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Magistrát hl. m. Prahy

()dhnr stavebního řádu

.1ungmzmnm u 35.1311

1 111 ()() Praha) 1

I’I'm'll": '( Init! vím

Městská část Praha 8

Úřad městské části

Odbor územního rozvoje a výstavby

i/cnklm u 3.8

1811 «18 Praha 8

Kc SP. m.: MC'PS ()93()24f2()1(>x(W.?ct

K č.j.: \11‘1’8 1281—1222111?

V Pra/,c dne 24.10.2017

Žadatel: Nové Chabr) Dexclopment s.:.n.

1C.(): 03627558

se sídicm Klímunmkú 4(vf(2((>_ 1 11) 11111 Praha 1

()dx‘ulatcl: Městská část l’rah1 - Důlní (habr-\

11(:)(1112 31‘7

5c siciiun Hrušunmskc námi-stí 25.3 5. (84 111). Praha 8

zastoupena panem Mirm'lm cm Malinnu. stumsmu

— Odvolání proti úzcm nímu mzlmdnuti —

[*msfřa'cInit/rim cla/mx? xchránlqv



Dna: 0.10.201? lulu mlx'olutuli dumécno Územní mzhudnnlí Městské tizslž Praha: 3. ("ind

městské části. (klhnr územního rch a \ýsunh). se SlLllClll chlslnw 35. PSC“ lSU 48.

Praha X (dále jen „stavební úřad“) ze dne 5.“).2017. Sp. m. ML'PS ()03().’34s’2()!0£()VJK‘L

kterým slnwbní úřad vydal myhudnulí () dělení & scclcwnní poxcmlui parc.č. 1347/32.

lÉÝ—l 'Š7_ ”74:42. 1374338. 37343141 2: 1374-24.? \‘ k.ú. l.)ulní Chabry n m/„hndnull n llllllž—šlČ—nl

gmvh) &; názvem „\nvó Clushr) l—"á/c l" a (š" Praha Dnlní (habry (nelle jen

„územní rmhodnuti" nebo „napadené rozhmlnuti").

walancl tímto podani: proti (vcnnn'mu mzhmlnnlí \' zúlx'nnné lhnlč alu \'šcch výroku (\'ýmk

l. l \'ýmk H.) 3 \' Mum: rnzsahn

ndvnlání,

:1 to / chumlu. žc vydané územní rozhodnutí je ncxixkunnc u \'Ocnč ncsp'nmó. nclml'

\úzcmním řízení dnšlu lgpnmšcni kogcnlních právních předpisu. Swine wk územní

rozhodnutí nhsahujc í'ndu ncspráxmmtí ;] neurčitých skutečností. co? jej Činí ncsm/umltclným

:: ncpřcylmumauclným ze strany organu odvolacím.

H.

Stawhní úřad se předně řádně ncwnořádal s námitkami odvolatele. které vznesl \' řízení.

_l_.„„51=_n.cl;zni , t'llqíínnsmvx all.„„z;zíxnšr„d la; 1.32.:2méwéiw Mamiya:

Stavební úřad posuxmnl záměr žndznclc dle vyhlášky č. 26/1000 Sb. hl. m. Pram: 0 obecných

technických požadzncích na Výstavbu v hlawím městě Praze. ve znění puzdčqiších předpisů

(dále jcn „\ yhláška ”FTP"; .a“ tim. kc namitk} mlxolznclc jsou stavěny „313133333 nn mxpnru

>; nm-čjšímí předpisy tedy nařízení C. 10.52010 Sh. hl. m. th). který m MŽ Sinnowji obecné

požadavky na využívání území :! technické požadavky na stavby v hlavním městě l’mxc

(pražské sun-chm pi‘cdpisy) (dálcjcn „nové pražské stavebni předpisy“).

()dvnlatcl má za tm že tenm závěr stavebním) úřadu však je nc.—;p'áx'ný, případně

nedostatečně mluvmlněný.

Dle mlnvmlnční územního rozhndnuti projektová dokumcmncc k předmětné sun hč měla být

f'prncmnnu dns 15.9.2024 a ?anlnsl u vydání předmětných mzhndnutí měla být na sun-chrlí

úřad pmlnnn Linc 8.77.3010. S pnukaxmn nn usi. ?,“ 85 odst. l nmých przlžnkých xlnwhnlch

přcdplxn pak stavební úřad dospěl k závěru že se záměr posoudí podle v_xghlášky ()l'l'l'.

7'. cnlinnclnční ú/cnnnhn mzhmlnmí však defile x_xplývá. že žadatel sice pmlnl ?aldnsí (: \)xlnní

předmětných územních rnrlmdnulí lu.: slnwlnnnnl Úřadu \lnc H.?.ZUlh. m šak mm Zahiusl

nchyiu úplná a nchpln dulnžcnu \šcmi podklady pnlřchnými kprqicclnnní. prom vyzval



sun ohni úřad žcidulclc kjcjich doplnění. K takovému doplnění došlo ze strany žadatele

naposledy dne 29.5.2“! 7.

Siowhní mm x" mm \'čci za:-cln zásadně oponnjí. že žádost o \ Mimi i'm—mnich :xmhudnmi h} ln
v
\

 

žudnlciom opgkg doplnovdng (k poslednímu doplnění došlo dnu 39.5.20l7). Samotnou

žádost o \;.džm'i uzcmnich rozhmlmní \'Ccmč dokumcntncc u proicklm c dokumentace. které

jsou její soucáslt jg uni). zccln logicky nutné. ggigiizciynt iuko icdnomý cch—k, Pokud ledy došlo

13 slitiny žadatele. b_\t' _icn /. ncpan'nú Cindi. k nmdilikncim szunotnó dokumentace Ci

projcklow dokumentace, není možné náležitosti těchto dokumcmocn posuzoval dh:

požznlan'l—„n \ yhlúšliy ( Till).

 

Naopak je dolin zevrubně posoudit, vjakém okamžiku došlo kposlcdním modifikncim

dokumentace a projektové dokumentace ;: na základě ust. § XS novych prnžskych

stavebních předpisu vyhodnotit. cíli.—jakých noří/noi u vyhlášek bude, třeba Kym dokumcnlucc

\ i'm—mono řízení posuzoval. .lc vhledu—ni kop-„ilwuménni doplnox'nni zadosti žadatelem

možní-. že ll dílčím úpravám došlo i po dni 1.3.3010. tudíž dlc usl. § 85 odst. 4 \c spol. s Š— 87

nových pražských smwhnich předním h) mo dokunmnncc měl) splnoxzn pomuinx'k) nmých

pražských sinvchnich předpisu. o nel/„nic posuzoval dh: \fyhlášk) U'H‘l’.

Závěrem lxc \“ této věci shrnom, že; územní rozhmlnulí je na základě \'ýšc uvedených duvodu

lie/zákonné. jelikož. sc Sli“ ohni úřad dopustil chyb), neboť Žudanclux Annin“ posuzoml dic

ncsprz’wnj’ch a pro předmětnou věc ncpříslušných pravnich předpisu. případně xkulcčnoxt

pročjc podoba záměr posnmmt podle \3hlášk) UT H’ nedonuncčnč odm odnil.

ll. námitku C. l —- chxhowiicí řešení doommi obslužnosli sinvhx

Smwlnn úřad se x_vpořádnl Stoulo námitkou tak. že dopravni ohslnžnosl je zajištěna

„zapadnim připoicním'x lcd) komunikoch která bylo umístěno i'i/cmnlm rozhodmním sp./.n.

\iCPX 05476520!(if()VPcl. č.j. MC‘PS 126076352017 ze dne 23.(N.2()l7 u konslnniic. že

konmniknccic w x lastniclvi žndalclc.

lcnlo !,ČHČI' xmwhního úřadu \šnk není správný.

Jednou ;, podminek lg V} dimi územního ro/„hodnon a též smloux) o spolupráci uzavřené dne

20.4.2000 muj mlvolatclcm o žadatelem. na klcrou odx'ohncl ve svých námitkách upozornil.

hylo schxúlcni idpznlniho dopravního napojení na ulici K i.;’:d\‘i \ idiom zajištění doslnlcčné

dopravní kapacity & plynulosti provozu na pon-mnich komunikacích \ řešené oblasti.

Vybudování tohoto připojení je bezpodmínečně nutné. neboť již \ smnénsné dohč jsou

konala,—ily pozcn'mích komunikací \“ této oblasti téměř \fyčcrpzn'iy. některé dopravní uzly již

dokonce kapacitně: na > hovnii.

Sinn—hin úřad \\: ,“ em nduvodnčni však itch: opomíjí. kc rozhodnuti pro umi.—dění snub}

komunikaou za'ipndního mipoicni nenabylo ke dni vydání napadeného územního

rozhodnutí právní moci. Toto připojení. tedy mimic ncexixtgic. ale dosud nebylo ani

pravomocně povoleno, natož abv hvlo ve vlastnictví Žadalelc.

honební (find odkazuje; na nutnost koordinace ifixcinního f'lZClll pro komunikaci západního

připoicni u napadeného říycní o umístění Adlllčl'll h_xlox'ých domu & odhn/nic nu hod ll.

napadeného nwhodmni. kdo stanovil podmínku. 7c kolaudace bytových domu mu'zc
prohčhmml už po kolaudaci .. západního při;m_icx1í“.



()dvolatel má za to. že výše zmíněna koordinace ie nedostatečná ve fázi

nep 'avomoeného územního rozhodnutí. kds valná většína technických a jiných, zejm.

hygienických parametru napadeným rozhodnutím posuzovaného záměru (hlučnost,

prašnost apod.) je vyřešena právě Maxem na dosud neexistuiíeí zapadni přinoiení.

Odkaz na neexistující dopravní připojení je i \ rozporu s čl. *) vyhlášky ()T'I‘P.

\! této souvislosti je třeba připomenout. 7c 7 hlediska nedustntcčnc dopravní obalu/“ními se

stavební (nad dostatečné nevypomdal :; tím_ že je nutné zvážit nutnost úprav)- křižovatky ulic

lrlxteeká K l.;ldví. nebot“ již v této dolni— přcd zahalenou \'ýstuvh) je její kapacitu

mnolmozísolmč přokroéenn. latu xkntcčnost byla uvedena i v rozlmdnntí Ringgixiriuu hlavního

města Prahy v závěrečném mxhodmní zjišťovacího řízení ze dne 20.7.2Ulb. o to na /,ál\l1l(lČ

dopravni: inženýrské stu—dle. \“ napodonúm úzen'tním rozhodnutí však nutné rekmmmkce teto

kříkovatk) jgjmgifcfiggg ,nngpou/„e odkazem na koordinaci íímní „o stavebníl'ípí'avfeteto

kízížowtkr-

Podle. názoru odvolatclc bylo rozhodnutí vydáno předčasně. před tím. než je vyřešeno

dostatečně :i pravomocné dopravní řcšcní \ rámci „západního připojení“ a aoov'íseííoí

dopravní inll'astruktury.

HL \;lillílkauj ,“

 

?>cílustzgtsgšzíííxkínzas:Milenka“ íl£„ls.ll_„šlčlllí

('ldvolntcl má na to. že počet parkovacích míst je nedostatečný. a to jak fakticky. tak

!. hledisku předpokladu atznmvených Alva/nými przlvnímí předpixg

Žadateli l/e \)tknout ncdostatečnv počet parkovacích mist pro užívání bytových domu

Vzhledem k mmu. ke projektov-'n dokumentace počíta >; celkovou výstavbou 3.3} bylo mu hyu

pm lílri l" a 17! pro fúzi (Žil. je počítáno pouze 5238 parkovacími mísí) \“ podzemních

parkovištích pro uživatele h_vtu. m?, sice odpovídá přibližně jednomu pnrknvaclnnt suini m

jednu jednotku. Je nutné ale přihlédnout k mum. že například t_naiítelé„g_aolíníolí vozidel na

plynyípulivg nebudou „moci um pod/omni parkovací Statní využít, Nel/e vyloučit. ŽL“ počet

vozidel na plynná paliva vzroste xohledcm na snahu moderní doh) snižovat potí—ct vozidel

s klasickým henyínovým či nallovým nmlorcm. Všechna tato vozidla pak budou muset v_vuýil

\enknvních parkovoeígltýtání mio nalvšthníkv. leííehžogelkmv počet ie dle nil/33331 odvolat;-le

„v;glínímnjgiký. Velmi snadno se tak stanem ží: venkov ní parkovací stání budou obsazena uživateli

jednotek. Stejně tak lze podotknout. že 8 parkovacích míst pro objekt klub kotl“ (kavárna) „se

zdajako \elmí málo, když tyto budou sloužltjak pro personál. tak pro host) tohoto objektu.

 

Ejot—et parkwueíchmíst pro na\ šli—mih ie ncdnxtačuííeí l dle pouzitelnvclrpnlvnjggupíígdmgu,

Dle u/emního rwhodnutí ze dne “23.8.20ll). č.j. .\-'l('l“8 0619102010. h_vl pm etap) v_xiatavlvv

fv až lf stanoven počet stimi pro nmštév mkv nn Ul. Dle míčm tohoto územního m/hndnutí N

dne 7.l 1.3023. (t.j. MCPS [4180312013, byl tento upraven ngíwgl paukovneígh stání pro

933mg}; " _v, z, čehož vyplývá. že celkový počet parkovacích návštčvníckveh stání ie nutné

řešit v dalších fázích výstavby /. tohoto ted; vyplývá. že celou Situaci týkající se

parkovacích míst pro mlvštčvník) v napmlcním rozhmlnutí je nutné mhlcdnlt v souvislosti se

všemi etapami výstavhv A až (; a je nutné poll—et parkovacích míst H\ČSl do souladu si dříve

vydaným uzemnim rozlmdnutím.

 

Z projektov č dokumentace ani z napadeného rozhodnutí žádným zpusobem nev) plývak

zda počet parkovacích stání uvedených nyní pro fázi výstavby F a (; zohledňuje. i snížení

parkovacích míst dříve vydaným úzenmím rozhodnutínn ted) zda pro záměr iako celek.

tedv výstavbu v etapě A až (J, ie počet parkovacích míst dostačuiíeí.

 



lí) 1'51111C'1151113111111C 151111 171111§c111 11111111111} občanu kvuli ncdustutku 11111111111191'1'11 11111111.11

\ 11111111117 \miících \iludumu 11 nezřídka sc stínů. z; i_cjich 1111\11111'11311'111'111111 1111;1111111111 na;

c111111111'c11'11 . P11111111 M11:111'11111111111111'11111”1111611 1171111112111 bytu (1911711111 je tu.—umu; \ pndšdadcch

pm napadené 10711011111111. 111111 je téměř _;isíó. 7.0 n;;\'rho\;m_\" puče! purknvucíci'; 5111111 bude

111'111111'1C1111'1'1 ;; _;u n;;mn 51' 511111111 námitkou řadně ;; dnswcčnč \\pní'údn; 1 \;: 171111111

!; přmž'1'1117c11c1111 ctapum cclchn z.;—imeni.

i.\l \;buitkz; 11\ 11111121119111 wm) dvmsřmi

Stuwhni úřad se 11-11111'1'1'11‘111 5101111) 11111111111011 11111 že zámč; 1111;111\1’111'1 (17c11111111111111111111

5111111111111 (maru 111. misu; Vrah). 511m. 7c pícdmcmý ními; 11111117111121111 511115111111 11!

1'1311117111'21111' dumy.

111111 1111111111111C'111'11: \Šuk ncdnsíačující.

Sunchní úřad 71'1'111 11111111111C'1. že ;11111111\'1111}'-' 7111111317111111. plímmanym (\.NP ndporuic

sahající 111151111115 \cř/c 1111111111m11111.111111111111111 7111111111111 .5117 11:1111/11111111'1111 ;imm 111111} \

11/ 1) 1191111111 tichu záměr nusuwvat i;;ko celek (1151211111; tak111' ; 21111311113111 1111 11111-111111;_;1 ;;;n

cclck pre/emunim). :; ;;;ko celek oproti 5111\11111'1 mixtavhč

\) 111111111 pum/nwm; 111111 7115111V1111 >; (1 .\1 ne;;hslnjí ;; mix.;— hmmm 0111111111111111'111111111113111

111711171111 114111} 11111111111111 11m ustupuíící rcšcní podlazi není \ :;nuludu 311' 71'111111. 111011311:

51111111111 (umi \ ;amc; územního 1171111 1111\1111311 chránit.

D11: nesl QW) 111511111) St)". 51111111111 1'11'1111 musí 1111111 1111 111111r/m11111 A_;;l;____iz;;1ních 7.1 41111 územního

1'11/\111c.11'11_\11115117111111 [11.111131 sum;—dun n;; 7111111111111 11111111111111} „cm;—h;; ;; 111151111111'11'111'1111

11:1;1111'1'111'1'1111' 11713.1111' 1111'wp . [11111117111111 urbanistické, architektunické ;; extentkc 11117211111111) n;;

v_\-'117i\"1'1111' území ;; ;\msm;\;\\—';'\ 11511111'1'1111'1111' území Navrhumný záměr těmto požadavkum

evidentně ;;;'\';_\'h0\uje 11 stmohni ú“ad \čc nespr;'uné ;mwudil.

 

 

\_ N;;mnka; ;;;5 -— K___;__i_;;lšímu narušení ;mrávnčn\'-rch minn; MC"

\\;n 11.11111 1111111 119111111111 11111 11111 11111111111111111111111'11' 511111 že rámů; b_\i 11111112111111” >; \šcmi

;i;\;(\;n_\mi muzu“ ;; 1151111111111 ;; pusou/.cn 71111111151111 5111\1'1111111'1111111111111 předpisu 11 nemu/;.

\511111\'C:11111/1111:1\ 111111111131: s; 51111011111111 75111111111111115111111591111'1111 ;);cdpim 111:51111\i>11

St:;whm 1"11'11111c.\5111< pmmu; s;:\\pnnmidl ; “11111111111911“1111111 námílk;_1_m; dic 115L§ $()

111151 (\ poslední 153111 51111011111111) 71111111111. 1111511 1111111itcc ;; e\iatcnci ucho 11175111111 1111511111'111'1111

1121111111111111 111111: n;:m 11111.1x11é11 11115111111111.1111 sám.

811111111011 111117111111 SC 71111511111 Ncnxw soud ( R \;: \\ém mzhudnulí „sp, 7.11 32 ( 1111 8218/21113

za: 11110 21 1.31114. \;: km;-m \_\':1111\11é 11151111". .. Dum/mi mm;/\ ;\ \lmzíuiu .w 212113111

1'1'1'1’111'1'111‘1'111 1' (Ni/1121111: filtru/uf; palm! ž; námi!/m;; [1'1’111/1'11'51' existenw práva ve \'nnslu Ši

114 odst. 3 v'tavebmlm zákona je i námitka .,pmhvbnujiu', že má žadatel I; pozemku (nebo

stav/w) prám Atera" mu uma:umyje/m \tavebm záměr rm!izovat..'

();řvolzuel 11111171111111 vc mých námitkách. žc mezi ;;;i\?;\lzuclcn\ ;; žuduwlcm byla ;Hc

20.04.2000 \;: znění pozdějších 1111111111111 1171111121111 511111111111 11.511111111111111 '11 Px: některé

11511111111 11,111.11)\mlom1_1'1e11\'1\ 11111111111111mdo—A; zadatdun 5111111111. Stav;ohni (;“ad si presto

tutu smlouvu nmwžadalstvrzením., Že smlom 11 není podkladem pro \'_\(láni úvcmnihu

rozhudnuti.

 



V tomto smůru Luk sun-chm úřad Výrazně pochyhil. když nezjistil obsah smlomy u v čem byla

údajně pm'uScn-„L nchufjc pm incn sc \ _x pořádal sc \“šumi ohčunskamráwnímš nzémilknmi. za,—jm.

pukud h)! suswhné úřad upn/umčn mimlzuclcm. že mm smlouva řeší wmh mezi 'Zadmcicm u

odwlutcicm ;\ podstatné otázky výstavby (západní připojení) včetně celkově—hu vlivu výstavby

na opravném zájmy MČ“ :1 jejich občanu.

Zvýše uvedeného jc ncnochvbné. že stavební (řad se snámitkami udvulatcle

ncvvpořádal dostatečně.

Udmžncí organ jc pm-incn přezkoumal napadené rozhodnutí nejm cn dn \Hmmdz'mi gc

s m’xmilkami t’zé‘usmiku. uh: & ccškméřm wuludu > prin m'mi předpisy.

K mmu odmlznci namim. že napadené rozhodnutí ic nezákonné a \“ rozporu s právními

předpisy & \ dalších hadech. které níže.: míxdí.

!) New 'ávm' výpočet koeficientu lešení: a koeficientu hrubé nmiiažní plochy

()Jx'niutcl má fl! m. 2:: atax‘cimi úřad \“ napadeném m/hndmxtí nesprávne pnsuudi! dodržení

pnmdm'ku kncficicmu zeleně ;: pndhúmch ploch daných Ana/nými předpisy.

\"c \ýpočtcuh pm určení ploch zclcnč chybí pudmhné určení plnchy rostlé zeleně—„ nchnt'

čia—.in mic.—nů zm mstk'm wrénu pm pluchu (>V—D ;1 (NH) je m Menu pun/c jggímm Qiašgnn.

()dwkucř má za m. ').c 1351933? kuglswggtyu\'z'gflniwygjslcdzlgbprciivgglumhcx uvcdgní pix,—sněhu \f31mm jg

zmgzx'éxdčiící :14 ngrm' mumgtcnm \mpéut zpětně Akmgrnloygul w},jgmggixzxdnixn ncdusLLnLcm

133391319ngglx_1žg_ug,1_1_q;3mgg. která má by zpracována mk. aby dam \ ní m cda—nix Min mnknc

zpětným výpočtem zkmnmlmzu.

Jaku [gigglwayfingylugging; puč—. považuju mimlutcl užití popmzn'c zcimc & sti—umu \‘c xpcmémch

casted) na knnslrukci. jako pi‘idnx'nuu zekcň, nchm‘ xgknvémpouiilimxgjgné mam.; Wiggum!

_\“_ísštu_„__l_g)ki_\'_g1vžštc„g_ggggx139deng ;szlggivpgllýžimini; (')dxulutcí má m m. že: ukmó užití přídmnó

ZCŠCHČ je použito pou/<<; xu úůclcm zvětšit zawůšmtclmm přochu !.CÍCHČ. Skutečný anžícícm

zcšcnč je pak Hmm „yggjjgggggjkreign a dic odmudnční napadeného mzhminuti se jedná už. <>

11““.

Romi-'). pm měření koeficientu HPP \'dokumcmaci pro (alumni řízeni ncjmu řádně a

sm/umitclnc doloženy podklady. V přílnzc prm'udni zprávy je mcdcn vypuéc!‘ hrubých

pudíažních ploch pm ili/.c: x_šxmrhy &* a (j. HPP pm tší/.c A. H. ('. ]). it jsm: dané jcdnim

číslem. Qdmlgncl však má za Im Reg/gm. \zhluicmwk gggistcijQNP jgmyypncm JH'P

g_qsptfgírxggj. 7. ndm'oduční napadeného mxhudnulí puk ncxfypiý'x'á. jak byla Skuteč—mm (SNP při

výpočtu knciícěcntu HPP zohlcdnůna.

Stavební úřad tedy ncsprávní pumudil sp‘zivnust \'ýpočm. kdy xi uni ncx‘yiddal podrobné u

kunkmtní \“)špnčzy,

_2_) Platnost snuhlaxú vlastníku veřeina a technické infrastrukturv



()níwhucl upuzurňuim že \“ dubů vydání u/cnmíhu mxhudmní nebyla pkumzi některá vyiddřcní

dotčených usuh. tedy v pudsuuč suu'chuí úřad rozhodí ho:/. těchto stmmvisck.

\7 mulndu > ust. § xu udm. 2 písm. c) je indukci k žádosti u quam ú/cmnšhu mzhudmuí

povinen připojil smuuvisku vlastníku veřejné duprz-wní a technické infrastružsuu'y k mužnusu u

“ipusuhu muwšuní uchu k ;mdmínkám uui'čcuých uchmuných ;; bcxpcčuusuuch pásmu. Žzužzuci

(Šolnžií Slamu. isku jcdnutíívých „spráwu sui. nicméně js: nutné upa/umu. že; některé souhlasy

správa: sítí byly vydány pouze na dobu uri‘imu, u v době vydání územníhu ruzhudnutí

tym suuhhlsy již pozbyly platnosti.

Kunkrčmč SC jedná o souhlas Společnosti Pražská teplárenská a.s.. která svůj souhlas sc

smwbním záměrem Zudulclc poskytla dne !().ŠQUM spkuuusu souhlasu na duhu ! ruk.

Tomu suuhius tedy px)/„by! pluumsu kc dui HLSQUW. “unc—;, lze kmmmmm i pm souhlas

IeIýl'UlX) ('I'HŠLUNL s.r.o.. která svuj suuhías poskytla upiaunuslí ua jcdcu mk duc

39.5.3016. luku další íxc must suuhlus spušctuufeu iěMubílc ("/cch Rupuhlic a.s. vydaný

s pšumusu mjcdcn ruk dne 18.7.2030.

Je nepřípusmé, ah) napadené rozhodnutí bytu xaložcnu na souhlasem—ch. které puzhyly

piamusti. Nelze totiž vyiuučšt, že \: mezidobí došlo k taktně změně, že by předmětný

souhlas se záměrem žadatele poskytnut nebyl a situace by musela být aktivně řešena HC

spráxcem sítě.

V duhč vydz’mi (Izmnnihu rozhodnutí muy nebyly splněny všechny mmm mucžiiusu žádosti

a / tul'uuu dumdu b} iu uzemni ruzhuduutí ucsprux uč \“) dáno na mMudé ucuplnó mum

3) Není dostatečně řešen nulu-h chodců k zastávkám MHD

\7 raw/pum „\ pnkudm'ix} rm íve/pumami ;; duprux ui řešení pk'mmuné x )“stm by se stavební um

duslzuccuč ucx'ypuřMuž s chodníky-' pro pěší a jejich kapacitou u umístěním :: je v ruzpuru s Cl.

4 udat. !() \)hkišk) (HTP. raz—„p. ČI. H) mist. I x_xhlušky (H'H’.

‘xF prujcktuvé dukumcmucš ani v nupzuicuóm rozhodnutí není dostatečně řešen pohyb chudcu

k mstúx'kám MHD. ku) část příchodu k zustúxcc \ ul. Ústecká wdc pu \'Ukém chodníku.

pž'ičcmý při kumulaci \u'c chudcu Cash» duchu/_; !( uchu/pcčným situacím při \stupu uhuucu

du \‘U/OVk}. 10 vše se stínu u m vic nebcxpcčnůišt pokud 30 pu mmm pěším připojení

puhyimjc usuhu s umcmuuu schopnosti pohybu (ji usuhu & kočárkem. které ac jun wlmi lůžku

\“) hyhují usuumm chudcum.

()dvuizucl mz': iu w. že pohyb chudcu h)- mčl hýl vyřešen již W fází příprauy prujcktmú

dokuuwumcc ;: mm řešení mělo být pudmínkuu \)dz'mí zmpudcuúhu mzhminuu .

fl Oznamovací povinnosti při přípravě s_tgvhv dle zákona o státní namáikuvé péči

Stavební ar'—zu ucrespckmvul dostatečně vyjádření dotčeného urguuu :] xu—uusuucčnč zjistil

rekutkuvý sun \čci týkající .se umamuvucí povinnosti dic zákonu u mum pumz’ukmé péči.

V muladu S um. š 2.2 odst. ŽŠ zákona C. 305th Sb.. n státní pumíukm c péči. je. vachnik

pm-‘incn. hodlá—li uskutečnit xtavbu v území s možnými archeologickými nálezy, oznámit

tum skutečnost „\rchcuiogickému ústavu již Ix” dghýpřípgugč “si_ggghl (přípravou „wu—x\in“ sc

ro“/„umí období. kdy je; stan'cbní Cinuusl teprve, zamýšlena tj. právě \c fázi přípravy; m'uiektm'ó

dušuuncutucc) & musi mun/“3m Archwingickému Ústavu či jiné upráxnčué uanhč pmvéwt

\’ dams: „busu urchcnluuícký pruzkum. Nu uuu xkutcčmm h}! žudutcl upcvurmču LC? Sdělení:“



11111111111 1111111111L111C ((SC—c (\hwistríuu hlavním můslu 1’1‘1111' x(: dm: 39.4.20H). Nikde1 z:

\11VC11111’ ((řud \c (((-muže 41111111111 s k1111stz11m11111'111 7C \\: jL'L111L'1 (» (\minnust \\;(h'wiácí 7C

7(kona. 111C1C povinen 111-111 11% 7jišl11V(((. xda 111111 pm11111081 11V111 splněna LL1711C11L‘11111.

ZV'V‘EC uvcdeného V'V'in'V'zi, že napadené rozhodnutí ie V rozporu (\ obecně závaznými

právními předpisy. mim. stavchnčtcchnickš'mi včetně stavebního zákuna.

1V.

Při p(\\((7((\(mí 7('(((((':((( 11111 511111211111 11111L1 111V1m1m1 1‘11‘C71LL111111L11 ((“—_; \ 51111111111 \\ \\cmi

hicdmln 11VCL1C11V'1111 \ 1151.§‘)U písm. 111117 C) SVÉ /Cin1C1111 musí 1.111111 nu (c:\pddovmu C1111 ((

((kulm ((7_(:(((((íh(> pkmn-((m 721111C1 pom/mai\ 117L11111L111111111351‘L1 L1111L11111L11111L' spthLiuV 1.1

1121 \ \(17í\(m( 1171:1111 ((pnd (\“(awbní 1111111 1111151 1111111 1121 dudl/mann 7.((l_\_!_(____(dních 7(__(sz((ř_ ((;/.(mmího

(((/\ošc 1CL1Vpn>111711VL11 /.;(mcr 1411thde 1121 7z1kladní 1111L1111111k§11CC111C1111 (( 1111sp11L1u111L1111

((\;\_(3_"_((km1117C1111 (11111 \“L911 (M_\m. h) SM, V'C (\p(\_((:ní \“ ((st. )" ‘10 SM).

Su“ Chm 1'1i'z1L1 \“šuk (\ (o své p(n'innusú hC7C‘7hV-11Lu (((x—(plnil.

()L1V11111C1 má 7:11L1.7C 1C1111 \\šc 11VCL1C11L 11111111113 (( 7;(š((m(" 7((\((h 111111111C11C11<1 ((>7h(;(i((((((

_;wu 7((.\(((i((í pm ()(h(;((((( 7((_;((((( N‘I( (( mmm jejich uhczmu. 1LL111111 V 711111111 111112111111 N11: ;c 1.1m

<1L1V111111L1C 111V11111L1L.11chhn11113111111111 (( 7.1111111111L1111111111 punx/(((( kludne VV1'17C111 \šcch (cho

1111\111L1C1C11 11L111111C1L ;; ((((\(\(i(( 7(( 1111111C ((cm—(( 1C VC1111i 111mL1LpLVL111hnL 7.( ((mí\(cní .\(((\h_\'

1111111: mít 11111111111111} ((u—\(skm cum 11CgatiV111' dopad.

\“.

S 11111CL1C111 na \šc Shum 11V'CL1C1‘1C omni-(uci

n 21V'r11 uj C,

(((—(\ L1L1V111z1L'1 \pmnn mmm 111111111C11C ((./CHM“ ((\7h(\((n(((( změnil 1.111; že se 2211111111 (( \\(hmí

rozhodnutí 0 umi\(ění staVbV (( žádost () rozhodnutí (; dělení (( set-Imam pozemku

zamítá.

11C1m.

((iv) L1L1V11111C1 spr—gum (\rgún napadcnó ('(/((mm 10711011111111 (zrušil :1 věc \rátil stavebnímu

úřadu k dalšímu řízení.

za Městskou část P “aha „„ Dnhlí Chabry

.X—Iimshu N111111111. 51111115111

 


