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Úřad městské části Praha-Dolní Chabry

I'Irušnvanské nám.253/5, 184 ()() Praha 8~l)0|ni Chabry
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Městská část Praha 8

Úřad městské části

Odbor územního rozvoje 11 výstavby

73:11ka 35

180 48 Praha 8

Kc sp. zn.: MCPX 13930241201GIOVJ’H

K č.j.: MCPS 096329/2017

V Pra/.c dm: 31.7.2017

(ii-astnik řízeni: Městská část Praha — Dolní Chabry

1011:1111: 31 37.1

se sídlem llrušmanskč náměstí 2535. 184 1111. Praha 8

zastoupena panem Miru.-aim cm Maiinuu. 511110511111

— Námitky účastníka územního řízení -

/’I‘().\‘If'1‘1/Hi( ‘t rim datum; .u'lu'ániqv

lžřčaslníku řízení byla doručena 71: struny Městské části Praha 8. Úřad méslské části.

()dhor územního m!.mjc a výstavby. se sídlem chkluvu 35. PSČ 180 48. Praha 8 (dill: jen

„stavební find“) oznámení o zahájení územního říycní 7.1: dne 14.7.2017 (dále jen

..nmámcnř).



Diu tuhum n/nixmcni pudu! dm: H.?.IUM zadan-š Nmú ('hnhr) Dcwlupmcm mnu..

WU: 03637558. SC sidicm Mixm‘ntskzi 4(3‘! tam. K M) (M Praha !. kwrúhu nislupujc spnlcčnust

LHXM zm.. i("íkMQ-Llřšló. sc xidlcm Pa.—ruch: 252313. DE) zm Praha Í; (ai-„Hc jcn ..žadntrl")

25:de u \pi-dní Ú/cmníhn :‘(i/hmimni n umístění sun b} u h’tdnxt u \)"ciúni rnrhndnmí n di‘lcni

u swim'áuí pwcmku pm sian hu nun-mum:

.„Nuvé Chabry - fáze F at (Š“

Praha »- Immí ( "habry

nu pas/cmcich para,: C. 1374 3U. BN 33. “74%). „?“—131 HH 4|. NH 43.

BIL—H. 1374561. 1274113. i374 Elm. 1374113. {3'54 HE. 1311 WR ;: ESF—í 2—11 \ k.ú.

Dulni (Íhuhr) (dále: jun "stm‘lm'm Náalcdnč E13! ?aidmci “v)/Yan L dnpmůni. nchm' jchu žít-cim!

!=.:th annI/unu xšcmi pndklud} pntí'rhnjčmš k pmjcdua'u‘xé. Žminsi byla: žudzncšwn dnplnénu

dnc 10.5.30}? Sluwhni úřad usnesením A: dm: H.?.ZMÍK (t.j. ML'I'S (FRIES: líbí?. spnjii

řízeni u “dimi (m.-nmítm rwhndnuzi u umí-ani xizu'h) ;.t ří/cní u dek—ní ;\ xtclmani :wwumku

w smy—'Iu msi. ;; HH 1.5:an &. 504173004 Sh.. sprúxnšhu řádu uh'llcjcn ..spr:’uni hid").

E’f'cdmélcm dům:" a su‘lmfmi par/mum: jc dčicní purcmku ai wehm'mi pu/cmku parc.

&. HFi-$ 32. ti?—% 3?. [.W-342. UTI—$ I.“—X. £37414} 2: N??—3.247— x k.ú. Dolní Chabry.

{'C‘usmik í'í/cm' Hmm \ NNEÍULŽU >: ust. ; SU od:—zl. Ř. 4 nikam: C. ISŠ 3mm Sh.. u územním

ph'xmnzmí :! sluxchním řádu tsmwhnš nikom. \ účinném mění (dink- jen „sim chni aikun")

uplutfmjc

námitky

proti umístění stavi“ nm'rhcwanému 7.36::than nebal" „is.-jim pzmadcmm a

případným následným ukiu’mim huduu přímo a zcela zásadním zpusobem dali—cm' záinn'

ohcc a nhčamu obce. Nznic jc Mastník i‘i/cni pix—m čdčcn. 2c podklad; pm \ydúní (mcmnihu

:‘nzhudnuti nesplňují zétkmmé pf‘cdpnklud} u nálcžitusli. či jsnu přímo x nvpnm su „zákonem.

jak jc usinani“ m edem) níže.

["Cus'mik ří/cní min In In. is jchn niku: mcdcnó námitky jsuu zásadní pro ochranu

záimu obce a záimu uhčanu uhcc, .lL-Llnut \ zájmu občanu nhcc jc pm účahmíku i‘i/cni

prwřndč. is: _ichn pn—Júušm u ! tuhnm dumeiu pmuiujc vyřízené níže uxcdcnjch námitek za

hcqmdmincůnč numc. mimi—jc \ulmi praxnlúpmhrhnč. že umíaiční sim h} budu mít nu Ubi-un)

městské Části ncgum ní dupud.

ll.

{'C‘ualnik “fi/sní mhuxujc své (tčustcnshí ! uxt. š XS mist. 1 písm. b) 51m chníhn fill—„um.

podle kteri—hn jc účastníkem řízeni nhcc. na jejímž ú/cmí má být pnžudmamg ia'nnůr

uxkutcčnún. "rum sám sluwhní úřad u/nnčujc Můstsknu část Praha Hutní ('huhr) m

účastníku řl/cní, cu) \“)pljiuí i / n/nz'uncni. které přimn dnmůii MČ.—ataku“ Czixfii Praha Dolni

('huhrx .

H[.

[Íčuamík řízení k žadatelem nuxrhmunénm umísti—ní slmh} vnáší nzlmilk}. je? Nik

speciňkujc :; miuwdfmjc \ tcxm níku.

a) NXMI‘I'R’A K NIH \ "(N l JK'ÍHl ŘiíŠl-Z'xi "OPR \\ Ni ()IŠNHfŽ'th'l'l hl \\IH



Žadatelem navrhmfaný způsob dopravního řešení stavby pro Iii/j l" a (L dle kterehoje

dopravni obsluha stavby rozdělena mezi ulici Kobyliskou a ulicí K Ládví. by gts-„táním

zpusobem negativne ovlivnil stav donravv v okolí slayby. Je nutné přípomenout. že. budoucí

domamíwnapojení na ulici K Ladt—ží není doposud žadatelem g_ltlewdíg'lgaleře'lnopravníeh

Meginikterak_yyřešeno. když k tomuto doposud nebylo vydáno územní rozhodnutí a

nelze tak predikm—al. že bude žadateli v budoucnu dopravní napojení ke stavbě do této ulice

povoleno. zaroven ulice Kobyliské ie ií'ž delší dolutzhjedíaka dopravy„kapacitně zcela

y_yčerpana a v případě realizace stavby je v podstate jisté. “že stavba naruší bezpečnosLa

p_h-fnulost provozu na této pozemní komunikaci.

V žadatelem předložené dokumentaci take elnbí vv'ltlgíieníwlilřatltt Meagkggásti Praha

8, odboru dobroty. jež je nezbytným podkladem pro !vydání předmětného územního

rozhodnutí. Stejně tak je třeba namítnout. že stanovisko Policie České republik) Krajske

ředitelství policie hlavního města Prahy je založeno na předpokladu. že bude zrcalízováno

dopravní napojení stat—“h) do ulice K Ládví. ke kteremu však dle výše uvedeného Žadatel

doposud nezískal potřebná veřejnoprávní powlení.

Šalek—13mmMaazeíuýsltwnč Forum's 5mionxgumrglgmasjvwaxiicnou neli ,íL_m1.1

QggL§tQiil_gg]j_fj;/ngjl_iy“gig29.4.3951? která praví: operuje s požadax'kem na \yřešení dobra“ ního

napojení na ulici K Ládví ještě před tím. než, bude žadatelem lat-žádáno o vydání územního

rozhodnutí \ teto \čeí. \“ebot' eta/„ka dopramí obslužnosti snub). byla předmětem jednání

mezi žadatelem a účastníkem řízení. je nepochybné, “že „žadatel si je tiše uvedených

problematických bodu ohledne dopranjnígbxiulí\__3_t_a_tg_h_3mv_gdgtp_a &. pod:.tatgie ienoruie.

 

 

Je proto zcela 1řejmé. že pro žadatelem 135511193 anon stavbu „není zaííštčno kapacitně

\'x'hovuiíei přinoiení na pozemní konjíunikaee. je? b}; mými parametr) totmtto připojeni

\“)hm'ovaty. cožje \ přímém rozporu s ust. § Ši od:-št. ! nařízení (:. lít-'Bítló Sb. hi. rn. l’rah}.

který m SC stanovují obeene požadavky na \“) ui'ívaní vír/etní a technické požadavky na snub} \

hlavnim mentů Pram (dále jen „pražské stavební předpisy). Společně: s tím není pochyb o

tom. že dopravní komp!ikaegpotencialnč rarita;igihligkgggigghgg ajemtÍ—„otlporttií laimtnn

obce ijcjím Wigwam.-

b) merrm K V15n()s1".-\TI«:("NE hutu'm'v: mahmxu in: sr.—iní

Žadateli tmvrhm'anemu záměru atm h} l/e x_xtknout take „tjcdostatečpýA počet

narkoyacíeh stani gro stavbu. Záměr „započítání do potrebne kapacit) parkovacích stání take

parkmaei stani u nedaleké mateřské školky. co?. pochopitelne není přípustné. kdy?, musí být

počítáno pouze a parkmacími míst)— reali/ovanými pro stavbu. Samotný \ ýpočet také vychá/í

7. vyhlášky č, 2651999 Sb. hl. m. Prah). o obecných technických požadavcích na výstatbu \‘

ltlaxnim meste Pram. kterají'ž ggggasne titthů “CDMLČÉDJJÉ-

Lze tak konstatox'ak že počet parkox'aeíeh *_taniwnggdnpo)ida požadgykrtinl._xt_;_1_t_t_o_\fen)' m

v ust. § šgnražských stavebnielrpfcglpjgg a SHM/bil “lit těchto okolností nemuže být stavebním

úřadem povolena.

e) NÁN'II'I'KA K umístěni “gum DU ÚZEMÍ

Zadatel v rámci své žádosti nm-frhuje. aby na {:1}; řech domeclh ježjsou sme-am stat-b);
».

bylo šesté ustupujících podlaží. Takovéto konstrukční

h_isiavlašzat„Daudetn—íítkmyttohýln twžatdu'vkům Ms“:

Initslské,,lnkfllité.

 

ešení flgflmflmu udpglguic okolní

  

'

.Lz. 2231!}...1’1731121. X *na , ,zaalewhu v této



Jelikož. je žadatelem nayrhmune umíxtůni ntaxh; \ rwpuru s pudurwnýtni rwmér}

ukulníeh staveb a jejich t_(šknu a farmen neudpmída charakteru umist'uxančho území.

duehaxí ke ziex'nemu pgijtgi'xjgni ngengeh_pnžadmku nu umist'mémš sun-Cb gukgtx ených \“ ust.

š 20 pražských stavebních předpisu a max ební úřad na zaklade tuha není oprávněn stavbu

pawl it.

d) Nix-mm K uosvnmůnt sr HR lihovin" \ mm"

Žadatel pro zajištění souladu samby 5 řádným hospodařením se sražkm—fými vodami

použivá nesprávné předpisy a mmm“ (tím pádem take nemravné vstupní hodnoty a výpočetní

koelicienty). V případě použití spravnéhn nul.—zubu výpočtu by žadatel musel zjistit. Že

kupaeitacleštforvé kanýíggaggpijgjtmu-74311315lennu stavbu nenídostatečmi a nej.—Seu tak naplněn-w

poAadavkvwgajádlfté hospodaření se srúžknvými vodami zakotvené v ust. & 38 pražských

stavebngmžegmigsru.

 

&) NAMITM K mnšim NAImQImiM urnÁvwf—zwýr'u Lit.::wt'r OBCE

Výstavba předmětných bytových domu \: Městské části Dulní Chabry je mezi jejími

obyvateli již dlouho diskutmf'aným tématem. a to zejména s ohledem na tlgggttivní dnpadv.

které s sebou ieiieh výstavba a tím pádem i„nayýzšetiiwpeet_u__ubyvalcl_přingge. Nárůst počtu

obyvatel bude bezpuehyby mít yelkjgdqpad na nblust dgprai). školstyia další infrastruktuw a

je nasnadě. že dokud nebuduu dořešen) všechny dusledky spnjenč & další výstavbou b),-"tových

domu. bude přinášet i velké komplikace.

.liž \' současné chvíli je ewidentnL že kapaeitaántnateřkke a záklalní Škulv pro tuto

iiičstk_utt „&$ch„_ugglggtačujieš a nedukaže tak uspnkgiit muža—davkx \'šeeh obvyatelwtétgg

3191;115:3411 resp. jejich dětí. \'ýstut hm: dalších h_xtm'ýeh domu se tento prublém ještě wee

pmhlmxbi :] bude dopadat na \čtšinu nb). \'atel městské části. nebot" budou nuceni své děti

umístit \'e vzdálenějších Škuláeh. a tu prim:- /. kapacitních duvodu \ nlčlz'n aeíeh zařizení.

Nelze také opumennut mu. že ;/\ Sieuuu dnprmnu \ dusledku puteneiální realimee

stavby dnjde ke snížení bezpečngsti, zeimena \. nkulí škuly a 3M}; a tu především V ranní a

odpolední dopravní špičce. Panuje ale “zcela npramčna uhava Mb)—Vanek že právě tam 7\—)Í“Šená

dupraxa bude mit $5.31;ijdupadglgjiyetm gyruggtgfigfigmgjué‘i ;; klima, wdu. pudu. kraiinm';

rz'v. ale především na zdraví ieiieh detiajiellrsamutných.

\.f'liv záměru na (txemí městske Casati není ve \ýŠettlegjem'feh ohledech nijak_[QM

tvtu dopadv žadatelgámčrnšgpnmíjí.

 

 

 

 

IV.

Na základě výše uvedených Skuteč—nasli :! zejména s ohledem na pndstatně vady a

zásadní nedostatky žádosti o vydání územního rnihmlnutí a žadatelem předložených

podkladů účastník řízení žádá (: prujednání těchto námitek a navrhuje, aby stavební

úřad žadatelem žádost v této věci bez dalšihu

zamítl.

 

za Městskou "fist Praha —— Dolni Chabry

.lnsel' Malí . místu.—stamsta


