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/.adatelem na\'rho\'an_\“ žpusob dopravního rešení stavby pro lít/,i l" a (i. dle ktereho je
žptlsobem negatb'ne QLHYJLÍJ, stav dopraxy \ okoli stavby. .Ie nutne připomenout. že budoueí
doprznuí napojení na ulici l\' l.;tdvl není doposud žadatelem žhledigk; \'erejnoprz'n_níeh
pmulgnirinilx‘lwcruk \_\'i‘c§cnn. když. k tomuto doposud nebylo \\dano užemní ['o/„bodnutí u

nel/,e tak predikmat. “že bude žadateli \ budoucnu dopra\'ní napojení ke „\'taxbe do této uliee
pmoleuo. Airmen ulieeňlgobyliska _je již. delši dobu / hlediska doprtn') kap-aeilne /.eela
\)Cetjjana a \“ případe reali/aee sta\'b\ je \ podstate jiste. že staxba naruší be/peenost a
plx'uulost pro\o/,u na teto požetmtlkomunikaei.
V žadatelem předložene dokumentaei take elnrbjljjětdí'eni l'lř'adu \tcxotc— části Praha

8. odboru doprax). jež je ne/.b_\tn_\“m podkladem pro \*_\daní predmetneho u/emního
ro/„hodnutL Stejne tak je treba namítnout. že stanmixko Policie ("exke republik)
Krajske
ředitelsní polieie hlamího mesta Prahy je žaloženo na předpokladu. že bude /.reali/o\';'uto
dopraxuí napojení .xta\b_\ do uliee K l.;ldn'. ke kteremu \'šak dle \*_\'še tnedeneho žadatel
iopogudpežjškal_potfebna_xweíiejnoprz'n nl pox olení.
Žadatel tímto žarmen \'ýsloxne porušuje smlotnu o spolupraci ttžznrenou ine/i M!

t'teastuikem ri/eui dne 20.4.2000. ktera pra\ (' operuje s požada\ kem na \\í'ešení dopraxniho
napojení na uliei K l.;id\'i ješte před tím. než bude žadatelem žažadano o \_\dani u/emnilto

rozhodnuti \ teto \eei. \ebot' ota/ka doprauu' obslužnosti .x'ta\b_\ b_\la predmetem jednaní
inc/i žadatelem a t'teastníkem í'l/ení. je uepoeh_\bne. že žadatel si je \ýšeWm'edenJeh

problematiekýeh bodu ohledne dopraxní obsluh) stan b) \edom a \ podstateje ignorue.
Je proto žeela ží'ejme. že imržgdatelem naxrhomnou sta\bu neni_/_ajištetuLkapaeitne
\\ho\'ujíeí připojení na po/emní komunikaee. jež b) mými parametr) tomuto pripojení

\_\ho\o\al_\. eož je \ pí'ímem ro/poru s ust. „* 3| odst. ] naň/ení C. lt) Zttlo Sb. hl. m. Prahy
kterým se stano\ uji obeene požada\ k) na \\ užixaní oženil a teehnieke požada\ k_\ na stan h} \
hlunnm meste Pra/e (dale jen „pražské stavební předpisy'j Spoleene >“ tim není poehyb o
tom. že dopranu ktttmvlikaee potencialne \žnikle \ blížkoitLgttnb) žje\ne odporují žajmum

obee ijejim obeanum.
h) N \\n'rk \ K \i-znost \ |i;('\|'-. kw u ití-; l’.\RI\()\'.\( i( ll si" \\i
/.adateli na\rho\'anemu /ameru sta\ b_\ l/e \_\tknout take nedostateenj poeet
parkmaeíeh stani pro $ta\bu. /amer žapoeitaut do potrebne kapaeio parkmaeieh .x'tanl take
parkmaeí stani u nedaleke materske šk'olk'y. eož pochopitelne není pripustne. kd_\ž musí být
poeltano pou/e s parkmaeimi mixt) reali/o\'an_\'mi pro .xta\bu. Samotný \_\'poeet take \'yeha/í
/ \)ltlašk) C. 20 100‘) Sb. hl. m. Prah). o obecných teehniekýeh požada\eíeh na \\stmbn \‘
hla\ nnn meste Pra/e. ktera již \‘ souCnan dobe není t'teinna.

l./e tak konstatmat. že počet parkmaeieh mm neodpm ída požada\kum .xtanmenjm
\‘ ust. š 32 pražskýeh stanebnieh pí'edpiju a „stavba /a teehto okolnosti nemuže b_\"t staxebním

uí'adem pmolena.
c)

N \\m K \ l\' l \iisrl'mi S'l'.\\ in no ÚZEMÍ

Žadatel \ ramei MC žadosti naxrhuje. aby na M_\reeh domeelr ježjsou součastí staxby.
b_\lo šeste ustupujieíeh podlaží. lakoveto konstrukční řešení ataLprrímo odptjru'e okolui
LNQLIĚŠ a nemlpoxída mnohým požada\kum l\fle.\“tsl\'e Q;Ít_.x*_ti__l_)_raha X na /;l_.\'_ttt\'btt \ teto
mestske lokalitě.

Jelikož. je žadatelem navrhovane umisteni sta\b_\ \ ro/poru s pudor_\sn_\'mi t'o/mčr)
okolnich staxeb a jejich x_x'fskou a /aro\en neodpoxída charakteru tunistovaneho u/emí.
docha/í ke /.'evnemu porušení obecných požadan ku na tunist'mani sta\eb /ako_t_\_en\'ch \ ust.

9‘ Št) pražských sta\ebních předpisu a sta\ehni úřad na /akladč toho není opravnčn stavbu
po\olit.
d) Nhu'lkx k uosí'mnmcw Sl" sn '\ka \' Ml \ (mnu
Žadatel pro zajistční souladu sta\b_v s řadnvm hospodařením se srážkovými \odami
používa nesprávne předpisv a normx (tím padem take ncspravnc vstupní hodnoty a výpočetní

koeficienty). Vpřípadč pon/"ití spravnelío ypusobu výpočtu b_v žadatel musel zjistit. že
„kapacita dešt'ovč kanalizace pajimzamýšlenou stavbu není dostatečna a nejsou tak naplnčnv
IMQQLKLDUÍÚÚHC hospodaření se sí'aýkovými vodami zakotvenč v ust. \“ 38 ií'ažskvch
stavebních předpisu.
e)

Nám-inka k DALŠÍ“ Minisimim ovn/\vmím't'u ZÁJMY onu:

\f'ýstavba předmětných bytových domu v |\flčstske časti l)olní Chabry je ine/„i jejími
obyvateli již dlouho diskutovaným tématem. a to /.cjmena s ohledem na negativní dopadv.
ktere s sebou jejich vvstavba a tím padem i navýšení počtu obyvatel přinese. \larust počtu

ob_vvatel bude bezpochyby mít allopad na oblast doprav ), školství a další intřastrukturv a
je nasnadě. Ze dokud nebudou dořešen; vsechn) duslcdk) spojene s další výstavbou b_\tov _vch
domu. bude přinášet i velke komplikace.
Již v současné chvíli je evidentní. že kapacita mateřske a /akladní škoh pro tuto
mčstkou čast je nedostačující a nedokaže tak uspokojit pokadtnkv vsech obvvatel telo

ntčstske časti. resp. jejich dčtí. \*')'sttt\ bou dalsích b_\tových domu se tento problem ještě více
prohloubí a bude dopadat na \čtsínu ob_\\atel mčstskč časti. nebot' budoa nuceni sve deti
umístit ve vzdálenějších školách. a to prave x kapacitních duv odu \ xdelax acíeh zařízení.
Nelze také opomenout takt. že /\_\'senou dopraxou v dusledku potenciální realizace
sta\ b_\ dojde ke snížení be/pcčnosti.r/ejmčna \ okolí skol) a ska. a to především v ranní a
odpolední dopravni špičce. Panuje /dc /cela opra\ nčna obax a ob_v vatel. že prin č tato Avšena
doprava bude mít ggatinldýopad na )í\otni prostředí. o\/.dusí a klimar v_odiL pudu. krajinný
r117. ale především na /draví jejich dčti ajich samotných.

Vliv zameru na u/cmí mčstskc časti není \c vyse uvedenvch ohledech nijak řešen a
gtgtwdljadatcl zamčrnč opomíjí.
IV.
Na základě výše uvedených skutečností a zejména s ohledem na podstatné vady a
zásadní nedostatky žádosti o vydání ÚICnlIlÍhO rozhodnutí a žadatelem předložených
podkladu účastník řízení žádá o projedm'mi těchto námitek a navrhuje, aby stavební

ú "ad žadatelovu žádost v této věci bez dalšího
Illlllill.
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