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ROZHODNUTÍ 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán příslušný 

dle § 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

ve věci odvolání, které podali Ing. Jan Bartoš, nar. 15.11.1941, bytem Mezi Lysinami 246/3, 

Praha 4, Emilie Bartošová, nar. 4.10.1943, bytem Mezi Lysinami 246/3, Praha 4, Ing. Jiří Crha, 

nar. 23.11.1970, bytem K Dubinám 552/9, Praha 4, Mgr. Libuše Crhová, nar. 11.5.1943, bytem 

K Dubinám 192/7, Praha 4, Mgr. Lukáš Čermák, nar. 19.4.1969, bytem K Dubinám 301/15, 

Praha 4, MUDr. Richard Frajer, nar. 24.2.1958, bytem V Mokřinách 519/22, Praha 4, 

Ing. Jan Hevessy, nar. 5.1.1977, bytem V Mokřinách 560/16, Praha 4, JUDr. Klára Hevessy, 

nar. 22.7.1978, bytem V Mokřinách 560/16, Praha 4, Stanislav Humeňanský, nar. 24.10.1980, 

bytem V Mokřinách 567/20, Praha 4, Ing. Milan Jeřábek, nar. 4.12.1958, bytem Antonína 

Dvořáka 2196/23, Most 1, Květoslava Jeřábková, nar. 6.9.1957, bytem Pod Lysinami 475/4, 

Praha 4, Ing. Jiří Jíše, nar. 18.12.1942, bytem K Dubinám 532/18, Praha 4, Eva Kalibová, 

nar. 22.9.1963, bytem K Dubinám 87/23, Praha 4, Ing. Daniela Klimešová, nar. 9.10.1957, 

bytem V Mokřinách 177/17, Praha 4, Vladislav Kořínek, nar. 11.10.1954, bytem 

V Mokřinách 280/21, Praha 4, Jindřiška Kořínková, nar. 22.2.1957, bytem V mokřinách 280/21, 

Praha 4, Ing. Eva Leitnerová, nar. 18.6.1961, bytem Pod Lysinami 472/21, Praha 4, 

Jan Ondřich, nar. 26.3.1981, bytem K Dubinám 565/21, Praha 4, MUDr. Eva Ondřichová, 

nar. 16.2.1981, bytem K Dubinám 565/21, Praha 4, Ing. Petr Panýrek, nar. 31.7.1967, bytem 

Střimelická 2493/4, Praha 4, MUDr. Tomáš Rokos, nar. 28.4.1958, bytem K Dubinám 87/23, 

Praha 4, Ing. Roman Slavíček, MBA, nar. 9.5.1967, bytem V Mokřinách 205/19, Praha 4, 

Ak.arch. Jiří Sternwald, nar. 29.2.1960, bytem Mezi Lysinami 228/8, Praha 4, 

Dana Sternwaldová, nar. 29.9.1970, bytem Mezi Lysinami 228/8, Praha 4, Ing. Jiří Šárka, 

nar. 23.4.1956, bytem Mezi Lysinami 419/5, Praha 4, Božena Šárková, nar. 3.2.1961, bytem 
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Mezi Lysinami 419/5, Praha 4, JUDr. Martin Šváb, nar. 7.11.1974, bytem Masná 696/21, 

Praha 1, Městská část Praha 4, IČO 63584, se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 

Pankrácká společnost, z.s., IČO 26666154, se sídlem Hudečkova 1097/12, Praha 4, Přátelské 

Lysiny, občanské sdružení, IČO 22898085, se sídlem Pod Lysinami 477/8, Praha 4, Spolek 

bydlení v Hodkovičkách, IČO 04772750, se sídlem V Mokřinách 519/22, Praha 4, proti 

rozhodnutí č.j. P4/132529/18/OST/FATU, spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU ze dne 

31.10.2018, kterým Úřad městské části Praha 4, odbor stavební vyhověl žádosti Pražské 

vodovody a kanalizace, a.s., IČO 25656635, se sídlem Ke Kablu 971/1, Praha 10,  a Verano 

Real k.s., IČO 04663276, se sídlem Havlíčkova 1030/1, Praha 1, a ve spojeném řízení 

na pozemcích v katastrálním území Hodkovičky umístil stavbu nazvanou „Hodkovičky 

Nad řekou“, rozhodl o změně využití území, povolil výjimky z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky 

č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, umístil stavbu veřejného vodovodu, stavebně povolil 

stavbu veřejného vodovodu, umístil dočasnou stavbu zařízení staveniště, rozhodl takto: 

- dle ust. § 92 odst. 1 správního řádu 

Odvolání MUDr. Evy Oldřichové, nar. 16.2.1981, bytem K Dubinám 565/21, Praha 4 se 

jako nepřípustné zamítá. 

- dle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu 

Rozhodnutí č.j. P4/132529/18/OST/FATU, spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU ze dne 

31.10.2018 se v rozsahu výroku I. o umístění stavby „Hodkovičky Nad řekou“, výroku II. 

o změně využití území, výroku VI. o dočasném umístění stavby zařízení staveniště, ruší 

a tyto věci se vrací k novému projednání. 

 

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního 

orgánu: 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, Praha 10 

Vivus Hodkovičky s.r.o., Budějovická 64/5, Praha 4 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,  Praha 3 

ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor evidence majetku, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor hospodaření s majetkem, Mariánské náměstí 2/2,Praha 1 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,  U plynárny 500/44,  Praha 4 

Pražská plynárenská, a.s., Národní 37/38,  Praha 1 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2,  Praha 1 

PREdistribuce, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  Praha 3 

Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12,  Praha 7 

UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5,  Praha 4 

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava,  Ostrava 2 

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5 
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Odůvodnění: 

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební (dále jen stavební úřad) vydal rozhodnutí 

č.j. P4/132529/18/OST/FATU, spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU ze dne 31.10.2018, 

kterým vyhověl žádosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 25656635, se sídlem 

Ke Kablu 971/1, Praha 10,  a Verano Real k.s., IČO 04663276, se sídlem Havlíčkova 1030/1, 

Praha 1, a výrokem I. na pozemcích v katastrálním území Hodkovičky umístil stavbu nazvanou 

„Hodkovičky Nad řekou“, výrokem II. rozhodl o změně využití území, výrokem III. povolil 

výjimky z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických 

požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, výrokem IV. 

umístil stavbu veřejného vodovodu, výrokem V. stavebně povolil stavbu veřejného vodovodu, 

výrokem VI. umístil dočasnou stavbu zařízení staveniště. Proti tomuto rozhodnutí uplatnily 

odvolání osoby uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad podle § 86 odst. 2 správního řádu zaslal stejnopis podaného odvolání všem 

účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k němu vyjádřili. 

Tohoto oprávnění využila VERANO REAL k.s., která prostřednictvím svého zástupce FINEP 

CZ, a.s. v podání evidovaném pod č.j. 10510 ze dne 21.1.2019 uvedla, že odvolateli tvrzené 

skutečnosti, rozpory a nesoulady byly již jednou tvrzeny v rámci podaných námitek v územním 

řízení, a že se stavební úřad již jednou zcela správně, precizně a vyčerpávajícím způsobem 

vypořádal, což je evidentní z odůvodnění územního rozhodnutí. Uvádí, že se s těmito závěry 

stavebního úřadu zcela ztotožňuje, vyjadřuje svůj názor, že napadené územní rozhodnutí je 

zcela v souladu s právními předpisy a není dán zákonný důvod pro postup odvolacího orgánu 

podle § 90 odst. 1 – 4 stavebního zákona, ale že je dán postup podle § 90 odst. 5 stavebního 

zákona.  

Následně uvedený žadatel (VERANO REAL k.s.)  uplatnil u stavebního úřadu podání 

evidované pod č.j. 37096 ze dne 12.2.2019, v jehož obsahu uvedl, že veškerá svá práva 

a povinnosti vztahující se k projektu „Hodkovičky Nad řekou“ na základě uzavřené kupní 

smlouvy převedl na Skanska Reality a.s., IČO 02445344, se sídlem Křižíkova 682/34a, Praha 8. 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu (dále jen MHMP STR) uvádí, 

že v průběhu odvolacího řízení mu bylo doručeno podání Skanska Reality a.s., evidované 

pod č.j. MHMP 1451833/2020 ze dne 23.9.2020, v jehož obsahu je uvedeno, že na základě 

kupní smlouvy ze dne 17.9.2020 došlo k prodeji pozemků na území městské části Praha 4, 

plánované pro výstavbu projektu Hodkovičky Nad řekou, spolu s veškerou dokumentací, právy 

a nehmotnými statky, společnosti Vivus Hodkovičky s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí 

podle § 87 správního řádu, předal spis odvolacímu správnímu orgánu. 

Odvolací správní orgán nejprve ověřoval, zda odvolání byla podána účastníky řízení. Bylo 

zjištěno, že MUDr. Eva Ondřichová, bytem K Dubinám 565/21, Praha 4, uplatnila odvolání 

proti rozhodnutí č.j. P4/132529/18/OST/FATU, spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU ze dne 

31.10.2018, ačkoliv nebyla zařazena do okruhu účastníků některého se spojených řízení, nebylo 

zjištěno, že by se tohoto postavení účastníka domáhala. Její odvolání je tedy nepřípustné. 

 V případě ostatních odvolatelů bylo zjištěno, že jim příslušelo postavení účastníků některých ze 

spojených řízení. V případě odvolání Boženy Šárkové, bytem Mezi Lysinami 419/5, Praha 4, 

jejíž odvolání bylo stavebním úřadem předloženo jako odvolání nepřípustné z důvodu, že jí bylo 

ze strany stavebního úřadu sděleno dopisem, že není účastníkem řízení, Magistrát hlavního 

města Prahy, odbor stavebního řádu (dále jen MHMP STR) uvádí, že o účastenství v řízení 

se rozhoduje formou procesního rozhodnutí – usnesení, jak vyplývá z ust. § 28 odst. 1 správního 
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řádu. Dle uvedeného zákonného ustanovení se za účastníka bude v pochybnostech považovat 

i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak, tj. do pravomocného rozhodnutí, 

že účastníkem není. Vzhledem k tomu, že žádné usnesení o tom, že Boženě Šárkové nepřísluší 

postavení účastníka řízení, nebylo ze strany stavebního úřadu vydáno, jedná se pouze o stav 

pochybnosti, a do doby, než bude tento stav vyřešen uvedeným způsobem, jí postavení 

účastníka přísluší.   

MHMP STR následně zkoumal, zda byla odvolání uplatněna v zákonem stanovené lhůtě. 

Dle ust. § 86 odst. 1 správního řádu se odvolání podává u správního orgánu, který napadené 

rozhodnutí vydal. Dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí. Lhůta je zachována, pokud je odvolání podáno ve lhůtě k poštovní 

přepravě.  

Z obsahu spisu vyplývá, že odvoláním napadené rozhodnutí bylo doručeno JUDr. Kláře 

Hevessy dne 12.11.2018, odvolání bylo uplatněno dne 26.11.2018, v zákonné odvolací lhůtě. 

Ostatním odvolatelům bylo napadené rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou dne 15.11.2018, 

odvolání byla uplatněna v zákonné odvolací lhůtě. 

Dle ust. § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává odvolací správní orgán soulad napadeného 

rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost 

přezkoumává v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný 

zájem. V souladu s ust. § 82 odst. 4 správního řádu k novým skutečnostem a k návrhům 

na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, 

se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit 

dříve.  

Z obsahu předloženého správního spisu bylo zjištěno, že dne 30.9.2016 byla u stavebního úřadu 

uplatněna neformální žádost FINEP CZ, a.s., v jejímž obsahu je uvedeno, že na základě plné 

moci stavebníka VERANO REAL k.s. je v příloze předkládána formální žádost o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, s žádostí 

o spojení těchto řízení.  

Přílohou tohoto podání pak byla formální žádost VERANO REAL k.s., se sídlem 28. října 

767/12, Praha 1, zastoupena EYSCHA a.s. (bez bližší identifikace), zastoupena FINEP CZ, a.s., 

se sídlem Havlíčkova 1030/1, Praha 1 (plná moc není součástí žádosti), o vydání 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, 1056/1, k.ú. 

Hodkovičky. 

 Přílohou tohoto podání pak byla formální žádost VERANO REAL k.s., se sídlem 28. října 

767/12, Praha 1, zastoupena EYSCHA a.s. (bez bližší identifikace), zastoupena FINEP CZ, a.s., 

se sídlem Havlíčkova 1030/1, Praha 1 (plná moc není součástí žádosti), o vydání rozhodnutí 

o změně využití území 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, 1056/1, k.ú. Hodkovičky. 

Stavební úřad usnesením č.j.P4/161421/16/OST/FATU ze dne 8.12.2016, které se pouze 

poznamenává do spisu, uvedená řízení o umístění stavby a o změně využití území spojil 

do společného řízení. 

Dne 21.12.2016 VERANO REAL k.s., prostřednictvím FINEP CZ a.s. požádala o přerušení 

společného řízení, z důvodu, že „dosud nebyla projednána problematika odstranění zbytkových 

staveb na dotčených pozemcích“, a to do 31.12.2017. 
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Následně stavební úřad vydal usnesení č.j. P4/168966/16/OST/FATU ze dne 9.1.2017, 

kterým uvedené žádosti vyhověl a společné řízení přerušil na dobu do 31.12.2017. 

Dne 21.12.2017 bylo u stavebního úřadu uplatněno podání VERANO REAL k.s., 

prostřednictvím FINEP CZ a.s. (dále též jako žadatel), jehož obsahem je doplnění žádosti o 

vydání rozhodnutí o umístění stavby, doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití 

území, žádost o povolení výjimky z ust. čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o 

obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen OTPP) pro „domy AB a D“, žádost o povolení výjimky z ust. čl. 8 odst. 2 

OTPP pro „domy AB a C“. V obsahu tohoto podání bylo oznámeno, že žadatel projednal 

s dotčenými orgány podmiňující investici posílení vodovodu a že bylo požádáno o územní a 

stavební řízení, dále, že byly ke dni 30.6.2017 provedeny změny dokumentace „k ÚR“. 

Jaké úkony stavební úřad po 31.12.2017, kdy skončil stav přerušení řízení, činil, není z obsahu 

předloženého spisu zjistitelné. 

Dne 29.3.2018 uplatnil žadatel u stavebního úřadu podání, označené jako „doplnění dokladů 

do spisu zn. P4/128210/16/OST/FATU k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

a k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území“, z obsahu podání vyplývá, že se jedná 

o předložení blíže neidentifikované dokumentace. 

Dne 7.5.2018 uplatnil žadatel u stavebního úřadu žádost o spojení řízení vedeného 

pod sp.zn. P4/144896/17/OST/KSOT „na akci „Hodkovičky Nad řekou – Veřejný vodovod“ 

s řízením vedeným pod spis.zn. P4/128210/16/OST/FATU na akci „HODKOVIČKY NAD 

ŘEKOU“ Praha 4, k.ú. Hodkovičky“, z obsahu pak vyplývá, že dne 6.11.2017 byla u stavebního 

úřadu uplatněna žádost společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. o vydání rozhodnutí o 

umístění stavby a žádost o stavební povolení, vše ve věci stavby „Hodkovičky Nad řekou – 

veřejný vodovod“ na pozemcích parc.č. 852/1, 1046/1, 1056/1, 1041/2, 1038/1, k.ú. 

Hodkovičky. Dále je uvedeno, že „stavba „Hodkovičky Nad řekou – Veřejný vodovod“ je 

vyvolána stavbou obytného souboru „Hodkovičky Nad řekou“ a bude realizována v souběhu 

s touto stavbou“. 

Stavební úřad vydal usnesení č.j. P4/086015/18/OST/FATU ze dne 25.6.2018, kterým výrokem 

I. spojil podle ust. § 140 odst. 1 správního řádu již spojené řízení o umístění stavby 

„Hodkovičky Nad řekou“ a řízení o změně využití území s řízením o povolení výjimek z ust. čl. 

8 odst. 2 OTPP, s tím, že tato řízení budou vedena jako společné řízení pod sp.zn. 

P4/128210/16/OST/FATU.  

Opatřením č.j. P4/085420/18/OST/FATU ze dne 26.6.2018 stavební úřad oznámil zahájení 

řízení, a to I. řízení o umístění stavby „Hodkovičky Nad řekou“, II. řízení o změně využití 

území, III. řízení o povolení výjimek z OTPP, IV. řízení o umístění stavby „Hodkovičky Nad 

řekou – veřejný vodovod“, V. řízení ve věci stavebního povolení stavby „Hodkovičky Nad 

řekou – veřejný vodovod“, s tím, že ve věci řízení uvedených pod čísly I., II., IV. a V nařídil 

ústní jednání 7.8.2018, v případě řízení uvedeného pod číslem III. stanovil lhůtu k uplatnění 

námitek účastníků do 7.8.2018. Z rozdělovníku pak vyplývá, že každému z oznámených řízení 

stanovil specifický okruh účastníků. 

Dne 25.9.2018 bylo u stavebního úřadu uplatněno podání VERANO REAL k.s., 

prostřednictvím zástupce FINEP CZ, a.s., evidované pod č.j. 124896, označené jako „doplnění 

dokladů do spisu zn. P4/128210/16/OST/FATU k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby, žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území, k žádosti o povolení výjimek k akci 

„Hodkovičky Nad řekou“ a k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a k žádosti 

o stavební povolení k akci „Hodkovičky Nad řekou – Veřejný vodovod“. V obsahu tohoto 
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podání je uvedeno, že žadatel doplňuje dokumentaci o výkres C.5.1.05 Výpočet KZ ve funkční 

ploše SV-G, dodatek Průvodní a Souhrnné zprávy, ověření souladu záměru se změnou ÚP. 

Stavební úřad opatřením č.j. P4/124894/18/OST/FATU ze dne 26.9.2018 vyrozuměl účastníky 

o doplnění podkladů řízení k záměru umístění stavby včetně dočasné stavby zařízení staveniště, 

k záměru změny využití území, k žádosti o povolení výjimek z OTPP, k záměru umístění 

vodovodního řadu DN 150 mezi ulicemi Na Lysinách a Pod Lysinami a redukční šachty 

na pozemcích parc.č. 1041/2 a 1038/1, k.ú. Hodkovičky a stavebního povolení stavby 

vodovodního řadu DN 150 mezi ulicemi Na Lysinách a Pod Lysinami, redukční šachty 

na pozemcích parc.č. 1041/2 a 1038/1, k.ú. Hodkovičky a vodovodního řadu DN 200 v ulici 

V Mokřinách, současně jim stanovil lhůtu k vyjádření se k těmto doplněným podkladům. 

K uvedenému MHMP STR uvádí, že z obsahu předloženého správního spisu není zjistitelná 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění dočasné stavby zařízení staveniště (tento požadavek 

neobsahují ani doplněné doklady), o tomto záměru byli účastníci informování uvedeným 

opatřením č.j. P4/124894/18/OST/FATU ze dne 26.9.2018. 

Následně stavební úřad vydal odvoláními napadené rozhodnutí. 

Uplatněná odvolání směřují proti výroku I. – rozhodnutí o umístění stavby nazvané 

„Hodkovičky Nad řekou“, výroku II. – rozhodnutí o změně využití území, výroku VI. – 

rozhodnutí o umístění dočasné stavby zařízení staveniště. 

Z hlediska věcného bylo, ve vztahu k uvedeným odvoláními napadeným výrokům, zjištěno, 

že záměrem v území je stavba obytného souboru 4 bytových domů označených jako AB (sekce 

A1, A2, B), jako C (sekce C1, C2), jako D (sekce D1, D2), jako E (sekce E1, E2). Tyto bytové 

domy mají jedno až dvě podzemní podlaží, jednotlivé sekce těchto domů mají čtyři až sedm 

nadzemních podlaží. Tyto stavby mají stanovenou výhradně funkci pro bydlení, pouze v objektu 

podél komunikace Modřanská mají být v prvním podzemním podlaží umístěny blíže 

neidentifikované obchodní plochy. Součástí stavebního záměru jsou objekty vozidlových 

komunikací, pěších komunikací, zpevněných ploch, plošných zařízení a liniových vedení 

technického vedení, opěrné stěny, vlajkové stožáry, prvky drobné architektury, oplocení, úprava 

koryta Zátišského potoka a zřízení parku podél tohoto potoka s dětským hřištěm, objektem pro 

údržbu parku a objektem zázemí hřiště. Záměrem spočívajícím ve změně využití území jsou 

hrubé terénní úpravy, zemní val, park včetně dětského hřiště, rozlivné území včetně tůně 

a odvodnění území. 

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 

stavby a žádost o změnu využití území byla uplatněna dne 30.9.2016 a podložena dokumentací 

pro vydání územního rozhodnutí (DUR) zpracovanou v září 2014. Takto uplatněný záměr dle 

ust. § 85 odst. 1 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, dále jen PSP) podléhá posouzení v právním režimu vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. 

Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen OTPP). 

Dále z podkladů doložených ve spisu i z obsahu přezkoumávaného rozhodnutí vyplývá, 

že žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu vodovodu podala 

spol. Pražské vodovody a kanalizace a.s. dne 6.11.2017 (tato žádost není ve spisu doložena). 

Předložená spisová dokumentace pak obsahuje složku označenou „OS Hodkovičky Technická 

opatření – vyvolané investice“, z obsahu pak lze dovodit, že se jedná o dokumentaci 

zpracovanou pro stavební záměr nové stavby – doplnění řadu v délce 110 m, stávající stavby – 

výměna řadu v délce 142 m a nové stavby – šachta s redukčním ventilem, dále s uvedením „účel 
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užívání stavby: vodovodní řad – zásobování pitnou vodou“. Dokumentace k tomuto záměru je 

označena datem zpracování 07/2016, ověřená Ing. Jiřím Hartmannem, ČKAIT 0002095. 

Z obsahu této DUR není zjistitelné, podle jakého prováděcího právního předpisu byl 

navrhovaný stavební záměr zpracován, v průvodní zprávě je uvedeno, že „projektová 

dokumentace dodržuje technické požadavky na stavby dle § 156 SZ a požadavky jiných 

právních předpisů“. MHMP STR uvádí, že v ust. § 85 PSP jsou stanovena přechodná 

ustanovení, stanovící právní režim posuzování stavebních záměrů v přímé vazbě na datum 

zpracování dokumentace a na datum podání žádosti. Jestliže žádost o umístění stavby 

vodovodního řadu byla podána 6.11.2017 a dokumentace zpracována v červenci 2017, pak 

musela být zpracována dle PSP a podle tohoto nařízení také musela být posuzována, neboť to 

stanoví ust. § 85 odst. 4 PSP. Stavební úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí k části 

výroku o umístění stavby veřejného vodovodu a jeho stavebního povolení uvádí (strana 75), 

že dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby a požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

nicméně právnímu režimu posuzování dle uvedených vyhlášek podléhají stavební záměry, 

u nichž je dokumentace zpracována od 16.1.2015 do nabytí účinnosti PSP, tj. do 1.8.2016 a 

předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do jednoho roku od nabytí účinnosti PSP, tj. do 1.8.2017, 

což v daném případě splněno nebylo. Stavební záměr spočívající v umístění a povolení 

vodovodního řadu nebyl posouzen podle příslušného prováděcího právního předpisu, tj. podle 

PSP. 

Jak výše uvedeno, řízení o umístění stavby i řízení o umístění a stavební povolení částí 

vodovodního řadu byly uplatněny před účinností zákona č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018), 

kterým došlo k novelizaci zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon). Čl. II odst. 10 zákona č. 225/2017 Sb., stanoví, že správní řízení, která nebyla 

pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle 

dosavadních právních předpisů. Odvolací řízení se rovněž dokončuje dle právní úpravy ve znění 

stavebního zákona účinného do 31.12.2017 (dále jen stavební zákon). 

MHMP STR uvádí, že dle ust. § 140 správního řádu je správní orgán oprávněn usnesením spojit 

různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně 

souvisejí anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo 

ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků. V ust. § 78 odst. 3 stavebního zákona je 

stanoveno, že stavební úřad může vést společné územní a stavební řízení podle § 94a, jsou-li 

podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území vydán územní plán nebo regulační 

plán.   

V daném případě se jednotlivá spojená řízení netýkají stejného předmětu řízení, stavba částí 

stávajícího vodovodního řadu (doplnění řadu v délce 110 m, výměna řadu v délce 142 m, šachta 

s redukčním ventilem) spolu s umístěním stavby bytového komplexu „Hodkovičky Nad řekou“ 

spolu věcně nesouvisejí, neboť se maximálně, v daném případě neprokazatelně, se může jednat 

o záměr, která limituje možnost rozsahu a obsahu stavebního záměru spočívajícího v zástavbě 

jiných pozemků, tedy ve zvýšení kapacity zásobování vodou celého území. Jednotlivá, 

stavebním úřadem spojená řízení nemají stejný okruh účastníků, což v důsledku vyvolalo 

zmatečnost společného řízení, vylučování některých osob z některých řízení. Stavebním úřadem 

zvolený postup spočívající v postupném spojování různých řízení nelze hodnotit jako souladný 

se zásadou procesní ekonomie. Jak již výše uvedeno, takto spojená řízení nemohou být jednotně 

posuzována podle stejného prováděcího předpisu.  Dle názoru MHMP STR je tento zvolený 

postup spojení řízení neúčelný. Pro úplnost MHMP STR uvádí, že v obsahu předloženého 

správního spisu nebyla nalezena formální žádost o vydání rozhodnutí o umístění zařízení 

staveniště (jak již uvedeno výše), nebylo zjištěno, že by stavební úřad řízení o umístění zařízení 
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staveniště příslušným usnesením spojil s ostatními již spojenými řízeními, přesto však 

rozhodnutí vydané ve společném řízení obsahuje výrok VI. o umístění zařízení staveniště. 

Rozhodnutí neobsahuje povinné grafické přílohy stanovené v ust. § 9 odst. 8 vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2016 Sb. a vyhlášky č. 66/2018 Sb. (účinnost od 20.4.2018), a to 

katastrální výkres podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb, k rozhodnutí 

o umístění stavby. V důsledku toho bylo účastníkům odepřeno právo na doručení úplného 

rozhodnutí, tato skutečnost vyvolala protiprávní stav. 

Na základě přezkoumání celé věci MHMP STR k uplatněným odvolacím důvodům, které jsou 

obdobného charakteru (text odvolacích námitek sjednocen do tematických okruhů), uvádí: 

K odvolacím námitkám, v jejichž obsahu je namítán nesoulad stavebního záměru spočívajícího 

v umístění stavby „Hodkovičky Nad řekou“ s urbanistickým a architektonickým charakterem 

území a jeho možnostmi, s tím, že v řízení nejsou splněna ustanovení právních předpisů (§ 90 

stavebního zákona, čl. 4 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 vyhlášky č. 26/1999, Sb. hl. m. Prahy), 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 (urbanistické, pohledové ad.) interakci se svahem 

Vltavské kotliny a s vilovými čtvrtěmi. 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) podlaží, což je v daném místě zcela cizorodé a nerespektující 

urbanistické možnosti daného místa. 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. 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. V této souvislosti lze odkázat i na urbanistickou studii 

Hodkovičky - V Náklích z roku 2007, kterou na předmětnou lokalitu nechalo zpracovat hl. m. 

Praha, a to jako odborný podklad ke změně územního plánu. Odvolatelé odkazují na vyjádření 

autora této studie z roku 2018 k umisťovanému záměru. Vzorcem daného území je masivní 

krajinný proud tvořený strukturou rodinného bydlení, sítí drobných ulic a přírodní tkání; 

měřítko je dané bodovým charakterem objektů do cca 10 m výšky v mohutné ploše vegetace. 

Naproti tomu forma organizace lokality dle daného záměru Hodkovičky Nad řekou odpovídá 

klasické sídlištní struktuře. Výše uvedeným se přitom stavební úřad v zásadě nikterak řádně 

nezabýval. Stavební úřad v podstatě nekriticky přejal tvrzení uvedená v dokumentaci, aniž by 

řádně věnoval pozornost tomu, co uvedli účastníci ve svých námitkách. Např. úřad na str. 56 

rozhodnutí uvádí (v podstatě shodně jako dokumentace - viz výše), že „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. Při 

posouzení daného záměru je přitom naopak nutno zopakovat, že navrhovaná zástavba se 

nikterak navazující vilové čtvrti nepřizpůsobuje, dokonce nejvyšší stavba (dům D2) je 

navrhována právě směrem k vilové čtvrti. K odkazu stavebního úřadu na znalecký posudek ing. 

Samuela Buriana, kterým byl posouzen vliv záměru na krajinný ráz, je třeba zejména uvést, 

že odkaz na tento posudek je poněkud mimoběžný s podstatou dané námitky, neboť tou není 

narušení krajinného rázu. Navíc je třeba k tomuto posudku též uvést, že jeho tvrzení, 

že předmětný záměr dotváří „proporční vztahy k existující architektonické dominantě 

(Microtechna), přičemž jí nepřevýší, ale setře nepříznivý radikální kontrast měřítka”, vychází 

z mylného přesvědčení, že objekt Mikrotechny je jakousi architektonickou dominantou území, 
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ke které je třeba vztahovat měřítko zástavby daného území. Tak tomu ovšem nepochybně není, 

neboť uvedený objekt je solitérním objektem, který lze v kontextu daného místa považovat 

za urbanistický exces. Úřad se snaží zpochybnit námitky též odkazem na plánovaný rozsáhlý 

rozvoj území s kapacitní výškovou zástavbou v lokalitě na západní straně od Modřanské, v pásu 

mezi tramvajovou kolejí a železniční tratí. K tomuto je však třeba uvést, že úřadem uváděná 

zástavba je charakteristická právě pro pás na západní straně od Modřanské - mezi tramvajovou 

kolejí a železniční tratí. Naopak na východní straně této ulice není takto intenzivní a vysoká 

zástavba (s výjimkou excesu - budovy Mikrotechna) přítomna. K tvrzení úřadu, že „záměr 

respektuje založenou městskou zástavbu, na kterou logicky navazuje", je třeba uvést, že záměr 

naopak z hlediska svého architektonické a urbanistického ztvárnění logicky ani jak nenavazuje 

na urbanismus a prostor daného území ani v jedné ze svých stran, naopak daný soubor vytváří 

v místě solitérní sídlištní zástavbu. Pravdivé není ani tvrzení, že se zástavba „směrem 

k východu, kde je stávající rezidenční zástavba, postupně snižuje, když nejvyšší stavba (dům D2, 

který má 7, resp. 8 podlaží nad terénem!) je situována právě ve východní části záměru. K tvrzení 

úřadu, že „veřejné prostory uvnitř obytného souboru mají charakter zklidněný a pobytový, 

že „k začlenění obytného souboru do území přispívá rovněž umírněné, elementární řešení hmot 

bytových domů a materiálové řešení s vysokým podílem přírodních materiálů" a že „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, je třeba uvést, že se naopak jedná o izolovaný, solitérní, svým výrazem uzavřený, 

navenek nekomunikující soubor, bez náležité občanské a veřejné vybavenosti.  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 

izolovaně, 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, 

MHMP STR nejprve k odkazu na urbanistickou studii Hodkovičky – V Náklích z roku 2007 

uvádí, že se jedná o studii, která byla zpracována jako odborný podklad ke změně územního 

plánu. Tato studie však nebyla projednána a schválena, není zapsána do registru územních studií 

v Ústavu územního rozvoje Brno (ILAS), tedy nesplňuje požadavek na to, aby byla závazným 

podkladem pro posuzování záměrů v území. Odvolací námitka byla posouzena jako nedůvodná. 

K námitce, v jejímž obsahu je odkazováno na „krajinný proud tvořený strukturou rodinného 

bydlení, sítí drobných ulic a přírodních prvků“, MHMP STR uvádí, že takový charakter má 

pouze zástavba na východní straně od navrženého záměru, která je oddělena od navržené 

zástavby pásem určeným územním plánem pro sportovní využití a pro zeleň, tedy území SV 

zastavované daným záměrem přímo nenavazuje a nemá přímé urbanistické a dopravní vazby na 

uvedenou lokalitu rodinných domů. Není tedy důvodné, aby zástavba v daném území SV 

musela striktně přejímat urbanistické vzorce zástavby rodinných domů.  Naproti tomu lokalita 

jižním směrem je zastavěna stavbami obchodně administrativního areálu, kterým dominuje 14 

podlažní objekt administrativní budovy a lokalita severním směrem je zastavěna rovněž 

stavbami obchodně administrativního areálu. Lokalita západním směrem, za komunikací 

Modřanská mezi tramvajovou a vlakovou tratí, se v současné době transformuje ze zástavby 

převážně obchodními a administrativními stavbami na zástavbu bytovými soubory. V této 

lokalitě, mají jednotlivá funkční území určená k zástavbě územním plánem určené limity 

zástavby, stanovené kódem míry využití H a F, což předpokládá zástavbu městského typu 

s možnou podlažností u území F vyšší než 6 podlaží a u území H vyšší než 8 podlaží. Územní 

plán člení území na jednotlivé plochy, pro něž stanovuje, jaké mají mít funkční využití. Územní 

plán rovněž stanovuje podmínky prostorového uspořádání a míru využití jednotlivých funkčních 

ploch. Z hlediska možné míry využití ploch jsou území rozlišena jako stabilizovaná, rozvojová 
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a transformační. Zatímco u stabilizovaných území, do kterých spadá většina lokality rodinných 

domů východně od navržené výstavby, je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace 

stávající urbanistické struktury, u rozvojových území, do kterých spadá nejenom území 

stavebního záměru, ale i většina ploch západním, jižním i severním směrem, je stanovena 

nejvyšší přípustná míra využití těchto ploch. Plocha SV – G, do které je daný záměr umisťován, 

nemá v současné době žádnou zástavbu (v minulosti zde byly umístěny stavby skleníků). 

Okolní funkční plochy jsou územním plánem určeny z větší části pro budoucí zástavbu 

převážně s obdobnou možnou mírou využití daných ploch, jaká je stanovena pro plochu záměru. 

Jako převažující tedy v daném širším území není charakter zástavby rodinnými domy, 

ale zástavby stavbami bytových domů, administrativními stavbami, komerčními stavbami, apod. 

s předpokládanou větší hustotou i výškou zástavby, než je tomu u východní oblasti s rodinnými 

domy. Územní plán stanovuje limity rozvoje jednotlivých funkčních ploch v rozvojovém území, 

s tím, že připouští možnost zástavby v maximální možné míře v souladu se stanovenými limity. 

Odvolací námitka byla posouzena jako nedůvodná. 

 

K námitce rozporu navrženého záměru s § 90 písm. b) stavebního zákona, že stavební záměr 

„Hodkovičky Nad řekou“ není v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 

v území, MHMP STR uvádí, že stavební zákon stanoví v obecné rovině cíle a úkoly územního 

plánování, tj. jakým způsobem postupovat při utváření území tak, aby byly vytvořeny podmínky 

pro výstavbu, byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj území, chráněny veřejné zájmy stanovené 

ve zvláštních právních předpisech apod. Tyto základní požadavky na územní plánování se 

zohledňují také při tvorbě územně plánovacích dokumentací. V územích, pro která byl schválen 

územní plán, se při umisťování staveb z hlediska územního plánování posuzuje zejména jejich 

soulad s vydaným územním plánem (§ 90 písm. a) stavebního zákona). Územní plán stanoví 

základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 

uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán v souvislostech 

a podrobnostech zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami 

územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Je-li tedy navržený záměr v souladu 

s územním plánem, je z podstaty věci také v souladu s cíli a úkoly územního plánování a 

s politikou územního rozvoje (viz např. rozsudek NSS č.j. 2 As 21/2016 ze dne 26.7.2016). 

Odvolací námitka byla posouzena jako nedůvodná. 

K námitce rozporu záměru s § 90 písm. c) stavebního zákona, kdy záměr musí být v souladu 

s požadavky prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 

území, s tím, že není splněn soulad záměru s čl. 4 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 vyhlášky OTPP, 

MHMP STR uvádí, že podle ust. čl. 4 odst. 1 OTPP musí umístění staveb a míra zastavění 

pozemku odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, podle ust. čl. 13 

odst. 1 vyhlášky OTPP u staveb umisťovaných do prostředí již existující zástavby musí 

urbanistické a architektonické řešení vhodným způsobem reagovat na charakter a strukturu této 

zástavby. MHMP STR uvádí, že se neztotožňuje s vypořádáním této námitky uplatněné 

účastníky v průběhu společného řízení, stavebním úřadem, zejména se správní úvahou, že 

stavba Mikrotechny je architektonickou dominantou, která by měla limitovat budoucí zástavbu 

v území. MHMP STR se rovněž neztotožňuje se správním uvážením stavebního úřadu, že záměr 

(Hodkovičky Nad řekou) respektuje veškeré limity stanovené právními předpisy, neboť tento 

záměr je umisťován na základě povolení výjimky z ust. čl. 8 odst. 2 OTPP. Jedná se 

o prejudiciální otázku, která neoddělitelně se stavebním záměrem souvisí. MHMP STR uvádí, 

že v ust. čl. 8 odst. 2 OTPP jsou stanoveny minimální odstupové vzdálenosti staveb, dle ust. 

čl. 63 OTPP lze z tohoto ustanovení povolit výjimku za předpokladu splnění podmínek 
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stanovených stavebním zákonem. V ust. § 169 odst. 2 stavebního zákona je stanoveno, 

že výjimku z obecných požadavků na výstavbu lze povolit v jednotlivých odůvodněných 

případech, řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými 

požadavky na výstavbu. MHMP STR uvádí, že na povolení výjimky není právní nárok. Již 

ze samotného významu slova výjimka je zřejmé, že se jedná o řešení odlišné od řešení běžného, 

že důvodem takového výjimečného řešení nemůže být záměr žadatele či zpracovatele 

dokumentace, ale důvodem pro povolení výjimky z obecných pravidel musí být objektivně 

existující skutečnosti, které brání splnění stanovených požadavků na výstavbu. Ve vztahu 

k územnímu řízení o umístění stavby jsou takovými relevantními skutečnostmi překážky 

územně technického charakteru. Nelze zjistit oprávněný důvod povolení výjimečného řešení 

v otázce odstupových vzdáleností, neboť stavební záměr je navrhován k umístění v nezastavěné 

lokalitě, kde neexistují žádné objektivně existující překážky, které by vyžadovaly výjimečné 

řešení. MHMP STR k této problematice uvádí, že výjimka z ust. čl. 8 odst. 2 OTPP povolená 

stavebním úřadem výrokem III. přezkoumávaného rozhodnutí není v souladu se stavbou 

umístěnou výrokem I. přezkoumávaného rozhodnutí a s podkladovou dokumentací pro vydání 

územního rozhodnutí (DUR). Údaje uvedené v různých částech podkladové DUR nejsou 

shodné, konkrétně byl zjištěn rozpor mezi údaji uvedenými v koordinačním situačním výkresu, 

ve výkresu C.5.2.01a a C5.2.01.b, kdy kóty odstupových vzdáleností jsou v každém z těchto 

výkresů jiné nebo vtažené k jiným částem stavebních konstrukcí domu. Na základě odměření 

bylo zjištěno, že neodpovídají skutečnému zakreslení umístění v koordinační situaci. V případě 

odstupu stavby označené „AB“ od stavby označené „D“ je výška vyšší z protilehlých stěn 19,4 

m. Odstup v koordinační situaci je kótován 19,4 m, je ovšem vztažen k fasádě, nikoliv 

k předsazené části stavby - balkonu, který má hloubku cca 1,5 m. Ve výkresu C5.2.1b je tato 

kóta uvedena v hodnotě 20,75 m, ve výkresu C5.2.1a je kóta uvedena v hodnotě 19,4 m. 

Stavební úřad povolil výjimku pro odstup těchto staveb v hodnotě 20,75 m namísto požadované 

vzdálenosti 22,41 m. Není tedy zjistitelné, k jakému záměru se tato výjimka má vztahovat. Tato 

skutečnost působí nepřezkoumatelnost otázky, zda povolené výjimečné řešení se vztahuje 

k DUR doložené k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedené vady a nedostatky 

zpochybňují jednoznačnou akceptaci správní úvahy stavebního úřadu o souladu stavebního 

záměru s požadavky čl. 4 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 OTPP. Odvolací námitka byla posouzena jako 

důvodná. 

K odvolacím námitkám, v jejich obsahu je uvedeno, že stavba je navržena v rozporu s 

požadavky čl. 4 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999. na zachování kvality 

prostředí a pohody bydlení. Podle čl. 4 odst. 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. 

Umisťovanou stavbou dojde k výraznému zásahu do daného území a ke změně dosavadního 

komfortu bydlení. 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. 

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 44/2005-1 16. v němž je uvedeno, že pohodou bydlení je 
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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. Umístění stavby tedy působí 

nepřípustné narušení pohody bydlení. Tyto negativní zásahy do pohody bydlení budou ještě 

kumulovány s negativními vlivy dopravy vyvolané dalšími záměry v okolí. K odkazu na 

vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, ze dne 20. 9. 2018. č. j. MHMP 

1497921/2018. s tím, že kumulace vlivů záměru byla zpracována do podkladových studií, je 

třeba uvést, že (jak vyplývá ze závěru zjišťovacího řízení - sdělení Magistrátu hl. m. Prahy, 

odbor ochrany prostředí, dne 21. 9. 2016 pod č. j. MHMP 1638275/2016/EIA/3440P/Žá), 

posuzován byl záměr se 362 parkovacími stáními, což je počet stání pouze nyní umisťovaných 

staveb. Jestliže tedy bylo posouzení provedeno na počet osobních automobilů vycházejících z 

tohoto počtu parkovacích míst (jiný, vyšší počet v daném sdělení uveden není), potom nelze mít 

tvrzení o tom, že došlo k posouzení kumulace vlivů záměru s vlivy ostatních záměrů v území (tj. i 

s vlivy další etapy tohoto záměru a s vlivy dalších záměrů) za podložené. K tvrzení úřadu, že 

dojde ke zvýšení plochy zeleně (listové plochy stromů a keřů), je třeba uvést, že tohoto lze 

dosáhnout i bez zastavění daného území výsadbou stromů a keřů či přirozenou sukcesí daného 

území. Je třeba připomenout, že soulad stavby s výše uvedenými požadavky se nevyčerpává 

souladem stavby s limity stanovenými zvláštními předpisy, např. souladem s požadavky na 

ochranu krajinného rázu nebo na ochranu ovzduší a ochranu před hlukem (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. Úřad sice uvádí některé přínosy záměru, aniž by je však řádně porovnal s výše uvedenými 

negativy záměru (negativními vlivy záměru na urbanismus a životní prostředí daného místa, jak 

jsou uvedeny v tomto odvolání), tedy jeho závěr, že realizací daného záměru dojde ke zvýšení 

pohody bydlení, nemůže obstát, MHMP STR uvádí, že pohodu bydlení nelze vnímat pouze jako 

kvalitu jednotlivých složek životního prostředí, tak jak je stanovena v zákonných předpisech 

hájících veřejné zájmy z hledisek různých složek životního prostředí (např. znečištění ovzduší, 

hladina hluku, osvětlení obytných místností apod.) a její narušení vázat pouze na splnění limitů 

stanovených právními předpisy. To dokládá judikatura Nejvyššího správního soudu týkající se 

narušení pohody bydlení. Pohodu bydlení skutečně nelze hodnotit pouze na základě dodržení 

zákonem stanovených limitů pro jednotlivé složky životního prostředí. Je jí nutné vždy 

posuzovat vzhledem ke konkrétním místním podmínkám. V případě, kdy dojde ke zhoršení 

místních podmínek, ačkoliv nedojde k překročení stanovených limitů, musí být v řízení 

posouzeno, zda se nejedná o zhoršení stavu nad míru přípustnou. Odvolatelé v námitce uvádějí, 

že dojde k dotčení stávajícího stavu z hlediska všech sledovaných složek životního prostředí 

(zvýšení hlukové hladiny, zhoršení emisní zátěže, úbytek zeleně). Stavební úřad se při 

vypořádání námitky stejného znění, uplatněné v průběhu řízení, vyjádřil ke zhoršení kvality 

prostředí z hlediska odvolateli zmiňovaných složek. Vnímání pohody bydlení nad rámec 

posuzovaných složek životního prostředí (kdy jsou právními předpisy stanoveny jednoznačné 

limity, nad které musí být kvalita prostředí posouzena jako nedostatečná) je záležitostí do 

značné míry subjektivní. Odvolatelé v průběhu řízení i v obsahu odvolání uvádějí nedodržení 

limitů hladiny hluku, znečištění ovzduší a sporují přínos vysázení nové zeleně, když je vysázena 

v souvislosti se zástavbou území. Stavební úřad se uplatněnou námitkou vypořádal tak, že 
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odkázal na posouzení záměru dotčenými orgány veřejné správy případě požadavků na limity 

hladiny hluku nebo znečištění ovzduší v souladu s požadavky předpisů. V případě zeleně uvedl, 

námitka je neopodstatněná, jelikož realizací záměru nejen nedojde k úbytku zeleně, ale naopak 

dojde k jejímu navýšení, s odkazem na to, že součástí záměru je rekultivace a úprava vodního 

toku Zátišského potoka a s ním spojené parkové úpravy. Dle posouzení stavebního úřadu má 

předmětné území charakter brownfields bez jakékoliv kultivované zeleně, s výjimkou několika 

solitérních dřevin. Povinností stavebního úřadu je relevantní zhodnocení celkového vlivu 

stavebního záměru na okolí. V daném případě MHMP STR dospěl k závěru, že posouzení dané 

problematiky stavebním úřadem není přesvědčivé. Není zjistitelné, na základě jakých 

skutečností stavební úřad lokalitu stavebního záměru označuje za brownfield, kterým je 

definována nemovitost, která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být kontaminovaná, 

označovaní též jako „deprimující zóna“, mající na okolí negativní dopad spočívající v degradaci 

prostředí, vyvolávající negativní sociálně demografické jevy a snížení ekonomického potenciálu 

okolí (např. snížení cen nemovitostí). Není přezkoumatelné, jaký potenciál zeleně je v lokalitě 

stávající a jak konkrétně úprava vodního toku tento potenciál zeleně zvýší, stejně tak uváděné 

parkové úpravy. Lze přisvědčit tvrzení odvolatelů, že stavební úřad se problematikou institutu 

„pohody bydlení“ nezabýval způsobem, který by vedl k přesvědčivému výsledku. Odvolací 

námitka byla posouzena jako důvodná. 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že 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. Stanovené limity hluku jsou přitom stanoveny 

jako nepřekročitelné. Je nepochybné, že umisťovaná stavba stávající stav - zejména navýšením 

hlukové zátěže v souvislosti s nárůstem počtu automobilů uživatelů umisťované stavby - 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. 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. 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. Jestliže jsou tedy v území překročeny limity 

pro hluk, nemůže být umístění stavby, která je novým cílem dopravy a tento stav ještě (byť třeba 

nikoli významně) zhorší, přípustné. Stavební úřad k tomuto odkazuje na následně doložené 

vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy (vyjádření ze dne 17. 8. 2018, č. j. HSHMP 

49487/2018), které mělo reagovat na výše uvedené námitky. K tomuto vyjádření je však třeba 

uvést, že nikterak nereaguje na jejich podstatu, naopak uvádí poněkud zmatečná tvrzení o 

samostatném posuzování jednotlivých zdrojů hluku. O samostatném posuzování jednotlivých 

zdrojů hluku právní předpis nehovoří, logicky je rozhodná celková hluková zátěž působící v 

daném místě (neboť nepůsobí jednotlivé zdroje hluku zvlášť, ale na osoby nacházející se v 

daném místě působí daná hluková zátěž jako celek). V daném případě navíc není sporné, jakým 

způsobem posuzovat jednotlivé zdroje hluku nebo hlukovou zátěž území, neboť překročení limitů 

hluku je potvrzeno závazným stanoviskem hygienické stanice. Z doložené akustické studie i ze 
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stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy (ze dne 22. 12. 2017) vyplývá, v současné 

době je dané území zatíženo zdrojem nadlimitního hluku. “. Jestliže tedy v tomto místě dojde k 

nárůstu počtu automobilů v daném území (v důsledku umístění a užívání dané stavby), potom 

jen těžko lze dojít k závěru, že nedoje ke zhoršení akustické zátěže, jak tvrdí úřad. K tvrzení, že v 

některých bodech dochází ke snížení hodnot hluku v důsledku stínění nových objektů, je třeba 

uvést, že toto tvrzení je- sice pravdivé, ale nikterak nevyvrací fakt, že k tomuto snížení nedochází 

u všech míst, u nichž jsou v současné době limity hluku překročeny. K tvrzení, že nedojde ke 

zhoršení stávající akustické zátěže, resp. že očekávané příspěvky jsou „nulové“, je třeba uvést, 

že toto lze považovat jen stěží za pravdivé, neboť jestliže stavba bude novým cílem dopravy, 

který zvýší počet automobilů pohybujících se v území (jakož i sám bude obsahovat další - 

stacionární - zdroje hluku), potom jen těžko může obstát tvrzení, že k navýšení hluku nedojde. K 

nenavýšení hlukové zátěže (resp. k dokonce k jejímu snížení) může dojít pouze u objektů 

odcloněných od ulice Modřanská, nikoli však v jiných místech. V této souvislosti je možno 

připomenout, že v rámci projednávání změny územního plánu č. Z 1497/07 (oblast Hodkovičky - 

V Náklích) vydala Hygienická stanice Hl. města Prahy stanovisko popsané takto: „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. V paralelně 

pořizované změně územního plánu č. Z 1309/06 byla pak na požadavek HS HMP část plochy 

OV-G změněna na plochu SV-G (viz vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu změny ÚP 

SÚ HMP č. Z 1309/06 a odůvodnění změny Z 1309/06). 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 hluková zátěž z automobilové dopravy měla v dalších letech 

snižovat, ba bude tomu právě naopak, MHMP STR uvádí, že v daném území, ve kterém je 

stavební záměr umisťován, jsou v současné době překračovány hygienické limity hluku. 

V takovém území nemůže být umístěn záměr, který by daný stav z hlediska překročení 

hygienických limitů hluku zhoršil. Pakliže by umístěním záměru nedošlo ke zhoršení hlukové 

situace nebo došlo k jejímu zlepšení (např. vlivem odclonění hluku objektu podél nejvíce 

hlukem zatížených komunikací, je možné záměr umístit i v území, ve kterém jsou v současné 

době limity hluku překračovány. 

V rámci řízení byla žadatelem doložena akustická studie – „Výpočet hluku z pozemní dopravy, 

stacionárních zdrojů a hluku z výstavby“, kterou vypracovala v listopadu 2017 spol. EKOLA 

group, spol. s r.o.. Studie byla podkladem pro posouzení záměru stavebním úřadem (jak je 

uvedeno ve vyjádření stavebního úřadu k námitce uplatněné odvolateli v průběhu řízení) a 

rovněž pro posouzení záměru dotčeným orgánem ochrany veřejného zdraví – Hygienickou 

stanicí hl. m. Prahy. Ve studii je uvedeno, že akustická situace v okolí posuzovaného projektu 

byla posouzena pomocí kontrolních výpočtových bodů, které byly umístěny tak, aby zohlednily 

změnu akustické situace vyvolanou provozem posuzovaného projektu ve všech směrech a 

z akustického hlediska v nejhorších místech (u fasád obytných budov nacházejících se 

v blízkosti od komunikace. V závěru studie je uvedeno „Z rozdílu mezi výhledovými 

akustickými situacemi bez posuzovaného záměru a s posuzovaným záměrem z hlediska provozu 

silniční dopravy je patrné, že dochází ke změně akustické situace do 0,7 dB pouze ve 

výpočtových bodech, kde je splněn hygienický limit hluku. V některých výpočtových bodech 
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dojde vlivem realizace projektu „Hodkovičky Nad řekou“ ke snížení hodnot ekvivalentních 

hladin akustického tlaku A vlivem akustického stínění nových hmot objektů záměru oproti 

stavu bez realizace záměru.“. Obdobný závěr je uvedený z hlediska posouzení změny akustické 

situace z provozu tramvajové a železniční dopravy a z hlediska provozu obslužné dopravy 

stavby. Rovněž je zde uvedeno, že při dodržení akustických parametrů stacionárních zdrojů 

hluku záměru budou v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb dodrženy 

hygienické limity hluku a že nebude překročen hygienický limit hluku pro hluk ze stavební 

činnosti. 

Odvolatelé jak v námitkách uplatněných v řízení, tak i v odvolání požadují vyhodnocení 

celkové hlukové zátěže působící v daném místě „neboť nepůsobí jednotlivé zdroje hluku zvlášť, 

ale na osoby nacházející se v daném místě působí daná hluková zátěž jako celek“. Stavební úřad 

v rámci projednávání záměru požádal o součinnost Hygienickou stanici hl. m. Prahy neboť 

námitka překročení hygienických limitů hluku uplatněná v řízení zpochybňovala závazné 

stanovisko č.j. HSHMP 46072/2017 ze dne 22. 12. 2017, které Hygienická stanice hl.m. Prahy 

vydala k danému záměru pro účely územního rozhodnutí. Hygienická stanice hl.m. Prahy 

vydala vyjádření ze dne 17. 8. 2018, č.j. HSHMP 49487/2018, k námitkám účastníků řízení. Ve 

vyjádření jsou uvedeny důvody, proč nelze stanovit jednu hodnotu ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku, která by byla hygienickým limitem hluku pro všechny zdroje hluku. Uvádí, 

že jednotlivé zdroje hluku se v souladu s ustálenou přezkumnou praxí Ministerstva 

zdravotnictví posuzují samostatně, protože v současné době nejsou k dispozici informace, které 

by umožnily vyhodnotit synergické působení z hlediska působení na zdraví i s ohledem na to, že 

účinky jednotlivých zdrojů hluku na zdraví jsou různé. Dále je ve vyjádření uvedeno, že se 

účastníci řízení mýlí, když tvrdí, že se akustická situace vlivem realizace záměru ještě zhorší, 

s odkazem na akustickou studii.   

Na základě tohoto odvolacího důvodu MHMP STR opatřením č.j. MHMP 641261/2019 ze dne 

8.4.2019  požádal Ministerstvo zdravotnictví ČR, jako příslušný správní orgán, o změnu nebo 

potvrzení podkladového závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy, č.j. HSHMP 

46072/2017, sp.zn. S-HSHMP 44109/2017 ze dne 22.12.2017.  

Ministerstvo zdravotnictví ČR k uvedené žádosti vydalo závazné stanovisko č.j. MZDR 

17073/2019-4/OVZ ze dne 7.11.2019, kterým závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. 

Prahy, č.j. HSHMP 46072/2017, sp.zn. S-HSHMP 44109/2017 ze dne 22.12.2017 potvrdilo. 

S obsahem tohoto závazného stanoviska se budou účastníci moci seznámit v pokračujícím 

řízení. 

S ohledem na výsledek posouzení problematiky Hygienickou stanicí hl.m. Prahy a 

Ministerstvem zdravotnictví ČR, byla odvolací námitka posouzena jako nedůvodná. 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že není prokázán nejen soulad stavby 

s požadavky na ochranu ovzduší. Ulice Modřanská je místo s nadměrnou automobilovou 

dopravou, neboť plní funkci 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. 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. 
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K tvrzení úřadu o tom, že imisní příspěvky jsou „nedetekovatelné", je třeba uvést, že (jak 

vyplývá i z judikatury uvedené v předchozí námitce) není rozhodné, jak vysoký (či nízký) bude 

přírůstek imisní zátěže v souvislosti s umisťovanou stavbou, rozhodné totiž je, že se o nárůst 

bude jednat, což je však v území již nadlimitně zatíženém nepřípustné. K tvrzení úřadu, že 

hodnoty imisních příspěvků záměru lze považovat za „přijatelné", je tedy třeba uvést, 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 nevýznamně) stávající stav ještě zhorší, je již 

nepřípustné. Závazné stanovisko Úřadu městské části Praha 4, odbor dopravy a životního 

prostředí, ze dne 5. 9. 2017, zn. P4/097902/17/OŽPAD/MVI/St, vydané k dané stavbě z hlediska 

ovzduší - stanovisko orgánu ochrany ovzduší, neboť toto stanovisko je kladné, avšak zabývá se 

pouze zdroji energie (tepla), nikoli dopravou, ačkoli ta je nejvážnějším zdrojem znečištění 

ovzduší v daném místě, MHMP STR uvádí, že pro potřebu řízení byla ze strany žadatele 

doložena Rozptylová studie vypracovaná v únoru 2016 RNDr. Marcelou Zambojovou, která je 

držitelkou autorizace ke zpracování rozptylových studií uděleného Ministerstvem životního 

prostředí ČR. Dotčené orgány hájící zájmy ochrany životního prostředí vydaly pro řízení o 

umístění stavby souhlasná stanoviska. Stavební úřad v odůvodnění vydaného rozhodnutí, ve 

vyjádření k uplatněné námitce, týkající se souladu stavby a požadavky na ochranu ovzduší 

uvedl: „Co se týče vlivu stavby na ovzduší, touto problematikou se v dokladové části podrobné 

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 Rozptylově studie vyplývá, že se v 

případě imisí maximálních krátkodobých koncentrací počítá výpočtový model maximální 

možně 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…. 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 znečišťujících 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.“ MHMP STR konstatuje, že zdůvodnění dané problematiky stavebním 

úřadem v obsahu přezkoumávaného rozhodnutí je shodné se závěry uvedené rozptylové studie.  

Na základě požadavku odvolatelů odvolání byla uplatněna žádost o změnu nebo potvrzení 

závazného stanoviska  ÚMČ Praha 4, odbor životního prostředí a dopravy, 

zn. P4/097902/17/OŽPAD/MVI/St ze dne 5.9.2017 Magistrátem hlavního města Prahy, 

odborem ochrany prostředí (dále jen MHMP OOP), jako příslušným správním orgánem. 

MHMP OOP závazným stanoviskem č.j. MHMP 954984/2019 ze dne 17.6.2019 uvedené 

závazné stanovisko zn. P4/097902/17/OŽPAD/MVI/St ze dne 5.9.2017 potvrdilo. S jeho 

obsahem se účastníci řízení mohou seznámit v pokračujícím řízení. 



17/ 26                                Č.j. MHMP 1829962/2020 

S ohledem na výsledek posouzení problematiky MHMP OOP byla odvolací námitka posouzena 

jako nedůvodná. 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že 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 i nadále vady, neboť ani z 

doplněného výkresu Výpočet koeficientu zeleně (C.5.1.05) není zřejmé, jak bude dosaženo ve 

výkresu výpočtu koeficientu zeleně deklarované délky popínavé zeleně 243 m - na pohledech 

nejsou místa pro popínavou zeleň v takovém rozsahu vyznačena, některé domy jsou navíc „na 

nohách", tj. bez možnosti v této části realizovat deklarovanou popínavou zeleň. Stavební úřad k 

tomuto přitom pouze uvedl, že „popínavá zeleň je navržena vždy v místech s možností opory a 

její, umístěni" je realizovatelné", aniž by však konkrétně a přezkoumatelně uvedl, jak bude její 

umístění v daných místech tedy realizováno, MHMP STR uvádí, že konstrukce, po kterých se 

popíná zeleň, zpravidla nejsou objektem, který by vyžadoval rozhodnutí o umístění stavby. 

Oporou popínavé zeleně nemusí tedy být výhradně stavební konstrukce objektů bytových domů. 

V pohledech jsou jednotlivé objekty bytového domu znázorněny bez zakreslení popínavé 

zeleně, která se bude popínat podél jejich obvodových stěn, jelikož je zapotřebí, aby na 

výkresech pohledů bylo především zakresleno ztvárnění fasád. Rozsah zeleně je rovněž uveden 

v odůvodnění přezkoumávaného rozhodnutí. V obsahu doložené dokumentace, v situačním 

výkresu C.5.1.05 je umístění navrhované zeleně zakresleno silnou žlutou čarou (vždy podél 

obvodových stěn bytových objektů). U každé této čáry je uvedeno, jakou plochou (pás podél zdi 

o šíři max. 0,5 m) je popínavá zeleň započítávána. Jednotlivé délky porostů popínavé zeleně 

nejsou ve výkresu okótovány, údaje zde uvedené jsou přezkoumatelné pouze odměřením nebo 

zjištěním délek fasád z jiných výkresů. Tato skutečnost zpochybňuje míru zjistitelnosti 

výsledného koeficientu zeleně. Odvolací námitka byla posouzena jako důvodná. 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že stavba není v souladu s územně plánovací 

dokumentací ani ohledně jím stanoveného funkčního využití dané plochy. Z hlediska funkčního 

využití se dle dosavadního územního plánu jednalo o stavbu přípustnou v daném území jen 

výjimečně (z důvodu převahy bytové funkce více než 60 %), avšak požadavky pro umístění 

takovéto stavby nejsou splněny. Zastavění plochy velkým bytovým komplexem s převažující 

bytovou funkcí, tj. neobsahující adekvátní občanskou vybavenost, je nutno považovat za 

narušení cílů a úkolů územního plánování vyjádřených v územním plánu hl. m. Prahy. Uvedené 

platí obdobně i ve vztahu k aktuálnímu znění územně plánovací dokumentace po změně 

Z 2832/00, kdy pro plochy SV – všeobecně smíšené platí, že jsou to plochy určené pro umístění 

polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb při zachování polyfunkčnosti 

území. Uvedené stavba nerespektuje, neboť obsahuje v zásadě monofunkční objekty pro bydlení 

– podíl bytové funkce je téměř 99 %, tj. nerespektuje územním plánem jednoznačně stanovenou 

polyfunkčnost. Stavební úřad k námitce uplatněné v řízení neuvádí nic, co by vyvracelo její 

důvodnost, tj. co by vyvracelo uvedený nesouhlas stavby s regulativy platného územního plánu. 

Odkaz stavebního úřadu na sousední obchodně-logistický areál nemůže obstát, neboť tento 

areál nevnáší do území žádnou z funkcí občanské vybavenosti pro daný záměr. Tento areál 

neposkytuje žádné v místě chybějící služby obchodu, administrativy, kultury, sportu, služeb ani 

další občanskou vybavenost. Stavební úřad v zásadě přiznává, že územním plánem uváděné 

funkce v daném místě chybějí, když uvádí, že další služby jsou zajištěny v oblasti Modřan a 

Braníku. Jestliže stavební úřad uvádí, že další služby jsou vzdáleny několik minut jízdy autem, 

potom je třeba uvést, že právě uvedený regulativ územního plánu má zajistit, aby území bylo 

plně funkční a zajišťovalo potřeby jeho obyvatel. K tomu je možno odkázat na již probíhající 

nebo plánovanou mohutnou novou obytnou zástavbu v území Hodkoviček a Modřan.  Z tohoto je 

zřejmé, že v oblasti vznikne či vzniká deficit občanské vybavenosti. Umístění navrhované stavby, 
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tj. obytný soubor bez odpovídající občanské vybavenosti, by bylo možné akceptovat pouze 

v případě, kdy by se nezbytné služby, obchody a další vybavenost nacházely v přímém okolí či 

sousedství záměru. V této souvislosti je možno připomenout, že předmětné území bylo k zástavbě 

určeno změnou územního plánu č. Z 1497/07 (spolu se změnou Z 1309/06). V odůvodnění změny 

územního plánu Z 1497/07 se přímo uvádí: „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.“ Z 

tohoto zdůvodnění vyplývá důraz právě na polyfunkčnost celého transformovaného území. 

Záměr Hodkovičky Nad řekou tuto polyfunkčnost nerespektuje, nevytváří kvalitní městské 

prostředí, ale izolované obytné sídliště bez zajištění odpovídajících jiných funkcí. Není přitom 

splněna ani podmínka pro podmíněně přípustné využití, neboť „kobercovou" zástavbou v 

podstatě celého daného území monofunkčními stavbami pro bydlení dojde ke znehodnocení 

daného území (určeného právě pro mix funkcí) a zamezení jeho využitelnosti pro jiné využití, tj. 

pro jeho využití stanovené územním plánem - umístění polyfunkčních staveb nebo kombinace 

monofunkčních staveb s různými funkcemi. K tomuto lze podpůrně odkázat na rozhodnutí 

Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor stavebního řádu. ze dne 9. 8. 2018, č. j. MHMP 1 146071/2018, 

které se sice vztahuje k dosavadnímu znění územního plánu, ale jelikož objasňuje východiska a 

aplikační principy regulativů územního plánu, jsou jeho závěry použitelné i nyní; v tomto 

rozhodnutí se (ke skutkově obdobnému případu) mj. uvádí, že „ ...územní plán je základní 

dokument pro rozvoj sídla a rozhodování v území; smyslem vymezení jednotlivých ploch je 

jejich budoucí využití. Pokud je v ÚPn vymezeno několik typů polyfunkčních území a jedním z 

nich je území smíšené, lze se oprávněně domnívat, že  pořizovatel skutečně nezamýšlel, že 

předmětná lokalita bude využívána převážně pro bydlení. Naopak lze usuzovat, že záměrem 

obce je vytvoření podmínek pro možnost transformace lokality podél ulice U Továren do 

kvalitní lokality se směsí <smíšené území) různých funkcí, které budou přispívat k udržitelnému 

rozvoji……“V daném případě se přitom všechna nezbytná občanská vybavenost uspokojující 

potřeby daného území nenachází ani v rámci daného záměru ani v docházkové vzdálenosti v 

okolí, a tedy umístění v podstatě monofunkčního souboru staveb pro bydlení nemůže být 

přípustné. Obyvatelé daného komplexu by byli nuceni za občanskou vybaveností jezdit do jiných 

míst a čtvrtí. V daném případě územní plán jednoznačně stanoví, že daná plocha (SV) je určena 

pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb, vždy při zachování 

polyfunkčnosti území; umístění monofunkčního obytného souboru do dané plochy je tedy 

jednoznačně porušením uvedeného regulativu územního plánu a stavba je tedy umístěna v 

rozporu se zákonem a územním plánem, MHMP STR uvádí, že v průběhu řízení nabyla 

účinnosti celoměstsky významná změna Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

Z 2832/00. Danou změnou bylo mimo jiné upřesněno u všech funkčních ploch jejich využití 

hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné, namísto původního členění na hlavní, 

doplňkové a výjimečně přípustné. UV případě území SV došlo ke změně požadavků na podíl 

jednotlivých funkcí v umisťovaných objektech, kdy byl vypuštěn požadavek na max. 60 % 

podíl jedné z funkcí obecně umístitelných v území SV.  

V současném znění územního plánu je v souladu s územním plánem jako přípustné umístění 

polyfunkčních staveb pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním funkčním využitím, 

s převažující funkcí od 2. NP výše. Přitom není územním plánem stanoven podíl zastoupení 

jednotlivých funkcí umístěných v polyfunkčním objektu.  
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Jako podmíněně přípustné lze monofunkční stavby umístit za předpokladu, že jejich umístění 

nedojde ke znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků, a není v rozporu 

s charakterem lokality nebo s cíli a úkoly územního plánování. 

V době zpracování dokumentace záměru a v době podání žádosti a projednávání záměru 

stavebním úřadem Prahy 4 nebyla dosud účinná změna územního plánu hl. m. Prahy Z 2832/00. 

Jak je uvedeno výše, danou změnou bylo mimo jiné upřesněno u všech funkčních ploch jejich 

využití hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné, namísto původního členění na 

hlavní, doplňkové a výjimečně přípustné. Umístění monofunkčních staveb bylo možné před 

účinností změny Z 2832/00 v území SV jako výjimečně přípustné. Podle územního plánu po 

změně Z 2832/00 je možné umístění monofunkčních staveb v území SV jako podmíněně 

přípustné. Stavební úřad v řízení provedl posouzení souladu s územním plánem ve znění jeho 

změny Z 2832/00, která již byla účinná v době vydání rozhodnutí. Posuzoval, zda je možné 

v daném území SV umístit jako podmíněně přípustné monofunkční stavby pro bydlení a dospěl 

k závěru, že s umístěním záměru lze souhlasit. V odůvodnění rozhodnutí uvedl důvody svého 

rozhodnutí. Stavební odkazuje na potenciál pro využití případných nebytových prostor pro 

okolí, kdy je v dostatečné míře navrženo umístění obchodních ploch v rozsahu přesahujícím 

potřeby obyvatel samotného navrženého obytného souboru a naopak umístění dalších funkcí 

hodnotí jako problematické z hlediska jejich využitelnosti. Součástí žadatelem doložené 

dokumentace pro umístění stavby jsou podrobné analýzy stávajících funkcí zastoupených 

v širším okolí, ve kterých je odůvodněno, že nově navržený obytný soubor nemá potenciál pro 

využití nebytových prostor pro širší okolí a zároveň dokládá, že služby podmiňující bydlení jsou 

v dostupném okolí záměru zastoupeny v dostatečném rozsahu. V odůvodnění ve vyjádření 

k námitkám uplatněných v řízení, je stavebním úřadem uvedeno, že dané území SV, které je 

dále regulováno kódem míry využití G, přímo navazuje na další plochy určené územním plánem 

jako plochy s využitím SV, pouze s jiným kódem míry využití území. Celkem tedy plochy 

s využitím SV zaujímají větší souvislé území, členěné dále podle možné míry jejich využití. 

V navazujícím území SV se nacházejí např. obchodní a skladovací plochy, ale také služby a 

administrativa. Územní plán stanoví základní funkce, které mohou být v území SV umístěny, 

stanovuje rovněž požadavek na zachování polyfunkčnosti území SV, nestanovuje však soubor 

jednotlivých funkcí, které by měly v území SV spolupůsobit. 

MHMP STR uvádí, že výše uvedenou odvolací námitku má přímou návaznost odvolací důvod 

uplatněný Městskou částí Praha 4, spočívají v názoru městské části, že předmětný stavební 

záměr není v souladu s územním plánem ani po jeho změně Z 2832/00, účinnou od 13.10.2018, 

neboť se jedná o plochu SV – všeobecně smíšené, s hlavním využitím pro umístění polyfunkčních 

staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, 

veřejné vybavení, sport, služby, při zachování polyfunkčnosti území. Uvedený záměr 

nerespektuje stanovenou polyfunkčnost území. Vypořádání této námitky stavebním úřadem nelze 

považovat za správné, stavební úřad neuvádí argumenty, které by vyvrátily nesoulad stavby 

s regulativy platného územního plánu. Stavební úřad argumentuje sousedním obchodně 

logistickým areálem. Tento areál je však skladovým, někdy s velkoobchodním prodejem 

podnikatelským subjektům, nelze jej tedy považovat za občanskou vybavenost uspokojující 

každodenní potřeby obyvatel. Stavební úřad argumentuje, že další služby jsou zajištěny v oblasti 

Modřan a Braníka, tím však potvrzuje, že odpovídající občanská vybavenost se v místě 

nenachází, tj. že se nachází mimo dané území. Stavební úřad dále argumentuje, že další služby 

jsou vzdáleny několik minut jízdy autem, ačkoliv právě uvedený regulativ územního plánu má 

zajistit, aby území bylo plně funkční a zajišťovalo potřeby jeho obyvatel, tj. aby za běžnými 

obchody a službami nebylo nutné jezdit do jiné čtvrti. Není splněna podmínka pro podmíněně 

přípustné využití, neboť zástavbou v podstatě celého daného území vymezeného jako SV 
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monofunkčními stavbami pro bydlení dojde k zamezení jeho využitelnosti pro jiné využití 

stanovené územním plánem. 

MHMP STR uvádí, že stavební úřad navrhovaný záměr v území posuzuje rovněž na základě 

znalosti takového území. Nicméně rovněž městská část Praha 4 jako samosprávní orgán má 

nepochybně znalosti o území, jeho charakteru a jeho současných i budoucích potřebách.  

MHMP STR tedy dospěl k závěru, že správní uvážení stavebního úřadu ve věci souladu jím 

umisťovaného stavebního záměru s požadavkem stanoveným územním plánem pro území SV – 

všeobecně smíšené, je nepřezkoumatelné. V případě, kdy je v ploše území SV navrhována 

zástavba bytovými domy, je dle MHMP STR nezbytné odpovědně hodnotit potřebnost vybavení 

navrhovaného bytového souboru relevantními funkcemi a výsledek tohoto posouzení 

přesvědčivě zdůvodnit. Vzhledem k tomu, že zdůvodnění stavebního úřadu o akceptaci návrhu 

pouze stav pro bydlení ve funkční ploše SV bylo věrohodně zpochybněno, odvolací námitky 

byly posouzeny jako důvodné. 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že v řízení není předložen nezbytný podklad 

dle zákona ě. 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. I 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 (AI, A2, B, Cl, C2, Dl, D2, El a E2), ale záměrem je zde 

realizace obytného souboru čítající i další bytové domy. V řízení bylo sice doloženo vyjádření 

Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 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 zjišťovacího 

řízení, není učiněn na základě zjištěného stavu věci tak, jak přikazuje zákon. Uvedené platí i 

ohledně sdělení vydaného Magistrátem hl. m. Prahy, odborem ochrany prostředí, dne 21.9. 

2016 pod č. j. MHMP 1638275/2016/EIA/3440P/Žá, i ohledně usnesení Magistrátu hl. m. Prahy 

ze dne 14. 12. 2016, která též opominula, 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, mylně posuzoval daný záměr jako 

podlimitní. Podle § 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). Výše 

uvedené nikterak nevyvrací ani doplněné vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany 

prostředí, ze dne 20. 9. 2018 (č.j. MHMP 1497921 /2018). K němu je třeba uvést, že - jak již 

bylo v námitkách uvedeno - nyní umisťované stavby jsou součástí většího záměru (který je již 

správnímu orgánu znám, tj. v současné době se již nemůže odkazovat na to, že o něm nevěděl), 

přičemž tento záměr (nyní umisťované stavby + další části záměru - další bytové domy) 

naplňuje limitní hodnoty dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. - jedná se o záměr rozvoje 

města s rozlohou záměru nad 5 ha (dle hrubých výpočtů zahrnuje celkově daný záměr území 

přesahující 67.000 m2). K tvrzení správního orgánu, že intenzita automobilové dopravy (a z ní 

vyplývající vlivy na ovzduší a hlukovou zátěž) byly v oznámení hodnoceny s ohledem 

na předpokládanou budoucí maximální možnou zástavbu vycházející z kapacit míry využití, je 

třeba uvést, že jak vyplývá ze závěru zjišťovacího řízení (sdělení Magistrátu hl. m. Prahy, 
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odboru ochrany prostředí, dne 21.9. 2016 pod č. j. MHMP 1638275/2016/EIA/3440P/Žá) 

posuzován byl záměr se 362 parkovacími stáními, což je počet stání jen nyní umisťovaných 

staveb. Jestliže lze předpokládat, že posouzení bylo provedeno na počet osobních automobilů 

vycházejících z tohoto počtu parkovacích míst (jiný, vyšší počet vdaném sdělení uveden není), 

potom nelze mít tvrzení o tom, že došlo k posouzení maximální kapacity území (tj. i s dalšími 

plánovanými bytovými domy) za podložené, MHMP STR uvádí, že z obsahu předloženého 

správního spisu bylo zjištěno, že odbor ochrany prostředí MHMP (MHMP OOP) vydal 

k danému závěru dne 21.9. 2016, pod č. j. MHMP 1638275/2016/EIA/3440P/Žá, sdělení dle § 6 

odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení 

dle citovaného zákona.  

Spis rovněž obsahuje usnesení č.j. MHMP 2223304/2016/OCP-V-505/Bor/U-99 ze dne 

14.12.2016, které MHMP OOP vydalo na základě podnětu ke změně sdělení ze dne  21.9. 2016, 

č. j. MHMP 1638275/2016/EIA/3440P/Žá. V odůvodnění tohoto usnesení jsou posouzeny 

námitky uvedené v podnětu k přezkoumání se závěrem, že v přezkoumávaném sdělení došlo 

pouze k chybám v popisu charakteru záměru, konkrétně v hodnotách plochy řešeného území, 

jiná pochybení shledána nebyla.  

Pro potřebu územního řízení bylo rovněž doloženo vyjádření Ministerstva pro životní prostředí 

(MŽP) ze dne 3.4.2017, č.j. 9562/ENV/17, které bylo vydáno na základě podnětu účastníka 

řízení k přezkumu sdělení MHMP OOP č.j. MHMP 1638275/2016/EIA/3440P/Žá ze dne 21.9. 

2016, s tím závěrem, že došlo k pochybení v popisu charakteru záměru v oznámení 

podlimitního záměru a plocha řešeného území uvedená v oznámení záměru je vyčíslena 

nepřesně. MŽP dospělo k závěru, že dotčená plocha má celkovou výměru 42812 m2. V závěru 

sdělení je dále uvedeno, že MŽP jednoznačně doporučuje, pakliže by došlo k realizaci II. etapy, 

posuzovat obě etapy současně. V případě, že II. etapa bude posuzována samostatně, bude 

pravděpodobně rovněž podlimitním záměrem ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.. Vzhledem 

k tomu, že obě etapy výstavby by spolu úzce souvisely, je z hlediska zákona nezbytné 

vyhodnotit vlivy všech souvisejících záměrů dohromady. Je tedy třeba, aby v rámci případného 

oznámení podlimitního záměru výstavby II. etapy v dané lokalitě byly vyhodnoceny rovněž 

synergické a kumulativní vlivy dané výstavby ve vazbě na nyní projednávaný záměr. Tuto 

skutečnost by pak příslušný úřad měl zohlednit při případném vydání sdělení dle § 6 odst. 3 

zákona č. 100/2001 Sb. k II. etapě záměru, a to s přihlédnutím k nežádoucímu „salámování“ 

záměru. 

V souhrnném stanovisku MHMP OOP č.j. MHMP 16908/2017 ze dne 17.1.2018, je pod bodem 

7. uvedeno, že podle vydaného sdělení ze dne  21.9. 2016, č.j. MHMP 

1638275/2016/EIA/3440P/Žá, záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 

Sb., spolu s posouzením změn záměru k 30.6.2017, se závěrem, že záměr nedosahuje limitních 

hodnot a ani nenaplňuje kritéria uvedená v ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., 

v platném znění.  

Na základě námitek uplatněných účastníky řízení požádal stavební úřad o součinnost MHMP 

OOP ve věci vyjádření k námitkám týkajících se posuzování vlivů na životní prostředí podle 

zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. MHMP OOP vydal dne 20.9.2018, pod č.j. MHMP 

1497921/2018, vyjádření k námitkám účastníků řízení. Podle vyjádření MHMP OOP byl záměr 

oznámen dne 28.7.2016, aniž by z něj bylo patrné, že  by měla následovat jeho další etapa, 

s tím, že pokud bude skutečně oznámen další záměr v této lokalitě, bude MHMP OOP 

samozřejmě hodnotit kumulativní vlivy takového záměru se záměrem oznámeným dne 

28.7.2016. Dále je ve vyjádření uvedeno, že MHMP OOP i MŽP ve svých vyjádřeních dospěli 

k závěru, že celková plocha záměru je 42 815 m2 (tudíž se jedná o podlimitní záměr), jelikož 
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pro posouzení rozlohy záměru je rozhodující jeho skutečná rozloha a nikoliv samotný údaj 

uvedený v popisu záměru. 

Na základě hodnocení věci příslušnými orgány státní správy byla odvolací námitka posouzena 

jako nedůvodná. 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že stavba nesplňuje požadavky právních 

předpisů na nakládání s odpady, podle § 50 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy 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. 

Stavební úřad k tomuto uvádí, že v některých bytových domech není řešení odpovídající 

vyhlášce možné. Toto tvrzení však může být jen těžko pravdivé, neboť se jedná o novostavby 

bytových domů, realizované „na zelené louce“, navíc v rovinatém terénu, kdy jistě bylo možno 

stavby navrhnout tak, aby odpovídaly požadavkům dané vyhlášky. Některé domy jsou navrženy 

tak, že v nich nejsou v domě situovány prostory pro odpad. To, že v rámci žádného podlaží 

některých bytových domů nelze zajistit vývoz kontejnerů přes společné prostory a garáže, ani by 

nebylo možné do dostatečné vzdálenosti zajistit příjezd sběrných vozů, znamená, že tyto domy 

byly navrženy tak, že neodpovídají výše uvedenému ustanovení právního předpisu, neboť i tyto 

domy bylo možno navrhnout tak, aby toto bylo splněno. Jestliže je stavba navržena tak, že daný 

požadavek nesplňuje, musí to jít k tíži žadatele (stavebníka). Uvedené je potvrzeno rozhodnutím 

Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 6. 11. 2015, č. j. MHMP 1909472/2015. kde tento orgán uvedl: 

„V ust. čl. 50 odst. 3 OTPP je stanoveno, že každý bytový dům musí mít zabezpečenou funkci 

shromažďování komunálního odpadu, utříděného podle druhů, s tím, že pouze v případě, že v 

domě nelze vymezit prostor pro vlastní zařízení na shromažďování komunálního odpadu, pak 

musí být v přiměřené vzdálenosti mimo dům vymezena plocha pro umístění sběrných nádob na 

komunální odpad s napojením na pozemní komunikaci. Z uvedeného ustanovení OTPP vyplývá, 

že není na uvážení stavebního úřadu, zda bude či nebude akceptovat řešení navrhované 

žadatelem, ale je jeho povinností zkoumat objektivní důvody, proč není možné tuto funkci zajistit 

v rámci stavby bytového domu, MHMP STR uvádí, že z obsahu předloženého spisu bylo 

zjištěno, že účastníci řízení již v průběhu řízení uplatnili námitku týkající se nesouladu 

navrženého záměru s požadavky čl. 50 odst. 3) vyhlášky OTPP. V reakci na uplatněné námitky 

žadatel stavebnímu úřadu předložil dodatek Průvodní a souhrnné technické zprávy, ve kterém je 

uvedeno, že v bytovém domě E je navrženo stanoviště komunálního odpadu v 1.PP objektu, při 

straně objektu přiléhající ke komunikaci. U ostatních bytových domů nelze zajistit vývoz 

kontejnerů přes společné prostory a garáže takovým způsobem, aby bylo možné v dostatečné 

vzdálenosti zajistit příjezd sběrných vozů. Stanoviště jsou tedy umístěna v docházkové 

vzdálenosti cca 100 m od jednotlivých vchodů do bytových domů, v přímé návaznosti 

na komunikaci navrženou v rámci obytného souboru jako obslužnou.  

MHMP STR uvádí, že se ztotožňuje s názorem odvolatelů, že záměr musí být přednostně 

navržen tak, aby byly splněny všechny požadavky dané zákonnými předpisy, a to i v případě, 

kdy vyhláška OTPP připouští jako druhotné jiné řešení. Nelze však vyžadovat splnění 

požadavku na zabezpečení funkce shromažďování komunálního odpadu uvnitř objektů 

bezvýhradně, neboť v druhé větě čl. 50 odst. 3) vyhlášky OTPP je připuštěno, že nelze-li umístit 

stanoviště uvnitř objektu, je možné umístit je mimo dům v návaznosti na komunikaci. 

Uplatnění ustanovení věty druhé čl. 50 odst. 3) vyhlášky OTPP je však vázáno na podrobné 

zdůvodnění stavu, který znemožňuje umístění stanoviště komunálního odpadu v objektu 

bytového domu. Tímto řádným zdůvodněním pak nemůže být to, že stavební záměr byl bez 

zjevného objektivně existujícího důvodu projektován tak, že splnění povinnosti stanovené v ust. 
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čl. 50 odst. 3 OTPP, větě první, bylo znemožněno, neboť obecné technické požadavky 

stanovené příslušnými právními předpisy limitují zpracování samotného návrhu (projektu). 

Hodnocení stavebního úřadu uvedené v odůvodnění napadeného rozhodnutí není přesvědčivé. 

Odvolací námitka tedy byla posouzena jako důvodná. 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že předložená dokumentace je nedostatečná i z 

hlediska požární bezpečnosti, 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. K tomuto stavební úřad 

uvádí, že nástupní plochy nejsou v daném místě zřízeny, neboť zásah je veden zásahovými 

cestami v objektech. Dle názoru odvolatele tedy stavba nesplňuje požadavek § 12 písm. a) 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., podle níž musí být pro účinný a bezpečný zásah jednotky požární 

ochrany, popřípadě pro prvotní zásah při požáru, stavba navržena (v souladu s ČSN) a 

zajištěna přístupovou komunikací, včetně nástupní plochy pro požární techniku. Dále není 

prokázán soulad stavby s čl. 9 odst. 2 vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999, podle něhož musí 

připojení též splňovat požadavky na přístup požární techniky, resp. s přílohou č. 3 bod 5. 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., podle níž každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace 

delší než 50 m. pokud je komunikací jedinou, musí být na svém zakončení navržena se 

smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla (plocha umožňující otáčení 

vozidla může mít tvar písmene T na konci jednopruhové komunikace s rameny minimálně 

dlouhými 10 m na každou stranu v šířce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové 

přístupové komunikace nebo může být provedena rozšířením pruhu na konci komunikace na 

šířku minimálně 20 m v minimální délce 20 m). V daném případě nejsou komunikace vedoucí 

podél objektu E a objektu C (k objektu D) takto uzpůsobeny (nemají na svém slepém konci 

objezd nebo plochu pro otáčení), MHMP STR uvádí, že podkladové závazné stanovisko 

Hasičského záchranného soboru hl. m. Prahy, č. j. HSAA-11614-3/2017 ze dne 20. 9. 2017 bylo 

v souladu s ust. § 149 správního řádu předloženo Ministerstvu vnitra, generálnímu ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZS), jako příslušnému nadřízenému 

správnímu orgánu, k jeho potvrzení nebo změně. 

HZS ve věci vydalo závazné stanovisko č.j. MV-58309-7/PO-PRE-2019 ze dne 7.8.2019, 

kterým uvedené závazné stanovisko Hasičského záchranného soboru hl. m. Prahy, č. j. HSAA-

11614-3/2017 ze dne 20. 9. 2017. V obsahu závazného stanoviska HZS uvádí, že byly zjištěny 

dílčí nedostatky dokumentace, resp. výkresu požárně bezpečnostního řešení, přezkoumávané 

koordinované závazné stanovisko s podmínkami, nebylo vydáno v rozporu s právními předpisy.  

S úplným obsahem uvedeného závazného stanoviska se účastníci řízení mohou seznámit 

v pokračujícím řízení. 

Na základě hodnocení věci příslušnými orgánem státní správy byla odvolací námitka posouzena 

jako nedůvodná. 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že návrh neodpovídá požadavkům 

na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Dle čl. 9 odst. 2 vyhlášky hl. m. Prahy č. 

26/1999 musí připojení staveb na pozemní komunikace svými parametry, provedením a 

způsobem připojení vyhovovat mj. požadavkům bezpečného a plynulého provozu na přilehlých 

pozemních komunikacích. Navrhované hlavní napojení záměru na komunikaci Modřanská 

(pravolevé odbočení bez řízené křižovatky) je třeba považovat za nedostatečné a rozporné s 

požadavkem na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Je třeba připomenout, že v roce 2017 

činila průměrná denní intenzita automobilové dopravy v ulici Modřanská (úsek 
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Československého exilu - Pikovická) 32.835 motorových vozidel v obou směrech. Z tohoto 

pohledu je navržené pravolevé odbočení (bez světelné křižovatky) rizikové a nebezpečné 

(většina křižovatek na komunikaci Modřanská je z důvodu bezpečnosti 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 za situace, kdy se s rostoucím 

provozem v komunikaci Modřanská ukáže výjezd do neřízené křižovatky jako nebezpečný, 

MHMP STR uvádí, že podkladové závazné stanovisko Úřadu městské části Praha 4, odboru 

dopravy a životního prostředí, č. j. P4/11950/18/OZPAD/Hab ze dne 23. 1. 2018, bylo 

postupem dle ust. § 149 správního řádu předloženo k jeho potvrzení nebo změně Magistrátu 

hlavního města Prahy, odboru pozemních komunikací a drah (dále jen MHMP PKD), jeho 

příslušnému nadřízenému správnímu orgánu. 

MHMP PKD závazným stanoviskem č.j. MHMP 136020/2020 ze dne 27.1.2020 uvedené 

závazné stanovisko Úřadu městské části Praha 4, odboru dopravy a životního prostředí, č. j. 

P4/11950/18/OZPAD/Hab ze dne 23. 1. 2018 změnil tak, že podmínky stanovené tímto 

přezkoumávaným stanoviskem zrušil a text nahradil „souhlasné stanovisko ….. bez podmínek“. 

V obsahu závazného stanoviska MHMP PKD uvedl, že se ztotožňuje s názorem Úřadu městské 

části Praha 4, odboru dopravy a životního prostředí, že navržené dopravní řešení je vyhovující 

a bezpečné pro uvažovanou dopravní situaci, podmínky zrušil z důvodu, že do výroku 

závazného stanoviska nenáleží, posuzování dopravy v klidu nepatří do jeho působnosti, ale do 

působnosti stavebního úřadu. MHMP STR uvádí, že s obsahem tohoto závazného stanoviska 

MHMP PKD se účastníci územního řízení budou moci seznámit v pokračujícím řízení. 

Na základě hodnocení věci příslušnými orgánem státní správy byla odvolací námitka posouzena 

jako nedůvodná. 

K odvolací námitce, v jejímž obsahu je uvedeno, že rozhodnutí neobsahuje náležitosti 

předepsané právním předpisem. Dle § 9 odst. 1 písm. d) a e) vyhlášky č. 503/2006 Sb. musí 

územní rozhodnutí o umístění stavby obsahovat základní údaje o kapacitě stavby, jakož i 

vymezení území dotčeného vlivy stavby. Uvedené musí být stanoveno závazně, tj. ve výroku 

rozhodnutí. V rozporu s tímto výrok napadeného územní rozhodnutí neobsahuje údaje o 

kapacitě stavby - ve výroku rozhodnutí chybí jakékoli údaje o kapacitě stavby, chybí též jakýkoli 

údaj o počtu podlaží stavby (jednotlivých domů), neobsahuje ani vymezení území dotčeného 

vlivy stavby, MHMP STR uvádí, že výrok I. napadeného rozhodnutí, o umístění stavby 

„Hodkovičky Nad řekou“ skutečně neobsahuje náležitosti stanovené v ust. § 9 odst. 1 písm. c) a 

d) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a 

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Požadavek ust. § 9 odst. 2 uvedené vyhlášky, 

tj. podmínky, kterými se zabezpečí požadavky stanovení písmeny a) až g), stavební úřad spojil 

s podmínkami pro rozhodnutí o využití území. Správní řád takový postup nestanoví, stavební 

zákon upravuje společné územní a stavební řízení. MHMP STR konstatuje, že stavební úřad 

tím, že spojil pět samostatných řízení, ve výsledku pak vydal šest rozhodnutí, vyvolal 

zmatečnost rozhodnutí jako celku. Zásadní vadou je skutečnost, že vydané rozhodnutí 

neobsahuje příslušné katastrální výkresy, jak již uvedeno výše. Odvolací námitka byla 

posouzena jako důvodná. 

Na základě výše uvedených zjištění MHMP STR dospěl k závěru, že odvoláním napadené 

rozhodnutí vykazuje vady, které odůvodňují zrušení jeho části, a to výroku č. I o umístění 

stavby „Hodkovičky Nad řekou“, výroku č. II. o změně využití území a výroku č. VI. 

o dočasném umístění stavby zařízení staveniště a vrácení těchto věcí k novému projednání.  
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Poučení o odvolání: 

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále 

odvolat. 

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem 

odvolatelům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu. 

 

 

 

 

 

  

Ing. Markéta Vacínová 

ředitelka odboru 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

 

I. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 

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

 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 

2. Vivus Hodkovičky s.r.o., IDDS: wsxuvxv 

 sídlo: Budějovická č.p. 64/5, 140 00  Praha 4-Michle 

3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

4. ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 

 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, Michle, 140 00  Praha 4 

5. Magistrát hlavního města Prahy, odbor evidence majetku, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  

Praha 1-Staré Město 

6. Magistrát hlavního města Prahy, odbor hospodaření s majetkem, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 

110 00  Praha 1-Staré Město 
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7. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 

 sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 

8. Pražská plynárenská, a.s., IDDS: au7cgsv 

 sídlo: Národní č.p. 37/38, 110 00  Praha 1-Nové Město 

9. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

 sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

10. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

 sídlo: Na hroudě č.p. 1492/4, Vršovice, 100 00  Praha 10 

11. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

12. Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 

 sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 

13. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 

 sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00  Praha 4-Nusle 

14. Veolia Energie ČR, a.s., IDDS: zepcdvg 

 sídlo: 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 

15. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

16. JUDr. Klára Hevessy, V Mokřinách 560/16, 147 00 Praha 4 

  

II. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu včetně odvolatelů – veřejnou vyhláškou: 

17. Magistrát hlavního města Prahy, úřední deska po dobu 15 dní s účinky doručení, Mariánské 

náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

18. Úřad městské části Praha 4, úřední deska po dobu 15 dní pro informaci, bez účinků 

doručení, IDDS: ergbrf7 

 sídlo: Antala Staška č.p. 2059/80b, Krč, 140 00  Praha 4 

 

 

III.ostatní: 

19. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, Antala Staška č.p. 2059/80b, Praha 4 (správní 

spis byl postoupen Městskému soudu v Praze z důvodu žaloby uplatněné MUDr. Richardem 

Frajerem proti rozhodnutí MHMP STR č.j. MHMP 1392820 ze dne 15.9.2020) 

 

III. na vědomí 

20. MHMP STR/Fr 
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