
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 727, e-mail: pavel.simek@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

-   Odbor územního rozvoje a výstavby   - 
Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 175521/2019/OV.Ši  Praha, dne 3.6.2020 

Č.jedn.:     MCP8 154025/2020 Čimice/d 816 

Vyřizuje:   Šimek Pavel 
 

ROZHODNUTÍ 

 

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst.1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 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 (dále jen "stavební úřad") ve společném územním a stavebním 
řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného 

povolení, kterou dne 3.6.2019 podala společnost 
ATELIÉR SLUNEČNICE, a.s., IČO 28183355, Jetelová 3255/9a, Praha 10-Záběhlice, 106 00  
Praha 106, kterou zastupuje na základě plné moci 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

• podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

"Nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.  K Drahani  Praha 8,  
přípojky elektro a splaškové kanalizace" 

(dále jen "stavba") na pozemcích par (rodinný dům), č.  (zahrada), č. 

(pro inženýrské sítě), vše v katastrálním území Čimice. 

 

Stavba obsahuje změnu dokončené stavby: 

- nástavbu stávajícího nepodsklepeného rodinného domu o jednom nadzemním podlaží a podkroví 
- související stavební úpravy rodinného domu, vybudování terasy při jižní stěně domu 

- nové přípojky elektro a splaškové kanalizace 

Je navrženo vybudování plnohodnotného druhého nadzemního podlaží zvýšením podkroví. Zastřešení 
bude opět sedlovou střechou, ovšem s menším sklonem (18°). Dům bude opatřen kontaktním 
zateplovacím systémem. Okna a dveře budou vyměněna za plastová. Vytápění pomocí el. přímotopných 
panelů, TUV bude připravována v el. zásobníkovém ohřívači. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová 
kamna. 

Objekt bude obsahovat nadále 1 byt o velikosti 4+kk. Dispozice bytu bude následující: 
1.NP – vstupní část, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, schodiště, WC se sprchou 

2.NP – 2x pokoj, koupelna s WC 

Objekt je dopravně napojen příjezdovou komunikací na komunikaci K Drahani. Na pozemcích žadatele  

je k dispozici 1 parkovací stání. 
Objekt bude napojen novými přípojkami elektro a splaškové kanalizace, přípojka vodovodu zůstává bez 

změny. 
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Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Navržená nástavba bude umístěna podle dále uvedených podmínek na části pozemku parc.č.
v katastrálním území Čimice, jak je zakresleno v ověřené grafické příloze (výkres  
“č.C3 – Koordinační situace“ v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, umisťované 
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí), kterou po nabytí právní moci rozhodnutí obdrží 
žadatelé v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona. 

2. Prostorové uspořádání stavby: 
- půdorysný rozměr zastřešené terasy s pochozí střechou při jižní stěně rodinného domu  

je max. 2,0 x 4,5 m; bude situována na část pozemku parc k.ú. Čimice. 

3. Výškové uspořádání stavby (Bpv): 
- současná výška hřebene sedlové střechy v nejvyšším místě je na kótě +5,1 od úrovně  

±0,00 = stávající úroveň podlahy v 1.NP domu 

- výška hřebene sedlové střechy po provedení nástavby bude max. na kótě +7,16 m od úrovně ±0,00 

4. Odstupové vzdálenosti objektů od sousedních pozemků a staveb: 

- odstupové vzdálenosti se stavbou nikterak nemění. 
5. Napojení na inženýrské sítě: 

- napojení na rozvod NN – nové kabelové vedení od nově vybudovaného pilířku měření v oplocení 
v ul. K Drahani 

- vodovodní přípojka – současné připojení domu na vodovod zůstává bez změny 

- přípojka splaškové kanalizace – splaškové vody z objektu budou likvidovány nově navrženou 

přípojkou kanalizace KT DN 200 o délce 17,6 m, která bude napojena  
na stávající řad KT 400 v ul. K Drahani. Stávající jímka bude následně zrušena. 

6. Hospodaření s dešťovou vodou: 

Srážkové vody budou likvidovány na pozemku žadatele Je navržena retenční nádrž o obj. 4 m3, 

situovaná severně od objektu s bezpečnostním přepadem do trativodu. Ten umožní trvalé zasakování 
na pozemku stavebníka, zbytek vody bude využit k zálivce zahrady. 

 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou v 05/2019 vypracoval Ing.arch. Vít 
Dušek, autorizovaný architekt, ČKA 02 492; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu. 

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Vzhledem k rozsahu stavby není potřeba stavebnímu úřadu oznamovat jednotlivé fáze výstavby  
pro kontrolní prohlídky stavby. 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
5. Stavbu a její změnu může provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění 

stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.                         
Údaje o zhotoviteli a doklad o oprávnění provádění stavebních prací budou stavebnímu úřadu 
předloženy před zahájením stavebních prací. 

6. U krbu na pevná paliva je požadováno instalovat takové zařízení, které odpovídá nejlepšímu 
dostupnému technickému řešení. 

7. Krb nebude sloužit jako hlavní zdroj tepla pro přilehlé prostory domu, bude používán příležitostně  
a bude užíván v souladu s podmínkami pro provoz zdroje, stanovenými výrobcem. 

8. V krbu může být spalováno pouze čisté palivové dřevo, nesmí být spalováno dřevo, které  
je kontaminováno chemickými látkami (tzv. nesmí být např. ošetřené lakováním) a dále nesmí být 
použity jiné druhy paliv, ani jakýkoliv druh odpadu. 

9. Odvod spalin bude proveden nad střechu objektu. 
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10. Bude dodržena norma ČSN 73 4201, pro navrhování provádění komínů a kouřovodů a připojování 
spotřebičů do jejich průduchů. 

11. Před započetím užívání bude předložena revizní zpráva. 
12. V rámci stavby bude plně respektováno dopravní značení v dané lokalitě. 
13.  Zásobovací technika stavby bude přizpůsobena místním komunikacím dané lokality s ohledem  

na šířkové parametry vozovek a jejich konstrukční řešení. 
14. V případě poškození příjezdových komunikací na staveniště zajistí investor jejich opravu, uvedení  

do původního stavu, dle platných norem a podmínek správce. 

15. V případě omezení provozu na místních komunikacích investor požádá minimálně 30 dnů před 
zahájením stavebních prací silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací 
v souladu s § 25 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

16. Po celou dobu provádění prací zajistí investor údržbu a čištění přilehlých komunikací, stavbou 

dotčených. 

17. Při realizaci nutno zajistit přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům IZS. 
 

 Stanoví podmínky pro užívání dokončené stavby: 

1. V souvislosti s novou právní úpravou (zák. č. 225/2017 Sb., kterým byl novelizován zák. č. 183/2006 

Sb., v platném znění), která nabyla účinnosti 1.1.2018, byl zrušen § 120 stávajícího stavebního 
zákona, tj. byla zrušena oznamovací povinnost pro stavebníky o záměru započít s užíváním stavby. 
To znamená, že dokončenou stavbu (po provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, předepsaných 
zvláštními právními předpisy) lze užívat bez oznámení tohoto záměru stavebnímu úřadu. 

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")): 

ATELIÉR SLUNEČNICE, a.s., Jetelová 3255/9a, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106,  

IČO 28183355 

 

Odůvodnění: 
Dne 3.6.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Dnem podání žádosti o vydání 
společného povolení bylo zahájeno společné řízení. Stavební úřad zkoumáním zjistil, že předložená 
žádost, zejména pak předložená projektová dokumentace, kterou v 05/2019 vypracoval Ing.arch. Vít 
Dušek, Ateliér GENESIS spol. s r.o., nemá předepsané náležitosti podle §§ 86, 110 a 111 stavebního 
zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad proto usnesením  
č.j.: MCP8 181690/2019 ze dne 19.6.2019 vyzval žadatele k doplnění žádosti a odstranění nedostatků, 

stanovil lhůtu k provedení úkonu a současně rozhodl o přerušení řízení. 
Dne 5.9.2019 obdržel stavební úřad od žadatele žádost o prodloužení lhůty, potřebné k doplnění 
chybějících dokladů k žádosti o vydání společného povolení, a to s ohledem na rozsah podkladů, 
požadovaných stavebním úřadem a jejich vzájemných vazeb. Stavební úřad následně usnesením  
čj.: MCP8 288665/2019 ze dne 6.9.2019 lhůtu přiměřeně prodloužil, a to do 30.11.2019. 

Dne 29.11.2019 obdržel stavební úřad od žadatele žádost novou o prodloužení lhůty, potřebné k doplnění 
chybějících dokladů k žádosti o vydání společného povolení, a to s ohledem na získání dalších podkladů, 
vyplývající z již získaných stanovisek. Stavební úřad usnesením čj.: MCP8 396339/2019  

ze dne 11.12.2019 lhůtu přiměřeně prodloužil, a to do 29.2.2020. 

Žádost byla průběžně doplňována, naposledy dne 28.2.2020. 
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V řízení byly předloženy, mimo jiné, tyto podklady: 

- projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení, kterou vypracoval Ing.arch. Vít Dušek, autorizovaný 
architekt, ČKA 02 492 

- původní archivní dokumentace rodinného domu 

- plná moc k zastupování žadatele Janem Holzbachem ze dne 7.6.2019 

- vyjádření vlastníka pozemku parc.č.1 k.ú. Čimice, kterým je Hlavní město Praha, zastoupené 

Odborem evidence majetku sp.zn.: S-MHMP 2204842/2019 ze dne 18.11.2019 

- vyjádření správce pozemku parc.č. ú. Čimice, odboru správy majetku MČ v Praze 8 čj.: MCP8 
131814/2020 ze dne 13.5.2020 

- posudek hydrogeologický k možnosti zasakování srážkových vod, který v 08/2019 vypracoval Ing. Petr 

Kareš, Radon Expres s.r.o., Hájkova 213, Příbram 

- průkaz energetické náročnosti budovy, zpracovaný Ing. Renatou Strakovou, dne 21.9.2019,  

č. oprávnění MPO 0271 

Stavební úřad opatřením čj.: MCP8 108023/2020 ze dne 6.4.2020 oznámil zahájení společného řízení 
známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m 

stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry  
v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů 
od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 
stanoviska.  

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu  

se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení 
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Stavební úřad zejména přezkoumal, že: 
a) Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Umístění nástavby není v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy, schváleným 
usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb, o závazné části 
územního plánu hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a ve znění změny Z 1000/00, vydané 
Opatřením obecné povahy hl.m. Prahy č. 6/2009 (dále jen „ÚPn“), neboť plocha, na kterou se stavba 

umisťuje, je určena pro funkční využití „PS“ – sady, zahrady a vinice, což je patrné z předloženého 

závazného stanoviska orgánu územního plánování, a to Odboru územního rozvoje MHMP  
sp.zn.: S-MHMP 2036290/2018, čj.: MHMP 36601/2019 ze dne 15.1.2019. Dle citovaného stanoviska  
je v daném území z hlediska plošných regulativů využití záměru pro bydlení nepřípustné. Avšak, dle 

oddílu 3c odst. 4 a 5 vyhlášky hlavního města Prahy č.32/1999 Sb. je u stávajících staveb, kolaudovaných 

ke dni nabytí účinnosti územního plánu sídelního útvaru města Prahy, tj. 1.1.2000, jejichž využití 
neodpovídá využití, stanovenému pro plochu, ve které jsou umístěny, podmíněně přípustné navýšení 
hrubých podlažních ploch o 60% (platí pro stavby do 250 m2 hrubých podlažních ploch (HPP)). Žadatel 

prokázal, že citovaná stavba byla kolaudována před rokem 2000 a doložil výpočtem původních  
a navrhovaných hrubých podlažních ploch, že nárůst HPP navrženou stavbou je cca 40%, čímž  
je požadavek splněn a proto byl posuzovaný záměr shledán přípustným. V závěru závazného stanoviska 
byl konstatován soulad záměru s platným územním plánem SÚ hl.m. Prahy. 

b) Projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, a zda jsou 

v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. 
Projektovou dokumentaci vypracoval Ing.arch. Vít Dušek, autorizovaný architekt, ČKA 02 492 (včetně 
části ZTI, elektro). Část stavebně konstrukční řešení autorizoval Ing. Miloš Svoboda, autorizovaný 
inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0000133; část požárně bezpečnostní řešení vypracovala 
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Ing. Svatava Čermáková, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0006456; části 
přípojka splaškové kanalizace a návrh hospodaření s dešťovými vodami autorizoval Ing. Daniel 

Höchtberger, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0008540; část přípojka elektro 

autorizoval Ing. Zbyněk Vermach, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace 

elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0008015. 

Stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu 

dle Nařízení č. 10/2016 Sb., hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území  
a technické požadavky na stavby v hlavním městě (pražské stavební předpisy – dále jen „PSP“) a dospěl 
zejména k těmto závěrům: 

- stavba je umístěna v souladu s ust. § 20 PSP, kterým jsou stanoveny požadavky na umisťování staveb 

- návrh zohledňuje okolní zástavbu s přihlédnutím ke stávajícímu charakteru prostředí, její půdorysné 
rozměry a jejich výšku - oporou pro toto tvrzení je předložená projektová dokumentace  

- stavba je umístěna v souladu s ust. § 28 PSP, který stanoví odstupy od okolních budov – odstupy  

od okolních budov se navrženou nástavbou nikterak nemění - oporou pro toto tvrzení je předložená 
dokumentace 

- stavba je v souladu s ust. § 32 PSP, kde jsou stanoveny požadavky na vázaná a návštěvnická 
parkovací stání – 1x otevřené parkovací stání na pozemku žadatele 

- stavba je v souladu s ust. § 38 PSP, který řeší hospodaření se srážkovými vodami - srážkové vody 

budou likvidovány na pozemku žadatele Je navržena retenční nádrž o obj. 4 m3, situovaná severně  
od objektu s bezpečnostním přepadem do trativodu. Ten umožní trvalé zasakování na pozemku 
stavebníka, zbytek vody bude využit k zálivce zahrady - oporou pro toto tvrzení je předložená 
dokumentace 

- stavba je v souladu s ust. § 40 PSP, kde jsou stanoveny požadavky na mechanickou odolnost                            
a stabilitu staveb - oporou pro toto tvrzení je stavebně konstrukční řešení, vypracované  
Ing.arch. Vítem Duškem, autorizovaným architektem, ČKA 02 492 a autorizované Ing. Milošem 

Svobodou, autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0000133 

- stavba je v souladu s ust. § 42 PSP, kde jsou stanoveny požadavky požární bezpečnosti - oporou                 

pro toto tvrzení je požárně bezpečnostní řešení, zpracované Ing. Svatavou Čermákovou, 

autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0006456 

- stavba je v souladu s ust. § 43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,58,59,60,63 a 64 PSP - oporou  

pro toto tvrzení je předložená projektová dokumentace 

- stavba je v souladu s ust. § 66 PSP, neboť návrh splňuje požadavky na úsporu energie a tepelnou 
ochranu - oporou pro toto tvrzení je Průkaz energetické náročnosti budovy, který vypracoval  
dne 21.9.2019 energetický specialista Ing. Renata Straková, č. oprávnění MPO 0271, dle kterého  
je objekt zařazen do kategorie „B“. 

 

c) Předložené doklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. 
Stavební úřad ve stavebním řízení zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 
státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy. Všechny dotčené orgány k projektové dokumentaci 
vydaly souhlasná závazná stanoviska. Podmínky v těchto závazných stanoviscích byly buď respektovány 
v projektové dokumentaci, v případě, že se jednalo o podmínky pro provádění stavby, potom je stavební 
úřad akceptoval v závazných podmínkách tohoto rozhodnutí. 

Stanoviska sdělili: 
- Hygienická stanice hl. m. Prahy, závaz. stanovisko sp.zn. S-HSHMP 62396/2019, ze dne 21.11.2019 

- Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, závazné stanovisko koordinované čj.: HSAA-17140-3/2019  

ze dne 24.1.2020 

- ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j.: MCP8 344582/2019  

ze dne 12.11.2019 
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- ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, závazné stanovisko č.j.: MCP8 344583/2019 ze dne 6.11.2019 

- MHMP, odbor územního rozvoje, závazné stanovisko sp.zn.: S-MHMP 2036290/2018, čj.: MHMP 
36601/2019 ze dne 15.1.2019 

- MHMP, odbor ochrany prostředí, závazné stanovisko sp.zn.: S-MHMP 602/2020 OCP, čj.: MHMP 
207930/2020 ze dne 10.2.2020 

- MHMP, odbor bezpečnosti, závazné stanovisko Sp.zn.: S-MHMP 2594334/2019, čj.: MHMP 
167698/2020 ze dne 28.1.2020 

 

Dále se vyjádřili: 
- PREdistribuce a.s., č.300065091 ze dne 26.4.2019 

- PVS a.s. zn. 5476/19/2/02 ze dne 2.1.2020 

- PVK a.s. zn. PVK 12352/OTPČ/19 ze dne 22.3.2019 

- Policie ČR, vyjádření čj.: KRPA-4145-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 13.1.2020 

- CETIN a.s., vyjádření o existenci sítě čj. 815876/19 ze dne 19.11.2019 

- Technologie hl.m. Prahy, vyjádření k PD č. 6181/19 ze dne 20.11.2019 

- T-Mobile a.s. vyjádření a stanovení podmínek čj. E48687/19 ze dne 30.12.2019 

- VODAFONE CR a.s. vyjádření zn. 191230-1417145670 ze dne 30.12.2019 

Podmínkou č.1 bylo stanovena povinnost stavebníka provést stavbu podle citované projektové 
dokumentace, která byla předmětem tohoto správního řízení a byla řádně projednána s jeho účastníky. 
Jakékoliv případné změny stavby musí být projednány se stavebním úřadem.  
Stavební úřad při stanovení lhůty pro dokončení stavby vycházel ze skutečností obsažených v návrhu 
stavebníka a stanovil lhůtu 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí jako přiměřenou  
pro provedení navrhované stavby (podmínka č.4).  

Podmínky č.2,3 a 5 vyplývají z povinností stavebníka uvedených v § 152 stavebního zákona. 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Stavební úřad tímto zabezpečil ochranu veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů, 
podle kterých je příslušný k vydání závazného stanoviska podle správního řádu dotčený orgán: 
Podmínky č.6-11 vyplývají ze závazného stanoviska odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8. 

Podmínky č.12-17 vyplývají ze závazného stanoviska odboru dopravy ÚMČ Praha 8. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů  
ve výroku uvedených. 
Při vymezování okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního 
zákona dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší: 

- podle § 94k písm. a) žadateli – stavebníkovi, který je zároveň vlastníkem pozemků parc.č. 
5 v katastrálním území Čimice 

- podle § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec hl.m. Praha, 

zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy) 

- podle § 94k písm. b) a podle § 18 odst. 1 písm. h) zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  
ve znění pozdějších předpisů, účastníkem územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní 
rozhodnutí v území městské části, tato městská část (zde Městská část Praha 8, odbor kancelář 
starosty) 

- podle § 94k písm. e) osobám, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám  
a sousedním pozemkům anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným 
povolením přímo dotčeno, tzn. pozemkům parc.č. (
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Praha, zastoupené MHMP, svěřeno Městské části Praha 8), vše k.ú. Čimice a dále správcům 
poduličních zařízení, na které bude stavba nově napojena (PREdistribuce, a.s., Pražská 
vodohospodářská společnost a.s.) a také správci komunikace K Drahani (Městská část Praha - Dolní 
Chabry). 

 

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

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

Upozornění: 
Při likvidaci neupotřebitelného materiálu je stavebník povinen postupovat v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
a vyhl.č. 6/2016 HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání  
se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). 
Po ukončení stavby je nutno stavebnímu úřadu ohlásit dokončení stavby. V souvislosti s novou právní 
úpravou (zák. č. 225/2017 Sb., kterým byl novelizován zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění), která 
nabyla účinnosti 1.1.2018, byl zrušen § 120 stávajícího stavebního zákona, tj. byla zrušena oznamovací 
povinnost pro stavebníky o záměru započít s užíváním stavby. To znamená, že dokončený stavební 
záměr (po provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, předepsaných zvláštními právními předpisy)  
lze užívat bez oznámení tohoto záměru stavebnímu úřadu. 
Stavební úřad upozorňuje žadatele, že je povinen dodržet ustanovení §§ 152, 154, 155, 156 a 157 
stavebního zákona. 
Stavební úřad žadatele současně upozorňuje, že je povinen před zahájením užívání stavby opatřit, mimo 
jiné, tyto dokumenty: 
o originál geometrického plánu (zaměření přípojek) a potvrzení o předání geodetické dokumentace  

na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, sekce prostor. informací, kanc. PD, Vyšehradská 
2077/57, 128 00 Praha 2 

o doklad o likvidaci odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebude možné, 
o doklady, prokazující vlastnosti použitých výrobků a materiálů (§ 156 stavebního zákona) 
o doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (mj. revize elektro, revize hromosvodu, doklad  

o provedené tlakové zkoušce vodovodního potrubí, zkoušce těsnosti rozvodů kanalizace, a další). 
Budou respektovány podmínky vyjádření: 
- PREdistribuce a.s., č.300065091 ze dne 26.4.2019 

- PVS a.s. zn. 5476/19/2/02 ze dne 2.1.2020 

- PVK a.s. zn. PVK 12352/OTPČ/19 ze dne 22.3.2019 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace 
a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové 
dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením 
stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, 
případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem 

s uvedením údajů ze štítku. 
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
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Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu 
Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. 

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

 

otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Pavel Kryštof 
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 

  

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 18 
odst. 1 písm. a) ve výši 2500 Kč, celkem 4500 Kč byl zaplacen dne 3.6.2020. 

 

 

 

Obdrží: 
Doporučeně do vlastních rukou: 

  

Doporučeně do vlastních rukou: 

6. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

7. Městská část Praha 8, zast. odborem správy majetku ÚMČ Praha 8, Zenklova č.p.1/35, 180 00  Praha 8 

8. Městská část Praha 8, Odbor kancelář starosty, zde, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, 180 00  Praha 8 

9. Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl.m.Prahy, IDDS: c2zmahu 

10. Městská část Praha - Dolní Chabry, IDDS: ztib27j 
11. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

12. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

  

Doporučeně: 
13. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
14. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

15. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

16. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

17. Magistrát hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h 

                          odbor ochrany prostředí 
                          odbor územního rozvoje 

                          odbor bezpečnosti 
                          odbor památkové péče 
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Obyčejně: 
18. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

19. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu 

20. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 

21. ATELIÉR SLUNEČNICE, a.s., IDDS: thvcxdr (žadatel) 

 

Co: 

spis 

evidence 

 

 

Za správnost vyhotovení odpovídá Šimek Pavel. 


