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vAš DOP/S ZNACKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE v PRAZE DNE

č.j. 15/2018 UMC P_SUCH 03033/2018 P. Hejl 26. 11. 2018

Věc: Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pism. d) zákona č. 106/1999,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci

povolení výstavby bytového domu č. p. 1289 na rohu Internacionální a Májové

ulice v rozporu s Urbanistickou studii Suchdol — Internacionální.

Vážený pane_

městská část Praha-Suchdol obdržela dne 14. 11. 2018 Vaší žádost podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

v niž žádáte o následující informace:

1) Kdo ze zástupců MČ povolil (dal kladné stanovisko) k výstavbě bytového domu č.

p. 1289 na rohu Internacionální a Májové ulice v rozporu se schválenou

Urbanistickou studií Suchdol — Internacionální?

Stavbu povoluje příslušný stavební úřad — tj. Odbor výstavby ÚMČ Praha 6. MČ

Praha-Suchdol podává k těmto řízením svá vyjádření (stanoviska). Poskytujeme Vám

kopii stanoviska MČ k objemové studii bytového domu parc. č. 1289, č.j. 1318/2008.

Dále Vám poskytujeme kopii Rozhodnutí o umístění stavby ÚMČ Praha 6, č.j. MCP6

054471/2009 a kopií Rozhodnutí stavební povolení — víla dům Májová od stavebního

úřadu — ÚMČ Praha 6, č.j. MCP6 080737/2009 vč. kopie Koiaudačního souhlasu s

užíváním stavby, č.j. MCP6 014295/2011.

2) Fotokopii dokumentu, na základě kterého byla povolena změna US v této části -

bytový dům č. p. 1289.

Požadovaný dokument neexistuje.

3) Obdržela MČ či její zástupce za povolení výše uvedené změny od investora

stavby bytového domu č. p. 1289 „sponzorský dar“ a vjaké výši?

MČ Praha-Suchdol neobdržela od investora stavby žádný „sponzorský dar“ .

    

S pozdra

Ing. Petr
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠI! ZIV/WKA _ VYRIZl UE V PRAZE DNE

č.j. 25513) Moca Gebrtová 28.8.2008

Věc: Stanovisko ÚMČ Praha — Suchdol

Název stavby —objemová studie zástavby bytového domu

Místo stavby - parc.č. 1289 k.ú. Suchdol v ulici Internacionální

Investor — Union Partners Development, s.r.oVodičkova 791/41, Praha 1

Rada MČ souhlasí na základě doporučení komise územního rozvoje a

infrastruktury s předloženou studií objektu na pozemku č. 1289,k.ú. Suchdol.

Projekt byl prezentován ve formě studie, lze se tedy v současnosti vyjádřit

pouze k výšce objektu , celkovému objemu stavby a k hlavním rysům

navrženého objektu - bytový dům s rovnou střechou a ustupujícím podlažím.

Rada doporučuje zvážit využití alespoň časti parteru pro nebytové prostory.
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Čf.l„ MCP6054471/21Í11N V Praze dne. 2 . ; >~ 11:39

SPlS. ZN SZ MCP6 ()37648/21N191’O\"/K(1I

Značka: P-lZXQ/Such

V\ď'lzuje' Ing. Stanislava Kotásková

Kontahni spojení; tel : 220 180 604 / skotasko*_á3praha(x.cz

Referentské č., 85

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor \\sta\b\ Úřadu m č Praha 6. jako stmební úřad příslušm' podle1 13 odst. 1 písm. C) zákona č

183/2006 Sb o územním plánomní & stmcbním řadu (stmcbní zákon). \č znění pozdějších předpisů

(dále jen "stavební zákon")a podle \\hlášk\ 6 55/2000 Sb 111 m Prah\_ kterou se “dam Statut hl m

Prah_\ ve znění pozdějších předpisu V územním řízení posoudil podleš 84 až 91 stmcbního zákona

zádost O vydání rozhodnutí o umístění stab} ncbo zařízení (dále jen "rOzhOdnutí O umístění stavby" )

kterou dno 26 5.2009 podal

Viladům Májová s.r.o., Ing. Petr MW... . . ., . .- _. sto.

kterého zastupuje Alena' 181 00 Praha 8

(dále jen "žadalsl"). a na základě tohoto posouzení;

]. Vydává podlc§ 79 a 02 sta\cbníhozákona 21 § 9 \\fhlášky č. 503/2006 Sb,. o podrobnější úpravě

uzemm'horízení. vcřejnoprámí smlou\'\ a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

"VILADÚM MÁJOVÁ"

Na pozemku čparc 1289 k 11 Suchdol při ulicí Májmá a lntcmacíonalni. se umisťuje nmostavba

b\tO\cho domu včetně připojení na inžcn\rskč sítč na pozemcích č parc 2.78 a 2375 k [] Suchdol

Popis stavby:

- by10v§1d11m (lPP. 4N? „ poslední ustupující)

] PP , garáže, technické zázemí. sklepy, prostory domowu'ho vybavení

I.NP —1 ncbymwy prostor (atehér). b1101'c.|cd1101k_\'

- 4.NP - bytové jednotky

- přípojky ínženýrskýclt sítí (přípojka splaškové kanalímcc. vodovodu, plynovodu, tclokomuníkační

Přípojkal

- komunikace (chodníky), vjezdová rampy

- oplocení.

- terénní a sadm-č upraw. dětské hřiště

51 sídlí nt (t-skoslmrnkkr armád) 23 16052 l'mh.\ (1. tla-Imm um pr„umísti- Pod Murj;tnkuu !“)lll ll Phtlí 1 o

] ú—tíulnm * 420 2211 189 111' l.: lmd.ttglna Druh;tt. cl \\\\.\\ prm.1(. ll":ln (H: 211 3421118 ][ () lm. 71h
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Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna na vyše uvedenych pozemcích. jak je zakresleno v ovčřene dokumentaci

(situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 :1000 —- Záchs do katastrální mapy

a 1:250 ~ Situace) se zakreslením stavebního pozemku požadovaným umístěním stavby.

s \\značením vazeb a vlím na okolr zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních sun-eb.

kterou obdrží navrhovatel a přislušny úřad městské části. jehož územního obvodu se umístění stavby

týká. po nabytí prámí moci územního rozhodnutí.

Stavba bytového domu bude situována na rohovém pozemku v křížení ulic lntemacionální a Májová

v přechodové zóně mezi vícepodlažni zástavbou vcentru městské části Suchdol a nízkopodlažní

zástavbou převážně rodinných domu podel ulice Májová a lntemacionalní.

Navrhovaná stavba bude mit ncjvyše l podzemní a 4 nadzemních podlaží (poslední bude výrazně

ustupující o cca7 až 3 m od všech pručeli) bude zastřešena plochou střechou

Půdorysná stopa bytového domu bude pravoúhlá členitá o max. rozměrech 324 .\ 20 0 m Celk0\á

ma\ímální zastavěná plocha objektem bude 530. 73 m B31033 dUm bude umístěn ve \zdálenosti

min. 4,800 m od hranice se sousedním pozemkem č.parc. 2.37.5 kú Suchdol (ulice lntemacionální)

ve vzdálenosti min. 4.700 m od společné hranice se sousedním pozemkem č.parc 2378 (ulice

Májová) ve \zdáleností min. 4400 m od společné hranice se sousedním pozemkem čparc 1273/1

(tj min 12000 n1 od sousedního domu čp 1034 na pozemku 127.3/2) a \e \zdálenosti min 13.200

m od sousedního domu č.p. 853 na pozemku č.parc. 1288/2).

Fasády budou členěny prostorovým řešením. balkony a kombinací kamenného soklu (svčtly lomový

kámen) a omítky v barvě bile' lomené a okrové. Ustupujicí podlaží bude obloženo deskami (např.

CEMBONIT) v barvě tmavě šedé

Výšková úroveň_+ 0 I NP ( Balt pv ) bude na kótě 276.8 m n m : 1NP. \yška atikv ploche střechy

nad 4 NP bude na kótě ma\ ma.\ 2895 mnm (286.5 n1 1) m nad.\ NP)

V 1731030111 dome bude max 17 b3‘1033‘c11 lednotek a prostory pro zajisteni funkcí souuscjících

s bydlením (v podzemním podlaží). V Částí ]NP bude nebytmy prostor cca 48 5 m \yužity' jako

ateliér (administrativa).

Doprava v klidu bude řešena l9 garážovými staními \ podzemním podlaží a 2 na terénu v SV rohu

č.parc. 1298 k.ú. Suchdol (zpevněná plocha 75 x 8,0 nL povrch zámková dlažba) Z celkového počtu

stání budou 2 upravena pro osoby se sníženou schopností pohybu

Stavba bude dopramč připojena na stávající komunikační systém na ulici Májová. Hlavní vstup

i vjezd do objektu bude ze severozápadní strany. Vjezdová rampa do podzemních garáží bude v šířce

4 m o délce 4,7 m (vnější část) Terenní úprmy budou provedeny svahovánim . nasypy \ návaznosti

terénu na I.NP. Opěme zdi budou pouze do výšky 0.6 m \ JZ části zahrady (o celkové délce cca

30 m) Podél ulice Májová bude umístěn přístupový chodník - powch zámková dlažba. š : 1.5 m.

délka cca 26 m.

Při ulicí lntcmacionální bude umístěno nove oplocení » podezdívka. sloupky ~ zděné z kamenného

zdiva (např. gabion). vyplnč dratčne' pletivo Max. \yška oplocení bude 1.6 m.

.Nezastavčné plochy pozemku v rozsahu řešeného území budou zatravnčny a osázeny zelení.

V sevemí části pozemku bude menší dětské hřiště - zahrada s herními prvky pro potřebu obyvatel

bytového domu

Deštme vody budou 11k31d03z'm3 \sakem na vlastním pozemku. \ severozápadní straně pozcmlní

čparc 1789 k ú. Suchdol bude umístěno zasakmaeí teleso (10 m) s retenční nádrží (5 m)

. Splaškové vody budou svedeny novou kanalizační přípojkou DN 200 o délce cca 12 rn do stávající

veřejné splašková kanalizace v ulici Májová

.Zásobování vodou bude přípojkou PE DN .50 mm o délce cca 10 m ze stávajícího veřejného

vodovodního řadu \ ulici Májová.

. Zásobování plynem bude zajištěno n0\ou plynovodní přípojkou PE dn 32 m o délce cca 8 m.

napojenou na stávající NTL plynovod dn 6.3. vedeny v ulici Májová. Přípojka bude zavedena

ke hranici pozemku. kde bude zřízen pilířck Od pilířku bude NTI plynovodní potrubí vedeno \“ zemi

směrem k objektu. kde bude zavedeno do kotelny 3 1 PP.

\: sídlení Ceskoslmcnski 'irmt'xdj 23 100.52 Praha 6.1Ic1‘1303‘um' pracovišti I’ud \lurj.urkuu WIN-12.1‘mhu (.

T (nth-1:11:11 " 420220189111 I' pod íttlnapr'thao r1333!“jímhnúu hu (H: 233 342 01R lt (): um03X

l 1l( » 151 " *
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, Zdrojem tepla pro vytapění a přípravu teple. užitkow vody bude plynová kotelna na zemní plyn

se dvěma kotli o celkovém \ykonu 98 kW

Zásobování objektu el energií bude provedeno napojením do distribuční sítě PRE ze stávající SP 5

na hranici pozemku stavby (JV roh pozemku při ulici Májová)

Připojení objektu na jednotnou telefonní sit“ společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a s. bude

ze stávajícího síťového rozvaděče SR 3]. umístěného při SZ hranici pozemku (při ulici

hitemacionalníl Znčj bude objekt napojen přiložením kabelu do stávajícího vedení podel hranice

pozemku. Přípojka bude ukončena \ učastiíícke'm rozvaděči. který je volně přístupný z ulice Májová

aje umístěn v dělící stčnč \ urovni lPP.

Podzemní garáže budou \ětrany vzduchotechnícky, \yfuk bude vyveden nad střechu objehu

betech bude nucený odvod vzduchu zkoupelen a samostatných záchodu pomocí radiálních

ventilátoru a stoupaček s výfukem nad střechu objektu

Soubčh a křížení nových vedení technického vybavení musí respektovat ČSN 73 6005 „prostorové

uspořádání sítí technickeho \yba\ ení" a nesmí dojit knarušcní provozuschopnosti stávajících siti

položených v prostoru stmeniště. Zpusob případných ochran tčchto vedení musí být projednán

s jej ích spravci

Projektová dokumentace z hlediska ochrany elektronických komunikací bude obsahovat:

a) zákres stavajicich podzemních vedení veřejné komunikační sítě včetnč přípojek ke stavbám.

v koordinačnim výkresu včetně jejich okótování od stejných pevných bodu. od nichž jsou

okotovany ostatní SlIČ technicke infrastmktury.

b) navrh provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedeni veřejnc komunikační

sítě ručně bez použití mechanizace.

e) návrh ochrany odkrytých kabelů před jejich poškozením

d) zachovaní stávajícího nadloží nad kabely,

e) prukaz o tom, že nad trasami stavajicich komunikačních vedeni veřejné komunikační sítě

nebudou navrhována zařízení. skládky apod., které by omezovaly přístup k podzemním

elektronickým komunikačním zařízením, Na trasách komunikačních vedení veřejně komunikační

sítě nebudou dále parkoviště ani přístřešky Až do vzdálenosti min 1.5 m od krajního vedení

nebude navržena výsadba stromů a keřů,

f) průkaz o tom, že při souběhu a křížení elektronických komunikaci s ostatními navrhovaným

nebo stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodrženy požadavky ČSN 73 6005.

g) navrh postupu výstavby zpracovaný tak, aby bylo zajištěno dodržení podmínek stanovených

jednotlivými provozomtclí elektronických komunikačních zařízení

Projektová dokumentace stavby bude zpracována tak. aby

a) Odtah spalin plyn. kotlu byl odveden nad střechu objektu

b) Větrání chrančně unikove cesty t_vpu .A‘ bylo navrženo \ souladu s ČSN 73 0802,

c) podjedeva vyška v garážích b_\ ln min 2.4 m,

di) nově budované komunikační (parkovací) plochy b_\ ly dimenzovány tak. aby v nutných případech

umožnily pojezd těžké automobilní techniky (požární zásah apod.),

e) podlahy v podzemních garážích nebyly odvodněny a byly opatřeny izolací proti pusobeni

a pruniloi ropných látek.

i) ve výkreseeh byla zakreslena plynárenská zařízení.

g) do vzdálenosti menší než 2.5 m od středotlakých a nízkotlakých plynm'odu a plynovodních

přípojek nebyly bez souhlasu PPD. a s . umísťovány objekty zařízení stavenišť apod

Projekt organizace výstavby bude zpracován tak. aby bylo zajištěno, že

a) Behem stavby bude zachován příjezd a přístup k přilehlým objektum a dopravní obsluha dotčeno

oblasti (především příjezd sanitních, hasičských a policej nich vozů a svoz domovního odpadu.

b) Zařízení staveniště bude Situovano na pozemku stavby.

c) Příjezd na staveniště bude z ulice Majová.

d) Dočasně zábory budou pouze v místech jak je zakresleno v situacr l:l(l(l(l_

e) pro provádění stavby budou \n'užívany pouze pracovní pruhy; určene' \ povolení příslušneho

silničního správního úřadu o Z\laštním užívaní komunikace a dále nezbytně nutné plochy mimo

komunikace na pozemku stavby

w sídlem (í'l'škOSlOVCHSkČ armád) 23. 160 52 Praha (i. delašuvnni' pracoviště Pud Marjánkou I'Hlólll Praha (.

l — ústřednu: - 420220189111 i r: ]mduleLn'ňiprnhiíúu Juvaruhnbxz ' lm 0V: 213 3—12 018: “"0: 063703

l
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34 K žádosti o stavební povolení musí být doloženo mimo jine:

a) Řešení odvedeni dcšt'ových vod a úpravy povrchu komunikace ulice. Májova před navrhovaným

objektem.

b) Dopravní řešení (dopravní režim) podzemních garáží. projednané s DI Policie ČR a silničním

sprámim úřadem,

c) Doklad o projednání tras stavcništni dopravy a podmínkyjejího využitL

d) Účinná protihlukové opatření k minimalizaci stavebního hluku.

e) Podrobný výpočet hluku ze stavební činnosti pro jednotlivé etapy stavby (pozemní prace. hrubá

stavba: konečne úpravy). “počtem doložený návrh takomich uprav: aby hluk ze stavební činnosti

v chráněném venkovním prostoru nepřekročil hygienický limit akustického tlaku A LM 5 65 dB

v době od 7.00 do 2 l .00 hodm. A LA,~ _ (70 dB v době od 6,00 do 7.00 a od 21,00 do 22.00 hodin

a A LAN 5 45 dB od 22,00 do 6.00 hodin.

f) návrh akustických úprzn; které zajistí, že hluk pronikající zvenčí vzduchem ( z provozu dopravy

na komunikaci Internacionální a Májová a z dopravy letecké — a to i po zprovoznění dráhy RWY)

nepřekročí v chráněném vnitřním prostoru staveb ~ v obytných místnostech. včetně místností

orientovaných k drážnímu tělesu, hygienický limit akustického tlaku A l.,—„„ „4,140 dB v době

od 6.00 do 22,00 hod a A l.,-„„ „_ 30 dB v době od 22.00 — 6.00 hod ,

g) návrh akustických úprav. který zajistí. že hluk ze zdrojů technickeho zajištění (\ýtah. VZT.

plynová kotelna. garážová vraty. chlazení, event. další) nepřekročí v chráněném vnitřním prostoru

staveb — v obytných místnostech navrhovaného objektu hygienický limit akustického tlaku

A LM“ 40 dB pro denní dobu a LAW. 30 dB pro noc, v případě výskytu tónovc' složky o 5 dB

menč.

h) navrh akustických uprav. které zajistí. že hluk z provozu zdroju hluku objektu (viz výše uvedeno)

nepřekročí v chráněném venkovním prostoru staveb hygienický limit akustického tlaku A l„ „„

50 dB pro 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnčjších hodin dne a L.,-„_ „ 40 dB

pro ncjhlučnčjšíjednu hodinu v noci. při \ýskýtu tonove složky o 5 dB méně.

i) projekt sadových úprav. vypracovaný odbornou firmou, odsouhlasený OPP ÚMČ. vč

dendrologicke'ho posudku a povolení ke kácení,

j) nawh definitivního vodorovného a svislého dopravního značení.

k) geologické a hydrogeologické hodnocení základoxých podminek.

I) specifikace nebytových prostoru

25 Stavba bude koordinm ana s akci č, 01-01—02115TV Suchdol, etapa 0005. P6.

Učastnici řízení na něž se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Viladům Májová s ro. lng Petr ' ,-Nové Město

Odůvodnění:

Dne 265.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístěni výše uvedené stavby.

Stručná charakteristika stavby.

objck1 bydlení s neb)tovým prostorem v části l_NP

zastavěná plocha objektem bude max. 530.73 In"

Funkce a kapacita stavby'

stavba bude obsahovat 17 hm], prostory společného vybaveni domu. 48,5 m3 plochy nebytového

prostoru. l9 stání v podzemních garážích v domě: 2 na terenu; z celkového počtu stání budou dvě stání

upravena pro vozrdla osob s omezenou schopnosti pohybu

Projektant lng arch. Jan Jarolímek. autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby

CRA 03 242

w sidltm ("mkoslm utskš urmnd) 23. 160 52 Praha (;. del.išm nné prznemišti Pod „\lurjunknu 1900/12. l’mlm (»
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Zahájení výstavby. IV.Q 2009

Ukončení \ýstavby. 2 roky od SP

Návrh byl doložen následujícími doklady

Plná moc k ustupování ze dne 1.3.2009

Výpis z obchodního rejstříku společnosti \J'iladum Májová. sr 0.

Výpis z KN LV 1580

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení \čcnc1io břemene č 043/2009 mezi MČ Praha .. Suchdol

a stavebníkem

Stanovisko ÚRM čj ' 9552/08 ze dne 22 102008 a ze dne 21 72009

Prohlášení investora ze dne 20 X 2009 ke stanovisku UMC P Such 00930/2009 ze dne 1 4 2009

Hasičský zachranny sbor, stanm isko č.j. HSAA-33 ló-(v72/ODVS-2009 2 23.42009

Hygienická stanice. stanovisko čj SleK/60828/09 2 204.2009

MHMP — OKP. sdělení čj. čj MHMP 361 698/ 2009/Rad z 6.5.2009

MHMP — OKŘ. stanovisko čj. S-MHMP 306062/2009/ OKR 2 284.2009

MHMP — OOP. stanonsko zn S-MHMP-271265 /2000/]/OOP/Vl 2 24.4 20.09

MHMP ~ OSMA njádřcní čj. OSM/VP/423699/09/hl z 21.5.2009

ÚMČ P6 _ ODŽP. stanovisko čj MCP6 022086/2009 z 29 5,2000

UMČ P6 — ODZP, rozhodnuti o připojení ke komunikaci čj. MCPó 02598212009 2 2 6,09

ÚMČ Praha Suchdol, vyjádření anMC P_Such 00930/2009 z 1.4 2009

ÚMČ Praha Suchdol. rozhodnutí o povolení kácení zeleně

čj. UMC PWSuch 01277/2009/2 z 18 5.2009 (právni moc 255 2009)

Státní energetická inspekce. stanovisko zn. 202-10101031u z 105_2009

NIPl ČR. stanovisko zn. 146/09/CH z 18 4.2000

TSK - svodná komise. stanovisko zn, 920/09/2200/Me z 6 5.2009

+ Koordinační vyjádření zn 966/09/2600/Ba z 6 5,2009

DP hl.m.Prahy - svodná komise. stanovisko zn. 1001301202762/1225 z 25 5 2009

Povodí Vltavy. stanovisko zn 2009/18—156/263 2 29-1 2009

PVS, stanovisko zn 2102/09/20/2 2 19.5 2009

VEOLIA. PVK. vyjádření zn. PVK 6924/OTPČ/09 z 21.5.2009

]. vodohospodářská společnost. xjjádřcni zn. 98/09 2 23 4 2009

PPD, as . Technicke podmink) & 00054-48412 7. 23 4 2009

PRE, a.s.. rezervace příkonu zn. 5242101487/Such z 9 4 2009

Telefónica O2, vyjádření čj. 39541/09/CPl'l/VVU z 94 2000

Telefónica 02. Zápis Č.j. VPS 2101/09 ; 13.3.2009

České radiokomunikace, vyjádření zn, UTS/P 45862/09 z 27 3.2009

SUPTel. wjádření č. 2900363 z 6.4.2009

Letiště Praha. \n'jádřcni zn. LOM/2850/2009/RSM/RIZ/KPC/MR Z 30 4 2009

GTS NOVERA z 26.3.2009 (razítko na situaci)

MV ČR z 25 3,2009 (razítko na situaci)

NETPROSYS 2 25.3 2009 (razii/:() na situaci)

SITEL z 30 3.2009 (raz/rka na situaci)

Tclia Sonera International Carrier ČR z 30.3.2009 (razítko na situaci)

Kolchory z. 25.3.2009 frnznko na .wluac'z}

Dial Telecom 2 25.3 2009 (raz/rka na snuau’)

PREdistribucc z 25.3.2009 (razit/co na srtuacr)

VUSS z 25 3.2009 (razítko na sanaci)

T-Mobile z 24.3.2009 (razil/co na simací)

ČEZ ICT Services 2 31.3 2009 (razil/m rm .sl/mm)

Sloane Park Property Trust 7. 30 ?.2009 frazírko nu Simac/l

DP METRO z 31.3.2009 Krazil/u nr; .sl/mm)

51-sidlrm(j‘t-skns‘luwnsl‘i ul mind) 23. 160 52 Pm!“ (.. (l:-(Mount warm íšti Pod i\lnrjankuu 1900512, l'nthi: (-
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ČEZ ICT Servrces - sdělovací dalkove kabely 2 31.3.2009 (razítko nu .s‘fllzac‘ll

TSK - Správa řídících systémů z 31 .3 2009 lmszrko nu niz/aci)

T-Systems PragoNet z 31.3.2009 (m.—„to na .wmaw’)

PVK z 30 3.2009 (razítko na situaci) -~ příloha

PT z 26.3.7009 (razítko na situaci)

DP — ED z 31.3.2009 (razítko nu bill/(ILS)

lnvitel Intematíonal (ŠZ 2 263.2009 ("u-7:11AM na „mar/Í)

UPC ČR z 26.3.2009 (razítko na \)ruar'fl

Eltodo —— Citelum z 26.3 2009 (m:/flv nu 011mm)

ČD — TELEMATIKA z 26 3 2009 (razítko na situaci)

VOLNÝ z 2.4.2009 (razí/ko na smmc‘i‘)

TISCALI Telekomunikace ČR 7 2-1 4 2009 (razítko na situaci,)

Vodafone CR z 7.3.2009 (razítko na sítmu'í/

Doložcne' studie a odborné posudk) :

lnženýrskogeologícký pruzlonnm RN'Dr. Anna Gardavská. Mgr. Marian Kollár

Podle sdělení Katastrálního úřadu Praha — město nejsou pozemky čparc 2378 a 23757kfú. Suchdol

součastíZPF.

Pro pozemek c“. parc. 1289 kú. Suchdol se newžaduje souhlas s odnětím ze ZPF (_č 9 odst 2 zákona č.

334/1992 5b.. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisu)

Souhlas vlastníku pozemku

Pozemek č parc 1289 v katastrálním území Suchdol je ve vlastnictví navrhovatele

Pro pozemek č.parc. 23 75 kú Suchdol — MHMP — OSM. \3jádřeríí čj OSNM'P/423699/09/h1

z 21.5.2009 .

Pro pozemek č.parc 2378 k ú, Suchdol UMC Praha . Suchdol. vyjádření zn UMC‘ PvSuch 00930/2009

1 142009 a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene & 042/2009

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí podle sdělení Odboru ochrany prostředí MHMP SZn .

MHMP — OOP: stanovisko zn. S—MHMP-271265 /2009/1/OOP/V1 ?. 24 4.2009. předložený záměr

nevyžaduje posouzení podle zákona č 100/2001 Sb.. v platném znění.

Dle \yjadření Odboru ocluanv prostředí MHMP umístěním navrhm ane stavb) nemuže byl při posouzení

jejího vlivu na přírodní. kultumí a historickou charakteristiku daneho místa a oblasti s ohledem

na zachování významných krajinných prvkúc zvláště chráněných území. kultumích dominant krajiny.

harmonického měřítka a vztahů v krajině snížen či změněn krajinný raz

Uvedený záměr nemuže mít významný vliv na evropsky významné lokalrty ani ptačí oblastí

Stavební úřad posoudil okruh účastníku řízení podle ustanovení § 85 stavebního zákona. podle kterého

jsou účastníky řízení žadatel, obcc, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. tzn. hlavní

město Praha zastoupené Utvarcm rozvoje hl. m Prahv a městská část Praha 6. zastoupená OUR ÚMČ

Praha 6. Dále dle § 85 odst. 2) jsou účastníky vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být

požadovaný záměr uskutečněn osoby. jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám

anebo sousedním pozcmkúm nebo stavbám na nich muže být územním rozhodnutím přimo dotčeno

Občanská sdružení se do řízení nepřílílásíla

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 24 7 2009. o jehož výsledku by] sepsán

protokol.

Vzhledem k tomu. že pro dané uzemí je v_vdán územní plán (Územní plán sídelního útvaru hl m. Prahy ).

b_vlo oznámení o zahájení územního řízení doručováno žadateli. obcí a dotčeným organum jednotlivé

& účasmíkúm řízeni uvedeným v ustanov ení § 85, odst. 2 stavebního zákona veřejnou “_“hlaškou.

Oznámení o zahájení řízení ln lo v_\ váš-eno na úřední desce ll'MČ Praha 6 od 24.6 2009 do 10.7.2009

bl‘ sídlení ('ínkirslm enski armád) 23. 160 52 Praha (i, dctaisowini- pracovišti l'nd Mnrjnnkuu 1906/12. Praha (.
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Navrhovatel prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich snavrhovanym

zamerem v souladu s. odst 2 § 87 stavebního zákona.

Umístění stavby 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 a vyhláškou č. 32/1999 Sb hl. m. Prahy,

o zavazne častí územního plánu hlavního rnesta Prahy, v platnem znění? nebot“ plocha: na kterou se stavba

bytového domu umísťuje, je určena pro funkční využití všeobecně obytne — OV, snímž je navržena

funkce v souladu, Pro předmětný pozemek není platným územním plánem určena mira využití.

Prostorové řešení objektu vychází z regulativů urbanistické studie Suchdol , Intemacionalní.

Objem bytového domu a jeho umístění na pozemku č. 1289 je navržen tak, aby respektoval uliční Čaru

vymezenou seusednnni rodinnými domy \ ulicích Intemacionalní a „\'íajova Hlawví hmota objektu

je orientována paralelně s ulicí Majovou. Objekt je řešen jako přechodový mezi dvěma druhy zastavby

městské části. Z důvodu zachovani měřítka a vztahu k okolní zástavbě a umístění objektu v přechodové

zóně vícepodlažní a nízkopodlažní zastavby je bytový dum navržen se třemi plnohodnotnými obytnými

nadzemními podlažimi a s posledním vyrazne ustupujícím podlažím a velmi členitou fasádou,

Urbanistickou studií doporučené regulativy míry využití území (koeficient podlažních ploch

KPP = max 1,3 a koeficient zeleně K2 5 min. 0, 5) jsou návrhem překročeny: KPP = 1,57

a KZ : 0.4 Tato studie však není závazným podkladem pro územní rozhodnutí. nebot“ nebylo

zjištěno: že by uvedenou urbanistickou studii pořizovatel schválil a návrh vložil do evidence

územně plánovací činnosti Vzhledem ktomu, ze se jedna o zástavbu pozemku při ulici

Intemacionální, která je hlavní komunikační linií Suchdolu a také vzhledem k blízkosti

kruhového Suchdolského náměstí, které je zastavěno vyšší zástavbou městského typu,

je navrhovaná hmota a výška bytového domu akceptovatelna. Již v minulosti bylo za stejných

podmínek povoleno umístění bytových domů ve stejné lokalitě

S předloženým záměrem souhlasí MČ Praha Suchdol i Útvar rozvoje hl. rnPrahy Mira využití není

v území předepsana. má odpovídat míře využití obvyklé v dané lokalitě. Záměrem bude navýšen objem

ahladina zástavby ve srománj se sousedními rodinnými domy. ale typem se objekt bude blížit spíše

zástavbě při Suchdolskem náměstí

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkum na v_v' stavbu podle ustanovení vyhlášky č

26/1999 Sb, hl m. Prahy, o obecných technických požadavCich na \ystavbu \ hlavním městě Praze,

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkum zabezpečujícím užívaní staveb osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace. stanoveným \yhlaškou č 360/2001 Sb (podm č, 8).

Stavební úřad zajistil vzajemny soulad předložených zavaznych stanovisek dotčených orgánu

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnuti,

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

ve vyroku uvedených

Vypořádání s navrhy a námitkami účastníku

- Účastnící neuplatníli návrhy a námitky

Vyhodnocení připomínek veřejností“

- Veřejnost se k návrhu nevyjádříla

Vypořádání s vyjádřeními účastníku k podkladum rozhodnuti“

- Učastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze otlyolat do l< dnu ode dne jeho oznamení k odboru stavebnímu \tíagisti'aiu

hl m Prahy podáním u zdejšího spraviiího organu

se sídlem ('tskusluwnsků artikul) 23. 1m 52 Praha tí. detašované pracmišti Pod Hurjunkuu 191m 11. Pndm (i
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Odvolani se podzim 5 potřebn) rn počtem stejnopisu tak. aby jeden stejnopis zustal spravnímu organu

a aby každý účastník dosral jeden stejnopis. Ncpoda—lí účastník potřebný počet stejnopísu. v_vhotox'i

je správní orgán na náklady účastníka

Odvolaním lze napadnout výrokovou čast rozhodnutí, jednotlixý úrok nebo jeho vedlejši ustanovení

Odvolani jen proti odůvodnění rozhodnuti _|c nepřípustné

Stavební úřad po pramí moci rozhodnutí preda ověřenou doknrnentaer žadateli. případně obecnímu

úřadu) jehož územního obvodu se umístění stavby týka. není-li sam stavebním úřadem. popřípadě tež

speciálnímu stavebnímu úřadu

Rozhodnuti má podle §93 odst 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění

stavby plati po dobu trvání stavby či zařizení. nedošlo-lí z povahy věcí kjejích konzumaci

Kling Petr Malotin

vedoucí odboru výsraw

, . 1‘
Za spramost vyhotovení ' r/

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č 634/2004 Sb__ o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši

1000- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

navrhovatel (dodcjky):

1. Alena '. '. 181 00 Praha 8. zastupupcí navrhovatele

účastníci řízení - obec (dodejk3)

7. H]. m. Praha - zastoupena URM. \"yšehradska 2077/5 7. Praha J-N'ovc' Město 128 00 Praha 28

3. MČ Praha — Suchdol. Suchdolskc nam 734/1 Suchdol. lei 00 Praha 620

ostatni účastníci řízení _ informace \eřejnou vyhláškou;

4. MČ Praha 6 — úřední deska. Pod Marjánkou 1906/12. Praha (*)—Břevnov 169 00 Praha 69

5. MČ Praha — Suchdol — úřední deska. Suchdolske nam 734/3. Praha — Suchdol 165 00 Praha 620

dotčené organy.

6 HS hl m. Prahy pobočka Severozápad, Ncehanského 590/1, 160 00 Praha 6-Vokovrce

7. HZS hl mPrahy Sokolská 1595/61 121 24 Praha 2—.Nové Město

8. ODZP ÚMČ Praha 6, Čs armády 601/23. 16052 Praha 6—Dejvicc

9 OOP MHMP, Jungmannova 35/29 1 10 00 Praha r-ch Město

10. OKP MHMP. Jungmannovo nam 35. 110 00 Praha l

1 1. OKR MHMP. Mariánské nám 2/2. 1 10 00 Praha l-Stme Město

Na vědomí:

12. evidence UR pí Faktorová. URM hl. m Prahy? Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2

13 Ing arch Krasna — evidence ÚR

14. Ing. Malotínf zde

se sídlí-rn (' eskmlmf-mkr m1nddy23. 160 52 Praha (|_ dr—tašm aní— pracmišli- Poll Marjanknu WW: 12. l‘mlm (w

T» ustředna: ~' 420220110) 111 J F.: nudirtcln n prnlmóxl : w“ \\'.pl'1dl1l(\.ťl ,' l m ()\ : 233 342 I’M/1(1), (163711}
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MĚSTSKÁVČÁST PRAHA 6

URAD MESTSKE CÁSTI

ODBOR VÝSTAVBY

ČJ.: MCP6 080737/2009 V Praze dne: 10.12.2009

SPIS. ZN.: SZ MCP6 067245/2009/OV/Fr

Značka: P-1289/Such

Vyřizuje: Frayerová Eva

Kontaktní spojení: tel. 220 189 806/ efrayero©praha6cz

Referentské č.:

Příloha:

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Úřadu rn. č. Praha 6, 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") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.

Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního

zákona žádost 0 stavebm’ povolení, kterou dne 9.10.2009 podal

Viladům Májová s.r.o., Ing. l-Nové Město,

kterého zastupuje A * ha 8

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

1. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

"VILADÚM MÁJOVÁ"

novostavba bytového domu na pozemku č.parc. 1289 k.ú. Suchdol,

včetně připojení na inženýrské sítě na pozemku č.parc. 2378 a 2375 k.ú. Suchdol

Praha, Suchdol, Májová, Internacionální

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1289, 2375,2378 v katastrálním území Suchdol.

Stavba obsahuje:

- Bytový dům — 17 bytových jednotek s jedním nebytovým prostorem - ateliér v 1.N.P.

- Přípojky inž. sítí ( vodovod, plyn, splašková kanalizace)

- Chodník šířky 1,5 m v ulici Májová

- Terénní a sadové úpravy

- Dětské hřiště

- Opěrné zdi do výšky max. 0,6 m v jihozápadní části zahrady

- Oplocení

- Zasakovací těleso a retenční nádrž

se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6, detašované pracoVištč Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6

T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: podateln®graha6.cz / www.prahaóxz / Fax 0V: 233 342 018 / IČO: 063703

POČET LISTU: (;



Č.j. MCP6 080737/2009 slr. 2

II.

10.

11.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Jan Jarolímek

CKA 030242; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

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

a) Prostorové vytyčení polohy stavby

b) Dokončení základových konstrukcí

c) Dokončení hrubé stavby

d) 30 dnů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (závěrečná kontrolní prohlídka)

Stavba bude dokončena do 05/2011 ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem : jméno, adresu včetně oprávnění doloží stavebník

stavebnímu úřadu 7 dnů před zahájením prací

Staveniště bude na vlastním pozemku stavebníka

Stavebník po dokončení stavby požádá o vydání kolaudačm'ho souhlasu v souladu s ustanovením

stavebního zákona.

Stavba bude koordinována se stavbou č. 01-01-0215 TV SUCHDOL, ETAPA 005, investor MHMP.

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doloženo splnění podmínek daných ve stanovisku

HZS a HS HMP

Při provádění stavebních prací nesmí hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru

staveb překročit hyg. limit akustického tlaku A LA£qu 65 dB v době od 7,00 do 21,00 hod., příp.

Lam 60 dB v době od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod. a LA„qu 45 dB v době 0d 22 do 6 hod.

Před zahájením zemních prací bude umožněno provedení archeologického výzkumu. Doklad o

provedení archeologického výzkumu bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

III. Rozhodnutí o námitkách

Proti návrhu vznesli námitky účastnící řízení Zdeněk Nosek a Božena Nosková a to nesouhlasí

s výstavbou — námitka se zamítá

Učastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Viladům Májová s.r.o., Ing. Pi Draha l-Nové Město

I ‘thI, 165 00 Praha 620

uchdol, 165 00 Praha 620

Hlavní město Praha, zast. OSM MHMP, Jungmannova 29/34, 110 00 Praha 1

Městská část Praha — Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha—Suchdol, 165 00 Praha 620

Ing._MájOVá853, Suchdol, 165 00 Praha 620

D; , , Suchdol, 165 00 Praha 620

ť ira—Suchdol, 165 00 Praha 620

*raha—Suchdol, 165 00 Praha 620

PREdistribuce, a.s., Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10

Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500, 140 00 Praha 4

PVS a.s., Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1

-uvvu, ....-. __._

Odůvodnění:

Dne 9.10.2009 podal stavebník žádost o vydání stavebm'ho povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným

dnem bylo zahájeno stavební řízení. Projektová dokumentace řeší stavbu bytového domu - 17 byt.

jednotek, podzemní garáž s 19 parkovacími stáními a technickým zázemím, 1x nebytový prostor — atelier.

Sjezd do garáží je řešen rampou napojenou na ulici Májová. Součástí stavby jsou zpevněné plochy,
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chodníky, terénní a sadové úpravy, dětské hřiště pro uživatele domu, oplocení a připojení na inž. sítě.

Objekt má 4 nadzemní podlaží a částečně zapuštěné jedno podzemní podlaží, 4.N.P. je ustupující. Svislou

konstrukci tvoří kombinace monolitických železobetonových stěn & sloupů v podzemním podlaží. Stropy

tvoří monolitické železobetonové křížem vyztužené stropní desky se Skrytými průvlaky. Svislé nosné

konstrukce budou zděné, Střešní krytinu tvoří PE folie zasypaná kačírkem, okna budou dřevěná

z Europrofilů IV 78 zasklená izolačním dvojsklem. Vytápění bude zajištěno plynovou teplovodní

kotelnou umístěnou v suterénu domu. Kotelna bude osazena třemi plynovými závěsnými kondenzačními

kotli VAILLANT se jmenovitým výkonem á 45 kW z toho jeden kotel je jako rezerva Celkový výkon

kotelny bude činit 135,0 kW Kanalizace splašková je napojena na stávající kanalizační stoku. Přípojka

pro nadzemní část je řešena jako gravitační, IPP je napojeno na přípojku výtlakem.. Provedení přípojky je

DN 200 KT. Přípojka na STL plyn je napoj ena ze stávajícího STL plynovodu. Délka připojení po HUP je

6,3 m, materiál je PE 32 DN. Připojení na vodovod je řešeno přípojkou z ulice Májová, délka cca 9,4 m.

Materiál a profil připojení je PE DN 50. na rozvody elektro je objekt připojen ze stávající přípojky. RIS

skříň je umístěna na hranici pozemku. Doprava v klidu je řešena 19 stáními v suterénu objektu, ztoho

jedno stání pro invalidi a dvěmi stáními při ulici Májová. Jedno stání bude vyhrazeno pro invalidi.

Zpevněné plochy obsahují zpevněnou plochu pro parkování návštěvníků, na ní navazuje plocha, kde

budou uloženy kontejnery na domovní odpad. Chodník při ulici Májová bude mít šířku 1,5 m, příčný

sklon je navržen vhodnotě 2%, materiál betonová dlažba. Vybudovaný chodník bude převeden do

majetku MČ Suchdol na základě uzavřené kupní smlouvy č.179/2009 ze dne 20.11.2009.Kácení dřevin

bylo povoleno rozhodnutím MČ Suchdol čj. UMC P_ Such 01277/2009/2 ze dne 18.5.2009

Žádost byla doložena :

. Územním rozhodnutím čj. MCP6 054471/2009, spis.zn. SZ MCP6 037648/2009/OV/K0t ze dne

24.8.2009

Projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Janem Jarolímkem ČKA 03 242

Adresami majitelů sousedních nemovitostí

Stanoviskem ČR — Státní energetická inspekce zn. 499-07.09/O9/010.103/Pe ze dne 19.10.2009

Stanoviskem VEOLIA zn. PVK 22031/OTPČ/O9 ze dne 5.10.2009

Plnou mocí k zastupování stavebníka ze dne 1.3.2009

Vyjádřením 1.Vodohospodářské společnosti zn. 98/09 ze dne 23.4.2009

Výpisem z katastru nemovitostí

Koordinovaným závazným stanoviskem čj. HSAA—8491-1397/ODP2-2009 ze dne 26.8.2009

Stanoviskem HS HMP čj. SZ.HK/62355/09 ze dne 3.9.2009

Stanoviskem OOP MHMP zn. S—MHMP-ó10040/2009/1/OOP/V1 ze dne 31.7.2009

Smlouvou o budoucí smlouvě kupní č. 179/2009 o převodu nemovitosti mezi MČ Suchdol a

Vialadům Májová s.r.o. ze dne 20.11.2009

Stanoviskem OKP MHMP čj . MHMP 361698/2009/Rad ze dne 6.5.2009

Stanoviskem OKR MHMP čj. S-MHMP 306062/2009/OKR ze dne 28.4.2009

Stanoviskem OSM MHMP čj. OSM/VP/727605/605/09/h1 ze dne 11.9.2009

Stanoviskem ODŽP ÚMČ Praha 6 čj. MCP6 051100/2009 ze dne 3.8.2009

Rozhodnutím ODŽP ÚMČ Praha 6 čj. MCP6 025982/2009 ze dne 2.6.2009

Rozhodnutím osnž MČ Praha Suchdol čj. UMC P_ Such 01277/2009/2 ze dne 18.5.2009 o

povolení kácení dřevin

0 Stanoviskem NIPI zn. 280/09/CH ze dne 30.7.2009

. Stanoviskem TSK zn. TSK/03670

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 24.8.2009 pod č.j. SZ MCP6

037648/2009/OV/K0t (právní moc dne 24.9.2009)

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebniho zákona upustil od ohledání na místě a ústruho

jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
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posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 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 podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební

úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Provádění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hlavním městě Praze,

stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy (dále jen OTPP), ve znění pozdějších předpisů,

neboť:

' stavba je v souladu s č1.4, odst. 1

Po posouzení projektové dokumentace a po provedeném šetření na místě navrhované stavby bylo

konstatováno, že umístění stavby, její půdorysná stopa, výška, hmota a návaznost na okolní zástavbu

odpovídají urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí. Napojení stavby na stávající

uliční síť a na technickou infrastrukturu odpovídá funkčnímu využití území a míře zastavěnosti

pozemků tak, jak je stanoveno územním plánem hl.m. Prahy, kterým je vyjádřen i předpokládaný

rozvoj území, (viz výše uvedené posouzení souladu s územním plánem). Stavba v souladu s čl. 4 odst.

1 respektuje omezení vyplývající zprávních předpisů chránících veřejné zájmy, protože dotčené

orgány státní správy na úseku péče o životní prostředí, posuzování vlivů na Životní prostředí, ochrany

veřejného zdraví, péče o kulturní památky, ochrany obyvatelstva, požární ochrany, pozemních

komunikací a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vyslovily se stavbou

zhlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas. Stavba v souladu s čl. 4 odst. 1 odpovídá

požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí a neobtěžuje nad

přípustnou míru okolí; dotčené orgány státní správy na úseku péče o životní prostředí. posuzování

vlivů na životní prostředí, ochrany veřejného zdraví a ochrany obyvatelstva vyslovily se stavbou

z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas.

- Stavba v souladu s. čl. 4 odst. 3 respektuje kulturně historický význam a přírodní potenciál města;

dotčené orgány státní správy na úseku péče o kulturní památky a péče o životní prostředí vyslovily se

stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas,

. stavba v souladu s čl. 4 odst. 10 umisťuje elektrické a komunikační kabely pod zem,

- stavba je v souladu s čl. 7 odst. 4 umisťována tak, aby na plochách stavebních pozemků, které nejsou

určeny k zastavění, byly vytvořeny podmínky pro růst vegetace,

- stavbaje v souladu s č1.13 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,

- stavbaje v souladu s 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 zhlediska jimi chráněných veřejných zájmů

souhlas;

— Provedení stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace, stanoveným vyhláškou č. 398/2009 Sb.

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.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jako účastníci řízení byli vzati majitelé nemovitostí bezprostředně sousedících se stavbou, jejichž práva

by mohla být výstavbou bytového domu přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Proti návrhu vznesli námitky účastnící řízení Zdeněk Nosek a Božena Nosková a to nesouhlasí

s výstavbou. Náš právník vysvětlí námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání

stavby. Tuto námitku posoudil stavební úřad následovně,Ve správní lhůtě ani do doby vydání stavebního

povolení nebylo podáno bližší upřesnění podaných námitek , námitka proto byla pro nekonkrétnost

zamítnuta.

Upozornění pro stavebníka:

. Před zahájením stavby bude dle ust. § 152, odst.3, písm. b) stavebního zákona umístěn na viditelném

místě u vstupu na staveniště štítek s údaji 0 povolení stavby, který tam bude ponechán až

do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Tento štítek obdržíte na stavebním

úřadě současně s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí a ověřenou dokumentací.

. V průběhu stavby musí být zajištěno dodržování zák.č.133/1985 Sb. o požární ochraně.

. Během stavby splníte podmínky a požadavky odborných posudků a vyjádření organizací (vč.

podmínek vlastníka objektu), které byly při stavebním řízení předloženy.

- Zásahy do nosných konstrukcí doporučujeme provádět po prověření statikem, popř. pod jeho

dohledem.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce & dbát

o ochranu osob na staveništi, zejména dbát na dodržení požadavků zákona č. 309/2006 Sb., zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 591/2006 Sb., požadavky

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

. Stavební práce včetně manipulace se sutí musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí

nadměrným hlukem a prachem. Při provádění stavebních prací podle projektové dokumentace

ověřené ve stavebním řízení nebude překročen hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti

ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády CR

č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn

a doplňků.

- Zhotovitel (dodavatel stavby) musí podle § 156 stavebního zákona, pro stavbu použít jen takové

výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení,

- Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány a likvidovány v souladu

s požadavky plynoucími z § 10 — 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při nakládání se stavebním

odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území

hl. města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). Kžádosti

o vydání kolaudačního souhlasu (nejpozději při vypsaném místním šetření) bude doložen doklad

o uložení odpadu ze stavební činnosti (jehož využití nebylo dále možné).

- Během provádění stavby budou důsledně dodržovány podmínky vyhl.č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy,

o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a

doplňků, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.

. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti

právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu

hl. rn. 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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

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.

Za správnost vyhotovení:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

Obdrží:

navrhovatel (dodejky):

]. Viladům Májová sro The _ , 112 09 Praha 1-Nové Město

2. Ale Annun— “r ., 181 00 Praha 8

účastníci řízení (dodejky):

3, ' L Suchdol, 165 00 Praha 620

4 _ ., Suchdol, 165 00 Praha 620

5. Hlavní město Praha zast. OSM MHMP, Jungmannova č.p. 29/34, 110 00 Praha 1

6. Městská část Praha — Suchdol, IDDS: 95ibzi3

7. " 'Jdol, 165 00 Praha 620

8. \dol, 165 00 Praha 620

9. uchdol, 165 00 Praha 620

1( aha—Suchdol, 165 00 Praha 620

11. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3

12. Pražská plynárenská, a.s., IDDS: au7cgsv

13. PVS a.s., IDDS: a75fsn2

dotčené orgány:

14. HS hl. m. Prahy pobočka Severozápad, Nechanského č.p. 590/1, Vokovice, 160 00 Praha 6

15. HZS hl.m.Prahy, IDDS: jm9aa6j

16. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 52 Praha 6-Dejvice

17. OOP MHMP, Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha l-Nové Město

18. OKP MHMP, Jungmannovo nám. č.p. 35, 110 00 Praha 1

19. OKR MHMP, Mariánské nám. č.p. 2/2, 110 00 Praha l—Staré Město

20. OSDŽP ÚMČ Praha- Suchdol, Suchdolské nám. č.p. 734/3, 165 00 Praha 620

Na vědomí:

21. PVK a.s., IDDS: ec9fspf

22. Ing. Malotin

se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6, detašované pracoviště Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6

T - ústředna: + 420 220 189 111 IE: podateln©praha6.cz / “wvarahaóxz / Fax ()V: 233 342 018 IICO: 063703
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR VÝSTAVBY

ČJ.: MCP6 014295/2011 V Praze dne: 10.2.2011

SPIS. ZN.: SZ MCP6 010521/2011/OV/Fr

Značka: P—1289/Such

Vyřizuje: Frayerová Eva

Kontaktní spojení: tel. 220 189 806 / efrayero©praha6cz

Referentské č.:

Příloha:

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

s UŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor výstavby Úřadu m. ě. Praha 6, 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") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.

Prahy, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 Stavebního zákona žádost o kolaudační

souhlas, kterou dne 31.1.2011 podal

Viladům Májová s.r.o., Ing , '~ aha l-Nové Město,

kterého zastupuje Ale... “: ::I-: ., , í . "0 Praha 8

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a

§ 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech

stavebního řádu

kolaudační souhlas,

Iv/

který je dokladem o povoleném účelu užívání ucelene casti stavby:

STL plynovodní přípojky pro bytový dům na pozemku č.parc. 1289 k.ú. Suchdol

Praha, Suchdol, Májová, lnternacionální

v katastrálním území Suchdol provedené podle stavebmho povolení ze dne 10.12.2009 č.j. SZ MCP6

067245/2009/OV/Fr.

Vymezení účelu užívání stavby:

- STL plynovodní přípojka IPE 32 délka 2,8 m napojená na STL plynovod PE 63 na pozemku č.parc.

2378, k.ú. Suchdol, ukončena v HUP na pozemku č.parc. 1289/3, k.ú. Suchdol

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 10.2.201 1 S tímto výsledkem:

— STL plynovodní přípojka byla provedena v souladu s vydaným stavebním povolením beze změn a je

dokončena. Stavebník předložil potřebné doklady prokazující, že tuto část stavby lze bezpečně

užívat

Odůvodnění:

Dne 31.1.2011 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na výše uvedenou ucelenou část stavby.

Stavební úřad provedl dne 10.2.2011 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3

se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6 .

T - ústředna: + 420 220 189 111 IE: podatelna©praha6xz / www.prahaóxz/ ICO: 00063703 .
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stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými

stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečně provedení stavby a její užívání

nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebmho zákona správním rozhodnutím a nelze se proto

proti němu odvolat.

Otisk úřednrho razítka

Ing. Pavla Maierová

vedoucí odd.odboru výstavby

Obdrží:

navrhovatel (dodejky):

l. Viladům Májová s.r.o., Ing. ' _ „„ Praha l-Nové Město

2._ )0 Praha 8

účastníci řízení (dodejky):

3. Městská část Praha ~ Suchdol, IDDS: 95ibzi3

4. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská. a.s., IDDS: w9qfskt


