackovem je taková, že je problém večer zaparkovat v ulici Za vackovem neboť zde parkují
pravidelně stejná vozidla osob vcházejících d objektu.

4)

V konečném důsledku projekt nepřinese nic pozitivního okolnímu prostředí. Vytvoření
atriového prostoru se zelení je určené pouze pro obyvatele objektu. Zásadním ovlivněním je
však nárůst hmoty, která by měla být realizována a která nebude pozvolným přechodem
mezi stávající zástavbou rodinných domů a panelových domů, ale jednoznačně maximálním
možným zastavěním prostoru. Původní projekt, který jednoznačně nesplňoval podmínky
oslunění a osvětlení okolí byl přepracován a došlo tedy pouze k úpravě kdy naprosto jasné
nesplnění platné vyhlášky o výstavbě v Praze bylo upraveno, ale výsledný návrh stavby
opět působí jako ohromný masiv posazený do prostoru kam se nehodí v této velikosti.
Jednání investora vede jednoznačně k maximalizaci obestavěného prostoru a není brán
v úvahu stávající ráz území a výška okolních a sousedících staveb.

Měl by být brán v úvahu již stávající objekt a přizpůsobena výška nové stavby. Stávající
objekt má v ulici Za vackovem i v ulici Mezi domky 3 nadzemní podlaží.
V blízkém okolí stavby je společností Metrostav realizována bytová výstavba u ulice
Malešická, dále na ulici Olšanská je hotový bytový komplex. Mělo by se tedy brát v úvahu, že
není nutné maximalizovat využití prostoru, ale mělo by se tedy brát v úvahu i architektonické
řešení a dopady na životní prostředí a pohodu bydlení.
Žádám tedy stavební úřad o možnost projednání námitek při místním šetření na místě, kdy by
bylo možno posoudit jednotlivé výšky objektu navrhovaného i objektů sousedních a dopady do
okolního prostředí.
K jednotlivým bodům OV ÚMČ Praha 3:
ad 1) Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního
města Prahy. Návrh byl z hlediska souladu s územním plánem kladně posouzen MHMP odborem územního plánu, čj.:1064545/2009/OUP, ze dne 1.2.2010, čj.:SMHMP/808552/2010/OUP, ze dne 13.10.2010, a Útvarem rozvoje hl.m. Prahy, čj.:10782/10,
ze dne 19.11.2010. Vliv záměru na životní prostředí a pohodu bydlení byl podrobně posouzen
odbornými studiemi z hlediska hluku, z hlediska zhoršení imisní situace a z hlediska vlivu
návrhu na denní osvětlení a proslunění okolních objektů. Výsledky splňují platné hygienické
předpisy a ČSN, tedy je dodržena vyhláška č. 26/1999 Sb., hl.m. Prahy. Záměr byl z hlediska
vlivu na životní prostředí posouzen v oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. Ze všech
vypracovaných posudků a studií vyplývá, že navrhovanou stavbou nebudou překročeny
přípustné limity hluku, emisí a nedojde k zastínění okolní zástavby pod normou stanovené
hodnoty. Hmotové rozvržení celku vychází ze základního požadavku, aby stavba tvořila
přirozený přechodový článek mezi nižší zástavbou jihozápadně situovanou od umisťovaného
objektu a vyšší zástavbou, která se nachází severovýchodním směrem. Cílem bylo nenásilně
novostavbu bytového domu vevázat do území a tak potlačit nepříznivý výškový rozdíl mezi
odlišným charakterem zástavby obou částí tohoto k jihu se svažujícího území. Z tohoto
důvodu je objekt rozvrstven na nižší - jihozápadní a vyšší – severovýchodní část. V ulici Pod
Jarovem je výška atiky ustoupené pětipodlažní nadzemní části přibližně ve stejné výšce jako
hřeben bytového domu čp. 2002. V ulici V Zahrádkách je výška střechy před ustoupenou částí
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pátého nadzemního podlaží v úrovni atiky nižšího z panelových domů v ulici na protilehlé
straně ulice. Výška střechy nad ustoupeným pátým nadzemním podlažím je přibližně o 2,5 m
vyšší než atika panelového domu čp. 2028, a o 8,5 m nižší než panelový dům čp. 345 ležící na
křižovatce ulic V Zahrádkách a Květinková. Pohoda bydlení může být ovlivňována různými
faktory, v případě navrhované stavby se však spíš jedná o dočasná omezení během výstavby
než o celkové narušení pohody bydlení v budoucnosti. Co se týká nárůstu hmot, odbor
výstavby dospěl na základě hmotového uspořádání a posouzení dokumentace k závěru, že
návrhem není porušeno ustanovení čl. 4 odst. 1 vyhl. č. 26/1999 Sb., a proto rozhodl o
námitce, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Námitka se zamítá.
ad 2) V částech bytového domu s nevyhovujícím prosluněním jsou navrženy nebytové
prostory – ateliéry, nerušící administrativní prostory. Pobytové místnosti ateliérů splňují
požadavky na denní osvětlení. Umístění nebytových prostor v bytovém domě je v souladu
s územním plánem Hlavního města prahy, který v daném území požaduje umisťování staveb
s více funkcemi (využití SV – všeobecně smíšené) a s vyhl. č. 26/1999 Sb. hl.m Prahy.
Namítanému využití "bytů-nebytů" nemůže stavební úřad po vyhodnocení předložené
dokumentace přisvědčit. Bez průkazu o nekalých úmyslech nelze investora ani pozdějšího
vlastníka ateliérů v tomto smyslu podezřívat. Zároveň stavební úřad nemůže investora nutit,
aby v prostorách nesplňujících předepsané požadavky kladené na oslunění obytných místností
je
jakýmsi
technicky složitým řešením splnil.
Námitka se zamítá
ad 3) Navržený počet parkovacích stání (uvnitř objektu) odpovídá požadavkům
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v
hlavním městě Praze. Parkovací stání uvnitř objektu zajišťují předepsané počty pro bytové
jednotky, návštěvy a ateliéry.
Námitka se zamítá.
ad 4) Umisťovaná stavba by měla nahradit již dlouho neužívaný, nefunkční a
nevzhledný objekt blokové prádelny. V rámci navrhované stavby je řešen nejen samotný
bytový dům, ale i úpravy okolí stavby. V ulici Za Vackovem budou provedeny nové sadové
úpravy na pozemcích investora, volně přístupné z ulice, v šíři minimálně 1,5 m. Střecha nad
prvním nadzemním podlažím je navržena jako zelená rovněž se sadovými úpravami; dále
bude upraveno stání pro kontejnery na tříděný odpad. V ulici Za Vackovem vznikne po
rozšíření vozovky záliv pro podélné parkovací stání. Též jsou navrženy nové povrchové
úpravy chodníků přiléhajících k objektu. V ulici Za Vackovem má navržený objekt
čtyřpodlažní nároží s výrazně ustoupeným čtvrtým nadzemním podlažím a ve střední části
pouze jedno nadzemní podlaží, z něhož vystupuje s odstupem více než deseti metrů
čtyřpodlažní nástavba. Stávající objekt č.p 2854 odpovídá výškou atiky v ulici Za Vackovem
výšce střechy před ustoupeným čtvrtým nadzemním podlažím navrhovaného objektu v ulici
Za Vackovem.
Námitka se zamítá.
Kumulace návrhu s jinými známými záměry ve fázi příprav nebo realizace – např.
s obytným souborem Na Vackově (stavebník společnost Metrostav Vackov, a.s.) - byla
zohledněna v rámci posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.
Pozemek se záměrem se nachází v zastavitelném území a jeho navrhované funkční využití je
v souladu s územním plánem Hlavního města Prahy.
Námitka se zamítá.
Výškové poměry navrhované stavby i okolních objektů jsou součástí dokumentace
k územnímu řízení (podkladem bylo podrobné geodetické zaměření). Pan Ing. Pilát využil
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možnosti nahlížet do dokumentace jak do doby konání ústního jednání, tak v jeho průběhu, a
proto mohl získat konkrétní informace a číselné hodnoty týkající se výšek zamýšlené stavby
vzhledem k okolí. Místní šetření by detailnější představu o výškových poměrech nepřineslo.
Námitka se zamítá.
Pan Ing. Pilát nedoložil žádné podklady, kterými by potvrdil správnost svých tvrzení
uvedených v námitkách k umístění novostavby Nové bydlení Jarov.
Po posouzení návrhu podle § 90 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je
v souladu s územně plánovací dokumentací a dalšími veřejnými zájmy; proto bylo
rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.
S přihlédnutím k výsledkům územního řízení Úřad MČ Praha 3, odbor výstavby
rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části.
Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona
platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud bylo v
této lhůtě požádáno o stavební povolení.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k
Magistrátu hlavního města Prahy, odboru stavebnímu, podáním u Úřadu Městské části Praha
3, odboru výstavby, Seifertova 51, Praha 3. Odvolání se podává s potřebným počtem
stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal
jeden stejnopis. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing.Karel U r b a n
vedoucí odboru výstavby

Toto rozhodnutí nabylo právní moci . . . . . . . . . . . . .
.......................
razítko a podpis

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 3
Vyvěšeno dne ……………………………

Sejmuto dne ……………………………..
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Příloha: situační výkres v měřítku 1 : 1000
Správní poplatek vyměřen podle položky č.18 písm. a) sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o
správních poplatcích ve výši 1 000,- Kč.
Rozdělovník:
A.Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1 SZ (do vlastních rukou):
6. REMIN, s.r.o., Blanická 25, 120 00 Praha 2 + příloha
7. Hl.město Praha, zastoupené URM, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
B. Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 SZ (doručení veřejnou vyhláškou):
8. MČ Praha 3-OOS, Havlíčkovo nám.9, 130 85 Praha 3 (pro informování účastníků
řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů)
C. DO (na doručenku):
9. HZS hl.m Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 3
10. HS hl.m.Prahy, Dukelských hrdinů 11, 170 00 Praha 7
11. ÚMČ Praha 3 – OD, Seifertova 51, 130 85 Praha 3
12. ÚMČ Praha 3 – OŽP, Seifertova 51, 130 85 Praha 3
13. MHMP-OOP, Jungmannova 29, 111 29 Praha 1
14. MHMP-OKP, Jungmannova 29, 111 29 Praha 1
15. MHMP-OUP, Jungmannova 29, 111 29 Praha 1
16. MHMP-OKR, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
17. SEI, Legerova 49, 120 00 Praha 2
D. Na vědomí (na doručenku):
18. Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám.9, 130 85 Praha 3 + příloha
19. MHMP-OSM, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
20. VUSS Praha, Hradební 12, 110 00 Praha 1
21. Správa vojenského a bytového fondu Praha, U Prioru 1047/8, 161 00 Praha 6
22. Policie ČR, Odbor služby dopravní policie, Kongresová 2, 142 21 Praha 4
23. PVK, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
24. PVS a.s., Cihelná 4, 118 00 Praha 8
25. TSK hl.m.Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
26. Pražská plynárenská distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
27. PRE distribuce, a.s., Na Hroudě 4, 100 05 Praha 10
28. Eltodo Citelum s.r.o., Novodvorská 14, 142 01 Praha 4
29. Povodí Vltavy, s.p., Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
30. Telefónica O2 Czech Republic a.s., Olšanská 6, 130 34 Praha 3
31. UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4
32. NIPI, o.s., nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1
33. Dopravní podnik hl.m Prahy, a.s., Sokolovská 42, 190 22 Praha 9
34. Ministerstvo vnitra ČR, P.O.Box 91, 130 27 Praha 3
35. České Radiokomunikace, a.s., U Nákladového nádraží 3344, 130 00 Praha 3
36. Pražská teplárenská a.s., Partizánská 1/7, 170 00 Praha 7
37. Catr, s.r.o., Jeremenkova 41, 147 99 Praha 4
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38.
39.

Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
MHMP URM, evidence Faktorová, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 + příloha

40.
41.

Archiv plány 993/Ž + příloha
referent+ příloha

E Co :

