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ROZHODNUTÍ
I. O UMÍSTĚNÍ STAVBY „HODKOVIČKY NAD ŘEKOU“
II. O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
III.
O POVOLENÍ VÝJIMEK z ust. čl. 8 odst. 2
vyhlášky č. 26/1999 Sb., hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním městě Praze
IV.

O UMÍSTĚNÍ STAVBY „HODKOVIČKY NAD ŘEKOU – VEŘEJNÝ VODOVOD“

V. STAVEBNÍ POVOLENÍ „HODKOVIČKY NAD ŘEKOU – VEŘEJNÝ VODOVOD“
VI.

O DOČASNÉM UMÍSTĚNÍ STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ pro potřebu
provedení stavby „HODKOVIČKY NAD ŘEKOU“

I.
Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, 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 vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů posoudil v územním řízení podle ust. § 84 až § 90 stavebního
zákona, žádost o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 30.9.2016 podala
VERANO REAL k.s., IČO 04663276, se sídlem Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové
Město,
kterou zastupuje FINEP CZ a.s., IČO 26503387, se sídlem Havlíčkova č.p. 1030/1,
110 00 Praha 1-Nové Město
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle ust. § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona
a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu vydává
rozhodnutí o umístění stavby:
nazvané
„Hodkovičky Nad řekou“
na pozemcích parc. č. 82/4, 83/4, 91/1, 91/3, 91/4, 91/5, 92/2, 94/1, 98/3, 101/10, 922/1, 922/10, 999/1,
1046/1 a 1056/1 v katastrálním území Hodkovičky v Praze 4, včetně napojení na dopravní
a technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci, plyn, elektrickou síť a síť elektronických
komunikací), veřejného osvětlení, komunikací, parkovacích stání, zpevněných ploch, přeložek
stávajících inženýrských sítí (vodovodu, plynovodu, elektrických a elektronických kabelů
a veřejného osvětlení), areálového osvětlení, opěrných stěn, vlajkových stožárů, úpravy a zřízení
koryta Zátišského potoka a oplocení.
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Druh a účel umísťované stavby (popis stavby):
Na pozemcích parc.č. 82/4, 83/4, 91/1, 101/10, 999/1, 1046/1 a 1056/1 (podle katastru nemovitostí druhu
ostatní plocha), pozemcích parc.č. 91/3, 91/4, 92/2, 94/1 a 922/1 (podle katastru nemovitostí druhu orná
půda), pozemku parc.č. 98/3 (podle katastru nemovitostí druhu zahrada) a pozemcích parc.č. 91/5
a 922/10 (podle katastru nemovitostí druhu vodní plocha) v katastrální území Hodkovičky v Praze 4 se
umisťují stavby:
- Bytový dům AB (sekce A1, A2 a B) na pozemcích parc.č. 91/1 a 91/3 v k.ú. Hodkovičky
- Bytový dům C (sekce C, C2) na pozemcích parc.č. 91/1 a 91/3 v k.ú. Hodkovičky
- Bytový dům D (sekce D1, D2) na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3 a 91/4 v k.ú. Hodkovičky
- Bytový dům E (sekce E1, E2) na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3 a 92/2 v k.ú. Hodkovičky
- Objekt pro údržbu parku na pozemku parc.č. 91/4 v k.ú. Hodkovičky
- Objekt Zázemí dětského hřiště na pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Hodkovičky
- Místní komunikace na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 92/2, 98/3 a 101/10 v k.ú. Hodkovičky
- Parkovací stání na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 92/2 a 101/10 v k.ú. Hodkovičky
- Pěší komunikace s veřejným provozem a zpevněné plochy na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3,
92/2, 98/3 a 101/10 v k.ú. Hodkovičky
- Přípojky dešťové kanalizace, včetně retenčních, vsakovacích nádrží
na pozemcích
parc.č. 91/1, 91/3, 91/4, 92/2 a 94/1 v k.ú. Hodkovičky
- Veřejné stoky dešťové kanalizace, včetně retenčních nádrží na pozemcích parc.č. 82/4, 83/4,
91/1, 91/3, 92/2, 94/1, 101/10 a 999/1 v k.ú. Hodkovičky
- Přípojky splaškové kanalizace, včetně tlakové přípojky k objektu č.p. 412
v k.ú. Hodkovičky na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 91/4, 92/2, 94/1 a 101/10 v k.ú. Hodkovičky
- Veřejné stoky splaškové kanalizace na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 91/4, 92/2 a 94/1
v k.ú. Hodkovičky
- Přípojky vodovodu na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 91/4 a 94/1 v k.ú. Hodkovičky
- Veřejné řady vodovodu na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 91/4, 92/2, 94/1, 98/3, 101/10 a 1056/1
v k.ú. Hodkovičky
- Přeložka vodovodu na pozemku parc.č. 999/1 v k.ú. Hodkovičky
- STL plynovod včetně přípojek a objektu měření na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 92/2, 94/1,
98/3, 101/10 a 1056/1 v k.ú. Hodkovičky
- Přeložka STL plynovodu na pozemku parc.č. 999/1 v k.ú. Hodkovičky
- Kabelové vedení VN včetně trafostanice na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 91/4, 92/2, 94/1,
98/3, 101/10, 999/1, 1046/1 a 1056/1 v k.ú. Hodkovičky
- Kabelové vedení NN na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 91/4, 92/2, 94/1, 101/10 a 999/1
v k.ú. Hodkovičky
- Přeložka kabelů VN a NN na pozemku parc.č. 999/1 v k.ú. Hodkovičky
- Veřejné osvětlení na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 91/4, 92/2, 94/1, 98/3, 101/10, 999/1, 1046/1
a 1056/1 v k.ú. Hodkovičky
- Venkovní osvětlení - areálové na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 91/4 a 92/2 v k.ú. Hodkovičky
- Přeložka veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 999/1 v k.ú. Hodkovičky
- Elektronické komunikační vedení spol. UPC Česká republika, s.r.o. na pozemcích
parc.č. 91/1, 91/3, 92/2, 94/1, 98/3, 101/10, 999/1 a 1056/1 v k.ú. Hodkovičky
- Přeložka elektronického komunikačního vedení spol. Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. na pozemku parc.č. 999/1 v k.ú. Hodkovičky
- Opěrné stěny na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 91/4, 92/2 a 101/10 v k.ú. Hodkovičky
- Vlajkové stožáry na pozemku parc.č. 91/1 v k.ú. Hodkovičky
- Stanoviště pro odpadové hospodářství na pozemcích parc.č. 91/1 a 91/3 v k.ú. Hodkovičky
- Prvky drobné architektury – přístřešky pro kontejnery a informační zařízení na pozemcích
parc.č. 91/1 a 91/3 v k.ú. Hodkovičky
- Úprava o zřízení koryta Zátišského potoka na pozemcích parc.č. 91/1, 91/4, 91/5, 922/1
a 922/10 v k.ú. Hodkovičky
- Oplocení na pozemcích parc.č. 91/1, 91/3, 92/2, 94/1 a 101/10 v k.ú. Hodkovičky
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II.
Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, 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 vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů posoudil v územním řízení podle ust. § 84 až § 90 stavebního
zákona, žádost o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 30.9.2016 podala
VERANO REAL k.s., IČO 04663276, se sídlem Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové
Město,
kterou zastupuje FINEP CZ a.s., IČO 26503387, se sídlem Havlíčkova č.p. 1030/1,
110 00 Praha 1-Nové Město
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle ust. § 80 a § 92 odst. 1 stavebního zákona
a ust. § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu vydává
rozhodnutí o změně využití území :
týkající se stavby
„Hodkovičky Nad řekou“
na pozemcích parc. č. 91/1, 91/3, 91/4, 91/5, 92/2, 94/1, 98/3, 101/10, 922/1 a 922/10 v katastrálním
území Hodkovičky v Praze 4, která obsahuje hrubé terénní úpravy, zemní val, park včetně
dětského hřiště, rozlivné území a odvodnění území.
I. a II. Podmínky pro umístění stavby a nové využití území:
1. Soubor staveb 4 bytových domů označených AB (sekce A1, A2 a B), C (sekce C1 a C2), D (sekce D1
a D2) a E (sekce E1 a E2), (dále jen „soubor staveb“) bude umístěn při ulici Modřanská severně od
ulice Československého exilu na ploše vymezené ze severní strany stávající stavbou č.p. 412 na
pozemku parc.č. 104/4 v k.ú. Hodkovičky a na jižní straně vymezené pásem zeleně (navrženého
parku) v nezastavitelném území podél Zátišského potoka.
2. Soubor staveb bude tvořit kompaktní areál se solitérními objekty v šachovnicovém uspořádání ze
západní strany vymezený souvislou řadou domů podél ulice Modřanská (bytový dům AB)
a s výraznou terénní modelací se zelení v parteru. Ostatní objekty budou uspořádány do drobnější
struktury kubických hmot s rozdílnou výškou, charakterem a barevností. Bytový dům D bude uzavírat
obytný soubor z jižní strany směrem k navrženému parku a z východní strany směrem ke stávající
nízkopodlažní zástavbě rodinných domů bude obytný soubor uzavírat nižší bytový dům E. Sekce
bytových domů C, D a E budou v jednotlivých bytových domech propojeny podzemními podlažími
s plochou střechou se zelení.
3. Bytový dům AB bude mít 2 podzemní podlaží v převážné části s využitím pro garáže. V severní části
bytového domu budou v úrovni 1. PP v sekci A1 při ulici Modřanská situovány obchodní plochy. Ve
své nadzemní části bude bytový dům AB rozdělen do 3 navazujících sekcí A1, A2 a B které budou
mít ve své nadzemní části 4 až 6 podlaží. Funkční využití nadzemních podlaží bude pro bydlení.
Bytový dům C bude mít dvě hmotově oddělené sekce C1 a C2 propojené společnou podzemní částí
se 2 PP pod sekcí C1 a 1 PP pod sekcí C2 s využitím pro garáže. V nadzemní části bude mít sekce C1
(situovaná v severní části objektu C) 7 podlaží a sekce C2 bude mít 4 podlaží. Funkční využití
nadzemních podlaží bude pro bydlení.
Bytový dům D bude mít dvě hmotově oddělené sekce D1 a D2 propojené společnou podzemní částí
s 1 PP pod sekcí D1 a 2 PP pod sekcí D2 s využitím pro garáže. V nadzemní části bude mít sekce
D1 (situovaná v západní části objektu D) 4 podlaží a sekce D2 bude mít 7 podlaží. Funkční využití
nadzemních podlaží bude pro bydlení.
Bytový dům E bude mít dvě hmotově oddělené sekce E1 a E2 propojené společnou jednopodlažní
podzemní částí s využitím pro garáže. V nadzemní části bude mít sekce E1 (situovaná v severní části
objektu E) 5 podlaží a sekce E2 bude mít 4 podlaží. Funkční využití nadzemních podlaží bude pro
bydlení.
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4. Obytný soubor bude na výše uvedených pozemcích umístěn takto (půdorysné rozměry a odstupové
vzdálenosti se vztahují k úrovni 1. NP a výškové úrovně jsou uvedeny ve výškovém systému Bpv):
Bytový dům AB bude mít ve své nadzemní části členitý půdorys. Hlavní hmota tohoto domu
orientovaná podél ulice Modřanská bude členěna vzájemným mírným půdorysným posunutím jeho
jednotlivých sekcí obdélníkového půdorysu a jejich částí a jejich rozdílnou výškou. Délka bytového
domu bude max. 106,2 m a šířka jednotlivých sekcí bude max. 20,75 m (bez předsazených částí).
Západní i východní průčelí bytového domu bude členěno lodžiemi a balkony a před východní průčelí
sekcí A1 a A2 bude v úrovni 1. PP předstupovat zastřešení rampy do garáží v úrovni 2. PP na jižní
straně přecházející násypem plynule do terénu o max. rozměrech 45 x 4,8 m.
Vzdálenosti nadzemní části bytového domu AB od sousedních pozemků:
Západní průčelí objektu bude ve vzdálenosti min. 1 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 999/1
v k.ú. Hodkovičky.
Jižní průčelí objektu bude ve vzdálenosti min. 72,1 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 91/5
v k.ú. Hodkovičky a severozápadní nároží objektu bude ve vzdálenosti min. 16,5 m od hranice
sousedního pozemku parc.č. 101/1 v k.ú. Hodkovičky.
Úroveň ± 0 tj. úroveň vrchního líce čisté podlahy 1. NP bytového domu bude ve výšce 198,70 m n.m.
Horní líc atiky ploché střechy sekcí A1 a B bude ve výšce max. 215,30 m n.m.
Sekce A2 bude výškově členěna na 2 části, přičemž horní líc atiky ploché střechy severní části sekce
A2 bude ve výšce max. 212,40 m n.m. a horní líc atiky ploché střechy jižní části sekce A2 bude ve
výšce max. 218,35 m n.m.
Úroveň upraveného terénu při severním průčelí sekce A1 bude ve výšce 194,90 m n.m.
Úroveň upraveného terénu při jižním průčelí sekce B bude ve výšce 196,65 m n.m.
Sekce C1 a C2 bytového domu C budou umístěny na společné 2 podlažní podzemní části bytového
domu o max. rozměrech 68,5 x 37,05 m situované pod oběma sekcemi bytového domu a rozšířené
v místě vzájemné návaznosti obou sekcí jižním směrem od sekce C1 a severním směrem od sekce C2.
Sekce C1 bude mít ve své nadzemní části obdélníkový půdorys o max. rozměrech 30,9 x 20,7 m a
sekce C2 bude mít ve své nadzemní části obdélníkový půdorys o max. rozměrech 30,9 x 20,75 m.
Společná podzemní část bytového domu i sekce C1 a C2 budou orientované podélnou osou ve směru
komunikace Modřanská. Západní i východní průčelí obou sekcí bytového domu bude členěno
lodžiemi a balkony nepřesahujícími jejich max. rozměr a před západní průčelí sekce C1 bude v úrovni
1. a 2. NP předstupovat arkýř o max. 1,45 m.
Vzdálenosti nadzemních částí bytového domu C od hranic sousedních pozemků a staveb obytného
souboru:
Severní průčelí sekce C1 bude ve vzdálenosti min. 14,8 m od hranice sousedního pozemku
parc.č. 101/1 v k.ú. Hodkovičky a severní průčelí sekce C2 bude ve vzdálenosti min. 6,4 m od
sekce C1.
Západní průčelí sekce C1 (předsazený arkýř) bude ve vzdálenosti min. 25,64 m od sekce A1 bytového
domu A a západní průčelí sekce C2 bude posunuto proti západnímu průčelí sekce C1 východním
směrem o cca 17,8 m.
Úroveň ± 0 tj. úroveň vrchního líce čisté podlahy 1. NP bytového domu bude ve výšce 198,40 m n.m.
Horní líc atiky ploché střechy sekce C1 bude ve výšce max. 220,04 m n.m.
Horní líc atiky ploché střechy sekce C2 bude ve výšce max. 212,08 m n.m.
Úroveň upraveného terénu při severním průčelí sekce C1 bude ve výšce 196,35 m n.m.
Úroveň upraveného terénu při jižním průčelí sekce C2 bude ve výšce 196,10 m n.m.
Sekce D1 a D2 bytového domu D budou umístěny na společné 2 podlažní podzemní části bytového
domu o max. rozměrech 62,45 x 28,4 m rozšířené pod sekcí D2 jižním směrem na 30,9 m. Sekce D1
bude mít ve své nadzemní části obdélníkový půdorys o max. rozměrech 28,4 x 18,2 m a sekce D2
bude mít ve své nadzemní části obdélníkový půdorys o max. rozměrech 30,9 x 20,95 m. Společná
podzemní část bytového domu bude orientovaná podél navrženého parku na jižní straně obytného
souboru a sekce C1 a C2 budou orientované podélnou osou ve směru komunikace Modřanská. Průčelí
sekce D1 budou členěna balkony předsazenými před líc průčelí o max. 1,85 m a průčelí sekce D2
budou členěna lodžiemi.
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Vzdálenosti nadzemních částí bytového domu D od hranic pozemků a staveb obytného souboru:
Jižní průčelí bytového domu bude umístěno na společné hranici pozemků parc.č. 91/1 a 91/4
v k.ú. Hodkovičky a severní průčelí bytového domu bude ve vzdálenosti min. 8,55 m od sekce C2
bytového domu C.
Západní průčelí sekce D1 bude ve vzdálenosti 21,25 m od sekce B bytového domu AB a sekce D2
bude umístěna nad východní, rozšířenou části podzemního podlaží bytového domu D.
Úroveň ± 0 tj. úroveň vrchního líce čisté podlahy 1. NP bytového domu bude ve výšce 199,20 m n.m.
Horní líc atiky ploché střechy sekce D1 bude ve výšce max. 212,78 m n.m.
Horní líc atiky ploché střechy sekce C2 bude ve výšce max. 221,84 m n.m.
Úroveň upraveného terénu při severním průčelí bytového domu D bude ve výšce 196,40 m n.m.
Úroveň upraveného terénu při jižním průčelí sekce D2 bude ve výšce 196,90 m n.m.
Sekce E1 a E2 bytového domu E budou umístěny na společné 1 podlažní podzemní části bytového
domu o max. rozměrech 68,25 x 35,30 m situované pod oběma sekcemi bytového domu a rozšířené
v místě vzájemné návaznosti obou sekcí jižním směrem od sekce E1. Sekce E1 bude mít ve své
nadzemní části obdélníkový půdorys o max. rozměrech 30,95 x 18,20 m a sekce E2 bude mít ve své
nadzemní části obdélníkový půdorys o max. rozměrech 30,9 x 18,20 m. Společná podzemní část
bytového domu i sekce E1 a E2 budou orientované podélnou osou ve směru komunikace Modřanská.
Průčelí obou sekcí bytového domu bude členěno balkony, kromě severního průčelí sekce E1
západního průčelí sekce E2. Před západní průčelí sekce E1 budou v úrovni 1. NP předstupovat arkýře
o max. 1,95 m.
Vzdálenosti nadzemních částí bytového domu E od hranic sousedních pozemků a staveb a od staveb
obytného souboru:
Severní průčelí sekce E1 bude ve vzdálenosti min. 18,7 m od objektu č.p. 412 na pozemku
parc.č. 104/4 v k.ú. Hodkovičky a severní průčelí sekce E2 bude ve vzdálenosti min. 6,4 m od
sekce E1.
Západní průčelí sekce E1 (předsazené arkýře) bude ve vzdálenosti min. 23,69 m od sekce C1
bytového domu C a západní průčelí sekce E2 bude posunuto proti západnímu průčelí sekce E1
východním směrem o cca 17,1 m.
Předsazené balkony na východním průčelí sekce C2 budou ve vzdálenosti min. 150 m od hranice
pozemku parc.č. 96/4 v k.ú. Hodkovičky.
Úroveň ± 0 tj. úroveň vrchního líce čisté podlahy 1. NP bytového domu bude ve výšce 198,40 m n.m.
Horní líc atiky ploché střechy sekce E1 bude ve výšce max. 214,00 m n.m.
Horní líc atiky ploché střechy sekce E2 bude ve výšce max. 212,08 m n.m.
Úroveň upraveného terénu při severním průčelí sekce E1 bude ve výšce 195,60 m n.m.
Úroveň upraveného terénu při jižním průčelí sekce E2 bude ve výšce 196,10 m n.m.
5. Materiálové a barevné řešení povrchových úprav objektů obytného souboru:
Jednotlivé domy budou odlišeny použitým matriálem, rozdílnou barevností, prací s plasticitou
a strukturami fasád. Materiály a barevnosti budou mít přírodní charakter – omítka s jemným reliéfem,
dřevo, cihelné pásky, sklo, žárový pozink, popínavá zeleň.
Jako povrchová vrstva zateplovacího systému bude použita kombinace omítky různých přírodních
odstínů bíle, béžové a šedé, dále bude použita kombinace omítky různé hrubosti v přírodních
odstínech a zvýraznění plasticity obvodového pláště různou tloušťkou zateplovacího systému.
Lokálně bude použit deskový obklad. Na zábradlí balkonů, teras a lodžií bude použita kombinace skla
a kovu. V sekci C1 bytového domu C bude lokálně použit systém zasklení lodžií.
Ploché střechy nad podzemními částmi bytových domů C, D a E přesahujícími půdorys nadzemních
částí objektů budou mít zelené střechy s proměnou mocností substrátu dle lokality. Zelená střecha
bude rovněž na zastřešení rampy do garáží na východní straně objektu AB, která bude násypem
přecházet plynule do terénu.
6. Součástí stavby obytného souboru bude Objekt pro údržbu parku a objekt Zázemí dětského hřiště.
Objekt pro údržbu parku bude umístěn v severozápadní části navrhovaného parku podél Zátišského
potoka. Objekt bude mít jedno nadzemní podlaží s plochou střechou a bude mít čtvercový půdorys
o max. rozměrech 4 x 4 m. Západní průčelí objektu bude na západní hranici pozemku parc.č. 91/4
v k.ú. Hodkovičky a jižní průčelí objektu bude ve vzdálenosti min. 55,5 m od hranice sousedního
pozemku parc.č. 91/5 v k.ú. Hodkovičky. Povrchová úprava obvodového pláště objektu bude dřevo
s přírodním odstínem. Plochá střecha bude mít úpravu pro extenzivní zeleň.
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Objekt Zázemí dětského hřiště bude umístěn na ploše navrhovaného dětského hřiště při severním
břehu Zátišského potoka v ploše zeleně mezi navrhovaným parkem a stávající zástavbou rodinných
domů na západní straně ulice V Mokřinách. Objekt bude mít jedno nadzemní podlaží s plochou
střechou a bude mít obdélníkový půdorys podélnou osou orientovanou přibližně ve směru východ –
západ o max. rozměrech 9,5 x 6,7 m. Objekt bude umístěn ve vzdálenosti cca 12 m od jižní hranice
pozemku parc.č. 94/5 v k.ú. Hodkovičky a ve vzdálenosti cca 10,6 m od hranice pozemku par.č. 91/4
v k.ú. Hodkovičky. Povrchová úprava obvodového pláště objektu bude zateplovací systém s omítkou
světlých odstínů. Plochá střecha bude mít úpravu pro extenzivní zeleň.
7. Pro dopravní obsluhu obytného souboru bude vybudována síť veřejně přístupných komunikací, které
budou zařazeny do sítě místních komunikací III. třídy (komunikace K1, K2a, K2b a K3) a IV. třídy
(komunikace K4) napojená jedním novým sjezdem na místní komunikaci I. třídy ulici Modřanskou.
Na severní straně obytného souboru bude umístěna páteřní komunikace tohoto obytného souboru K1
délky cca 284 m, která bude na západní straně napojena novým sjezdem na místní komunikaci I. třídy
ulici Modřanskou a na východní straně bude napojena na komunikaci V Mokřinách v místě napojení
stávající účelové komunikace sloužící pro příjezd k objektu č.p. 412 na pozemku parc.č. 104/4
v k.ú Hodkovičky. Sjezd z komunikace V Mokřinách bude dopravně upraven tak, aby umožňoval
výhradně vjezd složek Integrovaného záchranného systému, nebude sloužit pro dopravu. Komunikace
bude sloužit pro dopravní obsluhu celého obytného souboru dále napojenými komunikacemi K2, K3
a K4. Dále bude sloužit pro vjezd rezidentů do podzemních garáží bytových domů C a E, pro napojení
stávajícího objektu č.p. 412 na pozemku parc.č. 104/4 v k.ú. Hodkovičky v místě stávající garáže
a pro napojení obratiště při západní straně objektu č.p. 412 na pozemku parc.č. 104/4
v k.ú. Hodkovičky sloužícího pro otáčení vozidel údržby.
Komunikace K2 bude umístěna mezi bytovými domy AB a C a bude rozdělena do dvou úseků K2a
a K2b. Úsek K2a délky cca 85,5 m bude ukončen vjezdem do podzemních garáží v objektu D a dále
bude sloužit pro vjezd rezidentů do podzemních garáží bytového domu AB. Úsek K2b délky cca 44,5
m bude navazovat na úsek K2a v jeho závěru a bude sloužit pro napojení parkovacích stání
umístěných podél této komunikace a jako servisní přístup do navrhovaného parku.
Komunikace K3 délky cca 83,5 m bude umístěna podél východní strany bytového domu E a bude
sloužit pro dopravní napojení budoucí zástavby (která není předmětem tohoto rozhodnutí) a zároveň
propojuje pěší komunikace umisťovaného obytného souboru.
Komunikace K4 délky cca 165,5 m je úpravou stávající komunikace vedené ve směru sever jih podél
západní hranice pozemku parc.č. 94/5 v k.ú. Hodkovičky pro přístup k navrhovanému objektu Zázemí
dětského hřiště. Komunikace bude řešena jako obytná zóna.
Komunikace budou mít šířku vozovky 6 m mezi obrubami a podél komunikací budou chodníky pro
pěší se základní šířkou 2,5 m. Podél komunikací budou umístěna kolmá parkovací stání pro
návštěvníky a podél komunikace K1 budou v její východní části na jižní straně komunikace umístěna
podélná parkovací stání.
8. Pro pohyb pěších v rámci obytného souboru a přístup k jednotlivým vstupům do bytových domů
a nebytových prostor budou sloužit chodníky podél navrhovaných místních komunikací a dále budou
zřízeny komunikace pro pěší K5 a K6 s šířkou 3,5 m s občasným pojezdem vozidel Hasičského
záchranného sboru hl.m. Prahy a Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. Chodník K5 v jižní části
obytného souboru bude propojovat komunikace K2 a K3 a uprostřed trasy bude zřízeno obratiště,
chodník K6 bude umístěn jako slepá odbočka pro pěší napojení budoucí zástavby (která není
předmětem tohoto rozhodnutí). Dále budou zřízeny chodníky pro přístup ke vstupům do bytových
domů s bezbariérovou úpravou, jejichž součástí budou u některých objektů můstky s ocelovou
konstrukcí a zábradlím s pochozí plochou z pororoštu. U některých objektů budou zřízeny další pěší
komunikace, zajišťující přístup do objektu z více stran, jejichž součástí budou kromě můstků rovněž
terénní schodiště. Nový chodník bude dále zřízen na východní straně ulice Modřanská podél bytového
domu AB. Pro přístup k obchodním plochám v 1. PP v sekci A1 bytového domu AB bude podél všech
průčelí zřízena bezbariérová plocha pro pěší s podélnými vyrovnávacími stupni pro vyrovnání
výškového rozdílu mezi vstupy do objektu a úrovní přilehlých chodníků.
V parkově upraveném prostoru obytného souboru budou vybudovány odpočinkové a herní plochy
s drobnými vodními prvky. Prostor bude členěn na veřejný, polosoukromý a soukromý. Předzahrádky
bytů budou oploceny průhledným plotem, s výškou max. 2 m. Pro údržbu zeleně bude zřízen
závlahový systém. Při komunikacích budou umístěna stanoviště pro sběr směsného a separovaného
odpadu s přístřešky a prvky informačního systému. Na vstupu do území z ulice Modřanská bude
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umístěn informační panel s plochou o velikosti 2 až 6 m2 a při vjezdu z ulice Modřanská budou na
severní straně komunikace umístěny vlajkové stožáry s výškou cca 10 m.
9. Povrch místních komunikací K1, K2, K3 a K4 včetně přilehlých chodníků, chodníku podél
komunikace Modřanská a podélných parkovacích stání u komunikace K1 bude z asfaltového betonu,
povrch kolmých parkovacích stání podél těchto komunikací, povrch pěších komunikací K5 a K6
a povrch přístupových chodníků ke vstupům do objektů poblíž místních komunikací, včetně plochy
pro pěší přímo navazující na průčelí sekce A1 bytového domu AB bude z betonové dlažby a ostatní
přístupové chodníky ke vstupům do objektů umístěné v plochách zeleně budou mít mlatový povrch.
10. Součástí místních komunikací, ploch pro parkovací stání, veřejných pěších komunikací a ploch pro
stanoviště pro sběr odpadu budou opěrné stěny do výšky max. 1,5 m. Na zastřešení rampy do garáží
při východním průčelí bytového domu AB bude navazovat opěrná zeď výšky 0 až 5 m s délkou 9 m,
na severní straně komunikace K1 východně od objektu č.p. 412 na pozemku parc.č. 104/4
v k.ú. Hodkovičky bude opěrná zeď výšky 2 m s délkou 30 m a v místě stávajícího upraveného sjezdu
z komunikace V Mokřinách budou po obou stranách opěrné zdi výšky 2 m s délkou 3,5 m.
11. Požadovaný nárok na dopravu v klidu bude pro rezidenty, potřeby zásobování nebytových prostor
a návštěvníky obytného souboru zajištěn garážovými stáními v podzemních podlažích bytových domů
a parkovacími stáními na terénu. Celková kapacita podzemních garáží v bytových domech AB, C, D
a E bude 316 garážových stání, z nichž 18 stání bude vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce
pohybově postižené. Na terénu bude v rámci obytného souboru umístěno 46 stání, z nichž 5 stání
bude vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.
12. Na severní straně obytného souboru bude umístěno oplocení podél hranice sousedního pozemku
parc.č. 101/1 v k.ú. Hodkovičky v délce cca 22 m od hranice s pozemkem komunikace Modřanská
parc.č. 999/1 v k.ú. Hodkovičky a v délce cca 25 m podél obratiště na severní straně nové komunikace
K1 a na severní straně pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Hodkovičky bude umístěno oplocení podél hranice
s pozemkem parc.č. 94/6 v k.ú. Hodkovičky v délce cca 33 m. Oplocení bude průhledné a bude mít
výšku max. 2 m.
13. Obytný soubor bude na veřejné inženýrské sítě napojen takto:
Vodovod
Napojení obytného souboru bude provedeno dvojicí vodovodních řadů napojených na nový
vodovodní řad DN 150 v ulici V Mokřinách (na který bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební
povolení pro stavbu nazvanou „Obnova vodovodních řadů ul. V Mokřinách a okolí“ č.j. P4/081792/
/17/OST/KSOT, spis.zn. P4/110078/15/OST/KSOT ze dne 28.6.2017, které nabylo právní moci dne
16.8.2017. Nové vodovodní řady LT DN 100–150 sestávající z řadů V1 až V8 celkové délky
cca 598 m budou vedeny převážně v nových komunikacích. V ulici V Mokřinách budou vodovodní
řady napojeny řadem V1 profilu LT DN 150, na který budou déle napojeny řady V3, V4, V5 a V7
profilu DN 150 a řady V2, V6 a V8 profilu LT DN 100.
Bytové domy AB a C až E budou napojeny na nové vodovodní řady vodovodními přípojkami
LT DN 80. Objekt pro údržbu parku a objekt Zázemí dětského hřiště budou napojeny na nové
vodovodní řady samostatnými vodovodními přípojkami PEd32.
Kanalizace splašková
Pro potřeby obytného souboru bude vybudována oddílná stoková kanalizační síť, napojená do
stávající jednotné stoky SKL DN 600 vedené v jihozápadním cípu pozemku parc.č. 91/1
v k.ú. Hodkovičky. Nové splaškové kanalizační stoky KT DN 200-300 sestávající ze stok A a A1 až
A3 o celkové délce cca 515 m budou vedeny v nových komunikacích a páteřní stoka A bude vedena
od zrekonstruované komunikace K4 pro přístup k dětskému hřišti nezastavěným území k nové
komunikaci K6 pro pěší napojení budoucí zástavby, dále bude vedena v nových komunikacích až na
jižní okraj nové komunikace K2b odkud bude vedena v ploše navrhovaného parku podél Zátišského
potoka k místu napojení na stávající jednotnou stoku SKL DN 600. Na páteřní splaškovou stoku A
KT DN 300 budou dále napojeny splaškové stoky A1 a A3 KT DN 300 a splašková stoka A2 KT DN
200.
Bytový dům AB bude napojen na nové splaškové stoky dvěma přípojkami DN 200 a bytové domy
C až E, Objekt pro údržbu parku a objekt Zázemí dětského hřiště budou napojeny na nové splaškové
stoky vždy jednou přípojkou DN 200.
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V rámci umisťované stavby bude dále na novou oddílnou stokovou kanalizační síť napojen stávající
objekt č.p. 412 na pozemku parc.č. 104/4 v k.ú. Hodkovičky novou tlakovou kanalizační přípojkou
PE d63 délky cca 62 m a splaškovou kanalizační přípojkou KT DN 200 délky cca 2 m napojenou do
nové splaškové stoky A1.
Kanalizace dešťová
Dešťové vody ze střech objektů a ze zpevněných ploch budou svedeny do vsakovacích retenčních
nádrží u každého objektu, pro objekt AB (sekce A1 a A2) o objemu 55 m3, pro objekt AB (sekce B)
o objemu 25 m3, pro objekt C o objemu 60 m3, pro objekt D o objemu 45 m3 a pro objekt E o objemu
50 m3. Dále bude v obytném souboru vybudována oddílná veřejná dešťová kanalizace sloužící
primárně pro odvodnění komunikací, do které budou zaústěny přepady z retenčních nádrží. Dešťová
kanalizace bude na konci území v severozápadní části obytného souboru zaústěna do dvojice trubních
retenčních nádrží o pracovním objemu 110 m3 a 16 m3 s řízeným odtokem 22 a 4 l/s. Retenční nádrže
budou dále napojeny do stávající dešťové kanalizace DN 800 v ulici Modřanská. Veřejná dešťová
kanalizace sestávající z řadů B, C a C1 až C5 o celkové délce cca 571 m bude vedena v nových
komunikacích. Na stávající stoku dešťové kanalizace v ulici Modřanská DN 800 bude nová síť
veřejné dešťové kanalizace napojena stokou dešťové kanalizace C KT DN 400, na kterou bude dále
napojena stoka dešťové kanalizace C1 KT DN 400 a stoky dešťové kanalizace B a C2 až C5 KT DN
300.
Plynovod
Napojení obytného souboru bude provedeno STL plynovodní přípojkou PE d90 délky cca 17 m
napojenou na stávající STL plynovodní řad ocel DN 200 v ulici V Mokřinách. Přípojka bude
ukončena v přípojkové skříni na východní straně nové komunikace K1 s měřením plynu. Dále bude
napojení bytových domů provedeno STL rozvodem plynu PE d40-90 s větvemi P1 až P5 s celkovou
délkou cca 564 m vedeným v nových komunikacích. Na STL plynovodní přípojku bude napojena
větev P1 s profilem PE d90, na kterou budou dále napojeny větve P3 s profilem PE d90, P5 s profilem
PE d63, P4 a P6 s profilem PE d50 a větev P2 s profilem PE d40. Jednotlivé bytové domy a objekt
Zázemí dětského hřiště budou napojeny STL rozvod plynu samostatnými STL plynovodními
odbočkami s profilem PE d25-50.
Silnoproud
Obytný soubor bude připojen z distribuční sítě NN v majetku PREdistribuce, a.s.
Pro potřeby připojení bude vybudována nová distribuční trafostanice 630 kVA umístěná
v severovýchodní části obytného souboru poblíž stávající odběratelské TS 1093, která bude smyčkově
napojena na stávající směr TS 4934 – TS 8513 a nové připojovací kabelové vedené 1 kV v obytném
souboru, včetně přípojných míst u vstupů do jednotlivých objektů. Kabelová vedení 1 kV budou
vedena převážně v nových chodnících.
Rozsah nově budované distribuční soustavy:
a/ TS 22/0,4 kV, typ Betonbau UK 3024
b/ rozvody 22 kV, smyčka mezi TS 4934 – TS 8513 délky cca 205 m. Nová dTS bude napojena
jedním kabelem 22 kV ze stávající TS 4934 při ulici Modřanská a druhý kabel 22 kV bude
naspojkován v ulici Modřanská na kabel 22 kV ze směru TS 8513 v místě stávající spojky.
c/ rozvody 1 kV:
Mezi stávající TS 4934 a novou dTS budou položeny 3 kabelové smyčky 1 kV – první smyčka
délky cca 495 m bude připojovat bytový dům AB a Objekt pro údržbu parku, druhá smyčka délky
cca 355 m bude připojovat bytový dům D a třetí smyčka délky cca 220 m bude připojovat bytové
domy C a E.
Dále bude provedeno propojení kabely 1 kV na stávající distribuční síť NN v ulici V Mokřinách –
z nové dTS bude přes novu přípojkovou skříň objektu Zázemí dětského hřiště položen kabel
NN délky cca 295 m do stávající přípojkové skříně v ulici V Mokřinách a druhý kabel NN délky
cca 180 m povede z nové dTS do spojkoviště v ulici V Mokřinách.
Slaboproud
Obytný soubor bude napojen na elektronické komunikační vedení spol. UPC Česká republika, a.s. na
plánovanou trasu v ulici Modřanská. Do doby realizace této trasy bude napojení zajištěno pomocí
dálkového velkokapacitního mikrovlnného spoje spol. UPC Česká republika, a.s. od vysílače Praha –
Radotín. Parabolický přijímač bude umístěn na střeše objektu AB.
Od místa napojení v chodníku na jižní straně dopravního připojení obytného souboru na komunikaci
Modřanská budou vedeny optické kabely do objektu AB (sekce A1) ze které budou dále napojeny
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sekce A2 a B objektu AB a objekty C a D. Ze sekce A1 budou dále vedeny optické kabely do
objektu E, odkud bude dále napojen objekt Zázemí dětského hřiště a trasa bude dále vedena až ke
sjezdu z ulice V Mokřinách pro budoucí propojení sítě. Kabely budou uloženy do HDPE trubek
40/32 mm a budou vedeny v nových komunikacích. Délka rozvodů mezi objekty bude cca 840 m.
Jednotlivé objekty budou na trasu elektronického komunikačního vedení napojeny samostatnými
odbočkami.
Veřejné osvětlení
V rámci navrhované stavby bude vybudováno nové veřejné osvětlení, které bude obsahovat dva
okruhy.
První okruh – napojení západní části osvětlení obytného souboru z ulice Modřanská – bude obsahovat
8 ks stožárů VO a napojovací bod bude z přeloženého stožáru VO č. 401762 v ulici Modřanská
(viz. bod 14 výrokové části I. a II. tohoto rozhodnutí).
Druhý okruh – napojení východní části osvětlení obytného souboru z ulice V Mokřinách bude
obsahovat 11 ks stožárů VO a napojovací bod bude ze stávajícího stožáru VO č. 404838 v ulici
Na Lysinách.
Kabely VO budou vedeny převážně v chodnících podél nových komunikací. V místech přechodů přes
komunikace a vjezdů do objektů budou kabely VO uloženy do obetonovaných chrániček.
Venkovní - areálové osvětlení
Pro osvětlení venkovního prostoru obytného souboru bude vybudováno nové venkovní (areálové)
osvětlení, zahrnující 5 nových světelných míst před objekty bytových domů a 8 světelných míst
v navrhovaném parku podél Zátišského potoka, které bude připojeno z rozvaděčů vnitřních rozvodů
jednotlivých bytových domů. Venkovní osvětlení parku bude napojeno z rozvaděče objektu E.
Pro areálové osvětlení budou použita výbojková svítidla na 4 m stožárech.
14. V souvislosti se stavbou budou provedeny v místě dopravního napojení obytného souboru na
komunikaci Modřanská novou komunikací K1 z důvodu křížení s novým řadem dešťové kanalizace,
který bude napojen do stávající dešťové kanalizace v ulici Modřanská tyto přeložky:
a) výšková přeložka vodovodu LT DN 300 ve stávající trase délky cca 11 m,
b) výšková přeložka plynovodu STL OC 500 ve stávající trase délky cca 11 m,
c) přeložka kabelů NN délky cca 20 m a přeložka kabelů VN délky cca 70 m,
d) přeložka sloupu veřejného osvětlení – sloup VO č. 401762 bude přeložen jižním směrem o cca 5 m
a bude provedena výměna napájecího kabelu VO od stávajícího sloupu VO 401760 situovaného
severně v délce cca 40 m,
e) přeložka
elektronického
komunikačního
vedení
spol.
Česká
telekomunikační
infrastruktura a.s. délky cca 20 m.
15. Na pozemcích parc.č. 91/1, 91/4, 91/5, 922/1 a 922/10 v k.ú. Hodkovičky, bude provedena úprava
a zřízení nového koryta Zátišského potoka od propustku pod komunikací Modřanská východním
směrem v délce stávajícího koryta cca 210 m. Stávající koryto bude rozšířeno do pravého břehu, kde
bude snížen terén. Do takto vytvořeného prostoru bude přeloženo koryto a vytvořeny další prvky
zlepšující hydromorfologický a ekologický stav vodního toku a nivy. Nově vytvořené koryto bude mít
charakter meandrujícího až anastomózního toku. Příčný průřez bude proměnlivý s pravidelným
střídáním korytových útvarů (brodů, tůní, ostrovů), kapacita bude Q30d. Meandrový pás bude oproti
zbytku nivy zahlouben o 0,1 až 0,3 m. Vlastní koryto nebude podélně stabilizováno, stabilizace bude
vytvořena po okrajích meandrového pásu a v úsecích přechodu do navazujícího technického koryta.
V přechodovém úseku mezi rozlivným územím a zatrubněním pod ulicí Modřanská bude upraveno
opevnění dna a břehů zajišťující přechod technické a přírodní úpravy a usměrnění inundované vody.
V úseku nad úpravou koryta bude upraveno opevnění dna a břehů se spádovým objektem zajišťujícím
výškové napojení stávajícího koryta. Spádový objekt bude mít charakter balvanitého skluzu
s převýšením 0,2 až 0,6 m.
V západní části úpravy bude navýšen stávající terén o 0,2 až 0,4 m pro dorovnání výšky terénu na
levém břehu.
16. Na části pozemků parc.č. 91/1, 91/4, 91/5, 922/1 a 922/10 v k.ú. Hodkovičky budou provedeny hrubé
terénní úpravy spočívající ve vytvoření přírodní dynamické modelace území parku Zátišského potoka
v rozpětí od výškové úrovně 192,31 m n.m. (odpovídá nejnižší úrovni dna Zátišského potoka) po
max. 203,00 m n.m. (vrchol zemního valu), vše ve výškovém systému Bpv.
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17. Na pozemku parc.č. 91/1 v k.ú. Hodkovičky bude jižně od sekce B bytového domu AB proveden
zemní val o půdorysné ploše max. 53 x 31 m a výšce max. 9 m nad stávajícím terénem s výškovou
úrovní cca 194,00 m n.m. ve výškovém systému Bpv.
18. Na části pozemků parc.č. 91/1, 91/4, 91/5, 94/1, 922/1 a 922/10 v k.ú. Hodkovičky jižně pod
bytovými domy bude zřízen park včetně parkové úpravy rozlivného území a zemního valu s pěšími
komunikacemi s mlatovou úpravou povrchu. Ve východní části parku bude na pozemku parc.č. 94/1
v k.ú. Hodkovičky zřízeno přírodní dětské hřiště s hracími prvky na ploše cca 500 m2.
19. Na části pozemků parc.č. 91/1, 91/4, 91/5, 922/1 a 922/10 v k.ú. Hodkovičky bude zřízeno rozlivné
území kolem nové trasy Zátišského potoka o ploše cca 10 000 m2 a hloubce cca 1,5 m pod úrovní
upraveného terénu.
20. Při hranici řešeného území parku budou zřízeny lokální průlehy, případně zasakovací pásy.
21. Stavba bude koordinována se stavbami:
- Akce č. 2012-1025-02203 Šífařská, Modřanská, obytné budovy, P4, investor: Positiv
Property a.s., Nekázanka 881/9, 110 00 Praha 1,
- Akce č. 2013-1025-00090 „Obnova vodovodních řadů ul. V Mokřinách a okolí“, P4, investor:
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1.
22. Stavba obytného souboru uvedená ve výrokové části I tohoto rozhodnutí bude zahájena až po vydání
kolaudačního souhlasu, popřípadě kolaudačního rozhodnutí na stavby uvedené ve výrokových částech
IV a V tohoto rozhodnutí.
Podmínky pro projektovou přípravu stavby, tj. projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení,
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora či veřejnoprávní smlouvě:
23. Do projektové dokumentace budou zapracovány tyto požadavky Úřadu městské části Praha 4,
odboru životního prostředí a dopravy, uvedené ve stanovisku ze dne 5.9.2017 pod
č.j. P4/097902/17/OŽPAD/MVI/St:
 Projektová dokumentace bude obsahovat řešení odstraňování odpadů, včetně odpadů ze stavební
činnosti v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bude zajištěno přednostní materiálové využití odpadu
vyprodukovaného při realizaci stavby a maximální recyklace stavebního odpadu v recyklačním
zařízení, po vytřídění nebezpečných složek.
 Z projektové dokumentace bude zřejmé, že bude chráněna vzrostlá zeleň a budou dodrženy
normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
a Standardy péče o přírodu a krajinu SPPKA A02 001-2013 Výsadba stromů, SPPKA A02 0022013 Řez stromů a SPPKA A02 003-2013 Výsadba a řez keřů a lián.
 Stromy na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením. Během stavby požadujeme
postavení ochranného plůtku ve vzdálenosti 1,5 m od konce okapové linie korun stromů tak, aby
nedošlo k poškození absorčních kořenů dřevin pojezdy mechanizace a skladováním stavebních
materiálů. Ohrožené větve se vyváží nahoru, místa úvazků je nutno vypodložit vhodným
materiálem. Případný redukční řez větví (nebo příp. poškození větví v průběhu prací) bude
proveden odbornou arboristickou firmou, řez bude čistý a bude ošetřen. V kořenovém prostoru
dřevin budou práce prováděny ručně, nebudou poškozeny kořeny o průměru větším než 3 cm.
Případná poranění je nutno ošetřit (prostředky k ošetření ran, růstovými stimulátory). Kořeny je
nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu.
 Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin. Investor
je povinen zajistit na vlastní náklady, po dobu provádění stavby, přímý dohled odborníka
specializovaného na ochranu dřevin při stavební činnosti, který zajistí ochranu těchto dřevin.
 V průběhu realizace stavby je nutné aplikovat účinná opatření a postupy k minimalizaci
zatěžování okolí stavby prachem:
 Při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů
 Mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal
 Používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují přísné emisní limity podle
platné legislativy pro mobilní zdroje
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 Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě
potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů
 Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění
komunikace.
24. K žádosti o stavební povolení, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
či veřejnoprávní smlouvě bude doloženo pravomocné rozhodnutí Úřadu MČ Praha 4, odboru
životního prostředí a dopravy – povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
25. K žádosti o stavební povolení, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
či veřejnoprávní smlouvě bude doložen projekt sadových úprav odsouhlasený Úřadem městské části
Praha 4, odborem životního prostředí a dopravy.
26. Projektová dokumentace bude dle stanoviska Hygienické stanice hl.m. Prahy – pobočky Jih ze dne
22.12.2017, č.j. HSHMP 46072/2017, sp.zn. S-HSHMP 44109/2017, obsahovat:
 Upřesnění využití komerčních prostor.
 Zapracování navržených akustických opatření.
 Podrobné vyhodnocení hluku ze stavební činnosti, včetně vyvolané dopravy.
27. Do projektové dokumentace budou zapracovány tyto požadavky Magistrátu hlavního města Prahy,
odboru životního prostředí, k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), uvedené
ve stanovisku ze dne 26.9.2016 pod č.j. MHMP 1571629/2016, Sp.zn. S-MHMP 1435135/2016:
 Bude provedeno vytyčení hranic trvalého záboru v terénu a zjištěno, aby tyto hranice nebyly
v průběhu realizace stavby narušovány a svévolně posunovány na pozemky přilehlé.
 Na pozemky přilehlé k odnímanému bude zabezpečen provozně vyhovující přístup.
 Na základě provedených sond pedologického průzkumu bude provedena skrývka humózního
horizontu o mocnostech uvedených v tabulce „Předběžná bilance humózní zeminy (součást
stanoviska).
 Humózní zemina je částečně znehodnocena navážkami, proto bude využita pro ohumusování
a sadové úpravy v rámci stavby a pro výsadbu ploch v územním systému ekologické stability.
Ornice skrytá z dočasného záboru bude deponována v místě stavby, bude zajištěna před
znehodnocením, ztrátami a řádně ošetřována tak, jak ukládá ust. § 10 odst. 2 vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
ZPF. Po ukončení stavby bude využita k technické rekultivaci. Po ukončení dočasného záboru
bude zařízení staveniště odstraněno, plocha na něm bude důkladně vyčištěna. Půdní profil bude
dále nakypřen a bude zde rozprostřena humózní zemina, která byla skryta. Vzhledem k tomu, že
plocha zařízení staveniště bude v rámci další etapy výstavby odňata trvale, biologická rekultivace
nebude prováděna.
28. Do projektové dokumentace bude zapracován požadavek Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
životního prostředí, z hlediska ochrany vod, uvedený ve stanovisku ze dne 17.1.2018 pod č.j. MHMP
16908/2017, Sp.zn. S-MHMP 1796606/2017 OCP:
 Technické provedení trafostanice musí být navrženo tak, aby byla vyloučena možnost úniku
závadných látek či odtok srážkových vod kontaminovaných závadnými látkami do horninového
prostředí nebo do kanalizace.
29. Součástí projektové dokumentace bude dle stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
kanceláře ředitele MHMP, oddělení krizového managementu, ze dne 22.3.2016, č.j. MHMP
148292/2016, Sp.zn. S-MHMP 284504/2016 RED-KM a stanoviska ze dne 21.8.2017 č.j. MHMP
1326048/2017, Sp.zn. S-MHMP 1180830/2017, vyhodnocení a doložení využitelnosti stavby
z hlediska možnosti improvizovaného ukrytí, tj. návrh nezbytných stavebních úprav, zajištění
plynotěsnosti, technologické vybavenosti, potřebné dodávky vzduchu, zásobování el. energií,
potřebných výkonů technologií, celkové náročnosti realizace apod., včetně grafického zpracování
improvizovaného ukrytí, jako samostatnou část dokumentace.
30. Do projektové dokumentace budou zapracovány tyto požadavky Magistrátu hlavního města Prahy,
odboru dopravních agend, jako silničního správního úřadu ze dne 22.8.2017 Sp.zn. S-MHMP
1237430/2017ODA, č.j. MHMP-1325732/2017/O4/Da:
1) Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby, které budou zpracovány
tak, aby:
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 po celou dobu realizace bude zachován přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní obsluze
a pohotovostním vozidlům včetně svozu domovního odpadu a přístup k ovládacím armaturám
inženýrských sítí, a dále byl zachován provoz MHD včetně bezpečného přístupu k zastávkám;
 byla zajištěna čistota okolních komunikací (u výjezdu ze staveniště budou oklepové a mycí
rampy);
 byly minimalizovány zábory stávajících komunikací včetně parkovacích stání.
2) Projektová dokumentace bude obsahovat návrh dopravních opatření po dobu realizace stavby.
31. Do projektové dokumentace budou zapracovány tyto požadavky Magistrátu hlavního města Prahy,
odboru dopravních agend, jako drážního správního úřadu ze dne 29.11.2017 č.j. MHMP1870943/2017/ODA-O2/Vi, Sp.zn. S-MHMP 1762338/2017:
 budou dodrženy „Všeobecné podmínky“ pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu
tramvajové dráhy (OPTD) a ochranném pásmu lanové dráhy (OPLD), vydané Dopravním
podnikem hl.m. Prahy, akciová společnost
 stavební úpravy budou v souladu s ČSN 28 0318 – Průjezdné průřezy tramvajových tratí
 návrh účinných opatření k zamezení negativních účinků provozu tramvajové dráhy na navrhované
objekty (otřesy, vibrace, hluk, zvýšená prašnost, bludné proudy apod.)
32. Do projektové dokumentace budou zapracovány tyto požadavky Úřadu městské části Praha 4, odboru
stavebního, jako vodoprávního úřadu, uvedené ve stanovisku ze dne 5.3.2018,
spis.zn. P4/139955/17/OST/KSOT, č.j. P4/028370/18/OST/KSOT:
 Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými
látkami podle ust. § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon). Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území
ropnými látkami.
 Podrobné řešení zajištění odvodnění prostor garážových stání.
 V záplavovém území vodního toku Zátišský potok v úseku ř. km 0,000 – 2,946 mimo aktivní
zónu nebude skladován odplavitelný materiál.
 Zásady organizace výstavby budou obsahovat návrh opatření zajištění stavby v průběhu jejího
provádění v případě mimořádné situace na dotčeném vodním toku tzn. v případě zvýšené hladiny
vodního toku.
33. Do projektové dokumentace budou zapracovány tyto požadavky TSK hl.m.Prahy, a.s., uvedené
v technickém stanovisku ze dne 29.9.2016, zn. TSK/10193/16/5400/Me:
 po celou dobu výstavby obytného souboru bude prováděna průběžná údržba a čištění přilehlých
komunikací, za účelem zajištění jejich sjízdnosti a schůdnosti,
 při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací
budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ schválené usnesením RHMP číslo 95ze dne 31.1.2012,
s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.214,
s účinností od 1.2.2014,
 před zahájením stavby bude provedena pasportizace stávajícího stavu vozovek přilehlých
komunikací zatížených staveništní dopravou.
34. Bude splněna podmínka Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. uvedená ve vyjádření zn. PVK
36863/OTPČ/16 ze dne 12.7.2016:
 K žádosti o kolaudační souhlas na stavbu obytného souboru bude doloženo, že byla realizována
dostavba vodovodního řadu DN 150L mezi ulicemi Na Lysinách a Pod Lysinami a vybudována
nová redukční šachta v ulici V Lučinách.
35. Vzhledem ke stanovení středního radonového indexu pozemku (radonového rizika) na základě
předběžného posouzení z hlediska radonové zátěže bude projektová dokumentace obsahovat návrh
ochranných opatření stavebního objektu proti pronikání radonu z podloží upřesněný na základě
Posudku o stanovení radonového indexu pozemku dle ust. §98 zákona č. 263/2016 Sb., atomový
zákon, který bude doložen k žádosti o stavební povolení.
36. Při zpracování projektové dokumentace (souběhu nebo křížení přípojek inženýrských sítí
se stávajícími zařízeními technického vybavení) budou respektována ochranná pásma stávajících
inženýrských sítí, bezpečný a spolehlivý provoz stávajících technických zařízení.
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37. Z projektové dokumentace bude zřejmé, že souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude
proveden v souladu s ČSN 736005 Prostorové uspořádání inženýrských sítí technického vybavení,
ČSN EN 12007, technickými pravidly G 702 01, 702 04, 905 01 v souladu s ustanovením § 46, 68, 69
a 87 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a v souladu s § 102 odst. 2 a odst. 3 zákona
č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích).
38. V projektové dokumentaci bude vyznačen průběh podzemního či nadzemního vedení inženýrských
a komunikačních sítí společností PREdistribuce, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen
koncernu Pražská plynárenská, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská vodohospodářská
společnost a.s., Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
a Telco Pro Services, a.s., jejichž sítě se dle jejich vyjádření v předmětném území nacházejí.
Projektová dokumentace bude dále obsahovat návrh řešení ochrany uvedených podzemních vedení
v průběhu realizace stavby a bude předložena k posouzení těmto společnostem.
39. Nejpozději před zahájením stavby budou zcela odstraněny stavby asfaltových a betonových
komunikací v místě záměru a dvě stavby pro reklamu spol. Czech Outdoor s.r.o. na pozemku
parc.č.91/1 v k.ú. Hodkovičky u ulice Modřanská.
Podmínky pro provedení přípojek inženýrských sítí, plynovodu, kabelového vedení elektro 22 kV
a 1 kV, veřejného osvětlení a elektronického komunikačního vedení a přeložek plynovodu,
kabelového vedení elektro 22 kV a 1 kV a veřejného osvětlení:
40. Budou splněny podmínky Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. uvedené ve vyjádření zn. PVK
36863/OTPČ/16 ze dne 12.7.2016:
 K zajištění ochrany vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu požadujeme dodržení
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních
přípojek a jejich zkoušení, ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí, ČSN 75 5401
Navrhování vodovodních porubí, ČSN 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí, 75 5411
Vodovodní přípojky, ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
a ČSN 736005 Prostorové uspořádání inženýrských sítí technického vybavení.
 Zařízení staveniště situovat mimo ochranné pásmo stávajících kanalizačních stok a vodovodu,
které je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany u profilů do DN 500 včetně, u profilů nad
DN 500 – 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.
41. Budou splněny podmínky PREdistribuce, a.s. uvedené ve vyjádření č.j. 300045529 ze dne 10.8.2017:
 Respektování ochranných pásem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). V těchto
pásmech nelze provádět zemní práce, zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a provádět
činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které
by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu.
42. Budou splněny podmínky spol. TRADE CENTRE PRAHA a.s. uvedené ve vyjádření č. 927/17 a ze
dne 4.8.2017:
 při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník povinen respektovat ochranné
pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve
vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí
VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí,
 v průběhu stavby musí stavebník vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy VO, SO před
zásypem, a to min. 7 dní předem.
43. Budou splněny podmínky Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s. uvedené ve vyjádření zn. 2016/OSDS/03656 ze dne 19.9.2016:
 Podle § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je v ochranném
pásmu plynárenského zařízení zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská
zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu a při provádění veškerých činností
v ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Ochranné pásmo
činí 1 m na obě strany od půdorysu.
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 Do vzdálenosti menší než 2,5 m od plynárenského zařízení po dobu realizace neumisťovat
objekty zařízení stavenišť, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy,
sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin.
 Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 m od plynárenského zařízení provádět
pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití
pneumatických nebo elektrických nástrojů.
44. Při realizaci stavby a při provádění výkopových prací, které mohou ohrozit podzemní síť
elektronických komunikací, v blízkosti těchto komunikací, musí stavebník učinit veškerá opatření,
aby nedošlo k poškození elektronických komunikací těmito pracemi, zejména musí být dodrženy
požadavky uvedené ve stanoviscích těch vlastníků či správců sítí, které se na dotčených pozemcích
nacházejí, zejména:
 Zahájení prací stavebník oznámí předem správci předmětných sítí dle dispozic.
 Při realizaci musí být dodržena norma ČSN 332160 Elektrotechnické předpisy.
 Na trasách kabelů nesmí být skladován žádný materiál, nesmí po nich pojíždět těžké mechanismy.
 Před zakrytím obnažených sdělovacích vedení bude přizván zástupce příslušné společnosti ke
kontrole a k odsouhlasení uložení vedení, o čemž bude proveden záznam ve stavebním deníku.
ad I. a II.
Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") je
VERANO REAL k.s., Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město
JUDr. Klára Hevessy, V mokřinách č.p. 560/16, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OCP, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP EVM, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44,
145 08 Praha 4-Michle
Pražská plynárenská, a.s., Národní č.p. 37/38, 110 00 Praha 1-Nové Město
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Skanska Reality a.s., Křižíkova č.p. 682/34a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

III.
Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, 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 vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle ust. § 169 odst. 2 stavebního zákona
a čl. 63 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška OTPP“), žádost o výjimky z obecných
požadavků na výstavbu pro územní řízení, kterou dne 21.12.2017 podala
VERANO REAL k.s., IČO 04663276, se sídlem Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové
Město,
kterou zastupuje FINEP CZ a.s., IČO 26503387, se sídlem Havlíčkova č.p. 1030/1,
110 00 Praha 1-Nové Město
(dále jen "žadatelé"), a na základě posouzení a po projednání
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III.A
povoluje výjimku
z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky OTPP. Z požadavku tohoto článku, dle něhož jsou-li v některé z protilehlých
stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce
vyšší z protilehlých stěn, spočívající v tom, že:
- odstup mezi bytovými domy AB a D navrhované stavby je 20,75 m místo požadované vzdálenosti
22,41 m (což je výška východní stěny domu AB ve své nejvyšší části – sekce A),
III.B
povoluje výjimku
z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky OTPP. Z požadavku tohoto článku, dle něhož jsou-li v některé z protilehlých
stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce
vyšší z protilehlých stěn, spočívající v tom, že:
- odstup mezi bytovými domy AB a C navrhované stavby je 21,4 m místo požadované vzdálenosti
23,99 m (což je výška západní stěny domu C).
pro potřebu umístění stavby nazvané
„Hodkovičky Nad řekou“
na pozemcích parc. č. 82/4, 83/4, 91/1, 91/3, 91/4, 91/5, 92/2, 94/1, 98/3, 101/10, 922/1, 922/10, 999/1,
1046/1 a 1056/1 v katastrálním území Hodkovičky v Praze 4, včetně napojení na dopravní
a technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci, plyn, elektrickou síť a síť elektronických
komunikací), veřejného osvětlení, komunikací, parkovacích stání, zpevněných ploch, přeložek
stávajících inženýrských sítí (vodovodu, plynovodu, elektrických a elektronických kabelů
a veřejného osvětlení), areálového osvětlení, opěrných stěn, vlajkových stožárů, úpravy a zřízení
koryta Zátišského potoka a oplocení.

Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") je
VERANO REAL k.s., Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město

IV.
Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, 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 vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů posoudil v územním řízení podle ust. § 84 až § 91 stavebního zákona
a podle ust. § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, žádost o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 6.11.2017 podal
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 25656635, se sídlem Pařížská č.p. 67/11, Praha 1-Josefov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle ust. § 79 a § 92 stavebního zákona a ust. § 9
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu vydává

rozhodnutí o umístění stavby nazvané:
„Hodkovičky Nad řekou – Veřejný vodovod“ Praha 4,
na pozemcích parc. č. 852/1, 1038/1, 1041/2, 1046/1 v katastrálním území Hodkovičky
ulice Na Lysinách, Pod Lysinami, Na Dlouhé mezi a V Zátiší
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Stavba obsahuje:
- vodovodní řad DN 150 mezi ulicemi Na Lysinách a Pod Lysinami na pozemcích č.parc. 1046/1 a
852/1 k.ú. Hodkovičky
- redukční šachta s redukčním ventilem na pozemcích č.parc. 1041/2 a 1038/1 k.ú. Hodkovičky
Podmínky:
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemku č. parc. 852/1 v katastrálním území Hodkovičky (způsob
využití – jiná plocha) a na pozemcích č.parc. 1038/1, 1041/2, 1046/1 v katastrálním území
Hodkovičky (způsob využití - ostatní komunikace).
2. Vodovodní řad o dimenzi DN 150 bude umístěn na pozemcích č.parc. 1046/1 a 852/1 k.ú.
Hodkovičky. Řad bude proveden z litinových trub v délce 110 m. Vodovodní řad bude napojen
na stávající litinové řady a to v bodě V1 v chodníku v ul. Pod Lysinami mezi bytovými domy a
v bodě V6 v komunikaci v ul. Na Lysinách.
3. Redukční šachta s redukčním ventilem bude umístěna na pozemcích č.parc. 1041/2 a 1038/1 k.ú.
Hodkovičky.
4. Redukční šachta bude podzemní železobetonová o půdorysných rozměrech 4,2 x 1,6 m.
5. Redukční šachta bude dopojena litinovým potrubím na stávající potrubí DN 200 v délce 11 m na
dvou místech a DN 150 v délce 5 m.
Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 25656635, se sídlem Pařížská č.p. 67/11, Praha 1Josefov, Hlavní město Praha zast. MHMP EVM , IČ 00064581, se sídlem Mariánské náměstí č.p. 2/2,
Praha 1-Staré Město, Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO 25656112, se sídlem Žatecká č.p.
110/2, Praha 1-Staré Město, PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, UPC Česká
republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, Praha 4-Nusle, Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická
č.p. 213/12, Praha 7-Holešovice, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, Praha 3
Žižkov, Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500,
Praha 4.
V.
Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako vodoprávní úřad místně příslušný dle ust. § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný dle ust.
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále příslušný dle ust. § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze a § 4 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, obojí ve znění
pozdějších předpisů a dále jako speciální stavební úřad příslušný dle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona a
dle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost
o stavební povolení, kterou dne 6.11.2017 podal
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 25656635, se sídlem Pařížská č.p. 67/11, Praha 1-Josefov
(dále jen „stavebník“),
a na základě tohoto posouzení a projednání žádosti ve smyslu ust. § 112 stavebního zákona ve stavebním
řízení podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu,
v platném znění, vydává

stavební povolení
ke stavbě vodního díla nazvaného:
„Hodkovičky Nad řekou – Veřejný vodovod“ Praha 4,
na pozemcích parc. č. 852/1, 1038/1, 1041/2, 1046/1, 1056/1 v katastrálním území Hodkovičky
ulice Na Lysinách, Pod Lysinami, V Mokřinách, Na Dlouhé mezi a V Zátiší
(dále jen "stavba").
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Stavba obsahuje:
- vodovodní řad DN 150 mezi ulicemi Na Lysinách a Pod Lysinami na pozemcích č.parc. 1046/1 a
852/1 k.ú. Hodkovičky
- vodovodní řad DN 200 v ul. V Mokřinách na pozemku č.parc. 1056/1 k.ú. Hodkovičky
- redukční šachta s redukčním ventilem na pozemcích č.parc. 1041/2 a 1038/1 k.ú. Hodkovičky
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Názvy katastrálních území
Identifikátor katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí

Hl.m. Praha
Hl.m. Praha
Hodkovičky
727857
parc. č. 852/1, 1038/1, 1041/2, 1046/1, 1056/1
v katastrálním území Hodkovičky
1-12-01-0050-0-00

Stavební objekty:
Vodovodní řad – ul. Nad Lysinami, Pod Lysinami
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadu
Jmenovitá světlost řadu
Přímé určení polohy - souřadnice X, Y
Začátek stavby
Konec stavby
Vodovodní řad – ul. V Mokřinách
Druh vodovodního řadu (Č 28)
Celková délka řadu
Jmenovitá světlost řadu
Přímé určení polohy - souřadnice X, Y
Začátek stavby
Konec stavby

zásobovací síť
110 m
150 mm
1050224,1; 744512,24
1050127,76; 744506,33
zásobovací síť
142 m
200 mm
10500656,69; 744414,51
1050572,19; 744521,31

Redukční šachta – ul. Na Dlouhé mezi a V Zátiší
Přímé určení polohy - souřadnice X, Y

1050494,79; 743364,14

Podmínky:
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou ověřil
Ing. Jiří Hartmann, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0002095; případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu min. 10 dní předem termín zahájení stavby, název a
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí
neprodleně stavebnímu úřadu. Současně předloží jeho příslušné oprávnění k provádění stavebních
nebo montážních prací.
3. Výkopové práce v místě křížení se stávajícími podzemními vedeními a v blízkosti těchto vedení
budou prováděny ručně.
4. Vedení všech podzemních sítí, se kterými se bude navržená stavba křížit, případně se kterými bude
vedena v souběhu, musí být vytyčena.
5. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem
provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
a. Vytyčení stavby.
b. Dokončení stavby.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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7. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku odboru životního prostředí
a dopravy Úřadu městské části Praha 4 ze dne 3.5.2017 č.j. P4/052032/17/OŽPAD/HERM-St382 a
ze dne 3.4.2017 č.j. P4/037608/17/OŽPAD/MVI/St, zejména:
- Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých dřevin. Po
skončení prací budou zelené plochy vyčištěny a bude obnoven trávník.
- Při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů.
- Mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal.
- Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě
potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů.
- Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění
komunikace.
- V rozhledových polích dopravních připojení nebudou umisťovány žádné překážky přesahující o
více než 0,5 m úroveň pozemních komunikací.
- V území realizace bude umožněn příjezd vozidel integrovaného záchranného systému a dalších
vozidel dopravní obsluhy.
- Překopy chodníků (včetně překopů v místě přístupu k domovním vchodům) budou přemostěny
bezbariérovými lávkami se zábradlím.
- Chodníky jako součást MK nebudou pojížděny či přejížděny či přejížděny žádnou staveništní
/zásobovací dopravou, nebudou-li účinně ochráněny před poškozením od zvýšené zátěže.
- Výkopek, vybourané ani vnesené hmoty nebudou ukládány v prostoru MK, včetně chodníků
jinak, než na místě povoleném a uhrazeném, při zajištění hmot proti splavení na plochu MK a do
dešťových vpustí.
8. Při provádění stavby musí být dodržena podmínka uvedená ve stanovisku odboru ochrany prostředí
magistrátu hl.m. Prahy ze dne 19.12.2016 pod sp.zn. S-MHMP 1872010/2016 OCP a ze dne
10.5.2017 sp.zn. S-MHMP 0429929/2017, zejména:
- Lesní pozemky nebudou v průběhu prací dotčeny, je rovněž zakázáno ukládat na ně jakýkoliv
materiál a to ani dočasně.
9. Při provádění stavby musí být dodržena podmínka uvedená ve stanovisku Hygienické stanice hl.m.
Prahy ze dne 2.5.2017 č.j. HSHMP 18906/2017:
- Nejpozději ke kolaudaci musí být prokázáno, že voda dodávaná novým vodovodním řadem svou
kvalitou splňuje požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10. Při provádění stavby musí být dodržena podmínka uvedená ve stanovisku Povodí Vltavy s.p. ze dne
22.5.2017 zn.27788/2017-263, zejména:
- Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými
látkami podle ust. § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby
nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
11. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Pražské vodohospodářské
společnosti a.s. ze dne 13.4.2017 zn. 1628/17/2/02, zejména:
- Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních v naší správě, které se nachází v území
stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Ke všem
vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu
těžkými vozidly i po dobu výstavby.
- V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech.
Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem stavby/ spadem
stavebního materiálu/ ani následného provozu poškozeny.
12. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku PVK, a.s. dne 3.4.2017 zn.
PVK 18023/OTPČ/17, zejména:
- zařízení staveniště situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodů a kanalizačních stok
- pokud se provádění stavebních prací dotkne povrchových znaků vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu, podmínkou realizace akce je jejich rektifikace na náklady investora,
- v prostoru staveniště je třeba respektovat stávající vodovodní řady, to znamená, že v proběhu celé
stavby bude umožněn přístup PVK, a.s. k těmto řadům a ovládacím armaturám za účelem
provádění manipulace, údržby a oprav. Stejná podmínka se týká stok nalézajících se v prostoru
staveniště,
- zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a
stok.
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13. Budou dodrženy podmínky Magistrátu hl. m.Prahy odboru evidence majetku ze dne 19.6.2017 č.j.
EVM/VP/977141/17/pav:
- z hlediska technického řešení budou dodrženy podmínky ve stanovisku TSK HMP zn.:
TSK/13345/17/5110/Me ze dne 6.6.2017,
- požadujeme, aby investor dodržel „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů
komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady
hl.m.Prahy č. 95 ze dne 31.1.2012 a č. 127 ze dne 28.1.2014.
14. Stavba bude koordinována s následujícími akcemi uvedenými v koordinačním vyjádření TSK hl.m.
Prahy ze den 1.6.2017 č.j. TSK/1144/17/5130/Hrd:
- Akce č. 2013-1025-00090 V Mokřinách a okolí, obnova vodovodních řadů, P4
- Akce č. 2017-1025-00485 V Mokřinách, BÚ 2017, P4,
- Akce č. 2017-1025-00529 Na Lysinách, BÚ 2017, P4
15. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Technické správy
komunikací hl.m. Prahy, a.s. ze dne 6.6.2017 zn. TSK/13345/17/5110/Me, zejména:
- Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací
požadujeme dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací
schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy
číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014,
- Upozorňujeme na nutnost koordinace s akcemi TSK a.s. „V Mokřinách, BÚ 2017“ a „Na
Lysinách, BÚ 2017“,
- Před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby do
oddělení 5140 TSK a.s (geodetické zaměření + realizační dokumentace).
16. Při realizaci stavby a při provádění výkopových prací, které mohou ohrozit podzemní síť technického
vedení společností PREdistribuce, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., TRADE CENTRE
PRAHA a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC Česká republika a v blízkosti těchto
vedení, musí stavebník učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto technických vedení
těmito pracemi, musí být dodrženy požadavky uvedené ve stanoviscích majitelů a správců těchto sítí,
zejména:
- Zahájení prací stavebník oznámí předem správci předmětných sítí dle dispozic.
- Zemní práce v blízkosti vedení a zařízení budou prováděny ručně.
- Při realizaci musí být dodrženy normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení a ČSN 332160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN.
- Na trasách kabelů nesmí být skladován žádný materiál, nesmí po nich pojíždět těžké mechanismy.
- Před zakrytím obnažených sdělovacích vedení bude přizván zástupce příslušné společnosti ke
kontrole a k odsouhlasení uložení vedení, o čemž bude proveden záznam ve stavebním deníku.
- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od plynárenského zařízení po dobu realizace neumisťovat
objekty zařízení stavenišť, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, čerpací stanice
pohonných hmot a jiných hořlavin.
- Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení přizvat pracovníka Pražské plynárenské
Distribuce a.s. ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 73 6005.
- Stávající plynárenská zařízení nacházející se v oblasti stavby budou plně respektována.
17. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona odbor stavební stanoví, že stavbu lze užívat jen na
základě kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona. Stavebník oznámí před dokončením
stavby termín jejího dokončení za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky dle ust. 122 odst.
2 stavebního zákona.
18. Stavebník předloží stavebnímu úřadu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu doklad o předání
geodetické dokumentace skutečného provedení stavby ve výškovém systému Balt p.v. Institutu
plánování a rozvoje hlavního města Prahy, pracoviště Vyšehradská 57, Praha 2.
19. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou kromě dokladů vyplývajících z prováděcí vyhlášky
předloženy tyto doklady:
- stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy ke kolaudačnímu souhlasu
- protokol, kterým bude prokázáno, že voda dodávaná novým vodovodním řadem svou kvalitou
splňuje požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění,
- doklad o zneškodnění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebude možné.
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Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 25656635, se sídlem Pařížská č.p. 67/11, Praha 1Josefov
VI.
Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, 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 vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů posoudil v územním řízení podle ust. § 84 až § 90 stavebního
zákona, žádost o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 30.9.2016 podala
VERANO REAL k.s., IČO 04663276, se sídlem Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové
Město,
kterou zastupuje FINEP CZ a.s., IČO 26503387, se sídlem Havlíčkova č.p. 1030/1,
110 00 Praha 1-Nové Město
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle ust. § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona
a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu vydává
rozhodnutí o dočasném umístění stavby:
zařízení staveniště
s dobou trvání do 31.10.2022 pro potřebu umístění stavby nazvané
„Hodkovičky Nad řekou“
(dále jen „dočasná stavba“) na pozemcích parc. č. 82/4, 83/4, 91/1, 91/3, 91/4, 91/5, 92/2, 94/1, 98/3,
101/10, 922/1, 922/10, 999/1, 1046/1 a 1056/1 v katastrálním území Hodkovičky v Praze 4.

Druh a účel umísťované stavby (popis stavby):
Na pozemcích parc.č. 82/4, 83/4, 91/1, 101/10, 999/1, 1046/1 a 1056/1 (podle katastru nemovitostí druhu
ostatní plocha), pozemcích parc.č. 91/3, 91/4, 92/2, 94/1 a 922/1 (podle katastru nemovitostí druhu orná
půda), pozemku parc.č. 98/3 (podle katastru nemovitostí druhu zahrada) a pozemcích parc.č. 91/5
a 922/10 (podle katastru nemovitostí druhu vodní plocha) v katastrální území Hodkovičky v Praze 4 se
umisťují dočasné stavby zařízení staveniště:
- 5 věžových jeřábů
- Sestavy typizovaných kontejnerů
- Vrátnice
- Staveništní přípojka NN
- Staveništní přípojky vody
- Staveništní přípojky splaškové kanalizace
- Staveništní rozvod vody a elektro NN
- Staveništní komunikace a zpevněné plochy
- Oplocení
Podmínky pro umístění stavby a pro projektovou přípravu stavby, tj. projektovou dokumentaci ke
stavebnímu řízení, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora či
veřejnoprávní smlouvě:
1.

Zařízení staveniště bude dočasná stavba s dobou trvání do 31.10.2022, bude vymezeno na pozemcích
parc.č. 82/4, 83/4, 91/1, 91/3, 91/4, 91/5, 92/2, 94/1, 98/3, 101/10, 922/1, 922/10, 999/1, 1046/1
a 1056/1v k.ú. Hodkovičky a bude sloužit po celou dobu výstavby.

2.

Plocha zařízení staveniště bude na západní straně vymezena komunikací Modřanská, na severní
straně bude vymezena stávající účelovou komunikací pro dopravní napojení objektu č.p. 412 na
pozemku parc.č. 104/4 v k.ú. Hodkovičky z ulice V Mokřinách v místě navrhované komunikace K1,
str. 20

Č.j. P4/132529/18/OST/FATU

na východní straně bude vymezena stávající účelovou komunikací v místě upravované komunikace
K4, které jsou obě stávajícími stavbami povolenými Odborem výstavby Obvodního národního
výboru v Praze 4 pod č.j. 20706/73/výst./Kt ze dne 12.12.1973 a uvedenými do provozu Povolením
k trvalému provozu vydaným Odborem výstavby Obvodního národního výboru v Praze 4 pod
č.j. 2265/76/výst./Ča/R ze dne 26.5.1976 a na jižní straně bude vymezena Zátišským potokem.
3.

Na ploše zařízení staveniště bude umístěno 5 věžových jeřábů. Pohyb ramen jeřábů bude pouze nad
pozemky zařízení staveniště.

4.

Pro celou stavbu obytného souboru bude vybudováno centrální zařízení staveniště ve východní části
plochy zařízení staveniště navazující na novou komunikaci K3, na kterém budou umístěny tři
dočasné objekty zařízení staveniště - max. dvoupodlažní sestavy typových mobilních staveništních
buněk s podélnou pavlačí a schodišti. Každá sestava bude obsahovat max. 20 buněk, které budou
sloužit pro kanceláře, šatny a hygienické zázemí pracovníků. Dále budou zřízeny plochy zařízení
staveniště pro jednotlivé etapy výstavby.

5.

Příjezd na plochu zařízení staveniště bude dvěma novými sjezdy. Vjezdem VJ1 z ulice V Mokřinách,
v místě napojení stávající účelové komunikace pro 1. etapu výstavby bytového domu AB.
Po ukončení 1. etapy výstavby bude plocha zařízení staveniště napojena sjezdem VJ2 z komunikace
Modřanská v místě budoucího napojení obytného souboru na tuto komunikaci novou
komunikací K1, který bude hlavním vjezdem na staveniště. Vjezd VJ1 z ulice V Mokřinách bude
sloužit pouze jako alternativní vjezd a výjezd ze staveniště. U obou vjezdů VJ1 a VJ2 budou
umístěny mobilní buňky, sloužící jako vrátnice. V prostoru staveniště bude vybudována staveništní
komunikace – příjezd na plochu centrálního zařízení staveniště a v prostoru staveniště každé etapy
budou vybudovány vnitrostaveništní komunikace a zpevněné plochy. Staveništní komunikace
a zpevněné plochy budou mít povrch ze silničních panelů nebo štěrkový.

6.

Zařízení staveniště bude napojeno na technickou infrastrukturu takto:
Vodovod – centrální zařízení staveniště bude napojeno dočasnou staveništní přípojkou vody
napojenou na nový vodovodní řad v nové komunikaci K1 napojený na veřejný vodovod v ulici
V Mokřinách. Na staveništní přípojku budou dále napojeny vnitrostaveništní rozvody vody pro
centrální zařízení staveniště. Pro výstavbu objektů jednotlivých etap budou vybudovány staveništní
přípojky napojené na nové vodovodní řady vybudované v 1. etapě výstavby – bytový dům AB.
Kanalizace splašková – centrální zařízení staveniště bude napojeno dočasnou staveništní přípojkou
splaškové kanalizace napojenou na nový řad splaškové kanalizace vedený v nové komunikaci K2b.
Staveništní přípojka bude zakončena šachtou v prostoru centrálního ZS, do které budou napojeny
kanalizační přípojky od jednotlivých objektů buňkovišť.
Likvidace dešťových vod – dešťové vody a případné podzemní průsakové vody budou ze stavebních
jam vypouštěny do volného terénu v prostoru staveniště, kde budou pomocí štěrkových průlehů
vsakovány. V rámci půdorysu dané stavební jámy budou zřízeny záchytné jímky, do kterých bude
svedena voda ze stavební jámy. Z těchto jímek bude voda čerpána do usazovací jímky umístěné
mimo stavební jámu, ze které bude odvedena do štěrkových průlehů.
Elektro – dočasnou podzemní staveništní kabelovou přípojkou (smyčkou) elektro 1 kV, napojené ze
stávající distribuční trafostanice dTS 4934 při ulici Modřanská, která bude vedena podél komunikace
na severní straně obytného souboru a bude ukončena v prostoru centrálního ZS staveništním
rozvaděčem. Z této staveništní přípojky budou dále napojeny jednotlivé etapy výstavby staveništním
rozvodem elektro NN.

7.

Oplocení plochy zařízení staveniště – plocha zařízení staveniště bude oplocena dočasným
staveništním oplocením z průhledného systémového oplocení výšky 2 m na pevných stojkách.
V místech s předpokládaným posunem oplocení v průběhu výstavby bude provedeno systémové
oplocení na mobilních stojkách. V případě realizace jednotlivých etap výstavby různými dodavateli
mohou být prostory jednotlivých etap rozděleny staveništním průhledným oplocením. V místě
vjezdů a výjezdů ze staveniště budou osazeny vjezdové brány případně s brankami pro pěší přístup
na plochu zařízení staveniště.

8.

Budou splněny podmínky TSK hl.m.Prahy, a.s., uvedené v technickém stanovisku ze dne 22.9.2016,
zn. TSK/10193/16/5400/Me:
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9.

Před výjezdem ze staveniště bude zřízena oklepová rampa případně „mobilní mycí tlaková linka“
pro vyjíždějící staveništní mechanizaci a vozidla.
Manipulace se stavebním materiálem nesmí probíhat z přilehlé komunikace Modřanská.

K žádosti o stavební povolení bude doloženo vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. k Zásadám
organizace výstavby.

Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád") je
VERANO REAL k.s., Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město
JUDr. Klára Hevessy, V mokřinách č.p. 560/16, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OCP, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP EVM, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44,
145 08 Praha 4-Michle
Pražská plynárenská, a.s., Národní č.p. 37/38, 110 00 Praha 1-Nové Město
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Skanska Reality a.s., Křižíkova č.p. 682/34a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
O d ů v o d n ě n í ad I., II. a VI.:
Dne 30.9.2016 obdržel Úřad městské části Praha 4, odbor stavební žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby uvedené ve výroku I tohoto rozhodnutí a žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
uvedené ve výroku II tohoto rozhodnutí. Uvedeným dnem byla zahájena územní řízení. Žádost o vydání
územního rozhodnutí byla podána na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění před účinností vyhlášky
č. 66/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 20.4.2018. Protože žádost
nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel vyzván k doplnění žádosti.
Dále byla předmětná řízení o umístění stavby nazvané „Hodkovičky Nad řekou“ ad I a o změně využití
území týkající se stavby nazvané „Hodkovičky Nad řekou“ ad II spojena podle ust. § 140 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) usnesením vydaným
Úřadem městské části Praha 4, odborem stavebním pod č.j. P4/161421/17/OST/FATU,
spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU ze dne 8.12.2016, které se podle ust. § 140 odst. 4 správního řádu
poznamenává pouze do spisu a bylo stanoveno, že ve věci bude vedeno jedno řízení pod
spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU. Dne 21.12.2016 podal žadatel žádost o přerušení řízení o umístění
stavby spojeného s řízením o změně využití území týkajícího se ve výroku uvedené stavby do 31.12.2017.
Podle ust. § 64 odst. 2 správního řádu správní orgán řízení o žádosti přeruší, pokud o to žadatel požádá.
Z uvedeného důvodu stavební úřad rozhodl usnesením č.j. P4/168966/16/OST/FATU ze dne 9.1.2017
o přerušení řízení o umístění stavby spojeného s řízením o změně využití území do 31.12.2017. Žádost
byla doplněna pod č.j. 166433/17 dne 21.12.2017, pod č.j. 045846/18 dne 29.3.2018 a pod č.j. 063122/18
dne 7.5.2018.
Navrhovaný záměr je zakreslen v grafické příloze v měřítku katastrální mapy (výkres současného stavu
území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb v měřítku
1:1000), v koordinačních situacích v měřítku 1:500 a 1:250 a v situačních výkresech zařízení staveniště
v měřítku 1:1000, které budou v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona zaslány žadateli
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Charakteristika umísťované stavby v žádosti a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí:
Navrhovaná stavba je obytný soubor staveb 4 bytových domů označených AB (sekce A1, A2 a B),
C (sekce C1 a C2), D (sekce D1 a D2) a E (sekce E1 a E2) o 4 až 7 nadzemních podlažích a 1 až 2
podzemních podlažích. Využití staveb je převážně pro bydlení pouze v bytovém domě při ulici
Modřanská budou v severní části objektu situovány v 1. PP obchodní plochy, přístupné z úrovně
přilehlého chodníku. Součástí stavby obytného souboru bude zřízení parku podél Zátišského potoka,
včetně úpravy a zřízení nového koryta potoka a rozlivného území a zřízení dětského hřiště. Součástí
stavby bude dále Objekt pro údržbu parku a objekt Zázemí dětského hřiště.
Plocha řešeného území je 37 908 m2 a plocha včetně záboru pro staveniště je 42 815 m2.
Zastavěná plocha objektu AB je 2 114 m2, hrubá podlažní plocha je 10 524 m2 a obestavěný prostor je
43 770 m3.
Zastavěná plocha objektu C je 1 259 m2, hrubá podlažní plocha je 6 418 m2 a obestavěný prostor je
28 368 m3.
Zastavěná plocha objektu D je 1 126 m2, hrubá podlažní plocha je 6 014 m2 a obestavěný prostor je
27 755 m3.
Zastavěná plocha objektu E je 1 108 m2, hrubá podlažní plocha je 4 982 m2 a obestavěný prostor je
20 511 m3.
Plochy zeleně v řešeném území jsou uvedeny v posouzení souladu záměru s územním plánem.
Součástí stavby jsou:
- 313 bytových jednotek z toho 123 bytů v objektu AB, 71 bytů v objektu C, 66 bytů v objektu D a 53
bytů v objektu E.
- obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou 331 m2
- 316 garážových stání v podzemních podlažích bytových domů
- 46 parkovacích stání na terénu u komunikací
- Objekt pro údržbu parku
- objekt Zázemí dětského hřiště
- místní komunikace
- pěší komunikace s veřejným provozem a zpevněné plochy
- přípojky dešťové kanalizace, včetně retenčních, vsakovacích nádrží
- veřejné stoky dešťové kanalizace, včetně retenčních nádrží
- přípojky splaškové kanalizace, včetně tlakové přípojky k objektu č.p. 412 v k.ú. Hodkovičky
- veřejné stoky splaškové kanalizace
- přípojky vodovodu
- veřejné řady vodovodu
- přeložka vodovodu
- STL plynovod včetně přípojek a objektu měření
- přeložka STL plynovodu na pozemku parc.č. 999/1 v k.ú. Hodkovičky
- kabelové vedení VN včetně trafostanice
- kabelové vedení NN
- přeložka kabelů VN a NN
- veřejné osvětlení
- venkovní osvětlení - areálové
- přeložka veřejného osvětlení
- elektronické komunikační vedení spol. UPC Česká republika, s.r.o.
- přeložka elektronického komunikačního vedení spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na
pozemku parc.č. 999/1 v k.ú. Hodkovičky
- opěrné stěny
- vlajkové stožáry
- stanoviště pro odpadové hospodářství
- prvky drobné architektury
- úprava o zřízení koryta Zátišského potoka
- oplocení
Změna využití území obsahuje:
- hrubé terénní úpravy
- zemní val
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-

park, včetně dětského hřiště
rozlivné území včetně tůně
odvodnění území

Dokumentace stavby:
Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracoval v září 2014 autorizovaný architekt
Ing.arch. Boris Redčenkov ČKA 2625, A69 – architekti s.r.o., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1, včetně
revize zpracované v červnu 2017.
Ke dni 1.8.2016 vstoupilo v účinnost nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební
předpisy). Dle přechodných ustanovení uvedených v § 85 odst. 1 uvedeného nařízení „dokumentace
a projektová dokumentace, která byla zpracována do 30. září 2014 podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do 30. září 2016, se posuzuje podle
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů“. Vzhledem k datu zpracování doložené dokumentace 5.9.2014,
stavební úřad postupuje dle přechodného ustanovení uvedeného nařízení.
K řízení byly doloženy tyto doklady a podklady:
1) Majetkoprávní doklady:
 Smlouva s MHMP o uzavření budoucí smlouvy darovací ze dne 8.12.2016
 Dohoda o provedení stavby MHMP OESVM ze dne 14.10.2016
 Smlouva s PVS o smlouvě budoucí darovací ze dne 26.10.2016
 Smlouva s PVS o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami ze dne 28.11.2016
 Smlouva s PVS o přeložce vodovodu nebo kanalizace ze dne 28.11.2016
 Smlouva s PREdi o smlouvě budoucí č.8831603017 ze dne 20.7.2016
 Smlouva s PREdi o zajištění přeložky č.99/S24/ZD/1633602 ze dne 20.7.2016
 Smlouva s Veolia Energie ČR o spolupráci ze dne 6.4.2016
 Smlouva o připojení k distribuční soustavě mezi PPDi a.s. a Veolia a.s. ze dne 22.9.2016
 Smlouva s PPDi o přeložce ze dne 5.2.2018
 Smlouva o realizaci překládky CETIN a.s. ze dne 1.3.2018
 Souhlas s umístěním stavby Skanska Reality a.s. ze dne 21.12.2017
 Souhlas SPÚ včetně situace se záměrem ze dne 13.11.2017
 Smlouva s SPÚ o spolupráci ze dne 6.9.2016
 Souhlas s činností v ochranném pásmu Telco Pro Services
 Smlouva s PVS o smlouvě budoucí darovací na veřejný vodovod ze dne 26.10.2016
 Smlouva s PVS o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami na veřejný vodovod – ze dne
26.10.2016
 Smlouva s PVS o přeložce vodovodu nebo kanalizace na veřejný vodovod – ze dne 26.10.2017
 Dohoda o provedení stavby MHMP EVM na veřejný vodovod – ze dne 8.12.2017
 Plná moc hl.m. Prahy pro Pražské vodohospodářské společnosti a.s.
 Plná moc Pražské vodohospodářské společnosti a.s. pro Ing. Petra Žejdlíka
 Plná moc Pražské vodohospodářské společnosti pro VERANO REAL k.s.
2) Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:
 HZS hl. m. Prahy, č.j. HSAA-11614-3/2017 ze dne 20.92017
 Hygienická stanice hl. m. Prahy, č.j. HSHMP 46072/2017 ze dne 22.1.2017
 ODA MHMP jako drážní správní úřad č.j. MHMP-1870943/2017/ODA-O2/Vi ze dne 29.11.2017
 ODA MHMP jako silniční správní úřad, č.j. MHMP-1325732/2017/O4/Da ze dne 22.8.2017
 ODA MHMP jako silniční správní úřad, rozhodnutí o připojení, č.j. MHMP-759341/2016/O4/Da ze
dne 29.4.2016
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 ODA MHMP jako silniční správní úřad, stanovisko k umístění zastávek, č.j. MHMP422256/2017/O4/Da ze dne 20.3.2017
 ODA MHMP jako silniční správní úřad, oprava stanoviska, č.j. MHMP-377776/2018/O4/Da ze dne
7.3.2018
 ODA MHMP jako silniční správní úřad, rozhodnutí o připojení – prodl, č.j. MHMP250487/2018/O4/Da ze dne 20.2.2018
 ODA MHMP jako silniční správní úřad, staveništní připojení, č.j. MHMP 294689/2018/O4/Da ze
dne 21.2.2018
 ODA MHMP jako silniční správní úřad, vyjádření k uspořádání pruhů, č.j. MHMP265734/2018/O4/Da ze dne 20.2.2018
 OPP MHMP, č.j. MHMP 427827/2016 ze dne 11.3.2016
 ORF MHMP, č.j. MHMP 1038330/2016 ze dne 30.6.2016
 OCP MHMP, č.j. MHMP 1356983/2017 ze dne 30.8.2017
 OCP MHMP, č.j. MHMP 1359160/2016 ze dne 24.8.2016
 OCP MHMP, č.j. MHMP 232577/2018 ze dne 15.2.2018
 OCP MHMP, č.j. MHMP 16908/2017 ze dne 17.1.2018
 OCP MHMP, č.j. MHMP 556659/2016 ze dne 1.4.2016
 OCP MHMP, č.j. MHMP 271951/2018 ze dne 12.3.2018
 OCP MHMP, č.j. MHMP 2223304/2016/OCP-V-505/Bor/U-99 ze dne 14.12.2016
 Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu, č.j. V3-2016-33 ze dne 8.3.2016
 PČR, č.j. KRPA-150527-5/ČJ-2016-0000DŽ ze dne 11.8.2017
 OŽPAD ÚMČ P4, č.j. P4/11950/18/OŽPAD/Hab ze dne 23.1.2018
 OŽPAD ÚMČ P4, č.j. P4/45844/18/OŽPAD/HART-PŘI 0006/18 ze dne 19.4.2018
 OŽPAD ÚMČ P4, č.j. P4/11950/18/OŽPAD/Hab ze dne 12.4.2018
 OST ÚMČ P4 jako vodoprávní úřad, č.j. P4/028370/18ÚOST/KSOT ze dne 5.3.2018
 OŽPAD ÚMČ P4, č.j. P4/097902/17/OŽPAD/MVI/St ze dne 5.9.2017
 OEM MHMP, č.j. SVM/VP/284583/16/sva ze dne 14.10.2016
 OEM MHMP, č.j. SVM/VP/284583a/16/sva ze dne 25.10.216
 OEM MHMP, č.j. MHMP 1890373/2017 ze dne 14.12.2017
 NIPI ČR, č.j. 110170422 ze dne 26.9.2017
3) Ostatní vyjádření a stanoviska


















ÚMČ P4, č.j. P4/166359/17/OKAT/PAN ze dne 11.1.2018
MHMP, č.j. MHMP 1326047/2017 ze dne 21.8.2017
ABAK, s.r.o., č.j. 557/13 SS ze dne 8.2.2017
CETIN - a.s., č.j. 683121/17 ze dne 4.8.2017
Cznet s.r.o., č.j. 170102064 ze dne 8.9.2017
ČD - Telematika, a.s., č.j. situace ze dne 25.8.2017
České Radiokomunikace, a.s., č.j. UPTS/OS/198247/2018 ze dne 19.7.2018
ČEZ ICT Services a Telco Pro Services, a.s., č.j. 018-21-PR7 ze dne 17.7.2018
Telco Pro Services, a.s., č.j. 17-24-PR2 ze dne 28.2.2017
CoProSys, a.s., ze dne 16.12.2016
Dial Telecom, a.s., č.j. PH538046 ze dne 13.3.2018
Dopravního podniku hl.m. Prahy, jednotka Dopravní cesta Metro, č.j. 1271/17 ze dne 27.7.2017
Dopravního podniku hl.m. Prahy, č.j. 100130/31Ko1733/1721 ze dne 12.9.2017
Dopravního podniku hl.m. Prahy, jednotka Dopravní cesta Tramvaje, ze dne 27.7.2017
eHAMnet, s.r.o., č.j. 21051a, 33072/18, 39975/18 ze dne 17.7.2018
FIT-OUT, s.r.o., č.j. 2847 ze dne 4.12.2017
ICT Support, s.r.o., č.j. 1708241624email ze dne 26.9.2017
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iLine, s.r.o. č.j. 3992 ze dne 25.8.2017
Lesy hl. m. Prahy, č.j. 1564/2017/VT_0052/16 ze dne 23.8.2017
Ministerstvo vnitra ČR, ze dne 18.7.2018
MO – Ekonomická a majetková sekce, č.j. ÚP-497/16-729-2017 ze dne 23.8.2017
Nordic Telecom s.r.o., č.j. PHxx1098_line ze dne 6.10.2017
Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. 18383/2016-263 ze dne 6.4.2017
Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. 41867/2016-263 ze dne 8.8.2017
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., č.j. 2016/OSDS/03656 ze dne 19.9.2016
Pražská teplárenská, a.s., č.j. DAM/2587/2017 ze dne 18.7.2018
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., č.j. 2730/16/2/02 a 693/16/2/02 ze dne 14.7.2016
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., č.j. 2730/16/2/02 a 693/16/2/02 ze dne 25.8.2016
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., č.j. 3976/17/2/02 ze dne 30.8.2017
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., č.j. 6599/17/2/02 ze dne 25.1.2018
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., č.j. 3599/18/2/02 ze dne 18.7.2018
PVK, a.s., č.j. PVK 36863/OTPČ/16 ze dne 12.7.2016
PVK, a.s., č.j. PVK 49339/OTPČ/17 ze dne 4.9.2017
PREdistribuce, a.s., č.j. 300045529 ze dne 10.8.2017
PRE staveništní odběr, č.j. 300052187 ze dne 13.3.2018
RIO Media a.s., č.j. Vyj-2017-0784 ze dne 1.8.2018
ROPID, č.j. OPD/160/16/cis ze dne 24.2.2016
TSK hl.m. Prahy – svobodná komise, č.j. TSK/10193/16/5400/Me ze dne 29.9.2016
TSK hl.m. Prahy – stanovisko k platnosti DIP podkladů, č.j. TSK/32229/17/5230/Če-D47b/220 ze
dne 5.9.2017
TSK hl.m. Prahy – di údaje, č.j. TSK/41535/17/5230/Če-D61/286 ze dne 9.11.2017
TSK hl.m. Prahy – stanovisko k vývoji intenzit, č.j. TSK/39293/17/5230/Če-D54/267 ze dne
25.10.2017
TSK hl.m. Prahy – di podklady, č.j. TSK/09134/15/7500/Če-13D/048 ze dne 24.3.2017
T-Mobile Czech Republic, a.s., č.j. E28219/18 ze dne 1.8.2018
TSK 7100, č.j. 1481 ze dne 26.7.2017
TRADE CENTRE PRAHA a.s., č.j. 927/17 ze dne 16.7.2018
UPC Česká republika, s.r.o., č.j. E014817/17 ze dne 16.7.2019
Veolia Energie ČR, a.s., č.j. VE-546-08-1-V-2017 ze dne 15.8.2017
Vodafone Czech Republic, a.s., č.j. 170804-145651758 ze dne 10.8.2017
Veolia Energie ČR, a.s., č.j. VE-546-08-1-V-2017 ze dne 3.8.2018
Veolia Energie ČR, a.s., č.j. VE-546-08-1-V-2017 ze dne 1.8.2018
Vodafone Czech Republic, a.s., č.j. 180801-094188671 ze dne 2.8.2018

Majetkoprávní vztahy:
V průběhu řízení došlo ke změně vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům stavby. Na pozemky, které
nejsou ve vlastnictví žadatele byl doložen souhlas jejich vlastníka.
Účastníci řízení:
Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby žadatel a obec,
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále účastníky každého územního řízení osoby, jejichž
vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům a stavbám na nich
mohou být rozhodnutím přímo dotčena a dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává.
Odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 posoudil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního
zákona tak, že účastníky tohoto řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jsou:
- žadatel VERANO REAL k.s., Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město
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Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území
má být požadovaný záměr uskutečněn:
- Hlavní město Praha, které v řízení zastupuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
Za účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona, kterými jsou další dotčené
osoby, pokud mohou být přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a dále ten, komu zvláštní
zákon toto postavení přiznává, považuje odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 tyto osoby:
Dle písm. a)
Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
Skanska Reality a.s., Křižíkova č.p. 682/34a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OCP, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP EVM, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré
Město
Postavení účastníka v územním řízení mají rovněž vlastníci (správci) inženýrských sítí, jejichž práva
a právem chráněné zájmy mohou být přímo dotčeny napojením stavby na inženýrské sítě, resp. mající
právo odpovídající věcnému břemeni k dotčeným pozemkům. V daném případě jsou to:
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská č.p. 67/11, 110 00 Praha 1-Josefov
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44,
145 08 Praha 4-Michle
- Pražská plynárenská, a.s., Národní č.p. 37/38, 110 00 Praha 1-Nové Město
- Pražská vodohospodářská společnost a.s Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
- PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Skanska Reality a.s., Křižíkova č.p. 682/34a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
- Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
- Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
- JUDr. Klára Hevessy, V mokřinách č.p. 560/16, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47
Dle písm. b)
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich, může být
rozhodnutím přímo dotčena, není-li taková osoba sama žadatelem, tj. vlastníci těchto sousedních
pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo:
vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné
věcné právo:
pozemků parc. č. 1, 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 8/4, 8/5, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5,
12/1, 12/2, 12/3, 13, 14/1, 15, 16, 56, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 58/1, 58/3, 59/1, 59/7, 59/8,
59/17, 59/23, 59/24, 59/25, 59/26, 60, 61, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/9, 64/1, 64/2, 64/3, 65/1,
65/2, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/12, 69/14, 69/15, 73/1, 73/2, 73/3, 76/1, 76/2, 76/3,
76/4, 76/5, 76/8, 76/9, 76/12, 76/13, 76/14, 77/2, 77/3, 78/1, 78/5, 78/6, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12, 78/13,
79, 80/2, 80/3, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 83/1, 83/3, 84/1, 84/3, 84/4, 86, 87, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 92/1, 93,
94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 98/4,
101/1, 101/3, 101/6, 102, 103, 104/1, 104/3, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/12, 104/13, 104/17, 105/4,
106, 107, 108, 109, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 111/3, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 111/10, 111/11,
111/12, 111/13, 111/14, 111/15, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/6,
122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/10, 122/11, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 122/25, 124, 125/1,
125/2, 125/3, 125/4, 126, 127, 128/1, 129, 130/3, 130/4, 131/1, 131/2, 131/5, 132, 133, 141/2, 815, 839,
840, 842, 843/1, 843/2, 844/1, 844/2, 844/3, 845/1, 845/2, 846/1, 846/2, 847, 848, 849/1, 849/2, 850/1,
850/2, 850/3, 850/4, 850/5, 850/7, 850/8, 850/9, 850/11, 850/12, 850/13, 850/14, 850/22, 850/23, 852/23,
852/87, 852/90, 852/91, 852/92, 852/93, 852/96, 852/174, 853/1, 853/2, 856, 857, 858, 859/1, 859/2, 860,
861/1, 862, 863, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 871/3, 871/4, 871/5, 871/6,
871/7, 871/8, 871/9, 871/10, 871/11, 871/12, 872, 873, 874/1, 874/2, 875/1, 875/2, 876/1, 876/2, 877/1,
877/2, 878, 879/1, 879/2, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2, 882, 883, 884/1, 884/2, 885, 886, 887/1, 887/3, 888,
889, 890, 891, 892/1, 892/2, 893, 894/1, 894/2, 895, 896, 897/1, 897/2, 907/3, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8,
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907/9, 907/31, 907/32, 908/4, 908/5, 909/1, 909/3, 909/6, 910/1, 910/2, 910/3, 910/4, 910/5, 910/6, 910/7,
910/8, 911/1, 911/2, 911/3, 911/4, 911/5, 911/6, 911/7, 911/8, 911/9, 911/10, 911/11, 911/12, 911/13,
911/14, 911/15, 911/16, 911/17, 911/18, 911/19, 911/20, 911/21, 911/22, 911/23, 911/24, 911/25, 911/26,
916/2, 916/3, 917/3, 919, 922/4, 922/5, 922/6, 922/7, 922/8, 922/12, 922/13, 922/14, 922/16, 922/17,
922/18, 922/19, 922/20, 922/21, 922/22, 922/23, 922/24, 922/26, 922/27, 923/5, 923/7, 925/1, 939/1,
942/2, 942/3, 942/4, 942/5, 942/6, 942/10, 942/70, 942/71, 942/72, 942/73, 942/74, 942/75, 942/76,
942/77, 942/78, 942/79, 942/80, 942/81, 942/82, 942/83, 942/84, 942/85, 942/86, 942/87, 942/88, 942/89,
942/90, 942/92, 942/93, 942/94, 942/95, 942/96, 942/97, 942/98, 942/99, 942/100, 942/101, 942/102,
942/103, 942/104, 942/105, 942/106, 942/107, 942/108, 942/109, 944/1, 944/2, 945/1, 946/1, 947/1,
949/1, 950/10, 950/13, 950/17, 1003/1, 1003/4, 1003/5, 1004/1, 1004/2, 1005, 1046/3, 1056/7, 1056/15,
1056/16, 1056/18, 1056/19, 1057, 1058, 1059, 1060/1, 1060/2, 1061, 1067, 1068/1, 1068/2, 1071/1,
1071/5, 1071/6, 1071/7, 1071/8, 1071/9, 1071/10, 1071/16, 1071/17, 1071/18, 1076/1, 1077/4, 1077/8,
1077/16, 1077/17, 1091/1, 1091/2, 1091/8, 1091/9, 1091/10, 1091/12, 1091/13, 1091/14, 1091/16,
1091/17, 1091/19, 1091/20, 1091/21, 1091/22 a 1091/23 v katastrálním území Hodkovičky,
pozemků parc. č. 4814/1, 4814/2, 4815/1, 4816/1, 4817/5, 4817/6, 4818/1 a 4818/2 v katastrálním území
Modřany
staveb č.p. 1, 3, 12, 14, 15, 20, 30, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 52, 57, 83, 87, 92, 102, 104, 177, 192,
204, 205, 207, 208, 211, 228, 229, 240, 245, 246, 248, 249, 271, 280, 281, 301, 326, 336, 355, 367, 375,
377, 387, 372, 395, 407, 419, 416, 428, 430, 433, 436, 444, 445, 474, 501, 505, 515, 519, 522, 526, 527,
532, 533, 536, 543, 544, 547, 548, 552, 556, 559, 565, 566, 567 a 568 v katastrálním území Hodkovičky,
staveb bez čp/če na pozemcích par.č. 7/4, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/14, 78/12, 78/13, 101/6, 104/3, 104/6,
104/8, 104/12, 104/17, 105/4, 111/3, 111/5, 111/6, 111/8, 111/9, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13, 111/14,
111/15, 117, 122/15, 130/3, 131/5, 844/3, 849/1, 849/2, 850/9, 871/11, 871/12, 894/2, 910/3, 910/4,
910/5, 910/7, 911/3, 911/4, 911/5, 911/6, 911/7, 911/8, 911/9, 911/10, 911/11, 911/12, 911/13, 911/14,
911/15, 911/16, 911/17, 911/18, 911/19, 911/20, 911/21, 911/22, 911/23, 911/24, 911/25, 911/26, 916/3,
922/6, 922/7, 922/17 a 1071/17 v katastrálním území Hodkovičky,
stavby č.e. 168 v katastrálním území Modřany
Postavení účastníka v územním řízení mají rovněž vlastníci (správci) inženýrských sítí, jejichž zařízení se
v místě navrhované stavby dle jejich vyjádření nacházejí (neuvedení pod písm. a)). V daném případě jsou
to:
- Telco Pro Services, a.s., IČO 29148278
U ostatních vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že
rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám
na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být ovlivněny.
Dle písm. c)
Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis:
- Městská část Praha 4, kterou v řízení zastupuje OKAS Úřadu MČ Praha 4, dle ust. § 18 odst. 1, písm.
h) zák.č. 131/2000 sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů.
Postavení účastníka řízení podle zvláštního zákona mají rovněž občanská sdružení, neboť jejich postavení
je upraveno v ust. § 70 odst. 3 zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn
a doplňků (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny). Dle tohoto ustanovení je občanské sdružení
oprávněno účastnit se správního řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne,
kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno. Dnem sdělení informace
o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění
na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V daném případě opatřením č.j. P4/161424/16/OST/FATU ze dne 8.12.2016 zdejší stavební úřad
informoval občanská sdružení o zahájení územního řízení. Ve stanovené lhůtě se přihlásila tato občanská
sdružení – spolky, mají tedy postavení účastníka řízení: 4-občanská, z.s., Pankrácká společnost, z.s.,
Přátelské Lysiny, občanské sdružení, Spolek Bydlení v Hodkovičkách a „Krasohledný spolek
Dobeška, o.s.“
Oznámení o zahájení řízení:
Před oznámením o zahájení řízení bylo řízení o umístění stavby nazvané „Hodkovičky Nad řekou“ ad I
spojené s řízením o změně využití území týkající se stavby nazvané „Hodkovičky Nad řekou“ ad II
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vedená pod spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU spojena s řízením o povolení výjimky z obecných
požadavků na výstavbu pro potřebu umístění stavby nazvané „Hodkovičky Nad řekou“ ad III a dále se
spojeným řízením týkajícím se stavby nazvané „Hodkovičky Nad řekou – veřejný vodovod“ ad IV a V
vedeným pod spis.zn. P4/144896/17/OST/KSOT podle ust. § 140 odst. 1 správního řádu, usnesením
vydaným Úřadem městské části Praha 4, odborem stavebním pod č.j. P4/086015/18/OST/FATU,
spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU ze dne 25.6.2018 a bylo stanoveno, že ve věci bude vedeno jedno
řízení pod spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU. Uvedené usnesení se podle ust. § 140 odst. 4 správního
řádu poznamenává pouze do spisu.
Odbor stavební oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
opatřením č.j. P4/085420/18/OST/FATU ze dne 26.6.2018. Současně k projednání záměru nařídil ústní
jednání na den 7. srpna 2018. Rovněž upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska
námitky a námitky a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto. V souladu s ust. § 89 odst. 5 stavebního zákona byli v oznámení o zahájení řízení účastníci
řízení poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek.
Na základě uplatněných námitek stavební úřad požádal o součinnost dotčené orgány proti jejichž
stanoviskům námitky směřují a to Magistrát hl.m. Prahy odbor ochrany prostředí a Hygienickou stanici
hl.m. Prahy. Dále si vyžádal vyjádření Úřadu městské části Praha 4, odboru školství, prevence a rodinné
politiky k problematice kapacity mateřských škol ve správním obvodu Praha 4. Na základě uplatněných
námitek rovněž žadatel žádost doplnil pod č.j. 124896 dne 25.9.2018. Stavební úřad následně opatřením
č.j. P4/124894/18/OST/FATU ze dne 26.9.2018 sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit
k doplněným podkladům rozhodnutí do 10 dnů od doručení uvedené písemnosti.
Ve stanovené lhůtě uplatnili tito účastníci řízení, kteří uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení
jako účastníka řízení:
1. Ing. Roman Slavíček, bytem V Mokřinách 205/19, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 205 na pozemku parc.č. 869 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 869, 870/1 a 870/2
v k.ú. Hodkovičky – dne 19.7.2018 pod č.j. 097113 a dne 22.10.2018 pod č.j. 136351
2. Ing. Eva Leitnerová, bytem Pod Lysinami 472/21, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 177 na pozemku parc.č. 867 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 867 a 868 v k.ú. Hodkovičky –
dne 3.8.2018 pod č.j. 102651, písemně na ústním jednání dne 7.8.2018 a dne 22.10.2018 pod
č.j. 136464
3. Oldřich Železník, bytem Na Lysinách39/4, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy čp. 39 na
pozemku parc.č. 846/1 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 846/1 a 847 v k.ú. Hodkovičky – dne
3.8.2018 pod č.j. 102652
4. Jana Železníková, bytem Na Lysinách39/4, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy čp. 39 na
pozemku parc.č. 846/1 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 846/1 a 847 v k.ú. Hodkovičky – dne
3.8.2018 pod č.j. 102655
5. Pavel Vacek, bytem Podhorská 141/18, Praha 5 – Motol, spoluvlastník budovy č.p. 336 na pozemku
parc.č. 880/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 880/1 a 880/2 v k.ú. Hodkovičky – dne 3.8.2018
pod č.j. 102661
6. Ivana Vacková, bytem Podhorská 141/18, Praha 5 – Motol, spoluvlastník budovy č.p. 336 na
pozemku parc.č. 880/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 880/1 a 880/2 v k.ú. Hodkovičky – dne
3.8.2018 pod č.j. 102661
7. Veronika Suchánková, bytem Mezi Lysinami 355/1, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník budovy č.p. 355
na pozemku parc.č. 871/8 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 871/3 a 871/8 v k.ú. Hodkovičky –
dne 3.8.2018 pod č.j. 102663
8. CREO 22 s.r.o., IČO 27074501, se sídlem V Mokřinách 83/13, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník
budovy č.p. 83 na pozemku parc.č. 864 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 864 a 865
v k.ú. Hodkovičky – dne 3.8.2018 pod č.j. 102666
9. Dominika Durlinová, bytem V Mokřinách 83/13, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 83
na pozemku parc.č. 864 v k.ú. Hodkovičky a pozemku parc.č. 864 v k.ú. Hodkovičky – dne 3.8.2018
pod č.j. 102671
10. Nikola Rampírová, V Mokřinách 407/15, Praha 4 - Hodkovičky (podle výpisu z katastru nemovitostí
k.ú. Hodkovičky, LV 520 ze dne 16.10.2018 Nikola Sobotková, bytem Korandova 239/13, Praha 4 –
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Hodkovičky), vlastník budovy č.p. 407 na pozemku parc.č. 866/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků
parc.č. 866/1 a 866/2 v k.ú. Hodkovičky – dne 3.8.2018 pod č.j. 102673
11. Ing. Vladislava Hadravová, bytem Mezi Lysinami 229/4, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník budovy
č.p. 229 na pozemku parc.č. 885 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 885 a 886 v k.ú. Hodkovičky –
dne 3.8.2018 pod č.j. 102675
12. MUDr. Tomáš Rokos, bytem K Dubinám 87/23, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 87
na pozemku parc.č. 862 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 862 a 863 v k.ú. Hodkovičky – dne
3.8.2018 pod č.j. 102676
13. Eva Kalibová, bytem K Dubinám 87/23, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 87 na
pozemku parc.č. 862 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 862 a 863 v k.ú. Hodkovičky – dne 3.8.
2018 pod č.j. 102680
14. Ing. Daniela Klimešová, bytem V Mokřinách 177/17, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 177 na pozemku parc.č. 867 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 867 a 868 v k.ú. Hodkovičky –
dne 6.8.2018 pod č.j. 103056
15. Ing. Jan Bartoš, bytem Mezi Lysinami 246/3, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 246
na pozemku parc.č. 872 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 872 a 873 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j. 103060
16. Emilie Bartošová, bytem Mezi Lysinami 246/3, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 246
na pozemku parc.č. 872 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 872 a 873 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j. 103060
17. Ing. Ondřej Suchomel, bytem Barunčina 1899/24, Praha 4 – Modřany, vlastník budovy č.p. 436
na pozemku parc.č. 884/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 884/1 a 884/2 v k.ú. Hodkovičky –
dne 6.8.2018 pod č.j. 103063
18. Vladislav Kořínek, bytem V mokřinách 280/21, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 280
na pozemku parc.č. 871/7 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 871/5, 871/7 a 871/11
v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j. 103065
19. Jinřiška Kořínková, bytem V mokřinách 280/21, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 280
na pozemku parc.č. 871/7 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 871/5, 871/7 a 871/11
v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j. 103067
20. Dana Sternwaldová, bytem Mezi Lysinami 228/8, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 228 na pozemku parc.č. 882 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 882 a 883 v k.ú. Hodkovičky –
dne 6.8.2018 pod č.j. 103069
21. Ing. Stanislav Humeňanský, bytem V Mokřinách 567/20, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník budovy
č.p. 567 na pozemku parc.č. 96/12 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 96/4 a 96/12 v k.ú.
Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j. 103071 a dne 19.10.2018 pod č.j. 135413
22. Jiří Sternwald, bytem Mezi Lysinami 228/8, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 228 na
pozemku parc.č. 882 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 882 a 883 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j. 103072
23. Ing. Jiří Crha, bytem K Dubinám 552/9, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 552
na pozemku parc.č. 892/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 892/1 a 892/2 v k.ú. Hodkovičky –
dne 6.8.2018 pod č.j. 103075
24. Ing. Eva Hábová, bytem Podbělohorská 2882/45, Prha 5 – Smíchov, spoluvlastník budovy č.p. 501
na pozemku parc.č. 121/4 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 121/2, 121/3 a 121/4
v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j. 103076
25. Mgr. Libuše Crhová, bytem K Dubinám 552/9, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník pozemků
parc.č. 892/1 a 892/2 v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j. 103078
26. Dedek Daniel, bytem Pod Lysinami 464/5, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník bytových domů
č.p. 463 a 464 na pozemcích parc.č. 852/20 a 852/21 v k.ú. Hodkovičky v jeho spoluvlastnictví – dne
6.8.2018 pod č.j. 103080
27. MUDr. Václav Šváb, bytem Na Lysinách 48/2, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 48
na pozemku parc.č. 848 v k.ú. Hodkovičky v jeho spoluvlastnictví – dne 6.8.2018 pod č.j. 103081
28. Mgr. Marie Švábová, bytem Na Lysinách 48/2, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 48
na pozemku parc.č. 848 v k.ú. Hodkovičky v jejím spoluvlastnictví – dne 6.8.2018 pod č.j. 103081
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29. JUDr. Ph.Dr. Martin Šváb, MBA, bytem Masná 696/21, Praha 1 – Staré Město, spoluvlastník budovy
č.p. 48 na pozemku parc.č. 848 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 848 a 850/1 v k.ú. Hodkovičky
– dne 6.8.2018 pod č.j. 103081
30. Mgr. Kateřina Švábová, bytem Masná 696/21, Praha 1 – Staré Město, spoluvlastník budovy č.p. 48 na
pozemku parc.č. 848 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 848 a 850/1 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j. 103081
31. Frajer Richard MUDr., bytem V Mokřinách 519/22, Praha 4 – Hodkovičky spoluvlastník budovy
č.p. 519 na pozemku parc.č. 96/9 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 96/3 a 96/9 v k.ú. Hodkovičky
– dne 6.8.2018 pod č.j.103084, písemně na ústním jednání dne 7.8.2018 a dne 18.10.2018 pod
č.j. 134831
32. Jan Ondřich, bytem K Dubinám 565/21, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník budovy č.p. 565 na pozemku
parc.č. 860 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 860 a 861/1 v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod
č.j.103085
33. Ing. Jiří Jíše, bytem K Dubinám 532/18, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 532 na
pozemku parc.č. 852/96 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 852/87, 852/96 a 852/174
v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j.103088
34. Ing. Emil Čeleda, bytem U Smaltovny 1334/22, Praha 7 – Holešovice, vlastník pozemku
parc.č. 850/12 k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j.103091
35. MUDr. Krystyna Erenyiová, bytem K Dubinám 454/24, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 454 na pozemku parc.č. 850/8 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 850/3, 850/7 a 850/8
v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j.103092
36. Mgr. Lukáš Čermák, bytem K Dubinám 301/15, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník budovy č.p. 301 na
pozemku parc.č. 897/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 897/1 a 897/2 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j.103094
37. Ing. Jiří Šárka, bytem Mezi Lysinami 419/5, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 419 na
pozemku parc.č. 871/10 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 871/4 a 871/10 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j.103096
38. JUDr. Klára Hevessy, bytem V Mokřinách 560/16, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p.
560 na pozemku parc.č. 96/11 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 96/6 a 96/11 v k.ú. Hodkovičky –
dne 6.8.2018 pod č.j.103097
39. Ing. Jan Hevessy, bytem V Mokřinách 560/16, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 560
na pozemku parc.č. 96/11 v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j.103099
40. Ing. Milan Jeřábek, bytem Antonína Dvořáka 2196/23, 43 401 Most, spoluvlastník budovy č.p. 556 na
pozemku parc.č. 121/6 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 121/1 a 121/6 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod 103106
41. Květoslava Jeřábková, bytem Pod Lysinami 475/4, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 556 na pozemku parc.č. 121/6 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 121/1 a 121/6
v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j. 103106
42. Ing. Markéta Kohoutková, bytem Pod Lysinami 480/16, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník pozemku
parc.č. 908/1 v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j. 103180
43. Tomáš Jabůrek, bytem K Dubinám 372/17, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy čp. 372 na
pozemku parc.č. 877/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 877/1 a 877/2 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j. 103184
44. Ing. Petr Panýrek, bytem Střimelická 2493/4, Praha 4 – Záběhlice, vlastník budovy č.p. 536 na
pozemku parc.č. 96/10 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 96/1 a 96/10 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j. 103588
45. prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., bytem Pod Lysinami 482/20, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník
pozemku parc.č. 910/1 v k.ú. Hodkovičky a dále pozemků parc.č. 910/3, 910/4, 910/5, 910/6, 910/7,
910/8 v k.ú. Hodkovičky a staveb bez čp/če na těchto pozemcích – dne 6.8.2018 pod č.j. 104278
46. Ing. Štefan Tillinger, bytem V Mokřinách 515/18, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 515 na pozemku parc.č. 96/8 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 96/5 a 96/8 v k.ú. Hodkovičky
– dne 7.8.2018 pod č.j. 103755
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47. RODOVILE, s.r.o., IČO 62910043, se sídlem Radlická 663/28, Praha 5 – Smíchov, vlastník budovy
č.p. 52 na pozemku parc.č. 119 v k.ú. Hodkovičky, budovy č.p. 526 na pozemku parc.č. 122/13
v k.ú. Hodkovičky, budovy č.p. 527 na pozemku parc.č. 122/14 v k.ú. Hodkovičky a pozemků
parc.č. 119, 122/1, 122/10, 122/12, 122/13, 122/14 a 122/15 v k.ú. Hodkovičky – dne 7.8.2018 pod
č.j. 104167
48. Spolek Bydlení v Hodkovičkách, IČO 04772750, spolek, se sídlem V mokřinách č.p. 560/16, Praha 4Hodkovičky, 147 00 Praha 47 – dne 6.8.2018 pod č.j. 103082
49. Pankrácká společnost, z.s., IČO 26666154, spolek, se sídlem Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4 –
Podolí – dne 6.8.2018 pod 103503
50. Přátelské Lysiny, občanské sdružení, IČO 22898085, spolek, se sídlem Pod lysinami č.p. 477/8, Praha
4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47 – dne 6.8.2018 pod č.j. 103668 a dne 19.10.2018 pod č.j. 135673
tyto námitky:
Námitka č.1
Podstatnou námitkou týkající se nemožnosti umístění navrhované stavby v navrhovaném rozsahu
je její nesoulad s urbanisticko - architektonickými charakteristikami a možnostmi daného území.
Navrhovaná stavba Hodkovičky Nad Řekou ve vztahu k navrženým objektům (Al, A2, B, Cl, C2,
Dl, D2, El a E2) vzhledem k jejich výšce a hustotě neodpovídá charakteru a možnostem území, do
kterého má být umisťována, a je ve vztahu k tomuto naddimenzovaná.
Podle ustanovení § 90 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů je stavební úřad povinen
posoudit zejména, zda je navrhovaná stavba v souladu s charakterem území a vyhovuje-li požadavkům
na ochranu architektonických hodnot, nalézajících se v území v bezprostředním i širším okolí stavby.
Podle článku 4 odst. 1 a čl. 13 odstavec 1 vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999, o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, musí umístění staveb a míra zastavění pozemku
odpovídat urbanistickému a architektonickému prostředí a zachování pohody bydlení a dále u staveb
umísťovaných do prostředí již existující zástavby musí urbanistické a architektonické řešení reagovat na
charakter a strukturu této zástavby.
Podle§ 20 odstavec 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s
ohledem na souvislosti a charakter území obecným požadavkem takové umisťování staveb, které
nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.
Uvedená ustanovení právních předpisů nejsou v řízení splněna, neboť stavba zejména není v
souladu s urbanisticko - architektonickým charakterem daného území.
Území, na němž je stavba navrhována, je tvořeno ze severu a z jihu nižšími administrativními či
skladovými objekty, je však též v blízké interakci se svahem Vltavské kotliny a s vilovými čtvrtěmi,
především s vilovou zástavbou ulic V Mokřinách, Mezi Lysinami a K Dubinám.
Charakter navrhované zástavby, zejména ve vztahu k její výšce a hustotě, však uvedené nerespektuje, když
směrem k zástavbě vilové čtvrti je navrhována zástavba o výšce až 7 (resp. 8 - viz dále) podlaží, což je v
daném místě (bloku) zcela cizorodé a nerespektující urbanistické možnosti daného místa.
Je třeba připomenout, že se navíc jedná o území již urbanisticky, dopravně a i z hlediska životního
prostředí nadměrně zatížené (k tomuto viz též další námitky), tj. jedná se o místo, do něhož by
neměla být umisťována další nadměrná kapacitní zástavba, jejíž vlivy urbanistické, dopravní, na
životní prostředí a další stávající stav ještě zhorší.
Rozsah zástavby (její kapacita daná její výškou a hustotou) neodpovídá možnostem daného území, tj. jak
stávajícímu zatížení dopravnímu a zatížení životního prostředí, tak situování do blízkosti vilové zástavby
výše uvedených ulic.
Pokud by dané místo mělo být zastavěno, potom by se mělo jednat o přechod mezi intenzivnější
zástavbou na druhé straně ulice Modřanská a vilovou zástavbou Hodkoviček, což však navrhovaná stavba
nečiní.
V dokumentaci pro umístění stavby se sice uvádí, že „nová zástavba je urbanisticky a hmotově
rozvržena jako plynulý přechod od plánované kapacitní zástavby za Modřanskou ulicí k dnešní
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rezidenční oblasti pod zalesněnými svahy", avšak tak tomu není - navrhovaná zástavba se nikterak
navazující vilové čtvrti nepřizpůsobuje, dokonce nejvyšší stavba (dům D2) je navrhována právě
směrem k vilové čtvrti!
Část zástavby nejblíže vilové čtvrti je tvořena kromě domu E2 o 4 NP též domem El o 5 NP a domem D2
o 7 NP (!), což jistě nelze považovat za „plynulý přechod" k vilové zástavbě. Navíc je třeba připomenout,
že reálně se jedná o stavby o výšce 5 NP (dům E2), 6 NP (dům El) a 8 NP(!) (dům D2), neboť podlaží
označená jako 1 PP jsou v zásadě nad terénem (byť vzhledem k terénním úpravám u paty staveb se
formálně může jednat o podlaží označovaná dle vyhlášky jako podzemní).
Stavba se sice odvozuje od kompaktní městské zástavby již realizované v jiných částech území,
avšak nikterak nereflektuje blízkost vilové zástavby. jež utváří charakter a hodnoty daného území.
Stavba maximalizuje svůj objem i výšku, ačkoli v daném místě by mělo naopak dojít ke snížení
výšky a intenzity zástavby směrem k navazující vilové čtvrti.
Umístěním navrhované stavby, tj. zejména navrhovaných domů A - E, by došlo k nežádoucímu
zahuštění struktury zástavby daného území; její realizace by v daném urbanistickém segmentu
působila nepatřičně a naddimenzovaně. Navrhované urbanistické řešení způsobuje rozpor stavby s
výše uvedenými požadavky vyhlášky.
Umisťovaná stavba je s ohledem na svojí velikost (zejména hustotu a výšku) stavbou nerespektující
výškové a objemové možnosti daného území. Umístěním navrhovaných novostaveb by došlo k
negativnímu a nepřípustnému narušení charakteru a hodnot daného území.
Navržený záměr je rovněž v konfliktu s urbanistickou studií Hodkovičky- V Náklích z roku 2007,
kterou na předmětnou lokalitu nechalo zpracovat hl. m. Praha, a to jako odborný podklad ke změně
územního plánu. V roce 2018 autor studie, Ing. arch. František Novotný- ateliér FNA, zpracoval pro
spolky Bydlení v Hodkovičkách a Přátelské Lysiny vyjádření, v němž konstatuje: "navržená hustá
šachovnicová struktura zástavby záměru Hodkovičky Nad řekou včetně zdůraznění odlišných
výšek jednotlivých domů je v rozporu s původními předpoklady, které jsou obsaženy ve výsledku prací
na urbanistické studii". Původní, ve studii doporučený předpoklad poloblokové zastavovací
struktury o jednotné výšce (cca 4 podlaží) je podle autora studie vstřícnější a citlivější pro zapojení
do okolní zástavby, viz Příloha č. 3: Vyjádření autora urbanistické studie Hodkovičky - V Náklích.
S nižší podlažnosti počítá v prostoru bývalých skleníků také aktuálně projednávaný návrh nového
Metropolitního plánu, když zde pracuje s výškou zástavby od 4 do 6 NP. Rovněž připomínáme, že v
roce 2016 vyjádřilo podpisem pod petici svůj nesouhlas se záměrem téměř 2800 obyvatel Prahy.
Jako důkaz, že vyjádření autora původní urbanistické studie není ojedinělé, přikládáme i kritické
vyjádření k záměru „Hodkovičky Nad řekou" od pana Doc. Ing. Arch. Jana Jehlíka, které se ke
mně v korespondenci dostalo, viz Příloha č. 4.
Vzhledem k výše uvedenému je umisťovaná stavba Hodkovičky Nad řekou navržena v
rozporu s čl. 4 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 vvhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 a § 20 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb. a nelze ji tak umístit.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Řešené území je součástí oblasti kompaktního města a leží v zastavitelném území. Dle Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy a Územně analytických podkladů hl.m. Prahy 2016 se jedná o významné
přestavbové území, kde se setkávají rozvojové plochy zastavitelné a rozvojové plochy zeleně. Stavba
hlavní, tedy bytové domy, je navrhována ve funkční ploše SV s kódem míry využití území G. Územní plán
zde proto předpokládá kompaktní zástavbu městského typu. Pro předmětné území není zpracována žádná
územní studie, jejíž data by byla vložena do evidence územně plánovací činnosti. Všechny doposud
zpracované varianty urbanistických studií sloužily jen jako varianty možného řešení. Předmětné pozemky
jsou součástí velkého transformačního území podél ulice Modřanská. Jak je již uvedeno ve Znaleckém
posudku, kterým byl posouzen vliv stavebního záměru na krajinný ráz, zpracovaným Ing.Samuelem
Burianem z prosince 2015, “dotváří předmětný záměr proporční vztahy k existující architektonické
dominantě (Microtechna), přičemž jí nepřevýší, ale setře nepříznivý radikální kontrast měřítka”.
Důkazem toho, že je předmětné území, co se týče urbanismu, heterogenní, je i skutečnost, že zde přímo
navazuje osmipodlažní zástavba bytových domů (ulice Pod Lysinami) na zástavbu rodinných domů.
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Stávající domy netvoří kompaktní zastavění, a mají spíše charakter solitérních domů v zeleni. Jak už je
výše uvedeno, na jihu při ulici ČS Exilu dominuje území výšková administrativní budova se 14 NP
v obchodně-administrativním areálu Mikrotechny. V lokalitě na západní straně od Modřanské, v pásu
mezi tramvajovou kolejí a železniční tratí, je plánován rozsáhlý rozvoj území s kapacitní výškovou
zástavbou bodového charakteru s podlažností 4 – 18 NP. Nelze tedy přistoupit na argumentaci
odvolatelů, že by navrhovaná hmota a podlažnost objektů působila nepatřičně a nereagovala na
charakter a hodnoty daného území. Zpracovatel urbanistické studie Ing.arch. František Novotný uvádí
jen informaci, že předložená projektová dokumentace zpracovaná ateliérem A69 je zpracovaná
profesionálně, nicméně neodpovídá jím zpracované studii, která byla řešena na podkladě nižšího kódu
míry využití území, než stanovuje aktuální územní plán. Je proto zřejmé, že pokud došlo v rámci
projednání změny územního plánu č. 1497/06 ke konečnému schválení kódu míry využití předmětné
plochy na úroveň G, bylo nakonec uvažováno se zástavbou objemnější, než předpokládala studie
zpracovaná panem architektem Novotným.
Urbanistické řešení je předurčeno existující dopravní situací a zástavbou v okolí. Řešený záměr
respektuje založenou městskou zástavbu, na kterou logicky navazuje. S ohledem na výraznou hlukovou
zátěž z dopravy na ulici Modřanská je podél této komunikace při západní hranici areálu navržena větší
kompaktní hmota domu AB, která plní funkci hlukové bariéry. Směrem dovnitř areálu jsou pak
v šachovnicovém uspořádání navrženy menší hmoty s proměnlivou podlažností 4 až 7NP, která se směrem
k východu, kde je stávající rezidenční zástavba, postupně snižuje. Prostor mezi navrženými domy je
hierarchicky členěn na veřejný, polosoukromý a soukromý s výraznou terénní modelací a se zelení
v parteru, což přispívá k celkové pohodě bydlení a to nejen z důvodu estetického přínosu, ale také díky
snižování efektu městských tepelných ostrovů nebo naopak díky zvýšené schopnosti vsaku dešťových vod.
Cílem koncepce je prostoupení zeleně mezi obytnou zástavbu a vytvoření struktury komorních dvorů,
zákoutí a komunitních prostorů se současným zachováním prostupnosti území. Od stávající zástavby
rodinných domů jsou nově umísťované hmoty odděleny zeleným pásem v linii plochy ÚSES navazujícím
na park Zátišského potoka, což vytváří přirozený a nenásilný přechod obou urbanistických struktur, nové
a stávající. Zahrady stávajících rodinných domů tak na obytný soubor vůbec nenavazují, naopak jsou od
něj odděleny nejen budoucí zelenou plochou, ale i plochou v územnímu plánu vymezenou pro sport.
Stávající soukromý prostor obyvatel rodinných domů tak zůstává zachován. Součástí záměru je také
rozsáhlý park navržený podél Zátišského potoka, jehož revitalizaci záměr zahrnuje. Navržené úpravy
navracejí vodnímu toku jeho původní přírodní charakter a na místě původního brownfields tak vytvářejí
velkorysý prostor pro rekreaci a odpočinek obyvatel rodinných i bytových domů.
Bezpečnost ani plynulost provozu nebude záměrem ohrožena, neboť komunikace, na něž je záměr
napojován, jsou dostatečně kapacitní, jak vyplývá z doložených dopravně inženýrských podkladů.
Součástí záměru jsou i komunikace pro pěší, které zajistí komfortní a bezpečné propojení jednotlivých
částí záměru i záměru samotného s okolím.
Záměr respektuje veškeré limity stanovené právními předpisy (hlukové limity, limity týkající se ochrany
ovzduší, apod.), což dokládají i závěry stanovisek dotčených orgánů státní správy. Podrobněji je soulad s
právními předpisy a požadovanými limity popsán v odůvodnění rozhodnutí.
Námitka č. 2
Stavba je navržena i v rozporu s požadavky čl. 4 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 vyhlášky hl. m. Prahy
č. 26/1999 a § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. na zachování kvality prostředí a pohody
bydlení.
Podle článku 4 odstavec 1 vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999, o obecných technických požadavcích
na výstavbu v hlavním městě Praze, musí umístění staveb a míra zastavění pozemku odpovídat
požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Dle čl. 22 odst. 1
vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 musí být stavba navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví,
zdravé životní podmínky jejich uživatelů a uživatelů okolních staveb.
Podle § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s
ohledem na souvislosti a charakter území obecným požadavkem takové umisťování staveb, které
nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.
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Umisťovanou stavbou dojde k výraznému zásahu do daného území a ke změně dosavadního komfortu
bydlení. Žadatel o vydání územního rozhodnutí opomenul ustanovení §76 odst. 2 stavebního zákona,
neboť stavba nerespektuje zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb.
Důvodně namítáme, že umístění stavby o navrhované výšce a hmotě do prostoru dosud nikoli
zastavěného naruší pohodu bydlení a způsobí zhoršení životních podmínek mj. v domech v ulicích
V Mokřinách, Mezi Lysinami ad., jakož i v ostatních okolních rodinných domech.
Připomínáme, že narušení pohody bydlení není vázáno pouze na splnění limitů stanovených právními
předpisy (např. limitů hlukových, znečištění ovzduší, normových hodnot osvětlení a oslunění apod.),
neboť to by tento požadavek byl nadbytečný, a je nutno toto zkoumat vždy vzhledem ke konkrétním
podmínkám v daném místě. Pohoda bydlení je definovaná jako souhrn činitelů a vlivů, které
přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla
vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení.
V této souvislosti lze odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 2 As 44/2005-116, v němž je uvedeno,
že pohodou bydlení je možno „ rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí,
např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou
ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod; pro
zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy
objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných
souvislostech".
Většina z uvedených složek je přitom v dané věci umisťovanou stavbou - negativně - dotčena, kdy
umístěním předmětné stavby dojde k navýšení hlukové a emisní zátěže území (k tomuto viz též další
námitky) a k úbytku zeleně; to vše v důsledku umístění navrhované, intenzivní vysoké a objemné
zástavby. Umístění stavby tedy působí nepřípustné narušení pohody bydlení.
V této souvislosti je též třeba uvést, že tyto negativní zásahy do pohody bydlení budou ještě
kumulovány s negativními vlivy dopravy vyvolané dalšími záměry v okolí, viz Příloha č. 2
Pasportizace záměrů v území podél ulic Modřanská a Komořanská, Praha 4 a Praha 12.
V této souvislosti je též třeba uvést, že tyto negativní zásahy do pohody bydlení budou ještě
kumulovány s negativními vlivy dopravy vyvolané dalšími záměry v okolí, např. Se jedná o záměr
Riverpark Modřany (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA960) a o další záměry.
Je třeba také připomenout, že soulad stavby s výše uvedenými požadavky se nevyčerpává souladem
stavby s limity stanovenými zvláštními předpisy (což je řešeno dotčenými orgány), ale záměr musí
stavební úřad posoudit - ve vztahu k zákazu narušení pohody bydlení a kvality prostředí - komplexně z
hlediska souhrnu všech působících negativních vlivů záměru v kombinaci s jeho situováním na
pozemku, urbanisticko - architektonickými vlastnostmi, kapacitou a dalšími jeho parametry. I kdyby
jednotlivé parametry stavby byly z hlediska zvláštních předpisů souladné s jejich požadavky, i přesto
mohou ve svém souhrnu působit nesplnění výše uvedených požadavků, což musí stavební úřad
posoudit na základě uvedených kritérií.
Jinými slovy dotčené orgány vhodnost umístění záměru z hledisek stavebního zákona a předpisů na
jeho základě vydaných nepřezkoumávají a obecný odkaz stavebního úřadu na jejich stanoviska by
nebylo možno považovat za řádné vypořádání uvedené námitky [i kdyby v této otázce byla
relevantní vyjádření nějakého dotčeného orgánu, nelze námitku vypořádat pouhým odkazem na něj viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 8. 2009, sp. zn. 9 As 88/2008, v němž je mj.
potvrzeno, že „finální závěr, zda posuzovaný záměr (stavba) je či není souladný se všemi chráněnými
zájmy, již musí nutně učinit sám stavební úřad"]; uvedený přezkum je tedy povinností stavebního úřadu.
Stavba je navržena i v rozporu s čl. 4 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 , §
20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a § 76 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. a nelze ji umístit.

K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
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Jak bylo již reagováno výše u předchozí velmi podobné námitky, nachází se předmětný záměr v ploše
územním plánem uvažované jako rozvojové a vlastní územní plán zde předpokládá kompaktní zástavbu
městského typu. Ve znaleckém posudku zpracovaném Ing.Samuelem Burianem z prosince 2015, kterým
byl posouzen vliv stavebního záměru na krajinný ráz, je uvedeno, že: “dotváří předmětný záměr
proporční vztahy k existující architektonické dominantě (Microna), přičemž jí nepřevýší, ale setře
nepříznivý radikální kontrast měřítka”. Důkazem toho, že je předmětné území, co se týče urbanismu,
heterogenní, ukazuje i skutečnost, že zde přímo na zástavbu rodinných domů navazuje až osmipodlažní
novější zástavba (ulice Pod Lysinami). Navíc vzdálenost mezi nejbližším rodinným domem a nově
navrhovaným bytovým domem je min.140 m s tím, že mezi stávající zástavbou a rozvojovou plochou je v
územním plánu stanovena plocha zeleně a plocha pro sport. Nelze tedy přistoupit na argumentaci
odvolatelů, že by navrhovaná hmota a podlažnost objektů působila nepatřičně a nereagovala na
charakter a hodnoty daného území. Naopak lze konstatovat, že umístěním nových domů dojde ke zlepšení
pohody bydlení z hlediska akustických poměrů, neboť tyto domy coby bariéra sníží hodnotu ekvivaletní
hladiny akustického tlaku u stávající obytné zástavby. Dále je nutné uvést, že součástí záměru je i
rekultivace a úpravy vodního toku Zátišského potoka a s ním spojené parkové úpravy včetně realizace
objektů zázemí a údržby parku a dotvoření přilehlé potoční krajiny. Nově tak společně s výstavbou
bytových domů vzniknou plochy pro rekreaci pro stávající i nové obyvatele. Kumulace vlivů na životní
prostředí byla zapracována do podkladových studií (např. akustická a rozptylová studie) se závěrem, že
nedojde k významnéhu zhoršení. Tato skutečnost vyplývá jak z vlastních podkladových studií, které jsou
součástí dokladové části dokumentace, tak ze sdělení č.j. MHMP 1497921/2018 ze dne 20.9.2018.
Námitka uvádějící, že dojde k úbytku zeleně, se jeví jako neopodstatněná, neboť v současné době má
předmětné území charakter brownfields bez jakékoliv kultivované zeleně (s výjimkou několika solitérních
dřevin). Součástí záměru je naopak nové založení rozsáhlých parkových ploch a komplexní revitalizace
koryta Zátišského potoka v rozsahu předmětných pozemků. Lze tedy konstatovat, že realizací záměru
nejen, že nedojde k úbytku zeleně, ale naopak dojde k navýšení těchto ploch a tím i ke zvýšení pohody
bydlení, spočívající jak ve zlepšení estetické a rekreační funkce území tak i v příspěvku ke zlepšení
rozptylových podmínek vlivem kaptace částic polétavého prachu zejména na listových plochách stromů
a keřů.
Námitka č. 3
K nepřípustnému narušení pohody bydlení a předpisů na ochranu před hlukem dojde též v
souvislosti se zvýšením hluku v daném území.
Jak vyplývá z doložené akustické studie i ze stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy (ze
dne 22. 12. 2017), v současné době je dané území zatíženo zdrojem nadlimitního hluku.
V daném místě je tedy překročeno únosné zatížení území (§ 17 zákona č. 17/1992 Sb.), neboť je
překročena přípustná míra zatěžování hlukem stanovená hlukovými limity. Stanovené limity hluku jsou
přitom stanoveny jako nepřekročitelné.
V této souvislosti je nutno poukázat na čl. 35 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle kterého při
výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové
bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. Listina základních práv a svobod též
ve svém čl. 35 odst. 1 přiznává každému právo na příznivé životní prostředí. Tuto základní ústavní ideu
dále rozvíjí zákon o životním prostředí (č. 17/1992 Sb.), který definuje únosné zatížení území, a to v § 5:,,
Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází k poškozování
životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability."; dále definuje
znečišťování životního prostředí ve svém § 8 odst. 1:,, Znečišťování životního prostředí je vnášení
takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské
činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí" - toto znečišťování
může být podlimitní, tedy dovolené, nebo nadlimitní, tedy protiprávní. Dále tento zákon definuje
poškozování životního prostředí ve svém § 8 odst. 2:,, Poškozování životního prostředí je zhoršování jeho
stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy." poškozování prostředí je již jednoznačně pouze nadlimitní a tedy protiprávní. V § 11 tento zákon stanoví,
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že:,, Území nesmí bvt zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení.", v § 12 pak uvádí:
,,Přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty stanovené zvláštními předpisy;
tyto hodnoty se stanoví v souladu s dosaženým stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno zdraví lidí a
aby nebyly ohrožovány další živé organismy a ostatní složky životního prostředí. Mezní hodnoty musejí
být stanoveny s přihlédnutím k možnému kumulativnímu působení nebo spolupůsobení znečišťujících látek
a činností. ".
Je přitom nepochybné, že umisťovaná stavba stávající stav - zejména navýšením hlukové zátěže v
souvislosti s nárůstem počtu automobilů uživatelů umisťované stavbv - ještě zhorší, což je však již
nepřípustné.
Vzhledem k tomu, že dané území je již zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení,
nemůže být umístění stavby, která tomuto stavu přitíží, přípustné. Stavba by mohla být umístěna pouze
při prokázání, že jejím uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry znečišťování prostředí, tedy
k nadlimitní zátěži.
V daném případě je potom ovšem tento průkaz v zásadě vyloučen, neboť pokud již objektivně v důsledku
lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž (tedy protiprávní stav), není možno umístit
stavbu, která tento stav nejen neřeší, ale naopak zhorší, neboť je novým významným cílem dopravy.
Navrhovaná stavba má mít 313 bytů (+ komerční prostory) a 362 (!) parkovacích míst, tj. jedná se o nový
podstatný zdroj dopravy.
Je třeba připomenout, že dle § 90 písm. e) stavebního zákona je povinností stavebního úřadu v územním
řízení přezkoumat, zda stavba splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především ochrany
životního prostředí, zdraví a života.
Na uvedené povinnosti stavebního úřadu nemohou nic změnit ani stanoviska dotčených orgánů.
Skutečnost, že stavba byla projednána s dotčenými orgány, nezbavuje stavební úřad povinnosti ověřit
soulad dané stavby s požadavky právních předpisů, neboť on je garantem zákonnosti jím vydávaného,
územního rozhodnutí.
Vše výše uvedené je potvrzeno i judikaturou správních soudů, např. v rozsudku Městského soudu v
Praze ze dne 12.5.2011, č. j. 10 Ca 62/2009-122, se výslovně k velice obdobné situaci (umístění stavby,
jež je zdrojem dopravy, do území již nadlimitně hlukově zatíženého) uvádí, že „ soud shledal napadené
rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí stavebního úřadu v rozporu se zákonem, a to proto, že negativní
účinky staveb, a to platí i pro jejich umístění, nesmí překročit limity uvedené v příslušných právních
předpisech. Jestliže uvedeným nařízením vlády byly stanoveny nejvýše přípustné hodnoty hluku v
chráněném venkovním prostoru v zájmu ochrany zdraví osob, pak z hlediska tohoto veřejného
zájmu, na jehož obranu dotčené orgány státní správy vystupují v územním řízení a jehož naplnění
má sledovat i stavební úřad, nelze přistoupit na argumentaci, že při doložení nadlimitního stavu hlukové
zátěže v daném území, lze do tohoto území jako přípustné umístit další objekty, které tento stávající stav,
byť jen nevýrazně zhorší, navíc za situace, kdy případné povolení stavby není provázáno s žádnými
podmiňujícími opatřeními, které by alespoň výhledově garantovaly k datu zhotovení stavby či uvedení do
provozu snížení stávajícího daného nadlimitního stavu hluku pod stanovené limity a dosažení žádoucího,
právními předpisy stanoveného stavu".
Soud též připomíná, že stavební úřad je povinen při umisťování stavby zajistit respektování požadavků na
ochranu před nepříznivými účinky hluku, i když „zjištěné hodnoty, pokud jde o účinky samotné stavby
jako takové sice jednotlivě, samy o sobě nevykazují nadlimitní či nepřípustné hodnoty, ale stavbu je
navrhováno umístit do území, které je již za stávajícího stavu nadlimitně zatíženo ".
Obdobně je judikováno v rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2011, č. j. 10 Ca 61/2009125.
Argumentaci rozsudku citovaného výše potvrdil i Nejvyšší správní soud, když ve vztahu (k tam
projednávané věci) uvedl (viz www.nssoud.cz, ,,Podmínky stavebního práva platí i pro zahraniční
společnosti"): ,, Do území nadlimitně zatíženého hlukem a imisemi ... nelze bez dalšího umísťovat stavby
..., které sice každá jednotlivě nepřitíží svým provozem dotčenému území nijak výrazně, ale v součtu
jednotlivých případů znamenají postupné a významné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v
území. Tento výklad zamezuje „salámové“ metodě dalšího zatěžování území. “!
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Uvedeným je potvrzeno, že není rozhodné, jak vysoký (či nízký) bude přírůstek hlukové zátěže v
souvislosti s umisťovanou stavbou, rozhodné totiž je, že se o nárůst bude jednat, což je však v území již
nadlimitně zatíženém nepřípustné. S argumentací nevýznamnosti či nehodnotitelnosti přírůstku hlukové
zátěže by totiž bylo možno umisťovat v území další a další stavby, které by však v souhrnu navýšily
hlukovou zátěž významně.
Podstatné tedy je, že se v daném případě jedná o místo již nadlimitně zatížené, a tedy umístění nové
stavby, která je novým cílem dopravy a která tak (byť třeba i nikoli významně či „hodnotitelně") stávající
stav ještě zhorší, je již nepřípustné.
Jestliže jsou tedy v území překročeny limity pro hluk, nemůže být umístění stavby, která je novým cílem
dopravy a tento stav ještě (byt' třeba nikoli významně) zhorší, přípustné.
Není přitom též rozhodné, že u jednotek v navrhované stavbě budou dodrženy hlukové limity,
neboť to nic nemění na tom, že dojde ke zhoršení již nyní nadlimitního stavu a dojde ke
zhoršení hlukové situace všude tam, kde dojde k nárůstu dopravy vyvolané daným záměrem.
Vzhledem k tomu, že umístěním stavby jsou nepřípustně narušeny zájmy chráněné stavebním zákonem a
dalšími právními předpisy (ochrana před hlukem), nemůže stavební úřad stavbu umístit. Výše uvedené
působí též rozpor stavby s čl. 4 odst. 1, čl. 13 odst. 3 a čl. 22 odst. 1 vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 a§
20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Nejsou tedy splněny nejvýše přípustné limitv pro hluk dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a
stavbu nelze - s ohledem na požadavky tohoto i výše uvedených právních předpisů - umístit.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
S ohledem na skutečnost, že se jedná v podstatě o zpochybnění závazného stanoviska Hygienické stanice
hl.m. Prahy, požádal stavební úřad o součinnost tohoto dotčeného orgánu. Na základě této součinnosti
mohl stavební úřad vyhodnootit následující: V předložené akustické studii jsou popsány modelové stavy,
ke kterým může po realizaci záměru dojít. Při hodnocení, zda je možné záměr umístit, se mimo jiné
hodnotí, zda vlivem realizace stavby nedojde u stávající zástavby k překročení hygienických limitů nebo
ke zhoršení již nadlimitních hodnot v daném území. Po zhodnocení předložených podkladů lze
konstatovat, že se nelze ztotožnit s námitkou, že se akustická situace vlivem realizace záměru zhorší.
Z akustické studie je zřejmé, že ve výhledovém stavu (rok 2023) nedojde u stávající chráněné zástavby ke
zhoršení akustické zátěže, a to ani v jednom z případů (po započítání pouze silniční dopravy na
pozemních komunikacích, ani z provozu veškeré dopravy). V některých výpočtových bodech naopak
dochází i ke snížení hodnot ekvivalentích hladin akustického tlaku, které je způsobeno stíněním nových
hmot objektů.
Námitka č. 4
Není prokázán nejen soulad stavby s požadavky na ochranu před hlukem, ale ani soulad
stavby s požadavky na ochranu ovzduší.
Jak z hlediska hluku, tak z hlediska ochrany ovzduší je nutno uvést, že ulice Modřanská je místo s
nadměrnou automobilovou dopravou, neboť plní funkci páteřní komunikace spojující v zásadě celou
navazující jižní část Prahy s centrem a městským okruhem.
Jak vyplývá ve vztahu k problematice ochrany ovzduší z podkladů pro rozhodnutí (rozptylová
studie), v místě je minimálně ve vztahu k benzo(a)pyrenu a částicím PM10 překročen limit stanovený
právními předpisy, tj. i z hlediska znečištění ovzduší se jedná o místo již nadlimitně zatížené, tj. o
místo, kde je již překročena únosná míra jeho zatížení. Umístění stavby, která je novým velkým
cílem dopravy a zdrojem znečištění ovzduší, nemůže již být v této lokalitě přípustné.
Spolky Přátelské Lysiny a Bydlení v Hodkovičkách zpracovaly vlastní pasportizaci developerských
záměrů podél komunikace Modřanská a navazující ulice Komořanská. Z pasportizace vyplývá, že v
daném prostoru vzniklo nebo by mělo perspektivně vzniknout více než 5053 nových bytů. Z toho
2745 bytů připadá na oblast podél ulice Modřanská (MČ Praha 4 + MČ Praha 12) a 2308 bytů na
oblast podél ulice Komořanská (MČ Praha 12). Při konzervativním odhadu průměrné obložnosti
bytového fondu ve výši 2,2 osoby na bytovou jednotku to znamená, že se do území v linii komunikací
str. 38

Č.j. P4/132529/18/OST/FATU

Modřanská a Komořanská potenciálně přistěhuje více než 11.100 nových obyvatel (podrobněji viz
Příloha č. 2 Pasportizace developerských záměrů podél ulice Modřanská a Komořanská). To povede k
dalšímu navýšení dopravních intenzit v komunikaci Modřanská a s tím souvisejícímu zvýšení zátěže
hlukem a emisemi škodlivých látek. K tomu je nutné připočítat negativní dopady, které bude mít
realizace přímého napojení komunikace Komořanská na Pražský okruh (Komunikační propojení MČ
Praha 12 s Pražským okruhem, stavbou SOKP 513 - křižovatka s SOKP Komořany, stavba č. 8560).
To, co bylo uvedeno výše ve vztahu ke hlukové zátěži, tedy platí obdobně i ve vztahu k posouzení
stavby ve vztahu ke znečištění ovzduší.
Ve vztahu k tomuto odkazuji zejména na to, co již bylo uvedeno ohledně nepřípustnosti umísťování
nových zdrojů znečištění a nových velkých cílů dopravy do území již nadlimitně zatíženého výše v
námitce týkající se hluku, včetně judikatury tam citované.
V řízení nebyl prokázán soulad stavby s čl. 4 odst. 1, čl. 13 odst. 3 a čl. 22 odst. 1 yyhláškv hl.
m. Prahy č. 26/1999 a § 20 odst. 1 vvhlášky č. 501/2006 Sb. z hlediska ochrany ovzduší astavbu
tedy nelze umístit.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Z hlediska hluku je vyhodnocení uvedeno u předchozí námitky. Co se týče vlivu stavby na ovzduší, touto
problematikou se v dokladové části podrobně zabývá přiložená Rozptylová studie. Z ní vyplývá, že s
výjimkou benzo-a-pyrenu jsou i po realizaci záměru plněny zákonem stanovené limity, což potvrdily
dotčené orgány státní správy ve svých stanoviscích.
Problematické je hodnocení imisního příspěvku k průměrným ročním koncentracím benzo-a-pyrenu a
k maximálním denním koncentracím PM10 vzhledem k tomu, že v imisním pozadí jsou tyto limity
překračovány. Z Rozptylové studie vyplývá, že se v případě imisí maximálních krátkodobých koncentrací
počítá výpočtový model maximální možné hodnoty pro situaci, kdy teoreticky může nastat souhra
okolností nejméně příznivé rozptylové situace a nejméně příznivého směru větru při současné maximální
možné emisi v roce. Výsledkem jsou pak teoretická maxima, která nemusejí během roku ani nastat.
Hodnoty imisních příspěvků ke krátkodobým maximálním koncentracím z provozu záměru
k maximálním denním koncentracím PM10 se však pohybují na nevýznamné úrovni desetin mikrogramu
a lze je tak označit za přijatelné. V této souvislosti je možné připomenout, že se v současné době na
zájmovém pozemku nevyskytuje žádná stromová ani keřová vegetace. V rámci realizace posuzovaného
záměru dojde k výsadbě této zeleně, která mj. bude plnit funkci izolační, tj. bude docházet ke kaptaci
částic polétavého prachu zejména na listových plochách stromů a keřů. Dále i zpevněné plochy v okolí
navrhovaných bytových domů budou na rozdíl od stávajícího stavu standardně čištěny, čímž bude
omezena resuspenze částic. Imisní příspěvky k maximálním denním koncentracím částic PM10 na úrovni
desetin mikrogramu lze obecně označit za nevýznamné bez ohledu na hodnoty imisního pozadí, hodnoty
imisních příspěvků ke krátkodobým maximům nelze jednoduše sčítat s hodnotami imisního pozadí.
Imisní příspěvek posuzovaného záměru k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu se pohybuje
na řádové úrovni pikogramů. Jedná se o imisní příspěvek pod úrovní jednoho procenta limitu. Vzhledem
k tomu, že mez detekce imisních měření prováděných na imisních stanicích činí 40 pg/m3, jsou změny na
úrovni pikogramů nedetekovatelné. V §12 odst. 1 zákona č.201/2012 Sb. O ochraně ovzduší je navíc
uvedeno, že v případě znečišťujícíh látek, mezi které patří i benzo-a-pyren, nejsou imisní limity při
posuzování závazné, pouze se k úrovním znečištění přihlíží. Takto bylo postupováno i v daném případě.
Námitka č. 5
Není prokázán soulad stavby s územně plánovací dokumentací ve vztahu ke splnění územním
plánem stanoveného koeficientu zeleně. Výpočet splnění koeficientu zeleně pro plochu SV-G
vykazuje tyto vady:
do výměry zeleně na rostlém terénu (4.836 m2 ) jsou započítány i výměry mlatových ploch (Mrt),
ačkoli se o zeleň nejedná,
není zřejmé, jak bude dosaženo ve výkresu výpočtu koeficientu zeleně deklarované délky popínavé
zeleně 246 m - na pohledech nejsou místa pro popínavou zeleň v takovém rozsahu vyznačena, některé
domy jsou navíc částečně „na nohách", tj. bez možnosti v této části realizovat deklarovanou popínavou
zeleň.
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Je nutno doložit řádný a přezkoumatelný výpočet splnění požadavku vyplývajícího z koeficientu
zeleně tak, aby bylo možno přezkoumat, zda je stavba navržena v souladu s územně plánovací
dokumentací.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Stavebník na základě této námitky, která byla projednávána na ústním jednání, upravil projektovou
dokumentaci a doložil nový výpočet koeficientu zeleně, který prokázal, že po odečtení mlatových ploch je
plněn s rezervou. Z předloženého výkresu je rovněž zřejmé, že navrhované umístění popínavé zeleně je
navrženo v souladu s platným územním plánem a v rozsahu přípustném. Popínavá zeleň je navržena vždy
v místech s možností opory a její “umístění” je realizovatelné.
Námitka č. 6
Ve vztahu k požadavku čl. 8 odst. 2 vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, pro danou stavbu, uvádím
následující:
Minimální odstupové vzdálenosti podle výše uvedeného ustanovení nejsou splněny nejen v
případech, pro které je žádáno o výjimku, ale i v jiných případech.
Např. vzdálenost domu Dl a D2 (měřeno od balkonů domu Dl) je 22 m, avšak výška stěny
domu D2 přesahuje 22 m.
Není přitom rozhodné, že objekty tvoří jeden celek (jsou spojeny suterénem), neboť dle § 2 odst. 3
stavebního zákona se stavbou rozumí i její část, tj. uvedené odstupy musí být splněny i ve vztahu k
jednotlivým sekcím (objektům) jedné stavby.
Ve vztahu k žádosti o udělení výjimky pro odstup mezi bytovými domy AB a D (odstup je 20,75 m
místo požadované vzdálenosti 22,41 m) a mezi bytovými domy AB a C (odstup stavby je 21,4 m
místo požadované vzdálenosti 23,99 m), uvádím, že dle § 169 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. lze
výjimku z obecných požadavků na výstavbu v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze
z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky
výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a
sousední pozemky nebo stavby; řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu
sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.
Z uvedeného vyplývá, že udělit výjimku z ustanovení týkajícího se umisťování staveb, z něhož výjimku
udělit lze, je možno pouze při splnění dvou podmínek:
a) musí se jednat o odůvodnění případ, tj. pro udělení výjimky musí být dán nějaký důvod,
b) nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti, ochrany zdraví a života osob a sousedních pozemků nebo staveb;
řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na
využívání území.
Lze důvodně namítnout, že pro udělení výjimky z ustanovení vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 pro danou
stavbu není v tomto případě dán žádný důvod. Jak již je uvedeno výše, pro udělení výjimky z ustanovení
této vyhlášky musí existovat nějaký relevantní důvod; ten však v tomto případě není dán. V daném
případě se jedná o novostavby a není důvodu, aby jejich umístění bylo navrhováno již od počátku
tak, aby neodpovídalo ustanovením předmětné vyhlášky. V daném případě není dán a ani
prokázán relevantní důvod, proč by stavba měla být realizována v rozporu s ustanoveními
vyhlášky.
Připomínám, že dle § 169 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (i dle čl. 63 vyhlášky hl. m. Prahy č.
26/1999) je možno vydat výjimku pouze v odůvodněných případech, tj. k výjimečnému řešení
musí být dán nějaký relevantní důvod - ten zde však chybí. Tuto podmínku nelze zaměnit s
podmínkou přípustnosti výjimky s ohledem na zájmy chráněné příslušnou vyhláškou a její
účel - tato podmínka musí být samozřejmě též naplněna, avšak primárně se je nutno zabývat,
zda je vůbec pro to, aby bylo možno o výjimce uvažovat, dán nějaký důvod.
Jestliže zde tedy absentuje skutečně relevantní důvod, proč je stavba navržena tak, že
požadavkům právního předpisu neodpovídá, potom toto je důvodem pro zamítnutí žádosti bez
toho, aniž by bylo vůbec posuzováno, zda má být výjimka udělena či nikoli. Připomínám, že
relevantním důvodem pro udělení výjimky nemůže být skutečnost, že stavebník hodlá
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realizovat větší či hustší zástavbu, než odpovídá požadavkům právního předpisu a místním
podmínkám.
Je nutno konstatovat, že na daném místě lze nepochybně realizovat stavbu, která bude v souladu s
požadavky vyhlášky. Pokud je to možné, není důvodu pro udělení výjimky.
Výjimka, která je zde požadována, potvrzuje, že stavba je navržena v rozporu s požadavky
právního předpisu a v rozporu s veřejnými zájmy jím chráněnými. Není důvodu, proč poměry v
území uvést realizací dané stavby do nesouladu s obecnými požadavky na výstavbu a je vadou
stavby, že byla navržena v rozporu s nimi.
V daném případě není splněna ani podmínka pro udělení výjimky, že nesmí dojít k ohrožení
bezpečnosti, ochrany zdraví a života osob a sousedních pozemků a staveb a že řešením podle
povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.
Je třeba připomenout, že účelem ustanovení, z něhož je výjimka žádána, je zajištění, aby území
nebylo „přehuštěno", tj. aby vzdálenosti mezi stavbami byly dostatečné, odpovídající požadavkům
příkladmo uvedeným v odst. 1 čl. 8 uvedené vyhlášky.
Je navíc v možnosti nerušeného užívání sousedních nemovitostí a v jejich ceně nepochybně rozdíl, když
sousedí se stavbami zachovávajícími hodnotu a kvalitu daného prostředí nebo když sousedí se stavbami,
které naopak nerespektují možnosti a limity využití daného území, a to způsobem, který je rozporný s
požadavky právního předpisu. Proto se i rozhodnutí o výjimce přímo dotýká vlastnických práv vlastníků
sousedních nemovitostí.
Vzhledem k výše uvedenému výjimku nelze ve vztahu k domům, k nimž se o výjimku žádá, ani k
domům jiným, povolit.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
V odůvodnění rozhodnutí je podrobněji rozepsán soulad s č.8 odst. 2 vyhlášky OTPP. Pro úplnost k
výše uvedenému uvádíme. Odůvodnění žádosti o povolení výjimky z odstupových vzdáleností staveb
bylo podrobně uvedeno v samotné žádosti stavebníka. Stěna domu AB je dle architektonickokontrukčního řešení členěná na několik částí, přičemž její nejvyšší část se nenachází v protilehlém
směru k domu D (sekce D1). V přímém protilehlém směru má dům AB sníženou výšku v části stěny a ta
vzájemný odstup staveb splňuje. Nejkratší vzdálenost mezi vnějšími povrchy obvodových stěn a
předsazenými částmi stavby domu AB (sekce B) a domu D (sekce D1) činí 20,75m. Přičemž výška
protilehlé stěny je u domu AB ve své nejvyšší části (sekce A2) 22,41m. Povolením výjimky tak
nedochází ke zhoršení vyhláškou sledovaných parametrů nad míru únosnou a to zejména s ohledem na
požadavky denního osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení, dále hygienické, požární
ochrany, bezpečnosti a umožnění údržby staveb a užívání prostoru mezi stavbami. Výška protilehlé
stěny domu C, která určuje vzájemný odstup obou staveb, zasahuje do předsazené části vjezdu do domu
AB. Tato část je technickým zázemím domu, nikoliv stěnou s okny obytných místností. Nejkratší
vzdálenost mezi vnějšími povrchy obvodových stěn a předsazenými částmi stavby domu AB (sekce A1) a
domu C (sekce C1) činí 21,4m (vzdálenost mezi předsazeným objektem vjezdu do domu AB a domem C
(sekce C1). Přičemž výška protilehlé stěny domu C je 23,99m a zasahuje do předsazené části vjezdu do
domu AB, který je v podzemním podlaží. Povolením výjimky tak nedochází ke zhoršení vyhláškou
sledovaných parametrů nad míru únosnou a to zejména s ohledem na požadavky denního osvětlení a
oslunění a na zachování pohody bydlení, dále hygienické, požární ochrany, bezpečnosti a umožnění
údržby staveb a užívání prostoru mezi stavbami.Povolením obou výjimek nedojde k narušení
charakteru navrhované zástavby, nebudou sníženy uživatelské podmínky budoucích vlastníků
respektive nájemníků, pohoda bydlení a zdravého životního prostředí. Povolením výjimek se neohrozí
bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými
technickými požadavky na stavby bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.
Námitka, že obdobně není dodržena odstupová vzdálenost mezi sekcemi D1 a D2, neboť se nejedná o
jednu stavbu, ale dvě, není důvodná. Předmětná stavba bytového domu D je jednou stavbou složenou
ze dvou sekcí (částí) se společným podzemním podlažím. Protože jsou její části vzájemně propojené,
jedná se o jednu stavbu bytového domu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavby dvou bytových
domů, ale o stavbu jednoho bytového domu, odstupové vzdálenosti se neposuzují, neboť ty se dle čl.
str. 41

Č.j. P4/132529/18/OST/FATU

8 OTPP posuzují pouze mezi stavbami bytových domů, nikoliv mezi jejich jednotlivými částmi.
Námitka č. 7
V řízení není předložen nezbytný podklad dle zákona č. 100/2001 Sb. týkající se posouzení vlivů
této stavby na životní prostředí, tj. buď závěr zjišťovacího řízení, že záměr nebude posuzován dle
tohoto zákona, nebo závazné stanovisko vydané dle tohoto zákona.
Dle bodu 108 přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. podléhají zjišťovacímu řízení i záměry rozvoje měst s
rozlohou záměru nad 5 ha.
Je třeba připomenout, že v daném případě je záměrem nejen výstavba těch bytových domů (jejich sekcí),
které jsou uvedeny v dokumentaci (Al, A2, B, Cl, C2, Dl, D2, El a E2), ale záměrem je zde realizace
obytného souboru čítající i další bytové domy. To vyplývá z usnesení Rady městské části Praha 4 ze dne
14. 6. 2016 č. 12R-623/2016, které bylo vydáno ve vztahu k danému záměru (obytný soubor Hodkovičky
Nad Řekou), resp. k I. etapě tohoto záměru, přičemž v tomto usnesení se pod bodem 1. výslovně požaduje,
aby obě etapy (t j. I. i další etapa) byly společně posuzovánv v procesu EIA. Dále toto vyplývá ze smlouvy
mezi Městskou částí Praha 4 a Verano Real k.s., resp. z její přílohy, na níž je celý záměr vyznačen, viz
Příloha č. 1 Zastavovací situace (I+ II. etapa).
Dále toto vyplývá ze smlouvy mezi Městskou částí Praha 4 a Verano Real k.s., resp. z její přílohy, na níž
je celý záměr vyznačen (dostupné zde: http//www.praha4.cz/k-uzavreni-Smlouvy-o-rozvoji-uzemiHodkovicky-se-spolecnosti-VERANO-REAL-k-s-Havlickova-1030-1-11-00-Praha-1-Nove-mesto-IC04663276.html).
V řízení bylo sice doloženo vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, ze dne 17.1.
2018 (bod 7.), že záměr není předmětem posuzování dle§ 4 zákona č. 100/2001 Sb., avšak tento závěr
nemůže obstát, neboť předmětem daného sdělení nebyl celý záměr (tj. jak nyní umisťovaná část tak i další
části tohoto záměru), ale jen jeho (nyní umisťovaná) část. Proto také nemohl Magistrát hl. m. Prahy v
úplnosti a komplexně zhodnotit daný záměr z hlediska nezbytnosti jeho posouzení ve zjišťovacím řízení,
a tedy závěr jeho vyjádření, že záměr nevyžaduje posouzení ve zjišťovacím řízení, není učiněn na základě
zjištěného stavu věci tak, jak přikazuje zákon.
Uvedené platí i ohledně sdělení vydaného Magistrátem hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, dne
21.9.2016 pod č. j. MHMP 1638275/2016/EIA/3440P/Žá, které též opominulo, že nyní umisťované
stavby jsou součástí většího záměru, který naplňuje limitní hodnoty dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001
Sb.
Tím, že příslušný orgán posuzoval jen část daného záměru, nikoli celý záměr, a tím i mylně
posuzoval daný záměr jako podlimitní, došlo k porušení § 1, § 5 odst. 2 a § 6 zákona č.
100/2001 Sb., jakož i k porušení § 2 odst. 1 a 4 a § 3 zákona č. 500/2004 Sb.
Je třeba připomenout, že dle § 5 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. se u dlouhodobého záměru jeho
jednotlivé etapy posuzují sice samostatně, ale zároveň v kontextu vlivů záměru jako celku - z tohoto je
zřejmé, předmětem oznámení musí být celý záměr (nikoli např. jen jeho jednotlivá etapa). Uvedené
ustanovení nebylo zde přitom naplněno, neboť posuzovaná část záměru nebyla posouzena v kontextu
celku.
Připomínám též, že dle hrubých výpočtů zahrnuje celkově daný záměr území přesahující 67.000 m 2.
Připomínám též, že dle hrubých výpočtů zahrnuje celkově daný záměr území přesahující 60.000 m 2.
Na doplnění uvádíme, že v oznámení developera a následně i ve stanovisku odboru ochrany prostředí
MHMP z 21.9.2016 byla plocha řešeného území stanovena na 51.499 m2. Dne 14. 12. 2016 pak
MHMP vydal opravné usnesení, kterým plochu řešeného území snížil na 42.815 m2, tj. pod úroveň,
kdy záměr podléhá minimálně zjišťovacímu řízení (a to jako záměr rozvoje měst s rozlohou nad pět
hektarů, neboť jde o záměr urbanizace dosud neurbanizovaného, nevyužívaného území). Ke snížení
plochy řešeného území přitom došlo následně poté, kdy se spolek Bydlení v Hodkovičkách odvolal
proti stanovisku odboru ochrany prostředí MHMP vydaného dne 21. 9. 2016.
Z vizualizace záměru, které developer předložil v listopadu 2016 veřejnosti a na jednáních Komise
územního rozvoje MČ Praha 4, stejně tak z mapy, jež je součástí smlouvy o rozvoji území uzavřené
mezi MČ Praha 4 a developerem (Příloha č. 1 Zastavovací situace (I+ II. etapa)), přitom vyplývá, že
celková výměra pozemků pro obě etapy činí zhruba 60.000 m2. To je více než limitních 50.000 m2. Z
tohoto důvodu mělo být nařízeno minimálně zjišťovací řízení.
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Bez doložení dokladu dle zákona č. 100/2001 Sb. nelze vydat územní rozhodnutí pro daný
záměr.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Stavební úřad požádal s ohledem na tuto námitku o součinnost Odboru ochrany prostředí MHMP. Ze
sdělení (č.j. MHMP 1497921/2018 ze dne 20.9.2018) odboru ochrany prostředí MHMP (dále jen “OCP
MHMP”) vyplývá, že mu není známa žádná konkrétní podoba další etapy záměru uváděné v námitce. Z
dokumentace předložené OCP MHMP vyplývá, že intenzita automobilové dopravy a její vlivy byly
hodnoceny s hledem i na předpokládaný další rozvoj na pozemcích stavebníka, a to v maximálních
kapacitách stanovených platným územním plánem. S ohledem na to, že při posuzování bylo uvažováno s
maximálním možným využitím navazujících pozemků, není možné, aby stavebník v případných dalších
záměrech dopravní zátěž překročil. OCP MHMP rovněž potvrdil, že z grafické přílohy oznámení
podlimitního záměru je zřejmé, že co se týká plochy záměru, jedná se jednoznačně o podlimitní záměr,
neboť tato plocha nedosahuje rozlohy 5 ha.
Součástí spisu je rovněž usnesení OCP MHMP ze dne 14.12.2016, kterým bylo rozhodnuto o společném
podnětu spolků (Spolek pro bydlení v Hodkovičkách a Přáteslké Lysiny), kterým bylo napadeno sdělení
OCP MHMP č.j. MHMP 1638275/2016/EIA/344OP/Žá ze dne 21.9.2016, jímž bylo sděleno, že
předmětný záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení. Tímto usnesením bylo potvrzeno, že po přezkoumání věci
trvá závěr OCP MHMP, že se jedná o podlimitní záměr.
Touto námitkou se již v minulosti zabývalo i Ministerstvo životního prostředí, na které se obrátil Spolek
Bydlení v Hodkovičkách. Ministerstvo na tuto věc reagovalo v tom smyslu, že daný úřad musí posoudit
záměr v takové podobě, v jaké mu je předložen oznamovatelem. V případě jakékoliv navazující etapy bude
tato etapa posuzována samostatně, nicméně bude nezbytné vyhodnotit synergické a kumulativní vlivy
všech souvisejících záměrů. V daném případě bylo tedy postupováno v souladu s tímto konstatováním,
neboť byly v podkladových studiích vyhodnoceny všechny kumulativní vlivy z nezastavěných ploch
bezprostředně sousedících s předmětným záměrem stavebníka, a to v maximálních kapacitách
stanovených platným územním plánem. S ohledem na výše uvedené důvody a s ohledem na předložené
sdělení OCP MHMP č.j. MHMP 1638275/2016//EIA/3440P/Žá ze dne 21.9.2016 ve znění jeho změny č.j.
MHMP 2223304/2016//OCP-V-505/Bor/U-99 ze dne 14.12.2016 není námitce vyhověno.
Námitka č. 8
Stavba nesplňuje požadavky právních předpisů na nakládání s odpady.
Podle § 50 odst. 3 vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 musí být v domě vymezeny prostory pro zařízení
na shromažďování komunálního odpadu.
V rozporu s tímto nejsou tyto prostory v domech vymezeny - jsou navrženy u chodníků, ačkoli toto
řešení lze zvolit jen tam, kde nelze vymezit dané prostory v domě, a to zde u těchto novostaveb jistě
lze. Mimo dům může být místo pro odpad situováno pouze za předpokladu, že toto nelze vymezit v
domě. Zde se jedná o rozměrné novostavby, u nichž není důvodu, proč by tyto prostory nemohly být
vymezeny přímo v domech; jelikož tomu tak není, uvedené ustanovení vyhlášky není splněno.
Stavba je navržena v rozporu s čl. 50 vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
V čl. 50 odst.3 je uvedeno, že každý bytový dům musí mít zabezpečenu funkci shromažďování
komunálního odpadu, utříděného podle druhů. Pokud v domě nelze vymezit prostor pro vlastní zařízení
na shromažďování komunálního odpadu, musí být v přiměřené vzdálenosti mimo dům vymezena plocha
pro umístění sběrných nádob na komunální odpad s napojením na pozemní komunikaci.
V bytovém domě E je stanoviště komunálního odpadu navrženo v 1.PP domu, neboť jej lze řešit jako
přístupné z fasády přiléhající k chodníku, a rovněž zde bylo možné jej takto řešit v návaznosti na
navazující niveletu komunikace bez překonání překážek. V bytových domech AB, C a D, není toto řešení
možné. V rámci žádného podlaží nelze zajistit vývoz kontejnerů přes společné prostory a garáže, ani by
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nebylo možné do dostatečné vzdálenosti zajistit příjezd sběrných vozů. Není tak možné případným
umístěním nádob v těchto domech zajistit splnění požadavku daného § 6 vyhlášky č.5/2007 Sb. hl. m.
Prahy v platném znění, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl.m. Prahy a systém nakládání se stavebním
odpadem (vyhláška o odpadech), tedy, aby bylo přistavení těchto nádob zajištěno do vzdálenosti 15 m od
kraje pozemní komunikace. Z tohoto důvodu jsou u domů AB, C a D v souladu s touto vyhláškou plochy
pro umístění sběrných nádob navrženy v exteriéru v přímé návaznosti na komunikaci. Stanoviště jsou
umístěna vždy v docházkové vzdálenosti od vchodu daného domu (cca 100m). Odvoz tříděného odpadu je
standardně zajišťován hl.m. Prahou a tudíž je jeho stanoviště umístěno při komunikaci K1 v blízkosti
výjezdu z areálu na pozemku, který bude v budoucnu předán do vlastnictví hl. m. Prahy.
Námitka č. 9
Předložená dokumentace je nedostatečná v oblasti požárně bezpečnostního řešení.
V situaci ani ve výkrese požárně bezpečnostního řešení nejsou vyznačeny nástupní plochy pro
požární techniku (jsou uvedeny v legendě, nikoli však ve výkrese). Dle bodu C.3 písm. o) přílohy č. 1
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. má přitom koordinační situační výkres obsahovat mj. i nástupní plochy
pro požární techniku.
Bez úplné situace stavební úřad ani nemůže rozhodnout na základě z jiš těného stavu věci (§ 3 správního
řádu).
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Z předložené pojektové dokumentace lze ověřitl, že z Požárně bezpečnostního řešení, resp. jeho textové
části vyplývá, že nástupní plochy nejsou požadovány, protože požární zásah je veden zásahovými cestami
přímo v objektech. V situaci Požárně bezpečnostního řešení stavby pod legendou je poznámka, která
hovoří o tom, že na výkrese nejsou obsaženy všechny značky, které uvádí legenda.
Námitka č. 10
Stavba není v souladu s územně plánovací dokumentací ani ohledně jím stanoveného funkčního
využití. Z hlediska funkčního využití se jedná o stavbu přípustnou v daném území jen výjimečně (z
důvodu převahy bytové funkce více než 60 %), avšak požadavky pro umístění takovéto stavby
nejsou splněny.
V případě umístění výjimečně přípustné stavby je nutno s ohledem na ochranu veřejných zájmů
a s ohledem na povahu území posoudit, zda v daném konkrétním případě je s ohledem na její
výjimečnou přípustnost umístění takové stavby možné či nikoli (jinak by stupňování
přípustnosti staveb postrádalo jakéhokoli smyslu). Jinými slovy, je nutno se zabývat tím, v čem
zájem na umístění této stavby převažuje nad zájmem na využití území dle funkčního využití a
toto následně přesvědčivě a přezkoumatelně zdůvodnit.
Jak vyplývá z rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2010, č. j. 7 Ca 107/2007, ,,pro
výjimečnou přípustnost je rozhodný zejména veřejný zájem, tedy zda stavba je ve veřejném
zájmu (jakkoli je investorem soukromý subjekt), případně zda soukromý zájem převažuje nad
veřejným (určený funkčním využitím)".
V této souvislosti uvádíme, že v rámci projednávání změny územního plánu č. Z 1497/07
(oblast Hodkovičky - V Náklích) vydala Hygienické stanice Hl. města Prahy stanovisko, ve
kterém uvádí:
„ Se změnou nesouhlasí Hygienická stanice Hl. města Prahy - Nelze souhlasit. Plocha je ovlivněna
hlukem ze Strakonické ul. a Modřanské, z tramvajové a železniční trati. Lokalita bude dále ovlivněna
komunikačním propojením Městské části P12 s Pražským okruhem, stavbou 513 (KOMOKO).
Lokalita není vhodná k obytné výstavbě z důvodu zvýšených zdravotních rizik. Své stanovisko HSHMP
opíral o: §§ 34, 77 zák.č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v pl.zn. a § 11 a příl.3
k nařízení
vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v pl. zn. "
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V paralelně pořizované změně územního plánu č. Z 1309/06 – byla pak na požadavek HSHMP část
plochy OV-G změněna na plochu SV-G, viz. Příloha č.4 Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu
změny ÚP SÚ HMP č. Z 1309/06 a Příloha č.5 Odůvodnění změny Z 1309/06.
Na doplnění uvádíme, že podle statistik Technické zprávy komunikací a.s. se v roce 2010, tj. v
době projednávání změny územního plánu č. Z 1497/07, průměrná denní intenzita automobilové
dopravy v ulici Modřanská (úsek Československého exilu-Pikovická) pohybovala okolo 26.940
motorových vozidel v obou směrech. V roce 2017 to už bylo 32.835 vozidel, tj. o 21 % více než
v roce 2010. Stav naplnění platného územního plánu pak dokonce počítá s tím, že denní
intenzita automobilové dopravy v uvedeném úseku komunikace Modřanská vzroste na 38.200
vozů, tj. o dalších 16 procent. V žádném případě proto nelze očekávat, že by se jak hluková
zátěž, tak i imise škodlivých látek z automobilové dopravy, měly v dalších letech snižovat, ba
právě naopak.
Je proto logické, že většině pozemků bývalých skleníků Hodkovičky byla změnou územního plánu č. Z
1497/07 a Z 1309/06 transformována na plochy nikoliv čistě obytné, ale plochy se smíšeným
využitím. Tuto skutečnost záměr „Hodkovičky Nad řekou" nerespektuje.
Z odůvodnění změny územního plánu č. Z 1497/07 dále vybíráme: ,,Požadovaná změna je sice
rozsáhlým zásahem do funkčních struktur města v dané lokalitě, avšak zdařile vytváří podmínky pro
strukturální proměnu ve prospěch polyfunkčnosti. Dochází k výraznému uplatnění urbanistické studie v
procesu postupného zkvalitňování podmínek pro ochranu přírodního prostředí a tvorbu kvalitního
městského prostředí na území kompaktního města s důrazem na systémové řešení. V koncepci se využívají
přirozené vlastnosti území a dochází k významnému posílení funkčních složek bydlení, sportu a oddechu.
Daná lokalita je pro novou obytnou i administrativní výstavbu vhodná z důvodu dobrého dopravního
napojení, ale i vzhledem k blízkým nezastavěným přírodním plochám". Z tohoto zdůvodnění vyplývá
důraz na polyfunkčnost celého transformovaného území. Záměr „Hodkovičky Nad řekou" tuto
polyfunkčnost nerespektuje.
Záměr „Hodkovičky Nad řekou" neobsahuje adekvátní občanskou vybavenost. Absentující
navrženou občanskou vybavenost nelze přitom nahradit odkazem na to, že tato vybavenost je na
jiných místech v této či sousední městské části (jak je uváděno v dokumentaci), neboť územní plán
ji vymezuje právě v daném místě tak, aby toto území bylo funkční a obyvatelé daného komplexu nebyli
nuceni za občanskou vybaveností jezdit do jiných míst a čtvrtí.
S ohledem na již probíhající nebo plánovanou mohutnou novou zástavbu v území Hodkoviček
a Modřan (viz Příloha č. 2 Pasportizace developerských záměrů v území podél ulic Modřanská a
Komořanská, Praha 4 a Praha 12) vzniká v oblasti deficit přinejmenším v případě ambulantní
zdravotnické péče a rovněž tak v oblasti předškolního vzdělávání.
Žadatel o územní rozhodnutí v Průvodní zprávě v kapitole A. 3. e) Údaje o souladu s územně plánovací
dokumentací uvádí: V dostupné vzdálenosti se nachází několik zdravotnických zařízení, která dostatečně
pokrývají potřeby obyvatel v dané oblasti, a není třeba jejich rozsah dále navyšovat. Medicínské centrum
Praha je od záměru vzdáleno jen cca 600 metrů a Poliklinika Modřany jen 2,5 km, což představuje 4 min
jízdy autem. S tímto paušálním hodnocením zdravotnických kapacit nelze v žádném případě souhlasit.
Pokud žadatel tvrdí, že kapacita zdravotnických zařízení je dostatečná musí to doložit jasným bilančním
výpočtem.
Na doplnění uvádíme, že žadatelem uváděné Medicínské centrum Praha s. r. o. je zařízením, které se
specializuje na velmi úzkých okruh zdravotnických služeb s úzkou vazbou na laboratorní rozbory
(imunologie, alergologie, genetika). Strukturou a rozsahem poskytovaných zdravotnických služeb proto
nemůže pokrýt poptávku po běžné ambulantní zdravotní péči. V případě Polikliniky Modřany je pak
obecně známo, že již dávno objemově nestačí pokrývat kapacitní nároky na zdravotní péči v jedné z
nejrychleji rostoucích částí Prahy. Budova je navíc v nevyhovujícím technickém stavu a bude
vyžadovat komplexní rekonstrukci. Již dnes je obtížné se na Poliklinice Modřany registrovat jako nový
pacient. S dokončovanou nebo plánovanou novou zástavbou u Sofijského náměstí, pod Modřanskou
roklí, v Tyršově čtvrti, v prostoru bývalého Modřanského cukrovaru, Belarie a v okolí bývalé Chirany
se bude deficit zdravotnických služeb v dané lokalitě dále prohlubovat.
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Záměr o velikosti „Hodkovičky Nad řekou" proto musí ve výrazně větším rozsahu
akcentovat také občanskou vybavenost, v tomto případě zdravotnické služby.
Předmětné území bude do budoucna čelit deficitu kapacit v oblasti předškolního
vzdělávání.
V roce 2016 uzavřely MČ Praha 4 a firma VERANO REAL k. s. (žadatel o územní rozhodnutí)
smlouvu o rozvoji území, ve které se developer zavázal, že již v rámci realizace I. etapy vybuduje
mateřskou školku pro celkem 72 dětí (smlouvu o rozvoji území schválila Rada MČ Praha 4 dne 30.11.
2016, a to svým usnesením č. 22R-1227/2016). Navzdory tomuto závazku žadatel předložil do
probíhajícího územního řízení dokumentaci, které s výstavbou mateřské školky nepočítá.
Na doplnění uvádíme, že v roce 2017 si MČ Praha 4 nechala zpracovat demografickou studii se
zaměřením na dopady do školství. Zpracovatel demografické studie dospěl pro lokalitu Hodkovičky +
Novodvorská k závěru, že v roce 2021 bude v lokalitě bydlet 424 dětí ve věku 3 - 5 let, tj. dětí s nárokem
na předškolní výchovu. To je o 76 dětí více, než je kapacita mateřských škol, které v této lokalitě v roce
2017 spravovala MČ Praha (348 dětí). Je ale nutné připomenout, že reálná poptávka po předškolním
vzdělávání a z toho vyplývající deficit bude v dalších letech výrazně vyšší, než jak to vyplývá z
demografické studie. Důvodem je skutečnost, že prognóza pracuje s predikcí nové bytové výstavby v
lokalitě Hodkovičky + Novodvorská MČ Praha 4, která ale zahrnuje pouze projekty ve výstavbě nebo ve
fázi řízení o umístění stavby, tj. nepracuje s celým potenciálem územního plánu.
Plocha záměru je podle platného územního plánu určena pro všeobecně smíšené využití a její zastavění
velkým a čistě bytovým komplexem s převažující bytovou funkcí, bez odpovídající občanské
vybavenosti je narušením cílů a úkolů územního plánování (§ 90 písm. a) a b) stavebního zákona),
vyjádřených v územním plánu hl. m. Prahy právě výjimečnou přípustností převahy určité funkce.
Dle našeho názoru není pro umístění stavby přípustné jen výjimečně dán z hlediska
veřejných zájmů žádný důvod a v navrhované podobě ji tedy nelze umístit. Stavba je
navržena v rozporu s územně plánovací dokumentací a nelze ji tak dle § 43 odst. 5 a § 90
písm. a) a b) zákona č.500/2004, Sb. umístit.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Jak už je uvedeno v části odůvodnění tohoto rozhodnutí, stavby hlavní, tedy bytové domy jsou
umisťovány ve funkční ploše SV. S výjimkou domu AB, kde jsou v 1.PP na úrovni parteru navrženy
obchodní jednotky, jsou domy C, D a E určeny výlučně k bydlení a jedná se tedy o monofunkční
stavby. Dle platného územního plánu ve znění jeho změny č. Z-2832/00, jejíž účinnost nastala od
13.10.2018, se tyto domy ve funkční ploše SV posuzují jako podmíněně přípustné, a to s ohledem na
to, že navrhovaným umístěním nedojde k znehodnocení ani ohrožení využitelnosti dotčených pozemků,
neboť předmětné pozemky jsou určeny pro zástavbu tímto způsobem využití a navržená zástavba zapadá
do řešeného území a plynule dotváří jeho charakter, jak je patrné také z informací shrnutých a
podchycených v ÚAP 2016. Navržená bytová zástavba navazuje na stávající zástavbu bydlení a zároveň
doplňuje škálu funkcí zastoupených v daném území, jak je patrno z výkresů 233 Bydlení a 330 Využití
území. V širším kontextu se jedná veskrze o rezidenční území, které je pomístně doplněno příslušnou
občanskou vybaveností. Podél ulice Modřanská směrem do centra města se nachází obchodně-logistický
areál. Tento areál se shodně jako navrhovaný záměr nachází ve funkční ploše SV, která ačkoliv
s rozdílnými kódy využití území tvoří jeden celek a navrhovaná bytová funkce právě doplňuje stávající
dominantní funkci, kterou jsou výše uvedené obchodně logistické plochy.
Pokud se týká zajištění služeb, lze konstatovat, že v blízkosti předmětného území, a dále i v oblasti
Modřan a Braníku jsou zajištěny veškeré služby, a to veřejné stravování, restaurace, kavárny, fitness,
opravna obuvi, kadeřnictví, veterinární zařízení, čerpací stanice, myčka aut, opravna vozidel.
V dostupné vzdálenosti se také nachází několik zdravotnických zařízení, která dostatečně pokrývají
potřeby obyvatelstva v dané oblasti, a není tedy třeba jejich rozsah dále navyšovat. Medicínské Centrum
Praha je od záměru vzdálené jen cca 600 m a Poliklinika Modřany jen 2,5 km, což představuje 4 min
jízdy autem.
V okolí je také velké množství sportovních zařízení - golfové hřiště, tenisové a badmintonové kurty,
hřiště pro beach volejbal, volejbal, florbal, fotbal, lanové centrum, skate park nebo veslování a proto
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ani tyto funkce není žádoucí dále rozšiřovat. Pozemky na hranici záměru ve vlastnictví stavebníka jsou
navíc samy určeny platným ÚPn pro sportovní využití, a proto bude případná poptávka tohoto
charakteru uspokojena přímo v těsném sousedství obytného souboru.
Stavební úřad se v rámci projednání tohoto řízení rovněž dotázal odboru školství ÚMČ Prahy 4 na
aktuální potřebu, resp. na deficit míst v předškolních zařízeních a dle vnitřního sdělení č.j.
P4/2018/OŠ/skore, ze kterého vyplývá, že předpokládaný počet 40 dětí, který by byl generován po
výstavbě záměru, lze pokrýt z kapacit mateřských škol jiných zřizovatelů, které se v dané lokalitě již
nacházejí.
Námitka č. 11
Odbor stavební - vodoprávní orgán MČ Praha 4 ve svém stanovisku ze dne 5. 3. 2018 požaduje,
aby dokumentace obsahovala opatření zajištění stavby v případě mimořádné situace - povodně. V
seznamu stanovisek dotčených orgánů v průvodní zprávě pak žadatel v levém sloupci uvádí, že v
technické zprávě v části B. 8 je popsán postup v případě povodně. Tento postup jsme ale v této
zprávě nikde nenašli a požadujeme jeho doplnění. Požadujeme rovněž, aby tento postup určoval to,
jakým způsobem bude v případě povodně manipulováno se zaparkovanými vozidly (budou
ponechána na svém místě nebo organizovaně vyparkována na předem vymezené plochy, mimo
dosah povodně?).
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Na základě Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území č.j. MHMP 235971/2017 ze dne
21.2.2017 (nabytí účinnosti ke dni 15.3.2017) bylo nově definováno záplavové území Zátišského potoka,
které na řešené pozemky zasahuje v rozsahu vyznačeném na koordinační situaci. Odborným posouzením
zpracovaným spol. D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. ze dne 14.2.2017 bylo prokázáno, že
úpravy související s revitalizací Zátišského potoka vč. jeho rozlivného území, navržené v rámci řešeného
záměru, zajišťují dostatečnou kapacitu pro předpokládanou kumulaci vod v případě záplavy Q100 a tím
poskytují dostatečnou ochranu pro umísťované objekty. Po zprovoznění navržených opatření lze tedy
ohrožení staveb záplavou zcela vyloučit. V části B.8 odstavec g) souhrnné technické zprávy jsou
popsána opatření při výstavbě objektů. Povodňový plán, jehož obsah je dán platnou legislativou, byl
požadován zpracovat až do dalšího stupně dokumentace. Následně dojde k jeho schválení Správcem
toku, Úřadem m.č.P4 a Povodňovou komisí m.č.P4.
Námitka č. 12
Požadujeme, aby vydání stavebního povolení bylo podmíněno tím, že napojení komunikace K1 na
ulici v Mokřinách bude dopravně upraveno tak, aby umožňovalo výhradně vjezd složek
integrovaného záchranného systému a nesloužilo pro běžnou dopravu. Vjezd bude proto opatřen
chodníkovým přejezdem se šikmo umístěnou obrubou a plastovými zahrazovacími sloupky
„balisety", viz souhrnná technická zpráva, kapitola B. 4. a Popis dopravního řešení.
Cílem je maximálně eliminovat možné budoucí zneužívání tohoto vjezdu pro běžnou dopravu a tím
i eliminovat všechny s tím spojené negativní dopady na přilehlou vilovou zástavbu.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Z předložené projektové dokumentace je zřejmé, že stávající dopravní napojení (pro automobilovou
dopravu) předmětných pozemků do ulice V Mokřinách bude po dokončení výstavby nahrazeno
napojením do Modřanské ulice. Napojení do ulice V Mokřinách bude sloužit výhradně pro pěší a s
ohledem na požadavky příslušných dotčených orgánů státní správy pro vjezd složek integrovaného
záchraného systému.
Námitka č. 13
Požadujeme, aby součástí kolaudačního rozhodnutí bylo, že napojení komunikace K1 na ulici
v Mokřinách bude sloužit výhradně pro vjezd složek integrovaného záchranného systému.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Tato námitka se téměř shoduje s předchozí námitkou a její vyhodnocení je tudíž uvedeno výše.
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Námitka č. 14
Požadujeme, aby napojení areálové komunikace K1 do ulice V Mokřinách bylo provedeno v šíři
pouze jednoho jízdního pruhu (3,0 metry).
Má-li vjezd sloužit výhradně pro složky integrovaného záchranného systému, pak nevidíme důvod,
aby byl tento vjezd ponechán se dvěma pruhy (2 x 3,0 metry). To vše s přihlédnutím ke skutečnosti,
že je zde stále k dispozici hlavní dopravní napojení celého záměru na komunikaci Modřanská.
Zúžení výjezdu do ulice V Mokřinách by mělo zabránit případným pozdějším žádostem rezidentů
záměru Hodkovičky Nad řekou o úpravu tohoto napojení i pro běžnou dopravu, tj. nejen pro složky
integrovaného záchranného systému.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Požadavek na zúžení stávající dopravního napojení není možné akceptovatt, neboť předmětná
dokumentace byla komplexně projednána s příslušnými dotčenými orgány, které k ní vydaly kladná
stanoviska. V kompetenci stavebního úřadu není zasahovat do návrhu, resp. jej omezovat nad rámec
těchto stanovisek a příslušných právních předpisů. Zúžení komunikace K1 by omezilo přístup vozidel
složek IZS a tudíž jsou navrhovaná dopravní opatření, které zamezí průjezdu osobních automobilů,
dostatečná.
Námitka č. 15
Navrhované hlavní napojení záměru na komunikaci Modřanská (pravolevé odbočení bez řízené
křižovatky) považujeme za nedostatečné a požadujeme, aby již v počátku, tj. v předkládané
dokumentaci, byla křižovatka řešena jako světelně řízená.
V roce 2017 činila průměrná denní intenzita automobilové dopravy v ulici Modřanská (úsek
Česko slovenského exilu - Pikovická) 32.835 motorových vozidel v obou směrech. Z tohoto
pohledu tak považujeme navržené pravolevé odbočení bez světelné křižovatky za rizikové až
nebezpečné. Není ostatně divu, že většina křižovatek na komunikaci Modřanská je řešena jako
řízená křižovatka.
Instalace světelné křižovatky v napojení záměru na komunikaci Modřanská již v samém počátku
eliminuje pozdější žádosti rezidentů záměru Hodkovičky Nad řekou o zprovoznění napojení na ulici
V Mokřinách i pro běžnou dopravu. To vše za situace, kdy se s rostoucím provozem v komunikaci
Modřanská ukáže výjezd do neřízené křižovatky jako nebezpečný.
Případná pozdější instalace řídících světel bude navíc vyžadovat opětovné prostorové přeuspořádání
celé křižovatky (záměr x ul. Modřanská). I z tohoto pohledu považujeme za efektivnější, aby byla
celá křižovatka realizována jako řízená, a to již na samém počátku.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Navrhované dopravní připojení bylo kladně projednáno s Policií ČR DI a na základě tohoto stanoviska
a souhlasu vlastníka komunikace Modřanská bylo vydáno rozhodnutí o připojení č.j. MHMP250487/2018/O4/Da ze dne 20.2.2018. Součástí projektové dokumentace je rovněž kapacitní posouzení
připojení, ze kterého vzešel závěr, že světelná signalizace pro tuto křižovatku není vyžadována. Rovněž
při projednávání s dotčenými orgány např. Policie a správce komunikací TSK bylo potvrzeno, že
světelná křižovatka zde není vhodná vzhledem k blízkosti stávající světelné křižovatky Modřanská x
Československého exilu.
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Námitka č. 16
Požadujeme, aby součástí rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení byl jednoznačně
uvedený počet požadovaných parkovacích míst, a to v počtu 362 parkovacích stání.
V Technické zprávě, kapitola B. 4. C, žadatel uvádí 316 parkovacích stání v garážích a 46 stání na
povrchu (u komunikace), tj. celkem 362 parkovacích stání. V tomto počtu parkovacích stání žadatel
zahrnuje i rezervu v počtu 6 stání. Z technické zprávy, ale nevyplývá, kde bude tato rezerva
umístěna. Požaduji, aby bylo v technické dokumentaci specifikováno, kde se tato rezerva bude
v rámci záměru nacházet.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Navrhované řešení dopravy klidu vychází z vyhlášky č.26/1999 Sb., hl.m. Prahy o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze (dale jen “OTPP”). Dle této vyhlášky je při
navrhované skladbě 313 bytů minimální požadovaný počet stání pro potřeby rezidentů, umístěných
v garážích 316 a minimální požadovaný počet návštěvnických stání 32. Záměr tyto požadavky
splňuje, neboť celkem je navrženo 316 garážových stání pro rezidenty a 34 návštěvnických stání na
povrchu. Dále je pak v souladu s OTPP před východní fasádou sekce A1 objektu AB (v počtu 3ks) a
při komunikaci K1 naproti SV rohu objektu AB (v počtu 3 ks) navrženo celkem 6 stání pro
komerční jednotky a dalších 6 parkovacích stání je nad rámec požadavku OTPP navrženo při
komunikacích v areálu. Celkový navrhovaný počet parkovacích stání je 362, z toho 46 parkovacích
stání je umístěno na povrchu. Celková bilance parkovacích stání je uvedena v podmínce
č.11výrokové části I tohoto rozhodnutí. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že se vycházelo z
požadavků daných předpisem, tedy vyhláškou OTPP. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že
navrhovaná parkovací stání, která budou zřízena nad rámec minimálního počtu parkovacích stání
dle OTPP, jsou situována na povrchu podél komunikací.

Námitka č. 17
Požadujeme, aby veškeré práce, při kterých vzniká nadměrný hluk (zemní práce), byly prováděny
pouze v pracovních dnech v časovém období od 8.00 do 18.00 hodin a neděle byla zásadně
dodržena jako den pracovního klidu.
Požadujeme, aby byl skladovaný prašný materiál řádně zakryt a při manipulaci s ním byl
zkrápěn vodou, a to s cílem zamezit nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou
plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou
komunikaci očištěny.
Požadujeme, aby byl vjezd na staveniště z ulice V Mokřinách možný pouze během výstavby
objektu AB (dokončení hrubé stavby). Se započetím výstavy dalších domů (C, D a E) bude možné
vjíždět na staveniště pouze hlavním vjezdem z ulice Modřanská.
Uvedené požadavky vznáším s ohledem na skutečnost, že se jedná o stavebně rozsáhlý záměr, jehož
realizace je navíc časově rozprostřena na dobu 54 měsíců, tj. na více než čtyři roky (viz technická
zpráva, kapitola B. 8. r). Je nutné ještě připomenout, že souběžně s realizací stavby „Hodkovičky
Nad řekou" bude probíhat i realizace stavby „Hodkovičky Nad řekou - Veřejný vodovod".
Hluk a prašnost spojené s realizací obou staveb budou mít proto negativní vliv na životní prostředí a
pohodu bydlení v okolní bytové zástavbě, a to po dobu více než čtyř let. Z tohoto důvodu je nutné
přijmout opatření, která tyto negativní vlivy sníží na únosnou míru.
K věci dále doplňujeme, že je nám známo, že vedení správního řízení není vázáno na běh školních
prázdnin či dovolených, nicméně účel a smysl ustanovení stavebního zákona zajišťujících možnost
účastníků seznámit se s podklady pro rozhodnutí, uplatnit připomínky a námitky, účastnit se ústního
jednání a možnost řádného uplatnění dalších procesních práv nemůže zaručit oznámení o zahájení
řízení vyvěšené na konci června s nařízením ústního jednání v době vrcholných prázdnin a
dovolených, a to zvláště u záměru, který je jedním z největších záměrů na území městské části
projednávaným za poslední dobu (a to navíc s ohledem na to, že dané správní řízení bylo zahájeno
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již 30. 9. 2016!; proto navrhujeme nařízení nového ústního jednání na dobu vhodnou k projednání
takovéhoto záměru.
Závěr
Navrhovanou stavbou je ohroženo životního prostředí v dané lokalitě. Stavba takové výšky a objemu
je navrhována na místo, které z hlediska svého umístění, velikosti a vlastností takovouto zástavbu
neumožňuje, jak je podrobně uvedeno a odůvodněno výše v námitkách.
Vzhledem k výše uvedenému s umístěním stavby „Hodkovičky Nad řekou" na pozemcích v
katastrálním území Hodkovičky v Praze 4, se změnou využití území týkající se stavby
nazvané„Hodkovičky Nad řekou" v katastrálním území Hodkovičky v Praze 4, s povolením
výjimek z obecných požadavků na výstavbu z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky hl. m. Prahy č.
26/1999 Sb. pro potřebu umístění stavby nazvané „Hodkovičky Nad řekou" v katastrálním
území Hodkovičky v Praze 4 a s umístěním a povolením stavby vodního díla nazvané
„Hodkovičky Nad řekou - Veřejný vodovod" v k. ú. Hodkovičky v Praze 4 nesouhlasíme;
územní rozhodnutí (ani rozhodnutí o povolení výjimky a o povolení stavby) nelze vzhledem k
nesplnění podmínek dle§ 90 písm. a), b), c), d) a e) ad. stavebního zákona vydat a žádost o
vydání uvedených rozhodnutí je třeba zamítnout.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Z předložené projektové dokumentace, konkrétně ze Souhrnné technické zprávy (strana 219) je
zřejmé, že navrhovaná pracovní doba bude probíhat v 7-denním pracovním týdnu od 7 hod do 21
hod. Dle nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací v platném znění vyplývá pouze to, že za denní dobu se považuje čas 6 – 22 hod.
Stavebník je tak povinen plnit tímto nařízením stanovené limity. Stavební úřad není příslušný k
tomu, aby zákonem stanovené parametry měnil. Ze stanoviska Hygienické stanice hl.m. Prahy dale
vyplývá podmínka pro další stupeň projektové dokumentace, kde je stavebník povinen podrobněji
vyhodnotit hluk ze stavební činnosti včetně vyvolané dopravy. Z tohoto důvodu byla stanovena
podmínka č. 25 výrokové části I tohoto rozhodnutí.
Požadavek na zajištění ochrany skladovaného materiálu vyplývá rovněž ze stanoviska přílušného
dotčeného orgánu z hlediska ochrany ovzduší (Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha
4), který byl promítnut do podmínky č. 22 výrokové části I tohoto rozhodnutí. Z něj vyplývá
povinnost stavebníka, aby zajistil ochranu nákladu při odvozu prašného materiálu plachtováním a
rovněž aby takto zabezpečil mezideponie prašného materiálu.
Požadavek na omezení dopravního napojení stavby na ulici V Mokřinách výhradně pro realizaci 1.
etapy výstavby byl již zapracován do vlastní projektové dokumentace žadatele. Tyto údaje byly
zapracovány i do akustické studie a takto byla dokumentace projednána s dotčenými orgány státní
správy. Do podmínky č. 5 výrokové části VI tohoto rozhodnutí bylo zapracováno, že po dokončení
stavby 1.etapy – dům AB bude staveniště dopravně přístupné i z ulice Modřanská (vjezd a výjezd VJ2 na
staveniště) a tento vjezd se tak stane hlavním vjezdem na staveniště.
Pro úplnost je nutné uvést, že provádění stavby a jeho podrobné řešení není předmětem územního
řízení, ale bude předmětem stavebního řízení.
Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, zastoupená odborem kanceláře starosty
ÚMČP4 – dne 17.7.2018 pod č.j. 095136 uplatnila tyto námitky:
Rada městské části Praha 4
I. konstatuje,
že ke dni oznámení zahájení územního řízení na umístění stavby “Hodkovičky Nad řekou”
nebyly splněny tyto požadavky městské části Praha 4 přijaté usnesením č. 12R-623/2016:
1. aby obě etapy projektu byly společně posouzeny procesem EIA
2. aby územní řízení pro I.etapu zahrnovalo jak bytové domy, tak i objekt mateřské školy a
parku
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3. aby podíl ploch určených pro služby (obchod, restaurační či zdravotnická zařízení) byl
zvýšen na cca 1 000 m2
II. schvaluje
námitky městské části Praha 4 k územnímu řízení na umístění stavby “Hodkovičky Nad řekou”,
ve znění dle přílohy tohoto usnesení
III. ukládá
vedoucímu oddělení územního rozvoje odboru kanceláře starosty MČ Praha 4 uplatnit námitky
městské části Praha 4, dle přílohy tohoto usnesení, v rámci územního řízení na umístění dané
stavby
Městská část Praha 4, zastoupená OKAS ÚMČP4, příslušná podle §18 odst. 1 písm. h) zák. č.
131/200 Sb. o hl. m. Praze k územnímu řízení o umístění výše uvedeného Záměru vznáší v
zákonem stanovné lhůtě následující námitky:
1. Záměr nerespektuje regulativ polyfunkčního smíšeného území, který v tomto území
jako hlavní využití umožňuje pouze umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci
monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, adminitrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport
a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60% celkové capacity území
vymezeného danou funkcí.
2. Záměr nerespektuje očekávaný rozvoj v transformačním území podél ul. Modřanská a
neumisťuje na pozemcích žádnou veřejnou vybavenost pro zabezpečení základních potřeb
obyvatel města.
Odůvodnění námitek 1 a 2:
Záměrem je stavba obytného souboru mezi ul. Modřanská a V Mokřinách v místě areálu
bývalých skleníků sttávajícího ze 4 bytových domů – AB (sekce A1, A2, B), C (sekce C1, C2), D
(sekce D1, D2), E (sekce E1, E2), objektu zázemí děstského hřiště a objektu pro údržbu parku.
Součástí projektu jsou parkové úpravy spočívající v rekultivaci přírodních ploch v okolí
Zátišského potoka a vybudování dětského hřiště přírodního charakteru. Návrh je řešen jako
kompaktní areál se solitérními objekty v šachovnicovém uspořádání a jednou řadou domů podél
ul. Modřanská a výraznou modelací se zelení v parteru. Objetky bytových domů jsou různě
vysoké v rozmezí 4 až 7 NP a je v nich navrženo celkem 313 bytových jednotek. V bytovém
domě B je navrženo 5 komerčních jednotek s 331 m 2 obchodních ploch. Parkování rezidentů je
řešeno v podzemních garážích s celkovou kapacitou 316 stání. Návštěnická parkovací stání (46)
jsou umístěna podél komunikací v okolí bytových domů. Dopravní napojení obytného souboru je
plánováno novým sjezdem z ul. Modřanská. Stávající vjezd z ul. V Mokřinách zůstane zachován,
ale bude dopravně upraven tak, aby umožňoval vjezd výhradně složek IZS, nebude sloužit pro
běžnou dopravu.
Záměr je podle ÚP SÚ HMP umisťován do polyfunkčního území všeobecně smíšeného (SV), tj.
Do území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb,
kde žádná z funkcí nepřesáhne 60% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. Obytný
soubor je však plánován jako čistě obytný (HPP byty = 27 607 m2) s minimum komerčních ploch
(HPP komerce = 331 m 2). Funkce bydlení tak přesahuje předepsaný podíl 60% a záměr musí být
posuzován jako výjimečně přípustný.
Záměr je umisťován do rychle se proměňujícího území podél Modřanské ulice. Proměna tohoto
území je teprve v raném stádiu, z veřejně dostupných zdrojů však již dnes vyplývá, že by podél
ul. Modřanská v úseku ulic Pikovická a Vrátnická mohlo být v nejbližších letech realizováno více
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než 2 000 nových bytů. Stejné území vymezuje nový územní plán hl. m. Prahy (Metropolitní
plan) jako obytnou transformační lokalitu a skrze návrhový index využití vyjadřuje potenciál této
lokality na více než 700 000m 2 HPP.
Z uvedeného je důvodné v budoucnu očekávat vznik celé nové obytné městské čtvrti podél ul.
Modřanská. V současné době v tomto transformačním území kromě Medicínského centra v ul.
Mezi Vodami zcela chybí jakákoli veřejná vybavenost, tu je proto společně s dalšími službami
nutné vybudovávat v rámci transformace území pro uspokojení potřeb budoucích rezidentů této
nové čtvrti v místě bydliště nikoli v dojížďkové vzdálenosti.
Podle demografické studie SO Praha 4 (11/2017), kterou si nechala zpracovat MČ Praha 4,
vyplývá, že v roce 2023 bude v MŠ na území městské části deficit 700 míst. Prognóza vykazuje
deficit míst v MŠ take v dotčené oblasti Hodkoviček.
Vzhledem k tomu, že záměr je navrhován bez jakékoli veřejné vybavenosti, bez výraznějšího
zastoupení nebytových funkcí a to v území s významným rozvojovým potenciálem, ve kterém
bude veřejné vybavenosti I dalších služeb pořeba, neměl by být záměr posouzen jako výjimečně
přípustný.
Městská část Praha 4 zastoupená OKAS ÚMČ P4 proto požaduje, aby odbor stavební ÚMČ
Praha 4 zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby “Hodkovičky Nad řekou”.
K uplatněným námitkám stavební úřad uvádí:
Jak už je uvedeno v části odůvodnění tohoto rozhodnutí, stavby hlavní, tedy bytové domy jsou
umisťovány ve funkční ploše SV. S výjimkou domu AB, kde jsou v 1.PP na úrovni parteru navrženy
obchodní jednotky, jsou domy C, D, a E určeny výlučně k bydlení a jedná se tedy o monofunkční
stavby. Dle platného územního plánu ve znění jeho změny č. Z-2832/00, jejíž účinnost nastala od
13.10.2018 se tyto domy ve funkční ploše SV posuzují jako podmíněně přípustné, a to s ohledem na to,
že navrhovaným umístěním nedojde k znehodnocení ani ohrožení využitelnosti dotčených pozemků, neboť
předmětné pozemky jsou určeny pro zástavbu tímto způsobem využití a navržená zástavba zapadá do
řešeného území a plynule dotváří jeho charakter, jak je patrné také z informací shrnutých a podchycených
v ÚAP 2016. Navržená bytová zástavba navazuje na stávající zástavbu bydlení a zároveň doplňuje škálu
funkcí zastoupených v daném území, jak je patrno z výkresů 233 Bydlení a 330 Využití území. V širším
kontextu se jedná veskrze o rezidenční území, které je pomístně doplněno příslušnou občanskou
vybaveností. Podél ulice Modřanská směrem do centra města se nachází obchodně-logistický areál. Tento
areál se shodně jako navrhovaný záměr nachází ve funkční ploše SV, která ačkoliv s rozdílnými kódy
využití území tvoří jeden celek a navrhovaná bytová funkce tímto doplňuje stávající dominantní funkci,
kterou jsou výše uvedené obchodně logistické plochy.
Pokud se týká zajištění služeb, lze konstatovat, že v blízkosti předmětného území, a dále i v oblasti
Modřan a Braníku jsou zajištěny veškeré služby, a to veřejné stravování, restaurace, kavárny, fitness,
opravna obuvi, kadeřnictví, veterinární zařízení, čerpací stanice, myčka aut, opravna vozidel.
V dostupné vzdálenosti se také nachází několik zdravotnických zařízení, která dostatečně pokrývají
potřeby obyvatelstva v dané oblasti, a není tedy třeba jejich rozsah dále navyšovat. Medicínské Centrum
Praha je od záměru vzdálené jen cca 600 m a Poliklinika Modřany jen 2,5 km, což představuje 4 min
jízdy autem.
V okolí je také velké množství sportovních zařízení - golfové hřiště, tenisové a badmintonové kurty, hřiště
pro beach volejbal, volejbal, florbal, fotbal, lanové centrum, skate park nebo veslování a proto ani tyto
funkce není žádoucí dále rozšiřovat. Pozemky na hranici záměru ve vlastnictví stavebníka jsou navíc samy
určeny platným ÚPn pro sportovní využití, a proto bude případná poptávka tohoto charakteru uspokojena
přímo v těsném sousedství obytného souboru.
Stavební úřad se v rámci projednání tohoto řízení rovněž dotázal odboru školství ÚMČ Prahy 4 na
aktuální potřebu, resp. na deficit míst v předškolních zařízeních a z vnitřního sdělení č.j.
P4/2018/OŠ/skore je patrné, že předpokládaný počet 40 dětí, který by byl generován po výstavbě záměru,
lze pokrýt z kapacit mateřských škol jiných zřizovatelů, které se v dané lokalitě již nacházejí.
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Dotčené orgány ve stanovené lhůtě nesdělily k návrhu žádné stanovisko.
Stavební úřad posoudil záměr žadatel o vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 90 stavebního zákona
z níže uvedených hledisek:
a) s vydanou územně plánovací dokumentací:
Umístění ve výroku uvedené stavby je v souladu s územním plánem hlavního města Prahy, schváleným
usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, jehož závazná část byla
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně změny Z-2832/00
Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, vydané jako opatření obecné povahy č. 55/2018 (dále jen
ÚP HMP), neboť plocha, na kterou se stavba umísťuje, se nachází z převážné části ve funkční ploše
„SV – všeobecně smíšené s kódem míry využití území G“. V této ploše jsou umístěny bytové domy
s obchodními plochami nepřevyšujícími celkovou výměru 8 000 m2 hrubé podlažní plochy, inženýrské
sítě, komunikace vozidlové, chodníky, zpevněné plochy, zeleň, terénní úpravy a dočasné stavby zařízení
staveniště.
Bytový dům AB, kde jsou v sekci A1 situovány v 1. PP obchodní plochy je v této funkční ploše
přípustný. Zbývající bytové domy C, D a E, které mají čistě obytnou funkci, jsou v ploše SV podmíněně
přípustné. Jako podmíněně přípustné lze v této ploše v odůvodněných případech umístit monofunkční
stavby pro bydlení nebo občanskou vybavenost v souladu s hlavním funkčním využitím, s přihlédnutím
k charakteru veřejného prostranství a území definovanému v ÚAP (Územně analytické podklady
hl.m. Prahy 2016). Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke znehodnocení nebo ohrožení
využitelnosti dotčených pozemků. V daném případě nedojde ke znehodnocení nebo ohrožení
využitelnosti dotčených pozemků, neboť navržená bytová zástavba navazuje na stávající zástavbu pro
bydlení. V širším kontextu se jedná převážně o rezidenční území, které je místně doplněno příslušnou
občanskou vybaveností. Umístěním navrhovaných staveb nedojde ke znehodnocení dotčených pozemků,
naopak dojde k nahrazení brownfields urbanistickou strukturou, která odpovídá pozici lokality
v hl.m. Praze. Zastoupení nebytové funkce z pohledu budoucího tržního uplatnění je účelné a smysluplné
pouze v parteru domů situovaných v na hlavních městských třídách typu bulvárů, což u bytových domů
situovaných uvnitř obytného souboru není splněno. Nebytová funkce se tak v obytném souboru může
uplatnit pouze u objektu AB, situovaném podél komunikace Modřanská, kde je navržena. Součástí
dokumentace pro územní rozhodnutí je podrobná analýza podmínek v území nutných pro úspěšné
začlenění a fungování nebytové funkce v rámci obytných celků a analýzy stávajících funkcí zastoupených
v širším okolí řešeného území, ve kterých bylo odůvodněno, že obytný soubor nemá potenciál pro využití
nebytových prostor pro širší okolí a je tak navrženo pouze zastoupení obchodních ploch pro navrhovaný
obytný soubor v poměru 1,1 m2 na byt, což odpovídá dvojnásobné míře zastoupení obchodních ploch
oproti z praxe vyplývajícímu obecnému doporučení pro obdobné lokality. Navrhování a následné
budování prostorů, které nakonec zůstanou nevyužity, není účelné ani smysluplné a zcela nepochybně
není v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
Dále jsou jako přípustné využití umístěny pěší komunikace a prostory, zeleň (včetně souvisejících
terénních úprav), komunikace vozidlové a plošná zařízení a liniová vedení technické infrastruktury. Jako
stavby bezprostředně související se stavbami přípustné funkce jsou umístěny také opěrné stěny a prvky
drobné architektury. Dočasné stavby zařízení staveniště, včetně oplocení souvisejí s prováděním stavby
v ploše SV a jako takové jsou na této ploše umístěny. Protože se jedná o dočasné využití slučitelné
s využitím dané plochy SV, neboť prostřednictvím staveb zařízení staveniště bude moci stavba být
zrealizována lze je v této ploše umístit.
Z hlediska stanovené míry využití území s koeficientem „G“ bylo doloženo, že záměr vyhovuje
stanovenému koeficientu. Rozloha celé funkční plochy SV – G je 20 456 m2 a rozloha funkční plochy
v řešené části SV – G je 17 507 m2. Stanovený KPP (kód G) = 1,8. Maximální hrubá podlažní plocha pro
řešené území je tedy 31 513 m2. Záměr tento požadavek splňuje, neboť celková hrubá podlažní plocha
navrhovaných bytových domů je 27 938 m2. Stanovený KZ (kód G pro podlažnost 5) = 0,35.
Započitatelná plocha zeleně (v řešené části SV – G) je min. 17 507 x 0,35 = 6 127 m2
Rostlý terén min. 6 127 x 0,5 = 3 064 m2 – návrh 5 067 m2, ostatní zeleň – návrh 1 458 m2, započitatelná
plocha zeleně celkem – návrh = 6 525 m2.
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Dále se navrhovaný záměr nachází v severní části částečně ve funkční ploše „SV – všeobecně smíšené
s kódem míry využití území F“. Jako přípustné využití jsou v této ploše umístěny pěší komunikace
a prostory, zeleň (včetně souvisejících terénních úprav), komunikace vozidlové a plošná zařízení a liniová
vedení technické infrastruktury. Jako stavby bezprostředně související se stavbami přípustné funkce jsou
umístěny také opěrné stěny, vlajkové stožáry a oplocení. Z hlediska stanovené míry využití území zde
nejsou umístěny žádné stavby se započitatelnou hrubou podlažní plochou. Z hlediska splnění stanoveného
koeficientu zeleně KZ = 0,25 (kód F pro podlažnost ≤ 3) - rozloha funkční plochy v řešené části SV – F =
1 337 m2, započitatelná plocha zeleně je min. 334 m2 a plocha zeleně na rostlém terénu je min. 167 m2.
V rámci záměru je navržena plocha zeleně na rostlém terénu v ploše SV – F = 409 m2.
Dále se navrhovaný záměr nachází v plochách „OV – všeobecně obytné s kódem míry využití G“, „OB –
čistě obytné“, „SP – sportu“, „S2 – sběrné komunikace městského významu“, „ZMK – zeleň městská
a krajinná“ a „VOP – vodní toky a plochy, plavební kanály“.
Ve funkčních plochách OV a OB jsou navrženy inženýrské sítě a komunikace a v ploše OV je navržena
dočasná plocha zařízení staveniště. Inženýrské sítě a komunikace jsou v těchto plochách přípustné.
Dočasné stavby zařízení staveniště, včetně oplocení souvisejí s prováděním stavby v ploše OV a jako
takové jsou na této ploše umístěny. Protože se jedná o dočasné využití slučitelné s využitím dané plochy
OV, neboť prostřednictvím staveb zařízení staveniště bude moci stavba být zrealizována lze je v této
ploše umístit. Z hlediska stanovené míry využití území v ploše OV - G zde nejsou umístěny žádné stavby
se započitatelnou hrubou podlažní plochou. Z hlediska splnění stanoveného koeficientu zeleně KZ = 0,25
(kód G pro podlažnost ≤ 4) - rozloha funkční plochy v řešené části OV – G = 203 m2, započitatelná
plocha zeleně je min. 51 m2 a plocha zeleně na rostlém terénu je min. 25 m2. V rámci záměru je navržena
plocha zeleně na rostlém terénu v ploše OV – G = 59 m2.
Ve funkční ploše SP – sportu je navržena část komunikace K4, která je stávající stavbou povolenou
Odborem výstavby Obvodního národního výboru v Praze 4 a uvedenou do provozu Povolením k trvalému
provozu vydaným Odborem výstavby Obvodního národního výboru v Praze 4. V rámci navrhované
stavby dojde pouze ke stavebním úpravám této komunikace, při nichž budou vyměněny technicky již
nevyhovující povrchy. Dále jsou v této ploše navržena liniová vedení technické infrastruktury a stavba
oplocení, které jsou v této ploše podmíněně přípustné. V návrhu bylo prokázáno, že uvedenými stavbami
nedojde k nepřijatelnému zhoršení životního prostředí.
Ve funkční ploše S2 - sběrné komunikace městského významu je navržena část komunikace, napojení na
inženýrské sítě, včetně přeložek, chodníky a zeleň, které jsou v této ploše v souladu s přípustným
využitím.
Ve funkční ploše ZMK – zeleň městská a krajinná jsou navrženy plochy zeleně, pobytové louky, dětské
hřiště, pěší komunikace, inženýrské sítě, objekt zázemí dětského hřiště a objekt pro údržbu parku.
V rámci přípustného využití jsou navrženy záměrně založené plochy a linie zeleně a pobytové louky,
spočívající v terénních úpravách (zemní val), nekryté veřejně přístupné dětské hřiště přírodního
charakteru s přírodním povrchem bez vybavenosti stavebního charakteru a pěší komunikace. Jako
podmíněně přípustné jsou zde navrženy objekt zázemí dětského hřiště, objekt pro údržbu ploch zeleně
a inženýrské sítě napojující tyto stavby, jejichž účel souvisí s hlavním a přípustným využitím. Dále je
v této ploše jako podmíněně přípustná navržena technická infrastruktura (zejména část veřejné stoky
dešťové kanalizace, včetně přípojek a retenčních nádrží, část veřejné stoky splaškové kanalizace včetně
přípojek, část veřejného řadu vodovodu včetně přípojek, část rozvodu plynovodu včetně přípojky, část
kabelového vedení NN a elektronické komunikace) neboť tato bude sloužit pro zásobování vodou
a energiemi a pro odkanalizování objektu pro údržbu parku a objektu dětského hřiště. Navržené veřejné
a areálové osvětlení přímo souvisí s hlavním funkčním využitím plochy. Ze shora uvedených skutečností
je zřejmé, že se v daném případě nejedná o stavby, které by byly umisťovány nad rámec potřeb dané
plochy. Část komunikace K1 a K4 je stávající stavbou povolenou Odborem výstavby Obvodního
národního výboru v Praze 4 a uvedenou do provozu Povolením k trvalému provozu vydaným Odborem
výstavby Obvodního národního výboru v Praze 4. V rámci navrhované stavby dojde pouze ke stavebním
úpravám těchto komunikací, při nichž budou vyměněny technicky již nevyhovující povrchy.
V části plochy ZMK/SUP je umístěna navržená revitalizace vodního toku a plochy za účelem posílení
přírodní a biologické funkce území a toku a umožnění přirozeného rozlivu. Navržená změna využití
území je v této ploše podmíněně přípustná, neboť lze s ohledem na určení území pro zeleň a rekreaci
konstatovat, že nezpůsobí znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
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Jižní pás plochy ZMK probíhající podél Zátišského potoka je zároveň součástí celoměstského systému
zeleně, kde je podmíněně přípustné umístění staveb v souladu s podmínkami dané plochy s rozdílným
způsobem využití včetně staveb dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že funkčnost CSU
nebude narušena, zejména že nedojde k významnému úbytku veřejně přístupných ploch zeleně
v posuzované lokalitě. Tuto podmínku návrh splňuje, neboť v ploše ZMK jsou navrženy pouze stavby
sloužící provozu ploch a její údržbě a jsou navrženy jako součást koncepce této plochy v rámci jejího
založení.
Ve funkční ploše VOP – vodní toky a ploch, plavební kanály je navržena úprava koryta Zátišského
potoka, která je v souladu s hlavním využitím a zeleň, která je v této ploše přípustná.
Územím záměru prochází nefunkční lokální biokoridor (závazný prvek ÚPn – součást územního systému
ekologické stability krajiny), který je vymezen podél Zátišského potoka a kopíruje jeho linii. Na území
biokoridoru budou umístěny pouze parkové cesty a nutné inženýrské sítě sloužící k napojení objektu
zázemí dětského hřiště, které jsou v tomto území podmíněně přípustné za podmínky, že zůstanou
zachovány minimální prostorové parametry dané příslušnou metodikou pro tvorbu ÚSES a za
předpokladu, že nedojde k vytvoření migrační bariéry pro organismy. Vzhledem k tomu, že se jedná
o parkové cesty a výhradně o podzemní inženýrské sítě, jsou uvedené podmínky splněny.
Pozemky dotčené záměrem leží ve vymezeném záplavovém území vodního toku kategorie A1 – určené
k ochraně zajišťované městem. Protipovodňová opatření Vltavy jsou v této lokalitě dokončena, a proto je
možné umisťovat zde všechny stavby v souladu s funkčním využitím podle ÚPn. Na základě Opatření
obecné povahy o stanovení záplavového území bylo nově definováno záplavové území Zátišského
potoka, které na řešené pozemky zasahuje v rozsahu vyznačeném na koordinační situaci. Odborným
posouzením zpracovaným spol. D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. bylo prokázáno, že
navržené úpravy související s revitalizací Zátišského potoka včetně jeho rozlivného území zajišťují
dostatečnou kapacitu pro předpokládanou kumulaci vod v případě záplavy Q100 a tím poskytují
dostatečnou ochranu pro umisťované stavby.
Jižně od záměru se nachází veřejně prospěšná stavba 12/TK/4 (Praha 4 – propojení kanalizačního sběrače
CXXX s Modřanským sběračem), která je již zrealizována. Navržený záměr veřejně prospěšnou stavbu
respektuje, neboť obsahuje stavbu kanalizace napojenou do tohoto sběrače.
Z výše uvedených údajů vyplývá, že návrh je v souladu se závaznou i směrnou části ÚP HMP ve všech
sledovaných parametrech.
Z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí bylo k žádosti doloženo vyjádření odboru ochrany
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, že záměr nevyžaduje posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území:
Stavební úřad posoudil umístění stavby ve smyslu § 18 odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona s tím, že platným
podkladem pro umístění stavby je platný územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, jak je výše
uvedeno, který ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona v podrobnostech a souvislostech
územní obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování. Cílem těchto úkolů je chránit a rozvíjet
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví, chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ
jejich totožnosti, určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území, a zajišťovat ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zajistit, aby v nezastavěném území byly v souladu
s jeho charakterem umísťovány jen určené stavby, zařízení a jiná opatření. Stavební úřad zjistil, že
umístění stavby, které je v souladu s územním plánem, odpovídá požadavkům územního plánování.
K záměru vydal vyjádření č.j. MHMP 1356983/2017, spis.zn. S-MHMP 1236355/2017 ze dne 30.8.2017
(tj. před nabytím účinnosti změny Z-2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, vydané jako
opatření obecné povahy č. 55/2018, s účinností od 12.10.2018) odbor územního rozvoje Magistrátu
hl. m. Prahy, jako dotčený orgán ve smyslu § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, který dbá o soulad
záměrů požadovaných v územním řízení s územně plánovací dokumentací a plní další úkoly územního
plánování podle § 19 stavebního zákona tím, že se vyjadřuje k záměru např. i z hlediska stanovení
urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové uspořádání území
a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb. Z vyjádření orgánu územního
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plánování vyplývá, že „Záměr na stavbu Hodkovičky Nad řekou na pozemcích parc. č. 82/4, 83/4, 91/1,
91/3, 91/4, 91/5, 92/2, 94/1, 98/3, 101/10, 922/1, 922/10, 999/1, 1046/1 a 1056/1 v katastrálním území
Hodkovičky bude posuzován z hlediska souladu s funkčním využitím podle platného územního plánu SÚ
hl.m. Prahy jako výjimečně přípustný.“ Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena všemi
potřebnými doklady, tedy i kladnými stanovisky dotčených orgánů a dalších institucí, které záměr
posoudily z hledisek právních předpisů chránících veřejné zájmy.
c) s obecnými požadavky na umístění stavby a využívání území, zda umístění navrhované
stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu:
Vzhledem k datu zpracování doložené dokumentace 5.9.2014, stavební úřad v souladu s ust. § 90
stavebního zákona ověřil, že dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu
stanovených vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška OTPP“), zejména:
-

čl. 4 „Umísťování staveb”
Po posouzení podkladů rozhodnutí dospěl stavební úřad k závěru, že navrhovaná stavba respektuje
stávající území i jeho dotvoření vyjádřené v územně plánovací dokumentaci, odpovídá
urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, požadavkům na zachování pohody bydlení
a zdravého životního prostředí. K návrhu byla doložena souhlasná stanoviska dotčených orgánů, které
posuzují návrh z hlediska právních předpisů chránících veřejné zájmy.
Stavební úřad dále posoudil navrženou stavbu z hlediska začlenění stavby do území a jejího umístění
na pozemku. Území je vymezeno rušnou ulicí Modřanská ze západu a zklidněnou ulicí v Mokřinách
z východu. Řešená oblast je ze severu, východu i jihu obklopena terénními svahy – zalesněné svahy
Hodkoviček a vinice Belárie. Řešeným územím protéká Zátišský potok, který při svém horním toku
spoluvytváří významný lokální biokoridor. Okolní zástavba je různorodá. Podél ulice Modřanská
v pásmu lemujícím severní okraj pozemku stavby se nacházejí horizontální dvou až třípodlažní
halové objekty určené pro výrobu a obchod. Směrem ke zklidněné ulici V Mokřinách se mění
charakter území na oblast rezidenční s rodinnými domy a viladomy v solitérním uspořádání.
Vzhledem ke svahovité morflogii terénu na východě poskytuje rozdrobený urbanismus více
pohledových plánů. Stávající domy netvoří kompaktní zastavění, ale mají spíše charakter solitérních
domů v zeleni. Rezidenční oblast je obsloužena prostupnou uliční sítí. Na jihu při ulici ČS Exilu
dominuje výšková administrativní budova se 14 NP v obchodně-administrativním komplexu
Mikrotechny. V lokalitě západním směrem od Modřanské ulice, v pásu mezi tramvajovou kolejí
a železniční tratí, je plánován rozsáhlý rozvoj území s kapacitní výškovou zástavbou bodového
charakteru s podlažností 4 až 18 NP.
Logický příklad pro urbanistický návrh území představuje vývoj vltavského nábřeží v Podolí
a Braníku. Analýza původních map a dobového snímkování ukazuje postupný vývoj zastavění
s ustáleným základním pravidlem Nížinné oblasti a údolní nivy řek a potoků při břehu Vltavy jsou
vhodné pro umístění kapacitnější a kompaktní městské struktury. Pro osídlení svahů je vhodná
solitérní zástavba, která zachovává dostatek prostoru pro zeleň, usnadňuje pěší prostupnost území a
při vodné morfologii poskytuje rezidentům výhledy a komfort bydlení. V Podolí i v Braníků tak
dochází vlivem prostorových a krajinných podmínek k setkání dvou typů zástavby, městské
kompaktní struktury a rezidenční solitérní zástavby.
Stejně jako podolské a branické nábřeží se i řešené území v Hodkovičkách nachází na rozhraní dvou
struktur zástavby, městské a rezidenční. Navržený obytný soubor respektuje uvedený princip
zástavby. Obytný soubor je uspořádán podél ulice Modřanská kompaktně – městsky a do rušné
kapacitní oblasti umisťuje kompaktní bytový dům s komerčním parterem a tím posiluje řešení
Modřanské ulice jako městskou třídu. Směrem na východ k rezidenční oblasti je navržená zástavba
rozdrobena do solitérních hmot menšího měřítka a tím se přibližuje solitérní rezidenční zástavbě.
Nová zástavba o 4 až 7 nadzemních podlažích je urbanisticky a hmotově navržena jako plynulý
přechod od plánované kapacitní zástavby za Modřanskou ulicí k dnešní rezidenční oblasti pod
zalesněnými svahy. Modulace terénu v parterech domů a návrh zeleně uvnitř obytného souboru
v přírodním pojetí navazuje na krajinu Zátišského potoka. Veřejné prostory uvnitř obytného souboru
mají charakter zklidněný a pobytový. K začlenění obytného souboru do území přispívá rovněž
umírněné, elementární řešení hmot bytových domů a materiálové řešení s vysokým podílem
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přírodních materiálů – dřeva, skla a keramiky. Prostupnost územím díky nové uliční síti, řešení
veřejných prostor parteru, pojednání významných parkových ploch a různorodý charakter domů
přispívá jak ke kvalitě navrženého prostředí, tak i k pozitivnímu rozvoji území dnes již existujícího.
Dále stavební úřad uvádí, že mezi navrhovaným obytným souborem a nejbližší stávající rezidenční
zástavbou podél ulice V Mokřinách se podle územního plánu nachází pás nezastavitelného území
s funkčním využitím pro zeleň a pás území se stanoveným funkčním využitím pro sport. Z návrhu je
dále zřejmé, že plocha záměru nevyužívá celou plochu určenou územním plánem k zástavbě
a ponechává nevyužitou plochu tohoto území právě směrem ke stávající rezidenční zástavbě a lze tak
předpokládat, že zástavba území blíže ke stávající rezidenční zástavbě se může více přibližovat jejímu
charakteru.
Stavební úřad dospěl k závěru, že navrhovaný záměr limity možného rozvoje v rozvojovém území
splňuje a svým prostorově-hmotovým řešením je v dané lokalitě akceptovatelný, aniž by z hlediska
posuzovaných parametrů v územním řízení dle ust. § 90 stavebního zákona byl prokázán negativní
vliv záměru na okolní zástavbu.
Z návrhu rovněž vyplývá, že umístěním stavby a jejím následným provozem nebude nad přípustnou
míru obtěžováno okolí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních
komunikacích.
-

čl. 8 „Vzájemné odstupy staveb”
Z návrhu je zřejmé, že odstupové vzdálenosti navrhované stavby budou splňovat zejména požadavky
urbanistické, architektonické, hygienické, životního prostředí a požární ochrany. K návrhu byla
doložena souhlasná stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy, které hájí zájmy chráněné
zvláštními předpisy.
Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba má charakter bytových domů, posuzuje se odstup od
sousedních staveb podle čl. 8 odst. 2 vyhlášky OTPP, kterým je stanoveno, že „jsou-li v některé
z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb
roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn“.
Z předložené dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je zřejmé, že odstupové
vzdálenosti od nejblíže situovaných sousedních staveb budou splněny. Odstupy pro navrhovanou
stavbu jsou stanoveny v podmínce č. 4 výrokové části I a II tohoto rozhodnutí. Prostory mezi
stavbami budou využitelné pro zeleň a umožní dostatečnou údržbu staveb.
Pro navrhovanou stavbu není splněn požadavek ust. odst. 2 toto článku pro odstup mezi bytovými
domy AB a D a odstup mezi bytovými domy AB a C. Pro navrhovaný odstup těchto staveb byla
povolena výjimky, která je předmětem výrokové části III tohoto rozhodnutí.

-

čl. 9 „Připojení staveb na pozemní komunikace”
Připojení staveb na pozemní komunikace tak, jak je stanoveno vyhláškou OTPP, předložená
projektová dokumentace splňuje. Při posuzování souladu s tímto článkem OTPP dospěl stavební úřad
k závěru, že připojení svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům
bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých komunikacích. Rovněž
jsou splněny požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Příslušný
silniční správní úřad, kterým je v daném případě Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend,
vydal jako dotčený orgán k návrhu rozhodnutí o povolení připojení nemovitosti na komunikaci
ul. Modřanská v Praze 4, formou nově zřízeného sjezdu, ze dne 29.4.2016, č.j. MHMP759341/2016/O4/Da s prodloužením jeho platnosti vydaném Magistrátem hl.m. Prahy, odborem
dopravních agend, č.j. MHMP-250487/2018/O4/Da ze dne 20.2.2018.
čl. 10 „Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu”
Předložená projektová dokumentace splňuje požadavky stanovené čl. 10 vyhlášky OTPP, rovněž
výpočet dopravy v klidu byl proveden v souladu s tímto ustanovením a přílohou č. 2 této vyhlášky.
Pro potřebu 313 bytových jednotek, pro návštěvníky a obchodní plochy v bytovém domě AB bude
zajištěno 316 garážových stání v podzemních podlažích bytových domů a 46 parkovacích stání na
povrchu při navržených komunikacích.
Stavba má před vstupy rozptylové plochy odpovídající druhu stavby, jejich řešení umožňuje plynulý
a bezpečný přístup i odchod a rozptyl osob.

-

čl. 11 „Připojení staveb na sítě a stavby technického vybavení“
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Stavba je připojena na veřejné sítě technického vybavení na základě vyjádření vlastníků,
provozovatelů a správců těchto sítí a zařízení způsobem, který je stanoven podmínkou č. 13 výrokové
části I a II tohoto rozhodnutí a vyhovuje požadavkům čl. 11 vyhlášky OTPP.
-

čl. 13 „Vliv staveb na životní prostředí”
Navrhovaná stavba nebude svým provozem produkovat škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy,
vibrace, prach, zápach a nebude znečišťovat vody a pozemní komunikace, protože se jedná o stavby
domů určených pro bydlení.
Otázkou vlivu stavby na životní prostředí se zabývaly rovněž příslušné dotčené orgány státní správy
na úseku péče o životní prostředí, které se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů
vyslovily souhlas, který v některých případech váží na podmínky, jež odbor stavební Úřadu
MČ Praha 4 převzal do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavek na řešení nakládání s odpady
a požadavky ochrany přírody a krajiny a ochrany ovzduší jsou uloženy podmínkou č. 22 výrokové
části tohoto rozhodnutí.
Architektonické ztvárnění, dispoziční, konstrukční a materiálové řešení stavby je dle čl. 13 odst. 1
vyhlášky OTPP v souladu s jejím významem a umístěním a s požadavky na její užívání a životnost.

-

čl. 23 „Vnitřní prostředí” a čl. 24 „Proslunění”
Těmito ustanoveními jsou kladeny především požadavky na kvalitu prostředí ve vnitřních prostorech
budov, dostatečné denní osvětlení a oslunění ve všech bytech a pobytových místnostech v navrhované
stavbě a ve stavbách navrhovanou stavbou ovlivněných.
Součástí projektové dokumentace k územnímu řízení je „Studie oslunění“ a „Studie denního
osvětlení“, ve kterých bylo prokázáno, že denní osvětlení obytných místností a proslunění bytů
v navrhovaných bytových domech splňuje požadavky na normou stanovené hodnoty.
Z návrhu je dále zřejmé, že nové obytné místnosti budou mít zajištěno přímé větrání a vytápění.
Ostatní objekty v dané lokalitě nemůže navrhovaná stavba kvůli vzájemné poloze z hlediska
světových stran či vzdáleností ovlivnit.

-

čl. 50 „Stavby pro bydlení a individuální rekreaci”
Posuzovaného návrhu se týkají ustanovení odst. 1, 2 a 3. Prostory pro zajištění funkce související
s bydlením, které nejsou zajištěny v jednotlivých bytech, jsou situovány v podzemním podlaží
navrhované stavby. Domovní schodiště jednotlivých sekcí bytových domů má zajištěno denní
osvětlení. Při navrhovaných komunikacích budou vymezeny plochy pro umístění sběrných nádob na
komunální směsný odpad a v severozápadní části obytného souboru rovněž plocha pro sběrné nádoby
na tříděný odpad.

-

čl. 56 „Garáže”
Z projektové dokumentace vyplývá, že navrhovaná stavba splňuje požadavky vyplývající
z ustanovení čl. 56 vyhlášky OTPP. Z návrhu je zřejmé, že vjezdy a současně i výjezdy z podzemních
garáží od přilehlého okraje jízdního pásu komunikací jsou umístěny ve vzdálenosti podstatně větší,
než je normová délka předpokládaných vozidel v garáži. Rovněž tyto vjezdy a výjezdy umožňují
zajíždění jízdou vpřed s max. jedním obloukem. Rozměry vnitřních účelových komunikací a stání
v garážích odpovídají normovým hodnotám.
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla doložena vyjádření vlastníků a správců veřejné dopravní
a technické infrastruktury, jejichž práva a právem chráněné zájmy by mohly být navrhovaným záměrem
dotčeny. Požadavky na projektovou přípravu stavby nebo její projednání vyplývající z doložených
souhlasných vyjádření či stanovisek byly převzaty do podmínek výrokové části I a II tohoto rozhodnutí
takto:
Požadavky TSK hl.m.Prahy byly zahrnuty do podmínky č. 32 výrokové části tohoto rozhodnutí.
Požadavek Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. byl zahrnut do podmínky č. 33 výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Požadavky vlastníků (správců) technické infrastruktury města, byly souhrnně zahrnuty do podmínek
č. 35, 36, 37 a 39 až 42 výrokové části tohoto rozhodnutí.
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K ochraně stávajících podzemních i nadzemních vedení veřejné komunikační sítě ve smyslu ust. § 101
odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, byly
stanoveny podmínky č. 36 a 43 výrokové části tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad požadavky stanovené ve vyjádřeních vlastníků (správců), příp. provozovatelů inženýrských
sítí, zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky týkají umístění
stavby nebo požadavků na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Požadavky týkající
se výlučně provádění umísťované stavby, ani požadavky týkající se vzájemných (např. smluvních) vztahů
stavebníka a vlastníka nebo správce technické infrastruktury nebyly do podmínek tohoto rozhodnutí
zahrnuty, neboť jsou v tomto stupni řízení bezpředmětné.
e) s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů, včetně ochrany
práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:
Návrh na umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují
návrh dotčené orgány. Výše uvedená doložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska
dotčených orgánů byla zkoordinována. Jejich požadavky na projektovou přípravu stavby nebo její
projednání stanovené v doložených souhlasných stanoviscích byly převzaty do podmínek výrokové části
I a II tohoto rozhodnutí takto:
Požadavky stanovené v doloženém souhlasném stanovisku Úřadu městské části Praha 4, odboru životního
prostředí a dopravy ze dne 5.9.2017 pod č.j. P4/097902/17/OŽPAD/MVI/St, byly zapracovány
do podmínky č. 22.
Požadavky stanovené v doloženém souhlasném stanovisku Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
ochrany prostředí ze dne 26.9.2016 pod č.j. MHMP 1571629/2016, Sp.zn. S-MHMP 1435135/2016, byly
zapracovány do podmínky č. 26.
Požadavky stanovené v doloženém souhlasném stanovisku Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
ochrany prostředí ze dne 17.1.2018 pod č.j. MHMP 16908/2017, Sp.zn. S-MHMP 1796606/2017 OCP,
byly zapracovány do podmínky č. 27.
Požadavky stanovené v doloženém souhlasném stanovisku Hygienické stanice hl.m. Prahy – pobočky
Praha-jih ze dne 22.12.2017, č.j. HSHMP 46072/2017, sp.zn. S-HSHMP 44109/2017, byly zapracovány
do podmínky č. 25.
Požadavek stanovený v doloženém souhlasném stanovisku Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
kanceláře ředitele MHMP, oddělení krizového managementu, ze dne 22.3.2016, č.j. MHMP
148292/2016, Sp.zn. S-MHMP 284504/2016 RED-KM a stanoviska ze dne 21.8.2017 č.j. MHMP
1326048/2017, Sp.zn. S-MHMP 1180830/2017, byl zapracován do podmínky č. 28.
Požadavky stanovené v doloženém souhlasném stanovisku Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
dopravních agend ze dne 22.8.2017 Sp.zn. S-MHMP 1237430/2017ODA, č.j. MHMP1325732/2017/O4/Da, byly zapracovány do podmínky č. 29.
Požadavky stanovené v doloženém souhlasném stanovisku Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
dopravních agend, jako drážního správního úřadu, ze dne 29.11.2017 č.j. MHMP-1870943/2017/ODAO2/Vi, Sp.zn. S-MHMP 1762338/2017, byly zapracovány do podmínky č. 30.
Požadavky stanovené v doloženém souhlasném stanovisku Úřadu městské části Praha 4, odboru
stavebního, jako vodoprávního úřadu, ze dne 5.3.2018, spis.zn. P4/139955/17/OST/KSOT,
č.j. P4/028370/18/OST/KSOT, byly zapracovány do podmínky č. 31.
Návrh odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu zabezpečujícím užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 398/2009 Sb., zejména:
Dokumentace pro územní řízení je zpracována tak, aby vyhovovala požadavkům vyhl.č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a aby na ni bylo
možno navázat při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Bezbariérové vstupy do jednotlivých sekcí bytového domu budou zajištěny z nových veřejných chodníků,
a dále přes společné domovní prostory ke komunikačnímu jádru s domovním schodištěm. Vertikální
pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace bude zajištěn pomocí osobního výtahu
přístupného z prostoru domovního schodiště. Z celkového počtu 316 garážových stání bude min. 20 stání
vyhrazeno pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu a orientace a z celkového počtu 46
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parkovacích stání na terénu při komunikacích budou min. 4 stání vyhrazena pro vozidla osob s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Podrobnější řešení projektové dokumentace ve smyslu vyhl.č. 398/2009 Sb. bude předloženo v rámci
stavebního, příp. zkráceného stavebního řízení.
K ochraně práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení stavební úřad uvádí:
Rozsah použití míry ochrany práv vlastníků sousedních nemovitostí (v řízeních podle stavebního zákona)
se liší druhem či velikostí stavby, jež je pro ochranu práv vlastníků sousedních nemovitostí rozhodné. Ve
fázi umísťování stavby se řeší předně otázky půdorysné velikosti a výšky stavby, odstupové vzdálenosti
stavby od hranic se sousedním pozemkem, míra zastavěnosti pozemku, vzhled stavby či způsob jejího
užívání.
Ochrana zájmů je zakotvena již v obecných ustanoveních a ve společných postupech v územním
plánování, spočívající ve veřejném projednání územně plánovací dokumentace, tedy ve schváleném
ÚP HMP, v definici zveřejňování písemností, ve veřejném projednání se zástupci veřejnosti ohledně
územně plánovací dokumentace. Územně plánovací dokumenty jsou základním východiskem pro
umísťování staveb, ale v zásadě pro umístění stavby je třeba celá řada dalších rozhodnutí a povolení či
stanovisek získaných v příslušných řízeních.
Územní rozhodnutí je nezbytné u všech záměrů, u nichž nepostačí územní souhlas. Územní rozhodnutí
tedy vyžadují zejména stavby většího rozsahu, které nejsou uvedeny v § 103 a 104 stavebního zákona.
V územním řízení lze rozlišit „dvojí účastníky“. Účastníci územního řízení tedy jsou (do jisté míry
privilegovaní účastníci, obdobně jako ve správním řízení podle správního řádu) žadatel a obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn, a vedle toho další účastníci řízení podle § 85 odst. 2
stavebního zákona (tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
není-li sám žadatelem, ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž
vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, sousedním pozemkům či stavbám na nich může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
např. občanská sdružení).
Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí, musí dbát požadavků uvedených v § 90 stavebního
zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb. Při plnění povinností podle § 152
odst. 1 stavebního zákona musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osoby nebo zvířat, ochranu
životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Definice pojmu „šetrnost k sousedství“, ve
stavebním zákoně ani v jiných právních předpisech není. Sousedství nelze zužovat pouze na pozemky,
které mají společnou hranici s pozemkem, na němž má být uskutečněn stavební záměr, či být realizován,
ale je nutné vycházet z nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 96/2000 Sb. Slovem „šetrnost“ lze
běžně rozumět hospodárnost, šetřivost, spořivost, ale také ohleduplnost, braní zřetele na něco/někoho.
Šetrnost k sousedství ve smyslu stavebního zákona nespočívá jen v dodržování právních a technických
předpisů nebo technických norem při umístění stavby, přípravě a provádění stavby, tedy dodržování
a splnění požadavků veřejného práva, ale spočívá též v seriózním jednání stavebníka vůči sousedům ve
smyslu nikomu neškodit, zdržet se jednání, které by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného.
Tedy při umísťování a navrhování stavby zvažovat nejen výhodnost řešení ze svého hlediska, ale také
nevýhody a problémy, které mohou vzniknout sousedům, účastníkům řízení.
Ochrana práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení spočívá též v tom, že zahájení územního řízení
oznamuje stavební úřad (je-li v území vydán územní nebo regulační plán) účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě a v oznámení o zahájení územního řízení jsou účastníci poučeni o podmínkách pro
uplatňování námitek v tom směru, že dotčení vlastníci sousedních nemovitostí mohou uplatňovat námitky
v rozsahu, ve kterém je jejich právo přímo dotčeno, občanská sdružení, že mohou podávat námitky
v rozsahu vymezeném ve zvláštním právním předpise, na jehož základě hájí veřejné zájmy, obec, že
uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce s tím, že k námitkám,
které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
K ochraně svých práv mohou účastníci územního řízení do doby konání ústního jednání nebo ve
stanovené lhůtě se bránit podáním námitek a dotčené orgány podáním závazných stanovisek. Pokud se
v řízení vyskytnou námitky, o kterých nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad
v odůvodnění územního rozhodnutí posoudí a vyhodnotí námitky na základě obecných požadavků na
výstavbu, obecných požadavků na využití území, závazných stanovisek dotčených orgánů nebo
technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Stavební úřad nemůže
posuzovat námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
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Ochranu práv na soukromí řeší obecné požadavky na využívání území, zejména požadavky na vzájemné
odstupy staveb. Požadavek na zachování kvality prostředí, dle vyhlášky OTPP „pohody bydlení“,
zahrnuje i požadavek na zachování soukromí v okolních stavbách. Soulad s těmito obecnými požadavky
na výstavbu zkoumá stavební úřad z úřední povinnosti. V rozsahu těchto požadavků stavební úřad
posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí, včetně přiložené dokumentace k územnímu řízení,
a závěry dotčených orgánů. V daném případě stavební úřad zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí
a umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim. Účastníci územního
řízení uplatnili proti umístění stavby námitky a dotčené orgány neuplatnili proti umístění stavby závazná
stanoviska.
Závěr:
Stavební úřad postupoval v řízení podle základních zásad činností správních orgánů podle správního řádu,
zejména zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu § 3, § 50 a § 68 správního řádu,
ve spojení s § 90 a § 92 stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., a to v rozsahu, který je
nezbytný pro vydání rozhodnutí. Zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení
seznámit se s podklady pro rozhodnutí a uplatnit námitky a připomínky k nim v souladu s požadavky
správního řádu a stavebního zákona. V mezích požadavků právních předpisů zajistil podklady pro územní
rozhodnutí, aby vydané rozhodnutí bylo v souladu s veřejným zájmem, tedy veřejnými zájmy
vyjadřovanými a garantovanými ve zvláštních zákonech, a též prostřednictvím dotčených orgánů, do
jejichž působnosti ochrana veřejných zájmů patří. K provedení důkazů užil všech důkazních prostředků,
které byly vhodné ke zjištění stavu věci, a které nebyly získány a provedeny v rozporu s právními
předpisy, která užil při hodnocení důkazů. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal
a odůvodnil soulad umísťované stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stanovil požadavky k ochraně zdraví a životní
prostředí, zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území. Na základě zjištění,
že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto, tak, jak ve výroku uvedeno.
O d ů v o d n ě n í ad III.:

Dne 21.12.2017 obdržel Úřad městské části Praha 4, odbor stavební žádost o povolení výjimek
z obecných požadavků na výstavbu, z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky OTPP pro územní řízení na umístění výše
uvedené stavby, které se týkají vzájemného odstupu navrhovaných staveb. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řízení.
Ke dni 1.8.2016 vstoupilo v účinnost nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební
předpisy). Dle přechodných ustanovení uvedených v § 85 odst. 1 uvedeného nařízení „dokumentace
a projektová dokumentace, která byla zpracována do 30. září 2014 podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do 30. září 2016, se posuzuje podle
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů“. Vzhledem k datu zpracování doložené dokumentace 5.9.2014,
stavební úřad postupuje dle přechodného ustanovení uvedeného nařízení.
Žádost byla odůvodněna takto:
ad III.A
Stěna domu AB je dle architektonicko-konstrukčního řešení členěná na několik částí, přičemž její
nejvyšší část se nenachází v protilehlém směru k domu D (sekce D1). V přímém protilehlém směru má
dům AB sníženou výšku v části stěny a ta vzájemný odstup staveb splňuje. Nejkratší vzdálenost mezi
vnějšími povrchy obvodových stěn a předsazenými částmi stavby domu AB (sekce B) a domu D (sekce
D1) činí 20,75 m. Povolením výjimky tak nedochází ke zhoršení vyhláškou sledovaných parametrů nad
únosnou míru, a to zejména s ohledem na požadavky denního osvětlení a proslunění a na zachování
pohody bydlení, dále hygienické, požární ochrany, bezpečnosti a umožnění údržby staveb a užívání
prostoru mezi stavbami. Účel sledovaný vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy je tak na základě výše
uvedeného splněn.
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ad III.B
Výška protilehlé stěny domu C, která určuje vzájemný odstup obou staveb, zasahuje do přesazené části
vjezdu do domu AB. Tato část je technickým zázemím domu, nikoliv stěnou s okny obytných místností.
Nejkratší vzdálenost mezi vnějšími povrchy obvodových stěn a předsazenými částmi stavby domu AB
(sekce A1) a domu c (sekce C1) činí 21,4 m (=vzdálenost mezi předsazeným objektem vjezdu do domu
AB a domem C (sekce C1).Přičemž výška protilehlé stěny domu C je 23,99 m a zasahuje do přesazené
části vjezdu do domu AB, který je v podzemním podlaží. Povolením výjimky tak nedochází ke zhoršení
vyhláškou sledovaných parametrů nad míru únosnou, a to zejména s ohledem na požadavky denního
osvětlení a proslunění a na zachování pohody bydlení, dále hygienické, požární ochrany, bezpečnosti a
umožnění údržby staveb a užívání prostoru mezi stavbami. Účel sledovaný vyhláškou č. 26/1999 Sb.
hl.m. Prahy je tak na základě výše uvedeného splněn.
Povolením obou výjimek nedojde k narušení charakteru navrhované zástavby, nebudou sníženy
uživatelské podmínky budoucích vlastníků, respektive nájemců, pohoda bydlení a zdravého životního
prostředí. Povolením výjimek se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob, ani sousední
pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými technickými požadavky na stavby bude v daném
případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.
Dokumentace stavby
Dokumentaci pro územní řízení, včetně dokumentace dokladující odstupové vzdálenosti mezi
navrhovaným bytovým domem a sousedními stavbami, zpracoval v září 2014 autorizovaný architekt
Ing.arch. Boris Redčenkov ČKA 2625, A69 – architekti s.r.o., Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1, včetně
revize zpracované v červnu 2017.
Studii osvětlení a oslunění navrhované stavby zpracoval v březnu 2016 Ing. Petr Kůrka, 28 října 299,
530 03 Pardubice, včetně revize zpracované v prosinci 2017.
V řízení byly doloženy tyto podklady
plná moc od žadatele VERANO REAL k.s. pro zástupce FINEP CZ a.s.,
Spojená řízení týkající se stavby nazvané „Hodkovičky Nad řekou“ vedená pod spis.zn. P4/128210/16/
/OST/FATU byla spojena s řízením o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu pro potřebu
umístění stavby nazvané „Hodkovičky Nad řekou“ ad III a dále se spojeným řízením týkajícím se stavby
nazvané „Hodkovičky Nad řekou – veřejný vodovod“ vedeným pod spis.zn. P4/144896/17/OST/KSOT
podle ust. § 140 odst. 1 správního řádu, usnesením vydaným Úřadem městské části Praha 4, odborem
stavebním pod č.j. P4/086015/18/OST/FATU, spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU ze dne 25.6.2018 a bylo
stanoveno, že ve věci bude vedeno jedno řízení pod spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU.
Stavební úřad oznámil dne zahájení řízení o povolení výjimek z obecných požadavků na výstavbu
spojeného s územním řízením všem známým účastníkům řízení opatřením č.j. P4/185420/18/
/OST/FATU ze dne 26.6.2018 a současně jim dal možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí
a určil lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Stavební úřad posoudil žádost o povolení výjimek z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky OTPP, spočívající v tom,
že:
ad III.A
odstup mezi bytovými domy AB a D navrhované stavby je 20,75 m místo požadované vzdálenosti
22,41 m (což je výška východní stěny domu AB ve své nejvyšší části – sekce A)
ad. III.B
odstup mezi bytovými domy AB a C navrhované stavby je 21,4 m místo požadované vzdálenosti
23,99 m (což je výška západní stěny domu C)
Přitom zejména zkoumal, zda povolením výjimky z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky OTPP, z něhož dle čl. 63
vyhlášky OTPP se povolení výjimky umožňuje, bude dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky
na výstavbu.
Dle ust. § 169 odst. 2 stavebního zákona lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit výjimku
z obecných požadavků na výstavbu, jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob
a sousední pozemky nebo stavby.
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Stavební úřad posoudil odůvodnění žádosti o povolení výjimek z obecných požadavků na výstavbu,
uvedené v žádosti a po posouzení dospěl k závěru:
Výjimky se týkají vzájemného odstupu jednotlivých staveb bytových domů navrhovaného obytného
souboru a to vždy od jejich přesazených částí. V případě vzájemného odstupu objektu AB a objektu D
není vyšší část objetu AB vzhledem k jejíž výšce se vzájemný odstup staveb podle ust. čl. 8 odst. 2
vyhlášky OTPP posuzuje, protilehlá proti průčelí objektu D. Výška části průčelí objektu AB, která je
protilehlá proti objektu D požadavek na vzájemný odstup staveb splňuje. V případě vzájemného odstupu
staveb objektu AB a objektu C se jedná o odstup předsazené části objektu AB v úrovni 1. PP bez oken
obytných místností. Z uvedeného důvodu nemůže být negativně ovlivněno proslunění ani denní osvětlení
bytů v objektu C neboť předsazená část stavby objektu AB je níže než okna obytných místností
objektu C.
Po posouzení stavební úřad dospěl k závěru, že při snížení odstupů staveb uvedených ve výroku, bude
dále umožněna údržba všech staveb a bude umožněn přístup požárních vozidel ke všem stavbám.
Okruh účastníků řízení byl stanoven ve smyslu ust. § 27 správního řádu takto:
Dle ust. § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je účastníkem řízení ten, o jehož právech, právem
chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva, právem chráněné
zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny.
Odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 posoudil okruh účastníků řízení podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, tak, že účastníky tohoto řízení jsou ve smyslu:
odst. 1 písm.a):
- žadatel, kterým je
VERANO REAL k.s., Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město
Vypořádání s návrhy a připomínkami účastníků:
Stavební úřad uvádí, že níže uvedené osoby na základě posouzení nejsou účastníky řízení o povolení
výjimek, jak bylo usnesením, doručeným jednotlivým osobám rozhodnuto. Odůvodnění jejich postavení
v řízení je uvedeno v těchto usneseních.
Božena Šárková, bytem Mezi Lysinami 419/5, Praha 4 – Hodkovičky, není vlastníkem žádné sousední
nemovitosti a na základě této skutečnosti ji bylo dopisem sděleno, že není účastníkem řízení.
Ve stanovené lhůtě uplatnili písemně námitky:
51. Ing. Roman Slavíček, bytem V Mokřinách 205/19, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 205 na pozemku parc.č. 869 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 869, 870/1 a 870/2
v k.ú. Hodkovičky – dne 19.7.2018 pod č.j. 097113, vyloučen usnesením č.j. P4/132206/18/
/OST/FATU ze dne 15.10.2018
52. Ing. Eva Leitnerová, bytem Pod Lysinami 472/21, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 177 na pozemku parc.č. 867 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 867 a 868 v k.ú. Hodkovičky –
dne 3.8.2018 pod č.j. 102651, písemně na ústním jednání dne 7.8.2018, vyloučena usnesením
č.j. P4/133242/18/OST/FATU ze dne 15.10.2018
53. Oldřich Železník, bytem Na Lysinách39/4, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy čp. 39 na
pozemku parc.č. 846/1 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 846/1 a 847 v k.ú. Hodkovičky – dne
3.8.2018 pod č.j. 102652, vyloučen usnesením č.j. P4/133243/18/OST/FATU ze dne 15.10.2018
54. Jana Železníková, bytem Na Lysinách39/4, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy čp. 39 na
pozemku parc.č. 846/1 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 846/1 a 847 v k.ú. Hodkovičky – dne
3.8.2018 pod č.j. 102655, vyloučena usnesením č.j. P4/133451/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
55. Pavel Vacek, bytem Podhorská 141/18, Praha 5 – Motol, spoluvlastník budovy č.p. 336 na pozemku
parc.č. 880/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 880/1 a 880/2 v k.ú. Hodkovičky – dne 3.8.2018
pod č.j. 102661, vyloučen usnesením č.j. P4/133568/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
56. Ivana Vacková, bytem Podhorská 141/18, Praha 5 – Motol, spoluvlastník budovy č.p. 336 na
pozemku parc.č. 880/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 880/1 a 880/2 v k.ú. Hodkovičky – dne
3.8.2018 pod č.j. 102661, vyloučena usnesením č.j. P4/133636/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
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57. Veronika Suchánková, bytem Mezi Lysinami 355/1, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník budovy č.p. 355
na pozemku parc.č. 871/8 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 871/3 a 871/8 v k.ú. Hodkovičky –
dne 3.8.2018 pod č.j. 102663, vyloučena usnesením č.j. P4/133669/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
58. CREO 22 s.r.o., IČO 27074501, se sídlem V Mokřinách 83/13, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník
budovy č.p. 83 na pozemku parc.č. 864 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 864 a 865
v k.ú. Hodkovičky
–
dne
3.8.2018
pod
č.j.
102666,
vyloučena
usnesením
č.j. P4/133677/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
59. Dominika Durlinová, bytem V Mokřinách 83/13, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 83
na pozemku parc.č. 864 v k.ú. Hodkovičky a pozemku parc.č. 864 v k.ú. Hodkovičky – dne 3.8.2018
pod č.j. 102671, vyloučena usnesením č.j. P4/133727/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
60. Nikola Rampírová, V Mokřinách 407/15, Praha 4 - Hodkovičky (podle výpisu z katastru nemovitostí
k.ú. Hodkovičky, LV 520 ze dne 16.10.2018 Nikola Sobotková, bytem Korandova 239/13, Praha 4 –
Hodkovičky), vlastník budovy č.p. 407 na pozemku parc.č. 866/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků
parc.č. 866/1 a 866/2 v k.ú. Hodkovičky – dne 3.8.2018 pod č.j. 102673, vyloučena usnesením
č.j. P4/133781/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
61. Ing. Vladislava Hadravová, bytem Mezi Lysinami 229/4, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník budovy
č.p. 229 na pozemku parc.č. 885 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 885 a 886 v k.ú. Hodkovičky –
dne 3.8.2018 pod č.j. 102675, vyloučena usnesením č.j. P4/133854/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
62. MUDr. Tomáš Rokos, bytem K Dubinám 87/23, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 87
na pozemku parc.č. 862 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 862 a 863 v k.ú. Hodkovičky – dne
3.8.2018 pod č.j. 102676, vyloučen usnesením č.j. P4/133870/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
63. Eva Kalibová, bytem K Dubinám 87/23, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 87 na
pozemku parc.č. 862 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 862 a 863 v k.ú. Hodkovičky – dne 3.8.
2018 pod č.j. 102680, vyloučena usnesením č.j. P4/133876/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
64. Ing. Daniela Klimešová, bytem V Mokřinách 177/17, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 177 na pozemku parc.č. 867 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 867 a 868 v k.ú. Hodkovičky –
dne 6.8.2018 pod č.j. 103056, vyloučena usnesením č.j. P4/133877/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
65. Ing. Jan Bartoš, bytem Mezi Lysinami 246/3, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 246
na pozemku parc.č. 872 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 872 a 873 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j. 103060, vyloučen usnesením č.j. P4/133878/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
66. Emilie Bartošová, bytem Mezi Lysinami 246/3, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 246
na pozemku parc.č. 872 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 872 a 873 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j. 103060, vyloučena usnesením č.j. P4/133879/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
67. Ing. Ondřej Suchomel, bytem Barunčina 1899/24, Praha 4 – Modřany, vlastník budovy č.p. 436
na pozemku parc.č. 884/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 884/1 a 884/2 v k.ú. Hodkovičky –
dne 6.8.2018 pod č.j. 103063, vyloučen usnesením č.j. P4/133880/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
68. Vladislav Kořínek, bytem V mokřinách 280/21, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 280
na pozemku parc.č. 871/7 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 871/5, 871/7 a 871/11
v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j. 103065, vyloučen usnesením č.j. P4/133881/18/OST/FATU
ze dne 16.10.2018
69. Jinřiška Kořínková, bytem V mokřinách 280/21, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 280
na pozemku parc.č. 871/7 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 871/5, 871/7 a 871/11
v k.ú. Hodkovičky
–
dne
6.8.2018
pod
č.j.
103067,
vyloučena
usnesením
č.j. P4/133883/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
70. Dana Sternwaldová, bytem Mezi Lysinami 228/8, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 228 na pozemku parc.č. 882 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 882 a 883 v k.ú. Hodkovičky –
dne 6.8.2018 pod č.j. 103069, vyloučena usnesením č.j. P4/133884/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
71. Ing. Stanislav Humeňanský, bytem V Mokřinách 567/20, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník budovy
č.p. 567 na pozemku parc.č. 96/12 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 96/4 a 96/12
v k.ú. Hodkovičky
–
dne
6.8.2018
pod
č.j.
103071,
vyloučen
usnesením
č.j. P4/133887/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
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72. Jiří Sternwald, bytem Mezi Lysinami 228/8, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 228 na
pozemku parc.č. 882 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 882 a 883 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j. 103072, vyloučen usnesením č.j. P4/133926/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
73. Ing. Jiří Crha, bytem K Dubinám 552/9, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 552
na pozemku parc.č. 892/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 892/1 a 892/2 v k.ú. Hodkovičky –
dne 6.8.2018 pod č.j. 103075, vyloučen usnesením č.j. P4/133980/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
74. Ing. Eva Hábová, bytem Podbělohorská 2882/45, Prha 5 – Smíchov, spoluvlastník budovy č.p. 501
na pozemku parc.č. 121/4 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 121/2, 121/3 a 121/4
v k.ú. Hodkovičky
–
dne
6.8.2018
pod
č.j.
103076,
vyloučena
usnesením
č.j. P4/134057/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
75. Mgr. Libuše Crhová, bytem K Dubinám 552/9, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník pozemků
parc.č. 892/1 a 892/2 v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j. 103078, vyloučena usnesením
č.j. P4/134084/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
76. Dedek Daniel, bytem Pod Lysinami 464/5, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník bytových domů
č.p. 463 a 464 na pozemcích parc.č. 852/20 a 852/21 v k.ú. Hodkovičky v jeho spoluvlastnictví – dne
6.8.2018 pod č.j. 103080, vyloučen usnesením č.j. P4/132528/18/OST/FATU ze dne 15.10.2018
77. MUDr. Václav Šváb, bytem Na Lysinách 48/2, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 48
na pozemku parc.č. 848 v k.ú. Hodkovičky v jeho spoluvlastnictví – dne 6.8.2018 pod č.j. 103081,
vyloučen usnesením č.j. P4/134167/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
78. Mgr. Marie Švábová, bytem Na Lysinách 48/2, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 48
na pozemku parc.č. 848 v k.ú. Hodkovičky v jejím spoluvlastnictví – dne 6.8.2018 pod č.j. 103081,
vyloučena usnesením č.j. P4/134195/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
79. JUDr. Ph.Dr. Martin Šváb, MBA, bytem Masná 696/21, Praha 1 – Staré Město, spoluvlastník budovy
č.p. 48 na pozemku parc.č. 848 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 848 a 850/1 v k.ú. Hodkovičky
– dne 6.8.2018 pod č.j. 103081, vyloučen usnesením č.j. P4/134223/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
80. Mgr. Kateřina Švábová, bytem Masná 696/21, Praha 1 – Staré Město, spoluvlastník budovy č.p. 48 na
pozemku parc.č. 848 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 848 a 850/1 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j. 103081, vyloučena usnesením č.j. P4/134244/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
81. Frajer Richard MUDr., bytem V Mokřinách 519/22, Praha 4 – Hodkovičky spoluvlastník budovy
č.p. 519 na pozemku parc.č. 96/9 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 96/3 a 96/9 v k.ú. Hodkovičky
– dne 6.8.2018 pod č.j.103084, písemně na ústním jednání dne 7.8.2018, vyloučen usnesením
č.j. P4/134283/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
82. Jan Ondřich, bytem K Dubinám 565/21, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník budovy č.p. 565 na pozemku
parc.č. 860 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 860 a 861/1 v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod
č.j.103085, vyloučen usnesením č.j. P4/134334/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
83. Ing. Jiří Jíše, bytem K Dubinám 532/18, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 532 na
pozemku parc.č. 852/96 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 852/87, 852/96 a 852/174
v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j.103088, vyloučen usnesením č.j. P4/134383/18/OST/FATU
ze dne 17.10.2018
84. Ing. Emil Čeleda, bytem U Smaltovny 1334/22, Praha 7 – Holešovice, vlastník pozemku
parc.č. 850/12 k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j.103091, vyloučen usnesením
č.j. P4/134455/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
85. MUDr. Krystyna Erenyiová, bytem K Dubinám 454/24, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 454 na pozemku parc.č. 850/8 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 850/3, 850/7 a 850/8
v k.ú. Hodkovičky
–
dne
6.8.2018
pod
č.j.103092,
vyloučena
usnesením
č.j. P4/134514/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
86. Mgr. Lukáš Čermák, bytem K Dubinám 301/15, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník budovy č.p. 301 na
pozemku parc.č. 897/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 897/1 a 897/2 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j.103094, vyloučen usnesením č.j. P4/134590/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
87. Ing. Jiří Šárka, bytem Mezi Lysinami 419/5, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 419 na
pozemku parc.č. 871/10 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 871/4 a 871/10 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j.103096, vyloučen usnesením č.j. P4/134693/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
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88. JUDr. Klára Hevessy, bytem V Mokřinách 560/16, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 560 na pozemku parc.č. 96/11 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 96/6 a 96/11
v k.ú. Hodkovičky
–
dne
6.8.2018
pod
č.j.103097,
vyloučena
usnesením
č.j. P4/134624/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
89. Ing. Jan Hevessy, bytem V Mokřinách 560/16, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 560
na pozemku parc.č. 96/11 v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j.103099, vyloučen usnesením
č.j. P4/134658/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
90. Ing. Milan Jeřábek, bytem Antonína Dvořáka 2196/23, 43 401 Most, spoluvlastník budovy č.p. 556 na
pozemku parc.č. 121/6 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 121/1 a 121/6 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod 103106, vyloučen usnesením č.j. P4/134681/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
91. Květoslava Jeřábková, bytem Pod Lysinami 475/4, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 556 na pozemku parc.č. 121/6 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 121/1 a 121/6
v k.ú. Hodkovičky
–
dne
6.8.2018
pod
č.j.
103106,
vyloučena
usnesením
č.j. P4/134684/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
92. Ing. Markéta Kohoutková, bytem Pod Lysinami 480/16, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník pozemku
parc.č. 908/1 v k.ú. Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod č.j. 103180, vyloučena usnesením
č.j. P4/134694/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
93. Tomáš Jabůrek, bytem K Dubinám 372/17, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy čp. 372 na
pozemku parc.č. 877/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 877/1 a 877/2 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j. 103184, vyloučen usnesením č.j. P4/134685/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
94. Ing. Petr Panýrek, bytem Střimelická 2493/4, Praha 4 – Záběhlice, vlastník budovy č.p. 536 na
pozemku parc.č. 96/10 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 96/1 a 96/10 v k.ú. Hodkovičky – dne
6.8.2018 pod č.j. 103588, vyloučen usnesením č.j. P4/134686/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
95. prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., bytem Pod Lysinami 482/20, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník
pozemku parc.č. 910/1 v k.ú. Hodkovičky a dále pozemků parc.č. 910/3, 910/4, 910/5, 910/6, 910/7,
910/8 v k.ú. Hodkovičky a staveb bez čp/če na těchto pozemcích – dne 6.8.2018 pod č.j. 104278,
vyloučen usnesením č.j. P4/134690/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
96. Ing. Štefan Tillinger, bytem V Mokřinách 515/18, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy
č.p. 515 na pozemku parc.č. 96/8 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 96/5 a 96/8 v k.ú. Hodkovičky
– dne 7.8.2018 pod č.j. 103755, vyloučen usnesením č.j. P4/134691/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
97. RODOVILE, s.r.o., IČO 62910043, se sídlem Radlická 663/28, Praha 5 – Smíchov, vlastník budovy
č.p. 52 na pozemku parc.č. 119 v k.ú. Hodkovičky, budovy č.p. 526 na pozemku parc.č. 122/13
v k.ú. Hodkovičky, budovy č.p. 527 na pozemku parc.č. 122/14 v k.ú. Hodkovičky a pozemků
parc.č. 119, 122/1, 122/10, 122/12, 122/13, 122/14 a 122/15 v k.ú. Hodkovičky – dne 7.8.2018 pod
č.j. 104167, vyloučena usnesením č.j. P4/134692/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
98. Spolek Bydlení v Hodkovičkách, IČO 04772750, spolek, se sídlem V mokřinách č.p. 560/16, Praha 4Hodkovičky, 147 00
Praha 47 – dne 6.8.2018 pod
č.j. 103082, vyloučen usnesením
č.j. P4/132523/18/OST/FATU ze dne 15.10.2018
99. Pankrácká společnost, z.s., IČO 26666154, spolek, se sídlem Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4 –
Podolí – dne 6.8.2018 pod 103503, vyloučen usnesením č.j. P4/134695/18/OST/FATU ze dne
17.10.2018
100. Přátelské Lysiny, občanské sdružení, IČO 22898085, spolek, se sídlem Pod lysinami č.p. 477/8,
Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47 – dne 6.8.2018 pod č.j. 103668, vyloučen usnesením
č.j. P4/134696/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
101. Božena Šárková, bytem Mezi Lysinami 419/5, Praha 4 – Hodkovičky – dne 6.8.2018 pod
č.j.103096, bylo sděleno dopisem č.j. P4/135276/18/OST/FATU ze dne 18.10.2018, že není
účastníkem řízení

Odůvodnění IV, V.:
Dne 6.11.2017 obdržel Úřad městské části Praha 4, odbor stavební (dále jen “odbor stavební“ nebo
„stavební úřad“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Žádost o vydání územního
rozhodnutí byla podána na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
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územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu, v platném znění. K žádosti byly připojeny
přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.
Dále dne 6.11.2017 obdržel odbor stavební žádost o vydání stavebního povolení. Předložené doklady
spolu s žádostí jsou v souladu s požadavky stanovenými v ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební
řízení.
Předmětná řízení o umístění stavby nazvané „Hodkovičky Nad řekou – veřejný vodovod“ ad IV
a stavební řízení, týkající se stavby „Hodkovičky Nad řekou – veřejný vodovod“ ad V byla spojena podle
ust. § 140 odst. 1 správního řádu usnesením vydaným Úřadem městské části Praha 4, odborem stavebním
pod č.j. P4/019163/18/OST/KSOT, spis.zn. P4/144896/17/OST/KSOT ze dne 5.2.2018 a bylo stanoveno,
že ve věci bude vedeno jedno řízení pod spis.zn. P4/144896/17/OST/KSOT.
Spojená řízení týkající se stavby nazvané „Hodkovičky Nad řekou“ vedená pod spis.zn. P4/128210/16/
/OST/FATU byla spojena s řízením o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu pro potřebu
umístění stavby nazvané „Hodkovičky Nad řekou“ ad III a dále se spojeným řízením týkajícím se stavby
nazvané „Hodkovičky Nad řekou – veřejný vodovod“ vedeným pod spis.zn. P4/144896/17/OST/KSOT
podle ust. § 140 odst. 1 správního řádu, usnesením vydaným Úřadem městské části Praha 4, odborem
stavebním pod č.j. P4/086015/18/OST/FATU, spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU ze dne 25.6.2018 a bylo
stanoveno, že ve věci bude vedeno jedno řízení pod spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU.
Popis stavby:
Vodovodní řad mezi ulicemi Na Lysinách a Pod Lysinami – LT DN 150 v délce 110 m. napojení bude
provedeno na stávající litinové řady v bodě V1 v chodníku v ul. Pod Lysinami mezi bytovými domy a
v bodě V6 v komunikaci v ul. Na Lysinách. V bodě V6 bude osazen automatický vzdušník.
Vodovodní řad v ulici V Mokřinách – bude provedena výměna stávajícího vodovodního řadu DN 150 na
profil LT DN 2000 v délce 142 m v úseku od křižovatky s ulicí V Zátiší. V nejnižším místě řadu bude
osazen hydrant jako kalník.
Redukční šachta s redukčním ventilem v křižovatce ulic Na Dlouhé mezi a V Zátiší. Redukční šachta
bude podzemní železobetonová. Šachta bude dopojena na stávající potrubí LT DN 200 cca 11 m na dvou
místech a LT DN150 cca 5 m na jednom místě. V šachtě bude osazen redukční ventil DN 100.
Výše uvedená stavba je zakreslena v ověřené grafické příloze tohoto rozhodnutí v měřítku katastrální
mapy (celkový situační výkres v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, v měřítku 1:500), která bude
v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona zaslána žadateli po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník přípisem ze dne 5.2.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno a
současně stanovena přiměřená lhůta k doplnění. Žádost byla naposledy doplněna dne 5.4.2018.
Oznámení o zahájení řízení ad. IV. (územní řízení), ad. V. (stavební řízení):
Odbor stavební opatřením ze dne 26.6.2018 pod č.j. P4/085420/18/OST/FATU (spis.zn.
P4/128210/16/OST/FATU) oznámil zahájení územního řízení, přičemž všem účastníkům dle § 85 odst. 1
i odst. 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům doručoval jednotlivě. Uvedeným opatřením dále odbor
stavební Úřadu městské části Praha 4 oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení stavebního řízení vodního díla. Současně k projednání záměru nařídil ústní jednání na den
7.8.2018. Rovněž upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska námitky a námitky
a připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. V souladu
s ust. § 89 odst. 5 a § 114 odst. 4 stavebního zákona byli v oznámení o zahájení řízení účastníci řízení
poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek.
Ve stanovené lhůtě uplatnili písemně námitky:
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Dne 19.7.2018 pod č.j. 097113/18 Ing. Roman Slavíček, bytem V Mokřinách 205/19, Praha 4 –
Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 205 na pozemku parc.č. 869 v k.ú. Hodkovičky a pozemků
parc.č. 869, 870/1 a 870/2 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/132206/18/OST/FATU ze dne
15.10.2018 z řízení uvedeným pod výrokem IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 3.8.2018 pod č.j. 102651/18, písemně na ústním jednání dne 7.8.2018 Ing. Eva Leitnerová, bytem
Pod Lysinami 472/21, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 177 na pozemku parc.č. 867
v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 867 a 868 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j.
P4/133242/18/OST/FATU ze dne 15.10.2018 z řízení uvedeným pod výrokem IV. a V. tohoto rozhodnutí
vyloučena.
Dne 3.8.2018 pod č.j. 102652/18 Oldřich Železník, bytem Na Lysinách39/4, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy čp. 39 na pozemku parc.č. 846/1 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 846/1 a 847
v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/133243/18/OST/FATU ze dne 15.10.2018 z řízení
uvedeným pod výrokem IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 3.8.2018 pod č.j. 102655/18 Jana Železníková, bytem Na Lysinách39/4, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy čp. 39 na pozemku parc.č. 846/1 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 846/1 a 847
v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/133451/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018 z řízení
uvedeným pod výrokem IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 3.8.2018 pod č.j. 102661/18 Pavel Vacek, bytem Podhorská 141/18, Praha 5 – Motol, spoluvlastník
budovy č.p. 336 na pozemku parc.č. 880/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 880/1 a 880/2 v k.ú.
Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/133568/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018 z řízení uvedeným
pod výrokem IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 3.8.2018 pod č.j. 102661/18 Ivana Vacková, bytem Podhorská 141/18, Praha 5 – Motol,
spoluvlastník budovy č.p. 336 na pozemku parc.č. 880/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 880/1 a
880/2 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/133636/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018 z řízení
uvedeným pod výrokem IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 3.8.2018 pod č.j. 102663/18 Veronika Suchánková, bytem Mezi Lysinami 355/1, Praha 4 –
Hodkovičky, vlastník budovy č.p. 355 na pozemku parc.č. 871/8 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č.
871/3 a 871/8 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/133669/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
z řízení uvedeným pod výrokem IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 3.8.2018 pod č.j. 102666/18 společnost CREO 22 s.r.o., IČO 27074501, se sídlem V Mokřinách
83/13, Praha 4 – Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 83 na pozemku parc.č. 864 v k.ú. Hodkovičky a
pozemků parc.č. 864 a 865 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/133677/18/OST/FATU ze
dne 16.10.2018 z řízení uvedeným pod výrokem IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 3.8.2018 pod č.j. 102671/18 Dominika Durlinová, bytem V Mokřinách 83/13, Praha 4 –
Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 83 na pozemku parc.č. 864 v k.ú. Hodkovičky a pozemku parc.č.
864 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/133727/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018 z řízení
uvedeným pod výrokem IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 3.8.2018 pod č.j. 102673/18 Nikola Rampírová, V Mokřinách 407/15, Praha 4 - Hodkovičky (podle
výpisu z katastru nemovitostí k.ú. Hodkovičky, LV 520 ze dne 16.10.2018 Nikola Sobotková, bytem
Korandova 239/13, Praha 4 – Hodkovičky), vlastník budovy č.p. 407 na pozemku parc.č. 866/2 v k.ú.
Hodkovičky a pozemků parc.č. 866/1 a 866/2 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j.
P4/133781/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018 z řízení uvedeným pod výrokem IV. a V. tohoto rozhodnutí
vyloučena.
Dne 3.8.2018 pod č.j. 102675/18 Ing. Vladislava Hadravová, bytem Mezi Lysinami 229/4, Praha 4 –
Hodkovičky, vlastník budovy č.p. 229 na pozemku parc.č. 885 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 885
a 886 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/133854/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 3.8.2018 pod
č.j. 102676/18 MUDr. Tomáš Rokos, bytem K Dubinám 87/23, Praha 4 –
Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 87 na pozemku parc.č. 862 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č.
862 a 863 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/133870/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 3.8. 2018 pod č.j. 102680/18 Eva Kalibová, bytem K Dubinám 87/23, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy č.p. 87 na pozemku parc.č. 862 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 862 a 863
v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/133876/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103056/18 Ing. Daniela Klimešová, bytem V Mokřinách 177/17, Praha 4 –
Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 177 na pozemku parc.č. 867 v k.ú. Hodkovičky a pozemků
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parc.č. 867 a 868 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/133877/18/OST/FATU ze dne
16.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103060/18 Ing. Jan Bartoš, bytem Mezi Lysinami 246/3, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy č.p. 246 na pozemku parc.č. 872 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 872 a 873
v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/133878/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103060/18 Emilie Bartošová, bytem Mezi Lysinami 246/3, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy č.p. 246 na pozemku parc.č. 872 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 872 a 873
v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/133879/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103063/18 Ing. Ondřej Suchomel, bytem Barunčina 1899/24, Praha 4 – Modřany,
vlastník budovy č.p. 436 na pozemku parc.č. 884/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 884/1 a 884/2
v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/133880/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103065/18 Vladislav Kořínek, bytem V mokřinách 280/21, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy č.p. 280 na pozemku parc.č. 871/7 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 871/5,
871/7 a 871/11 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/133881/18/OST/FATU ze dne 16.10.2018
z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103067/18 Jinřiška Kořínková, bytem V mokřinách 280/21, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy č.p. 280 na pozemku parc.č. 871/7 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 871/5,
871/7 a 871/11 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/133883/18/OST/FATU ze dne
16.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103069/18 Dana Sternwaldová, bytem Mezi Lysinami 228/8, Praha 4 –
Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 228 na pozemku parc.č. 882 v k.ú. Hodkovičky a pozemků
parc.č. 882 a 883 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/133884/18/OST/FATU ze dne
16.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103071/18 Ing. Stanislav Humeňanský, bytem V Mokřinách 567/20, Praha 4 –
Hodkovičky, vlastník budovy č.p. 567 na pozemku parc.č. 96/12 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č.
96/4 a 96/12 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/133887/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103072/18 Jiří Sternwald, bytem Mezi Lysinami 228/8, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy č.p. 228 na pozemku parc.č. 882 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 882 a 883
v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/133926/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103075/18 Ing. Jiří Crha, bytem K Dubinám 552/9, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy č.p. 552 na pozemku parc.č. 892/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 892/1 a
892/2 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/133980/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103076/18 Ing. Eva Hábová, bytem Podbělohorská 2882/45, Prha 5 – Smíchov,
spoluvlastník budovy č.p. 501 na pozemku parc.č. 121/4 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 121/2,
121/3 a 121/4 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/134057/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018
z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103078/18 Mgr. Libuše Crhová, bytem K Dubinám 552/9, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník pozemků parc.č. 892/1 a 892/2 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením
č.j. P4/134084/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí
vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103080/18 Dedek Daniel, bytem Pod Lysinami 464/5, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník bytových domů č.p. 463 a 464 na pozemcích parc.č. 852/20 a 852/21 v k.ú. Hodkovičky
v jeho spoluvlastnictví, který byl usnesením č.j. P4/132528/18/OST/FATU ze dne 15.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103081/18 MUDr. Václav Šváb, bytem Na Lysinách 48/2, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy č.p. 48 na pozemku parc.č. 848 v k.ú. Hodkovičky v jeho spoluvlastnictví, který byl
usnesením č.j. P4/134167/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto
rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103081/18 Mgr. Marie Švábová, bytem Na Lysinách 48/2, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy č.p. 48 na pozemku parc.č. 848 v k.ú. Hodkovičky v jejím spoluvlastnictví, která
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byla usnesením č.j. P4/134195/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V.
tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103081/18 JUDr. Ph.Dr. Martin Šváb, MBA, bytem Masná 696/21, Praha 1 – Staré
Město, spoluvlastník budovy č.p. 48 na pozemku parc.č. 848 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 848 a
850/1 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/134223/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103081/18 Mgr. Kateřina Švábová, bytem Masná 696/21, Praha 1 – Staré Město,
spoluvlastník budovy č.p. 48 na pozemku parc.č. 848 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 848 a 850/1
v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/134244/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j.103084/18, písemně na ústním jednání dne 7.8.2018 MUDr. Richard Frajer, bytem
V Mokřinách 519/22, Praha 4 – Hodkovičky spoluvlastník budovy č.p. 519 na pozemku parc.č. 96/9
v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 96/3 a 96/9 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením
č.j. P4/134283/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí
vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j.103085/18 Jan Ondřich, bytem K Dubinám 565/21, Praha 4 – Hodkovičky, vlastník
budovy č.p. 565 na pozemku parc.č. 860 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 860 a 861/1
v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/134334/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j.103088/18 Ing. Jiří Jíše, bytem K Dubinám 532/18, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy č.p. 532 na pozemku parc.č. 852/96 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 852/87,
852/96 a 852/174 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/134383/18/OST/FATU ze dne
17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j.103091/18 Ing. Emil Čeleda, bytem U Smaltovny 1334/22, Praha 7 – Holešovice,
vlastník pozemku parc.č. 850/12 k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/134455/18/OST/FATU ze
dne 17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j.103092/18 MUDr. Krystyna Erenyiová, bytem K Dubinám 454/24, Praha 4 –
Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 454 na pozemku parc.č. 850/8 v k.ú. Hodkovičky a pozemků
parc.č. 850/3, 850/7 a 850/8 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/134514/18/OST/FATU ze
dne 17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j.103094/18 Mgr. Lukáš Čermák, bytem K Dubinám 301/15, Praha 4 – Hodkovičky,
vlastník budovy č.p. 301 na pozemku parc.č. 897/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 897/1 a 897/2
v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/134590/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j.103096/18 Ing. Jiří Šárka, bytem Mezi Lysinami 419/5, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy č.p. 419 na pozemku parc.č. 871/10 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 871/4 a
871/10 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/134693/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j.103097/18 JUDr. Klára Hevessy, bytem V Mokřinách 560/16, Praha 4 –
Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 560 na pozemku parc.č. 96/11 v k.ú. Hodkovičky a pozemků
parc.č. 96/6 a 96/11 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/134624/18/OST/FATU ze dne
17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j.103099/18 Ing. Jan Hevessy, bytem V Mokřinách 560/16, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy č.p. 560 na pozemku parc.č. 96/11 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j.
P4/134658/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí
vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod 103106/18 Ing. Milan Jeřábek, bytem Antonína Dvořáka 2196/23, 43 401 Most,
spoluvlastník budovy č.p. 556 na pozemku parc.č. 121/6 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 121/1 a
121/6 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/134681/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103106/18 Květoslava Jeřábková, bytem Pod Lysinami 475/4, Praha 4 –
Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 556 na pozemku parc.č. 121/6 v k.ú. Hodkovičky a pozemků
parc.č. 121/1 a 121/6 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/134684/18/OST/FATU ze dne
17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103180/18 Ing. Markéta Kohoutková, bytem Pod Lysinami 480/16, Praha 4 –
Hodkovičky, vlastník pozemku parc.č. 908/1 v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j.
str. 70

Č.j. P4/132529/18/OST/FATU

P4/134694/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí
vyloučena.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103184/18 Tomáš Jabůrek, bytem K Dubinám 372/17, Praha 4 – Hodkovičky,
spoluvlastník budovy čp. 372 na pozemku parc.č. 877/2 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 877/1 a
877/2 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/134685/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103588/18 Ing. Petr Panýrek, bytem Střimelická 2493/4, Praha 4 – Záběhlice,
vlastník budovy č.p. 536 na pozemku parc.č. 96/10 v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 96/1 a 96/10
v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/134686/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 104278/18 prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., bytem Pod Lysinami 482/20, Praha
4 – Hodkovičky, spoluvlastník pozemku parc.č. 910/1 v k.ú. Hodkovičky a dále pozemků parc.č. 910/3,
910/4, 910/5, 910/6, 910/7, 910/8 v k.ú. Hodkovičky a staveb bez čp/če na těchto pozemcích, který byl
usnesením č.j. P4/134690/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto
rozhodnutí vyloučen.
Dne 7.8.2018 pod č.j. 103755/18 Ing. Štefan Tillinger, bytem V Mokřinách 515/18, Praha 4 –
Hodkovičky, spoluvlastník budovy č.p. 515 na pozemku parc.č. 96/8 v k.ú. Hodkovičky a pozemků
parc.č. 96/5 a 96/8 v k.ú. Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/134691/18/OST/FATU ze dne
17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 7.8.2018 pod č.j. 104167/18 společnost RODOVILE, s.r.o., IČO 62910043, se sídlem Radlická
663/28, Praha 5 – Smíchov, vlastník budovy č.p. 52 na pozemku parc.č. 119 v k.ú. Hodkovičky, budovy
č.p. 526 na pozemku parc.č. 122/13 v k.ú. Hodkovičky, budovy č.p. 527 na pozemku parc.č. 122/14
v k.ú. Hodkovičky a pozemků parc.č. 119, 122/1, 122/10, 122/12, 122/13, 122/14 a 122/15
v k.ú. Hodkovičky, která byla usnesením č.j. P4/134692/18/OST/FATU ze dne 17.10.2018 z řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí vyloučena.
K uvedenému stavební úřad uvádí:
Výše uvedeným osobám nebylo přiznáno postavení účastníka územního řízení uvedeného ve
výroku pod bodem IV. tohoto rozhodnutí a ani postavení účastníka stavebního řízení uvedeného ve
výroku pod bodem V. tohoto rozhodnutí. Důvody proč uvedeným osobám nebylo postavení účastníka
řízení přiznáno, jsou uvedeny v jednotlivých usneseních. Důvody byly zejména takové, že umisťovaný
záměr uvedený pod bodem IV. tohoto rozhodnutí nesousedí s pozemky ani stavbami, kterých jsou
vlastníky. Stavba veřejného vodovodu je od uvedených nemovitostí v takové vzdálenosti, že vzhledem
k tomu, že se jedná o stavbu umisťovanou pod zem, která neprodukuje škodlivé exhalace, hluk, teplo,
otřesy, vibrace, prach, zápach ani neznečišťuje vody a pozemní komunikace, nemohou být uvedené
nemovitosti sloužící pro bydlení dotčeny z hlediska narušení pohody bydlení v důsledku zhoršení
životního prostředí v dané lokalitě vlivem záměru veřejného vodovodu. Dále výše uvedené pozemky
nesousedí s pozemky, na kterých bude stavba vodního díla uvedená pod bodem V. tohoto rozhodnutí
prováděna a vzhledem k poloze a vzdálenosti pozemků od pozemků, na kterých bude prováděna stavba
vodního díla, nebudou prováděním stavby přímo dotčena jejich vlastnická práva. Z uvedených důvodů se
stavební úřad námitkami výše uvedených osob nezabýval v rámci řízení uvedených pod bodem IV. a
V. tohoto rozhodnutí.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103082/18 Spolek Bydlení v Hodkovičkách, IČO 04772750, spolek, se sídlem V
mokřinách č.p. 560/16, Praha 4-Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/132523/18/OST/FATU ze dne
15.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103503/18 Pankrácká společnost, z.s., IČO 26666154, spolek, se sídlem
Hudečkova 1097/12, Praha 4 – Podolí, který byl usnesením č.j. P4/134695/18/OST/FATU ze dne
17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103668/18 Přátelské Lysiny, občanské sdružení, IČO 22898085, spolek, se sídlem
Pod lysinami č.p. 477/8, Praha 4-Hodkovičky, který byl usnesením č.j. P4/134696/18/OST/FATU ze dne
17.10.2018 z řízení uvedeným ve výroku V. tohoto rozhodnutí vyloučen.
K uvedenému stavební úřad uvádí:
Výše uvedené spolky podaly dne 6.8.2018 námitky, které byly zároveň posouzeny jako přihlášení se do
řízení uvedených pod bodem IV. a V. tohoto rozhodnutí.
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Námitky podané uvedenými spolky se vztahují především k řízením uvedených pod body I., II., III.
tohoto rozhodnutí tj. ke stavbě nazvané „Hodkovičky Nad řekou“. Přesto se stavební úřad v rámci
územního řízení, které je vedeno pod bodem IV. tohoto rozhodnutí, a které se týká stavby nazvané
„Hodkovičky Nad řekou – Veřejný vodovod“, k některým podaným námitkám vyjádří.
K námitce týkající se nepřípustného rušení pohody bydlení a předpisů na ochranu před hlukem dojde též
v souvislosti se zvýšením hluku v daném území.
V případě stavby veřejného vodovodu se jedná o stavbu umisťovanou pod zem, která neprodukuje
škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach ani neznečišťuje vody a pozemní
komunikace, nemůže tedy narušit pohodu bydlení v dané lokalitě.
V případě rozhodování o vodních dílech, o kterých se rozhoduje v bodě V. tohoto rozhodnutí tj. ve
vodoprávním řízení, platí hierarchie předpisů: vodní zákon – stavební zákon – správní řád.
Dle ust. § 115 odst. 6 vodního zákona „ Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana
životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle
tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá, s výjimkou stavebních řízení vedených
podle § 15.“
Dle ust. § 115 odst. 7 vodního zákona „ Občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle
tohoto zákona s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15, jestliže písemně požádá o postavení
účastníka řízení do 8 dnů ode dne sdělení informace podle odst. 6.“
Vzhledem k tomu, že ust. § 115 odst. 7 vodního zákona nepřiznává postavení účastníka řízení občanským
sdružením (spolkům) byly spolky výše uvedenými usneseními vyloučeny z řízení vedeným pod bodem V.
tohoto rozhodnutí.
Dne 6.8.2018 pod č.j. 103096/18 Božena Šárková, bytem Mezi Lysinami 419, Praha 4 Hodkovičky, které
bylo dopisem ze dne 18.10.2018 č.j. P4/135276/18/OST/FATU sděleno, že není účastníkem řízení
uvedeným ve výroku IV. a V. tohoto rozhodnutí.
K řízení IV. V. byly předloženy tyto doklady:
- projektová dokumentace z 07/2016, kterou ověřil Ing. Jiří Hartmann autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby ČKAIT 0002095
- smlouva o postoupení práv souvisejících s projektem posílení kapacity vodovodního řadu mezi
VERANO REAL k.s. a Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. ze dne 13.10.2017
- dohoda o provedení stavby mezi Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s. a Hlavním městem Prahou
ze dne 8.12.2017 č.j. EVM/VP/977141a/17/pav
- smlouva o přeložce vodovodu mezi VERANO REAL k.s., Hl.m.Prahou zast. PVS a.s. a Pražskými
vodovody a kanalizacemi a.s. ze dne 26.10.2016
- smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi VERANO REAL k.s., a Hl.m.Prahou zast. PVS a.s. ze
dne 26.10.2016
- smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami mezi VERANO REAL k.s., Pražskou
vodohospodářskou společností a.s. a Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s. ze dne 26.10.2016
- vyjádření odboru evidence majetku Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 19.6..2017 č.j.
EVM/VP/977141/17/pav
- závazné stanovisko odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 7.3.2018 č.j. MHMP
374894/2018
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 12.4.2017 č.j. HSAA-48592/2017,
- závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 2.5.2017 č.j. HSHMP 18906/2017,
- závazné stanovisko a vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 10.5.2017
SZn. S-MHMP 0429929/2017 a ze dne 19.12.2016 Sp.zn. S-MHMP 1872010/2016/OCP,
- závazné stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4 ze
dne
3.4.2017
zn.
P4/037608/17/OŽPAD/MVI/St
a
ze
dne
3.5.2017
zn.
P4/052032/17/OŽPAD/HERM-St382,
- stanovisko odboru Kanceláře ředitele magistrátu, oddělení krizového managementu, Magistrátu hl. m.
Prahy, ze dne 19.4.2017 pod Sp.zn. S-MHMP 430699/2017 RED-KM
- stanovisko odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 31.3.2017 č.j. MHMP505804/2017/O4/Da,
- souhlas s kácením dřevin odbor evidence majetku Magistrátu hl.m. Prahy ze dne 2.3.2018 sp.zn. Sstr. 72
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MHMP 312390/2018
vyjádření Lesy hl.,. Prahy ze dne 3.7.2017 zn. 1229/2017/VT_0052/2016
stanovisko Povodí Vltavy s.p. ze dne 22.5.2017 zn. 27788/2017-263
Pražské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 3.4.2017 zn PVK 18023/OTPČ/17
vyjádření Pražská vodohospodářská společnost a.s. ze dne 13.4.2017 zn. 1628/17/2/02 a ze dne
7.2.2018 zn. 672/18/2/02
Pražská plynárenská distribuce, a.s. ze dne 19.7.2017 pod zn. 2017/OSDS/04655,
Stanovisko Policie ČR ze dne 23.3.2017 č.j. KRPA-150527-4/ČJ-2016-0000DŽ
Technické stanovisko Technické zprávy komunikací hl.m. Prahy a.s. ze dne 6.6.2017
TSK/13345/17/5110/Me
koordinační vyjádření TSK a.s. ze dne 1.6.2017 zn. TSK/1144/17/5130/Hrd
PREdistribuce, a.s. ze dne 31.3.2017 zn. S 21130/300041974

Vyjádření provozovatelů veřejné sítě:
České Radiokomunikace a.s., Ministerstvo vnitra ČR, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., TRADE
CENTRE PRAHA a.s., UPC Česká republika, s.r.o., Dopravní podnik hl.m. Prahy, T-Mobile Czech
Republic a.s., Pražská teplárenská a.s., i-Line s.r.o., Miracle Network, spol. s r.o., ICT Support, s.r.o.,
Vodafone Czech Republic a.s., MO – SEM Praha, Kolektory Praha a.s., ABAK, spol.s r.o., Cznet s.r.o.,
ČD - Telematika a.s., RIO Media a.s., Telco Pro Services, a.s., eHAMnet, s.r.o., FiT-OUT s.r.o., Pražská
teplárenská a.s.,
Protože stavebník nedoložil doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou
provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě,
v souladu s ust. § a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona stavební úřad ověřil dne 5.2.2018 a
15.10.2018 existenci takového práva v katastru nemovitostí, a zjistil, že podle žádosti stavebníka o
povolení stavby vodního díla, doložených dokladů a projektové dokumentace, jsou stavbou dotčeny
následující pozemky:
k.ú. - parc.č.
Vlastník/uživatel
Hodkovičky – 852/1, 1038/1, 1041/2, 1046/1, Hlavní město Praha
1056/1
K pozemkům ve vlastnictví Hlavního města Prahy byla doložena dohoda o provedení stavby ze dne
8.12.2017.
Účastníci řízení:
Odbor stavební posoudil okruh účastníků územního řízení (IV) podle § 85 stavebního zákona, okruh
účastníků stavebního řízení (V.) podle § 109 stavebního zákona a současně podle § 27 správního řádu,
takto:
IV.
Účastníkem územního řízení ve smyslu ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel:
- kterým je společnost Pražské vodovody a kanalizace, se sídlem Pařížská č.p. 67/11, 110 00 Praha
1-Josefov
Účastníkem územního řízení ve smyslu ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn:
- obec Hl. m. Praha zast. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IČ 70883858, se sídlem
Vyšehradská 2077/57, Praha 28.
Za účastníky územního řízení ve smyslu ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona, kterými jsou další dotčené
osoby, pokud mohou být přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a dále ten, komu zvláštní
zákon toto postavení přiznává, považuje odbor stavební Úřadu městské části Praha 4 tyto osoby:
- vlastník stavbou dotčených pozemků parc. č. 852/1, 1038/1, 1041/2, 1046/1, 1056/1 k.ú. Hodkovičky,
kterým je Hlavní město Praha zast. EVM MHMP,
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, Praha 1-Staré Město, správce
vodohospodářského majetku hl.m. Prahy, jehož práva a povinnosti mohou být rozhodnutím přímo
dotčeny
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právo z věcného břemene, kterými jsou:
PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, Praha 4-Nusle
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, Praha 7-Holešovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, Praha 3 Žižkov
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500,
Praha 4
Účastníky řízení ve smyslu ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou:
- vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám
jiné věcné právo: č.parc. 149, 826, 825, 852/4, 852/12, 852/11, 904/1, 905/3, 811, 807, 750/1, 743/4,
746/4 v katastrálním území Hodkovičky, parc.č. 2006/1 v katastrálním území. Lhotka a staveb č.p.
80, 455, 456, 457, 467, 468, 465, 466 v k.ú. Hodkovičky
U ostatních vlastníků (sousedních) pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že
rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám
na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být tato práva
ovlivněna.

-

Účastníky územního řízení ve smyslu ust. § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona jsou i osoby, o kterých
tak stanoví zvláštní právní předpis:
dle ust. § 18 odst. 1 písm. h) zák. č. 131/2000 Sb., o hl m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, je to
místně příslušná městská část, kterým je Městská část Praha 4 zast. Odborem kanceláře starosty Úřadu
městské části Praha 4, IČO 63584, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, Krč,
v ust. § 70 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků
(dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), je upraveno postavení občanských sdružení jako účastníků
řízení. Dle citovaného ustanovení stavebního zákona jsou účastníky řízení i osoby, o kterých tak stanoví
zvláštní právní předpis. V ust. § 70 odst. 3 zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), je upraveno postavení
občanských sdružení jako účastníků řízení. Dle tohoto ustanovení je občanské sdružení oprávněno
účastnit se správního řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné
zákonem o ochraně přírody a krajiny, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu
bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno. Dnem sdělení informace o zahájení řízení
se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce
správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V daném případě se spolky Spolek
Bydlení v Hodkovičkách, se sídlem V mokřinách 560, Praha 4 Hodkovičky; Pankrácká společnost z.s., se
sídlem Hudečkova 1097, Praha 4 Podolí a Přátelské Lysiny, občanské sdružení, se sídlem Pod Lysinami
477, Praha 4 Hodkovičky přihlásili do řízení podáním námitek.
V.
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona, podle ust. § 115
vodního zákona a podle ust. § 27 správního řádu takto:
1) Účastníkem stavebního řízení dle ust. § 109 stavebního zákona, podle ust. § 115 vodního zákona ve
smyslu ust. § 27 odst. 1 správního řádu – stavebník:
- Pražské vodovody a kanalizace, se sídlem Pařížská č.p. 67/11, 110 00 Praha 1-Josefov
2) Účastníci stavebního řízení dle ust. § 109 stavebního zákona, podle ust. § 115 vodního zákona ve
smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu:
- vlastník stavbou dotčeného pozemku parc. č. 852/1, 1038/1, 1041/2, 1046/1, 1056/1 k.ú.
Hodkovičky, kterým je Hlavní město Praha zast. EVM MHMP,
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, Praha 1-Staré Město - správce
vodohospodářského majetku hl.m. Prahy, jehož práva a povinnosti mohou být rozhodnutím přímo
dotčeny
- jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v souvislosti s ust. § 112 odst. 1
stavebního zákona dále uvedení účastníci identifikovány označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí: pozemky parc. č. 149, 826, 825, 852/4, 852/12, 852/11,
904/1, 905/3, 811, 807, 750/1, 743/4, 746/4 v katastrálním území Hodkovičky, parc.č. 2006/1
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v katastrálním území. Lhotka a staveb č.p. 80, 455, 456, 457, 467, 468, 465, 466 v k.ú.
Hodkovičky
právo z věcného břemene, kterými jsou:
PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, Praha 4-Nusle
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, Praha 7-Holešovice
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, Praha 3 Žižkov
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500,
Praha 4

U ostatních vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich, stejně jako u vlastníků sítí technické a
dopravní infrastruktury dospěl vodoprávní úřad k názoru, že nemohou být rozhodnutím o povolení stavby
přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich.
Dle ust. § 109 písm. g) stavebního zákona je účastníkem řízení též osoba, o které tak stanoví zvláštní
právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních
právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. Dle ust. § 70 odst.3
zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon o
ochraně přírody a krajiny), je upraveno postavení občanských sdružení jako účastníků řízení. Dle tohoto
ustanovení je občanské sdružení oprávněno účastnit se správního řízení, při němž mohou být dotčeny
zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. Podle ust. § 115 odst. 7
vodního zákona však občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto zákona,
s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15. Z tohoto důvodu nemá občanské sdružení postavení
účastníka v tomto stavebním řízení.
Ad IV. V.
V provedeném řízení stavební úřad přezkoumal podané žádosti a připojené podklady z hledisek
uvedených v ust. § 90 a v ust. § 111 stavebního zákona a projednal ji dle ust. § 87, ust. § 89 a ust. § 112
stavebního zákona s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou při
dodržení výše uvedených podmínek ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Zejména ověřil že předmětná stavba je v souladu s územním plánem hlavního města Prahy, schváleným
usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, jehož závazná část byla
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn (především opatření obecné povahy č.
55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832, účinná od 12.10.2018) a úprav (dále jen „ÚP SÚ
hl.m.Prahy“), neboť plocha, na kterou se stavba umísťuje, se nachází v území:
OB – čistě obytné, ve kterém jsou liniová vedení technické infrastruktury uvedena v přípustném využití.
Z uvedeného vyplývá, že návrh není v rozporu se závaznou částí ÚP SÚ hl.m.Prahy.
Ke stavbě bylo zároveň doloženo souhlasné závazné stanovisko MHMP UZR ze dne 7.3.2018 pod č.j.
MHMP 374894/2018 v souladu s § 96b stavebního zákona, s ohledem na datum podání žádosti je
k posouzení souladu s územním plánem příslušný stavební úřad..
Vzhledem k datu zpracování doložené dokumentace ( 07/2016), stavební úřad v souladu s ust. § 94 odst 1
stavebního zákona v souvislosti s ust. § 90 stavebního zákona ověřil, že projektová dokumentace stavby
splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, a podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a
dospěl k těmto závěrům:
- stavba je v souladu s ust. § 6 OTP, kterým jsou stanoveny požadavky na připojení staveb na sítě
technického vybavení; stávající stavba je již na tyto sítě napojena.
- stavba je v souladu s ust. § 8 OTP, kterým jsou stanoveny základní požadavky na provedení stavby
tak, aby při respektování hospodárnosti byla vhodná pro určené využití a aby současně splnila
požadavky z hledisek mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví osob
a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, bezpečnosti
při užívání. Předmětná stavba tyto požadavky splňuje, neboť se jedná o výměnu stávajících
vodovodních řadů.
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stavba je v souladu s ust. § 9 OTP, kterým jsou stanoveny požadavky na mechanickou odolnost
a stabilita staveb. Dle předložené projektové dokumentace stavba (stavebně konstrukční část)
vyhovuje požadavkům návrhem použití vhodných materiálů, technického řešení a v souladu
s normovými hodnotami tak, že během stavby a jejího užívání při řádně prováděné běžné údržbě
nedojde k náhlému nebo postupnému poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených
technických zařízení a dalším negativním jevům
stavba je v souladu s ust. § 10 OTP, neohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé
životní podmínky ani životní prostředí. Dle předložené projektové dokumentace je stavba navržena
tak, aby neohrožovala život, zdraví zdravé životní podmínky budoucích uživatelů, uživatelů okolních
staveb a ani nebude ohrožovat životní prostředí;

Dále vodoprávní úřad ověřil, že stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, zejména těch základních a obecných
specifikovaných v ust. § 3-5 citované vyhlášky.
K souladu stavby s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, vodoprávní úřad uvádí, že se na předmětnou stavbu nevztahuje.
Žádost o stavební povolení ze dne 6.11.2017 byla doložena doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č.
432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu, v souladu s ust. § 39 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí
a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, neboť řízení
zahájená a neskončená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 432/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
V souladu s ust. § 90 stavebního zákona stavební úřad záměr žadatele posoudil a na základě výše
uvedeného dospěl závěru, že je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly
územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
V souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona vodoprávní úřad ověřil, že projektová
dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou, tak jak je stanoveno ve vyhlášce
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a dále též ověřil, že projektová dokumentace
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.
Dle ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stanovil v podmínce č. 17 ve výroku V. tohoto rozhodnutí, že
stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, neboť se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou
budoucí uživatelé ovlivnit, tedy stavbu veřejné technické infrastruktury.
Na základě výše uvedeného stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
P o u č e n í o o d v o l á n í ad I.-VI.:
Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. § 81 odst. 1 ve spojení s ust. § 83 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") odvolat ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení doručením k Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha
1, podáním učiněným u odboru stavebního Úřadu městské části Prahy 4, se sídlem Antala Staška
2059/80b, 140 46 Praha 4, s potřebným počtem stejnopisů (včetně příloh) tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, tj. 2 ks stejnopisů (včetně příloh).
Ing. Hana Rusňáková
vedoucí oddělení vodohospodářského
a územního rozhodování
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Upozornění ad. I., II. , IV. a VI.:
- Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou
přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část
dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci
doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby
podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
- Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební
úřad v odůvodněných případech lhůtu delší.
- Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo
užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
- Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním
žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.
- Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební
povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů.
- Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil
od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Upozornění ad V.:
- Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou
žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti
stavebního povolení.
- Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o
tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
- Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- Nejpozději k závěrečné prohlídce bude předložen doklad o vytýčení prostorové polohy stavby,
vypracované úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují
zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních
právních předpisů, kterými jsou zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č.
251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen
doklad o požadovaných vlastnostech použitých výrobků.
- Navržené materiály pro výstavbu nových vodovodních řadů musí vyhovovat požadavkům
vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého
styku s vodou a na úpravny vody.
- Zhotovitel stavby a stavebník jsou povinni při provádění stavby respektovat a dodržet ustanovení
nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a
technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).
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Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování požadavků zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
Budou dodrženy požadavky správců těch stávajících podzemních sítí, které se na staveništi
nacházejí, na nahlášení zahájení prací příslušným referentům těchto správců a požadavky na
způsob provádění prací v blízkosti těchto sítí.
Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č.
8/2008 Sb., HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o
čistotě).
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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, ve znění
pozdějších předpisů.
Před započetím prací uzavře stavebník nájemní smlouvy s vlastníky jednotlivých dotčených
pozemků a k závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o ukončení nájemních smluv.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, 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)
Při provádění stavebních prací je nutné postupovat tak, aby byly splněny povinnosti stanovené
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (např. aby nedocházelo k nadměrnému
zraňování nebo úhynu živočichů nebo k ničení jejich biotopů).
O rozsahu nutné geodetické dokumentace pro účely digitální mapy Prahy je možno se informovat
na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, pracoviště Vyšehradská 57, 128 00 Praha
2, www.iprpraha.cz.
Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost
stavebníka zdejší stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a
předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost
stavebníka zdejší stavební úřad. Podle ustanovení § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech
rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu
úřadu se žádost o vydání kolaudačního souhlasu podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti
jsou stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce.
Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,
dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o
stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného
provedení stavby.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi:
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace
štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl uhrazen.
Obdrží:
I. Účastníci řízení o umístění stavby a o změně využití území týkajících se stavby „Hodkovičky
Nad řekou“ ad I, II a VI dle ust. § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v souvislosti
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s ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu v souvislosti s ust. § 144 odst. 6
správního řádu doporučeně do vlastních rukou :
- zplnomocněný zástupce žadatele:
1. FINEP CZ a.s., IDDS: 57zd42c
sídlo: Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město
zastoupení pro: VERANO REAL k.s., 28. října č.p. 767/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
- Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn zastoupená:
2. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu
- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
3. JUDr. Klára Hevessy, V mokřinách č.p. 560/16, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
5. ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
6. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OCP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
7. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP EVM, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
8. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 145 08 Praha 4-Michle
9. Pražská plynárenská, a.s., IDDS: au7cgsv
sídlo: Národní č.p. 37/38, 110 00 Praha 1-Nové Město
10. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
11. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
12. Skanska Reality a.s., IDDS: wx58zau
sídlo: Křižíkova č.p. 682/34a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
13. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
14. Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
15. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
16. Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvg
sídlo: 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
II. Ostatní účastníci řízení o umístění stavby a o změně využití území týkajících se stavby „Hodkovičky
Nad řekou“ ad I a II a VI dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souvislosti s ust.
§ 87 stavebního zákona dle ust. § 25 odst. 1 a ust. § 144 odst. 1,2 a 6 správního řádu:
doručuje se veřejnou vyhláškou na:
a) úřední desku ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 (ke zveřejnění po dobu
15 dnů)
b) úřední desku ÚMČ Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 12 - Modřany (ke zveřejnění po
dobu 15 dnů)
vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné
věcné právo:
pozemků parc. č. 1, 2, 3, 5, 6, 7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 8/4, 8/5, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5,
12/1, 12/2, 12/3, 13, 14/1, 15, 16, 56, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 58/1, 58/3, 59/1, 59/7, 59/8,
59/17, 59/23, 59/24, 59/25, 59/26, 60, 61, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/9, 64/1, 64/2, 64/3, 65/1,
65/2, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/12, 69/14, 69/15, 73/1, 73/2, 73/3, 76/1, 76/2, 76/3,
76/4, 76/5, 76/8, 76/9, 76/12, 76/13, 76/14, 77/2, 77/3, 78/1, 78/5, 78/6, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12, 78/13,
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79, 80/2, 80/3, 81, 82/1, 82/2, 82/3, 83/1, 83/3, 84/1, 84/3, 84/4, 86, 87, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 92/1, 93,
94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 98/4,
101/1, 101/3, 101/6, 102, 103, 104/1, 104/3, 104/5, 104/6, 104/7, 104/8, 104/12, 104/13, 104/17, 105/4,
106, 107, 108, 109, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 111/3, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 111/10, 111/11,
111/12, 111/13, 111/14, 111/15, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/6,
122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/10, 122/11, 122/12, 122/13, 122/14, 122/15, 122/25, 124, 125/1,
125/2, 125/3, 125/4, 126, 127, 128/1, 129, 130/3, 130/4, 131/1, 131/2, 131/5, 132, 133, 141/2, 815, 839,
840, 842, 843/1, 843/2, 844/1, 844/2, 844/3, 845/1, 845/2, 846/1, 846/2, 847, 848, 849/1, 849/2, 850/1,
850/2, 850/3, 850/4, 850/5, 850/7, 850/8, 850/9, 850/11, 850/12, 850/13, 850/14, 850/22, 850/23, 852/23,
852/87, 852/90, 852/91, 852/92, 852/93, 852/96, 852/174, 853/1, 853/2, 856, 857, 858, 859/1, 859/2, 860,
861/1, 862, 863, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 871/3, 871/4, 871/5, 871/6,
871/7, 871/8, 871/9, 871/10, 871/11, 871/12, 872, 873, 874/1, 874/2, 875/1, 875/2, 876/1, 876/2, 877/1,
877/2, 878, 879/1, 879/2, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2, 882, 883, 884/1, 884/2, 885, 886, 887/1, 887/3, 888,
889, 890, 891, 892/1, 892/2, 893, 894/1, 894/2, 895, 896, 897/1, 897/2, 907/3, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8,
907/9, 907/31, 907/32, 908/4, 908/5, 909/1, 909/3, 909/6, 910/1, 910/2, 910/3, 910/4, 910/5, 910/6, 910/7,
910/8, 911/1, 911/2, 911/3, 911/4, 911/5, 911/6, 911/7, 911/8, 911/9, 911/10, 911/11, 911/12, 911/13,
911/14, 911/15, 911/16, 911/17, 911/18, 911/19, 911/20, 911/21, 911/22, 911/23, 911/24, 911/25, 911/26,
916/2, 916/3, 917/3, 919, 922/4, 922/5, 922/6, 922/7, 922/8, 922/12, 922/13, 922/14, 922/16, 922/17,
922/18, 922/19, 922/20, 922/21, 922/22, 922/23, 922/24, 922/26, 922/27, 923/5, 923/7, 925/1, 939/1,
942/2, 942/3, 942/4, 942/5, 942/6, 942/10, 942/70, 942/71, 942/72, 942/73, 942/74, 942/75, 942/76,
942/77, 942/78, 942/79, 942/80, 942/81, 942/82, 942/83, 942/84, 942/85, 942/86, 942/87, 942/88, 942/89,
942/90, 942/92, 942/93, 942/94, 942/95, 942/96, 942/97, 942/98, 942/99, 942/100, 942/101, 942/102,
942/103, 942/104, 942/105, 942/106, 942/107, 942/108, 942/109, 944/1, 944/2, 945/1, 946/1, 947/1,
949/1, 950/10, 950/13, 950/17, 1003/1, 1003/4, 1003/5, 1004/1, 1004/2, 1005, 1046/3, 1056/7, 1056/15,
1056/16, 1056/18, 1056/19, 1057, 1058, 1059, 1060/1, 1060/2, 1061, 1067, 1068/1, 1068/2, 1071/1,
1071/5, 1071/6, 1071/7, 1071/8, 1071/9, 1071/10, 1071/16, 1071/17, 1071/18, 1076/1, 1077/4, 1077/8,
1077/16, 1077/17, 1091/1, 1091/2, 1091/8, 1091/9, 1091/10, 1091/12, 1091/13, 1091/14, 1091/16,
1091/17, 1091/19, 1091/20, 1091/21, 1091/22 a 1091/23 v katastrálním území Hodkovičky,
pozemků parc. č. 4814/1, 4814/2, 4815/1, 4816/1, 4817/5, 4817/6, 4818/1 a 4818/2 v katastrálním území
Modřany
staveb č.p. 1, 3, 12, 14, 15, 20, 30, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 52, 57, 83, 87, 92, 102, 104, 177, 192,
204, 205, 207, 208, 211, 228, 229, 240, 245, 246, 248, 249, 271, 280, 281, 301, 326, 336, 355, 367, 375,
377, 387, 372, 395, 407, 419, 416, 428, 430, 433, 436, 444, 445, 474, 501, 505, 515, 519, 522, 526, 527,
532, 533, 536, 543, 544, 547, 548, 552, 556, 559, 565, 566, 567 a 568 v katastrálním území Hodkovičky,
staveb bez čp/če na pozemcích par.č. 7/4, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/14, 78/12, 78/13, 101/6, 104/3, 104/6,
104/8, 104/12, 104/17, 105/4, 111/3, 111/5, 111/6, 111/8, 111/9, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13, 111/14,
111/15, 117, 122/15, 130/3, 131/5, 844/3, 849/1, 849/2, 850/9, 871/11, 871/12, 894/2, 910/3, 910/4,
910/5, 910/7, 911/3, 911/4, 911/5, 911/6, 911/7, 911/8, 911/9, 911/10, 911/11, 911/12, 911/13, 911/14,
911/15, 911/16, 911/17, 911/18, 911/19, 911/20, 911/21, 911/22, 911/23, 911/24, 911/25, 911/26, 916/3,
922/6, 922/7, 922/17 a 1071/17 v katastrálním území Hodkovičky,
stavby č.e. 168 v katastrálním území Modřany
tito vlastníci (správci) sítí nebo zařízení technického vybavení území:
Telco Pro Services, a.s., IČO 29148278
III. Účastníci řízení o povolení výjimek ad III z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky OTP, dle ust. § 27 odst. 1
správního řádu doporučeně do vlastních rukou :
- zplnomocněný zástupce žadatele
1. FINEP CZ a.s., IDDS: 57zd42c
sídlo: Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město
zastoupení pro: VERANO REAL k.s., 28. října č.p. 767/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
IV. Účastníci územního řízení stavby „Hodkovičky Nad řekou – Veřejný vodovod“ ad IV dle ust. § 85
odst. 1 stavebního zákona a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v souvislosti s ust. § 87 odst. 1
stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu v souvislosti s ust. § 144 odst. 6 správního řádu
doporučeně do vlastních rukou:
žadatel
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Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
sídlo: Pařížská č.p. 67/11, 110 00 Praha 1-Josefov
obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn
Hl. m. Praha zast. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS:
c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, 128 00 Praha 2-Nové Město,
Účastníci územního řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 145 08 Praha 4-Michle
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP EVM, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
ostatní účastníci územního řízení ad IV dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou
vyhláškou v souvislosti s ust. § 87 stavebního zákona dle ust. § 25 odst. 1 a ust. § 144 odst. 1, 2 a 6
správního řádu :
doručuje se veřejnou vyhláškou na:
a) úřední desku ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 (ke zveřejnění po dobu
15 dnů)
vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné
věcné právo:149, 826, 825, 852/4, 852/12, 852/11, 904/1, 905/3, 811, 807, 904/1, 905/3, 811, 807, 750/1,
743/4, 746/4 v katastrálním území Hodkovičky, parc.č. 2006/1 v katastrálním území. Lhotka a staveb č.p.
80, 455, 456, 457, 467, 468, 465, 466
Městská část Praha 4, zast. OKAS Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč
V. Účastníci stavebního řízení stavby „Hodkovičky Nad řekou – Veřejný vodovod“ ad V dle ust. § 109
stavebního zákona doporučeně do vlastních rukou:
stavebník
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
sídlo: Pařížská č.p. 67/11, 110 00 Praha 1-Josefov
ostatní účastníci stavebního řízení ad V veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 1 správního řádu v souladu
s ust. § 144 odst. 2 správního řádu ostatní účastníci řízení
doručuje se veřejnou vyhláškou na :
b) úřední desku ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 (ke zveřejnění po dobu
15 dnů)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 145 08 Praha 4-Michle
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
str. 81

Č.j. P4/132529/18/OST/FATU

sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP EVM, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona vlastníci
pozemků parc. č. 149, 826, 825, 852/4, 852/12, 852/11, 904/1, 905/3, 811, 807, 904/1, 905/3, 811, 807,
750/1, 743/4, 746/4 v katastrálním území Hodkovičky, parc.č. 2006/1 v katastrálním území. Lhotka a
staveb č.p. 80, 455, 456, 457, 467, 468, 465, 466
VI. Dotčené orgány na dodejku :
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OCP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP ODA, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OPP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP RED, odd. krizového managementu, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP UZR, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle
ÚMČ Praha 4, OST odd. VÚR (vodoprávní úřad), Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč
ÚMČ Praha 4, OŽPAD, Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč
VII. Doporučeně do vlastních rukou (k vyvěšení na úřední desku) :
Městská část Praha 12, Úřad městské části Praha 12 - Úřední deska, IDDS: ktcbbxd
sídlo: Písková č.p. 830/25, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
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