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I.

Spoleěnosti CWI Smíchovs.ľ.o.' se sídlem Aľcheologická2Ż56ll,l55 00 Pľaha 5 _ Stodůtky, IČo:
03841626 (dále jako ,,odvolatel" nebo ,,CwI Smíchov") bylo dne 4. bŕezna 2019 doľučeno
rozhodnutí Uřadu městské části Praha 5' odboľu Stavební úřad _ žádosti o vydání územního
rozhodnutí ve věci umístění stavebního záméru nazvaného Polyfunkční aľeál Smíchov spis' zn.
MC05/OSUl9463lŻ019ĺŠev/sm.p.668l3, č,j': MC05 344g3lŻ0lg ze dne l' března 2019 (dále jako

',Rozhodnutí")'

odvolatel s předmětným Rozhodnutím, jímž byla zamítnuta Žádost odvolatele o vydání územního
rozhodnutí ve věci umístění stavebního záměľu navázaného jako Polyfunkční areál Smíchov,
nesouhlasí a podává proto V otevřené odvolací lhůtě toto

odvolání
v souladu s ustavením $ 80 ve spojení s $ 149 odst.4) zákonač.500/2004 Sb., správního řádu, ve

znění pozdějších předpisů (,,SpŘ")

II.

odůvodnění odvolání

odvolatel podal dne 2Ż. űnora 2019 u Uřadu městské části Praha 5, odboru Stavební úřad (dále také
jako ,,Správní oľgán"), žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavební zźtměr Polyfunkční aľeál
Smíchov.

Správní orgán vydala doruěilodvolateli předmětné Rozhodnutí, jímŹzamítl podanou Žádost o vydání
územního ľozhodnutí. Dle podaného odůvodnění Spľávní orgán své Rozhodnutí vydal a podanou
źádost odvolatele o vydání územního rozhodnutí zamítl sodůvodněním,że odvolatelem předložená
žádost nemá předepsané náležitosti podle $ 86 stavebního zákona, přiěemž jednotlivé vyqýkané
nedostatky uvedl v bodech 1 aŹ 12 Rozhodnutí.

odvolatel se domnívá. Že Správní orgán nepostupoval oři vvdání správně a v souladu s ustanovením 6
R6 orĺsf t{'l sfavehníha zĄkaną nehnf' nnLllrl (nr4 vnl nroÁn áncněl k zĄvěnl źe źÄÄaąt npnhcąhr'io

nałąÁnlląnÁ nólažif^o+i _Ě l ŕízentont nfeľl lc ita nřpÁprrš ím vllzllął źąr1ąłala L ímlr rlnnlnění Prn
úplnost pak odvolatel zdůrazňuje. Že nebylo a není na místě v dané věci řízení zastavit ve smyslu $ 86
odst.5) stavebního zákona. jelikož je z Žádosti odvolatele zřejmé. Že dokumentace předložená spolu
qe žáŕlnstí hwla znrncnvńną nrnielrtcnfem rĺ cnlllqílll E I 59 odst. IS stavebního .Ąl, anq

III.

odvolatel se dále vyjadřuje kjednotlivým bodům odůvodnění napadeného Rozhodnutí, a to při
dodrŽení chľonologie a číslování obsažených v Rozhodnutí:

Ad 1. Nesouhlasná stanoviska DOSS

Správní orgán v bodě l. poukazuje na nesouhlasná stanoviska dotěených orgánů' přičemž výslovně
uvádí 5 stanovisek DOSS'
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odvolatel k této věci uvádí následující. Následující tři nesouhlasná stanoviska, jmenovitě:

(i) stanovisko MHMP - odbor dopravních agend čj. MHMP-1113Ż7l20l9lo4lJv ze dne

1s.1.2019

(ii) stanovisko UMC P5 - odbor dopravy MC05 Ż3858lŻ0l9loDP/MM ze dne 4.2'2019,

(iii) stanovisko Policie České Republiky _ Kľajské ředitelství policie hl.m. Prahy čj. KRPA-
446901 -2lČJ-20 l 8-0000DŻ ze dne l 6. l .Żolg,

stanovily požadavky, jeŽ jsou zapracovźlvťlny do projektové dokumentace

Zároveň po provedených konzultacích na jednotliqých odboľech budou Znovu předloženy
k pľojednání. Z jednotliqých schůzek a konzultací vyplynulo, Že po Zapracování podmínek budou
vydána kladná stanoviska. Požadavky uvedené v těchto stanoviscích se ýkají hlavně ulice NádľaŽní, a
to jak vazby na plánovanou rekonstrukci, tak i na plánované budoucí rozšíření této ulice. Uvedené
však není vyvoláno navrhovanou výstavbou na pozemcích odvolatele, nýbrŽ požadavky MHMP
odboľu dopľavných agend a odboru dopľavy Městské ěásti Praha 5. Jde o projev snahy o legalrizaci a
prosazení požadovaného rozšíření Nádražní ulice prostřednictvím rizemních rozhodnutí pro projekty
jednotliých developerů (obdobným podmínkám a požadavkům ěe|í dle dostupných informacíib|ízký
proj ekt Zlatého l ihovaru).

Ve vztahu k těmto stanoviskům je odvolatel přesvědčen, Že budou v krátké době vydána souhlasná
stanoviska i aktualizována projektová dokumentace dle stanovených poŽadavků.

odlišná situace je bohužel ve vztahu k dalším dvěma nesouhlasným stanoviskům, a to:

stanovisku ke stavbě vydaného oddělením krizového managementu odboru ,,Kancelář
ředitele Magistľátu" MHMP čj. MHMP 23805lŻ019' sp.Zn. S-MHMP 19873l9lŻ0l8 zę
dne 4.l.20l9 (dále jako ,,Stanovisko RED"),

( ii) stanovisku správce povodí - Povodí Vltavy, S.p. zn. 6613712018-Ż63 ze dne 13.Ż'2019
(dále jako ,'Stanovisko Pv")'

S ohledem na obsah a zievnou nezákonnost a nesprávnost Stanoviska RED a Stanoviska PV tímto
s poukazem na ustanovení $ l49 odst. 5) SpŘ. odvolatel Łodává tímto odvolání směřující nejen proti
samotnému Rozhodnutí. ale i směřuiící proti oběma výše specifikovaným Stanoviskům.

A) Důvody nesnrávnosti a nutného přezkumu Stanoviska RED

odvolatel-poukazuje na skuteěnost, že předmětné Stanovisko nesplňuje požadavky stanovené v části
čtvrté SpR a nesplňuje ani požadavky na zásadní (nesouhlasné) stanovisko definované doktrinální
judikaturou.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor kanceláře ředitele Magistrátu, odd. Krizového řízení (dále také
jako ,,MHMP RED") zcela rezignoval, přinejmenším z pohledu obsahu předmětného Stanoviska, na
skuteěné posouzení možných dopadů zamýšleného stavebního záměru odvolatele.

(i)
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Není proto zřejmé a MHMP RED ve Stanovisku anijakko|iv nezdůvodňuje, proč by provedení staveb
mohlo snad vést ,,ke kontaminaci vodního zdroje, jeho nenóvrątného poškození nebo znečištění
jednotliých prvků vodního zdroje". Naopak zpodaného odůvodnění Stanoviska QeŹ je po výce
obsahově identické s jiným stanoviskem k žádosti odvolatele k návrhu na povolení odstranění staveb)
není vůbec zÍejmé, proč a v čem shledává možnost ohrožení staveb civilní ochrany'

že nľoiektová dokumentace stavebního záměľu ie navľžena tak. abv snlňovala neien všechna
stávaiící omezení. ale záľoveň nlně resnektuie všechna omezení wplÝvaiící z pľavděpodobného
budoucího stanovení I. i II. ochranného pásma vodního zdľoie. Není bez rrúznamu. že celou
otázku existence i ochľanv vodního zdľoie otevřel a začal řešit pľávě Odvolatel. přestože tento
notenciální vodní zdľoi bv| wbudován iiž před několika desítkami let.

Projektová dokumentace je navíc navľžena při ľespektování omezení vyplývajících ze
stávajících návľhů odvolatele i Dopľavního podniku hlavního města Pľahy, akciové společnosti
(,,DPP") na stanovení ochľanných pásem vodního zdľoje. o všech těchto skutečnostech,
pľobíhajících řízeních a současné situaci je MHMP RED detailně infoľmováno.

Skutečnost, že vodní zdľoj dosud není adekvátně chľáněn, není způsobena vinou odvolatele a za
dané situace je zjevné, že jde naopak o výsledek dlouhodobé nečinnosti kompetentních úřadů.

Je naprosto zjevné, že předmětné nesouhlasné Stanovisko je naprosto zásadním úkonem dle části
čtvrté SpŘ, jenżmázásadní dopad nazákonná a ústavně chľáněná práva odvolatele jako majitele
předmětných nemovitostí. Jedná se o situaci, kdy obsah Stanoviska je závazný pro výrokovou část
napadeného Rozhodnutí. V souladu s doktrinální judikaturou ěeských soudů je v takovém případě
legitimní a zźsadní, aby Stanovisko splňovalo přiměřeně poŽadavky ustanovení o obsahu a formě
spľávních rozhodnutí.

odvolatel v této souvislosti poukazuje na ľozsudek Nejvyššího spľávního soudu 9 As ŻllŻ009 ze dne
Ż2.ŤíjnaŻ009, jenż jednoznačně judikoval závěry,jež jsou plně aplikovatelné na dané Stanovisko:

,,S ohĺedem na mláštní postavení závązného stąnoviska, kdyjeho obsahje zđvazný pro výrokovou čast
rozhodnutí správního orgánu, je podle Nejvyššího spľávního soudu nlášt'významné přiměřené použití
ustanovení o obsahu.Íormě a nóležitostech rozhodnutí (í67 a 68 SpŘ). především pak ust' S 68 odst.

3 citovaného zákoną. '.' obsąh zóvazného stanoviska, a to zejména v případě negativního závazného
stanoviską, by tedy měl aĺespoň v zákĺadní rovině odpovídat požadavkům kladeným na odůvodnění
spróvního rozhodnutí. Jedině tak bude možné přezkoumat ve správním soudnicĺłí zákonnost závazného
stanoviska jakožto úkonu sprdvního orgónu, kteý byl závazným podkladenl přezkoumđvaného
ľozhodnutí ve smyslu ust. $ 75 odst. 2,sRs."

Předmětné Stanovisko tvto legitimnÍ požadavkY zcela zřetelně nesplňuie, ve smyslu $ 68 odst.3)
SpR neuvádí żádné skutečné důvody nesouhlasného výľoku' podklady, najejichž základě tak rozhodl
ani rivahy, kteými se řídil při jejich hodnocení.

JiŽ z tohoto důvodu je na místě předmětné Stanovisko změnit ěi zcela zásadně doplnit a přepracovat.

Zaűč,e|em vyjasnění skutečné situace a konfrontování autorů Stanoviska se skutečným stavem v dané
lokalitě se odvolatel na MHMP RED obrátil dopisem ze dne 5' února 2019, jenŽ obsahoval nejen
shrnutí podstatných zjištěných a ověřených skutečností, ale i Žádost o poskýnutí informací dle zákona
č,' 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím' na nějž však v zákonné lhůtě neobdržel
odpověď.

Příloha č. l- dopis CłľI Smíchov ze dne 5.2. 20l9
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odvolatel se zároveň důľazně ohľazuje proti tm. Upozornění,jež MHMP RED uvedl v předmětném
Stanovisku RED' Jde o následujícítvrzení'.

,,Za nezbytné považujeme v rozhodovacím procesu posuzovóní výše wedené stavby a vydání
souhląsného stanoviska z hlediska ochrany obyvatelstva jednoznačné vyjasnění problematilql
vlastnictví stavby vodního díla."

Jedná se o iednoznačnÝ nľoiev excesivního. nezákonného a svévolného nostunu MHMP RED
v této věcĺ. MHMP RED zde svévolnÝm a nanľosto zásadním znůsobem nřekľačuie své
pľavomoci a kompetence.

Bez toho, Že by odvolatel znovu podľobně uváděl zjevné důvody daného excesu' je přesvědčen tom'
Že se jedná pouze o nezákonný pľojev snahy ,,potrestat" a nezákonně zastľašovat odvolatele v reakci
na to, Že odvolatel v dobľé víře otevřel ce|ou otázku existence vodních děl, dlouholetého ignorování
jejich ochrany a ochrany nyní tvrzeného strategického vodního zdroje, jakoŽ i otázky vlastnictví
k těmto vodním dílům. V podľobnostech lze odkázat na přiloŽený dopis ze dne 5. únoľa 20l9.

Je však třeba zdůľaznit. že otázka vlastnictví stavbv vodního díla ie pro posouzení žádosti o
wdání územního ľozhodnutí napľosto iľelevantní !!!

Namísto toho, aby došlo k věcnému posouzení, zda műże navrhovaný stavební záměr skuteěně ohrozit
vodní díla nacházející se v podzemí, a to převážně v hloubce mnoha metrů, dopouští se zde MHMP
RED naprostého překročení pravomocí i kompetencí za účelem vyvinutí nezákonného tlaku na
odvolatele. Předmětem posouzení by mělo být pouze a výlučně technické posouzení, zda műże
provedení stavebního záměru skutečně vodní díla poškodit, což však Stanovisko RED vůbec neřeší.

B) Důvodv nesnrávnosti a nutného ořezkumu Stanoviska PV

Povodí Vltavy S.p. ve své nesouhlasném stanovisku uvádí' Že z důvodu probíhajícího řízení o
stanovení ochranného pásma vodního zdroje pľobíhajícího u vodopľávního úřadu MHMP nelze do
ukoněení tohoto ŕízenivydat stanovisko k podané Žádosti.

odvolatel je přesvědčen, Źe pro takový postup neexistuje právní opora a legitimní důvod. Skuteěnost,
že dosud nedošlo ke stanovení ochranných pásem vodního zdroje, není zákonným důvodem pľo
odmítnutí vydání stanoviska. ZvltŠtě pak za situace, kdy projektová dokumentace stavebního záměru
respektuje všechna omezení vyplývající z hydľogeologických posouzení. V neposlední řadě je třeba
upozornit' Že dovedeno ad absurdum by tento přístup, pokud by byl vydavatelem stanoviska aplikován
vůči celé lokalitě pravděpodobného budoucího II. ochranného pásma, zce|a znemožnil jakoukoliv
výstavbu v území od smíchovského přístavu aŽ do blízkosti stanice metľa Radlická, neboť toto území
je navrhováno jako űzemí II. ochranného pásma.

IV

Ad 2. Stanovisko Dľážního úřadu

odvolatel pro odstľanění pochybností předkládá v příloze č' 2 celou orazítkovanou sloŽku včetně
souhlasného stanoviska DľáŽního riřadu.

PříIoha č'2 - orązítkovałlá složka se stanoviskem Drážního tiřadu
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Ad 3. Stavební uzávěľa

Aľgumentace Spľávního orgánu ohledně existence stavební uzávěry na pozemcích, na nichž odvolatel
umísťuje svůj stavební záměrje ľelevantní, avšak odvolatelje znásledujících důvodů přesvědčen o
tom,źe:

(i)
( ii)

její další existence je protiprávní,
odvolatel, jak níŽe uvedeno' pożádal o udělení výjimky, Rada hl.m. Prahy však dosud
nevydala správní ľozhodnutí, přestože jiŽ od prosince 20l7 jsou kdispozici souhlasná
vyjádření všech oľgánů, jež byla Radou historicky vyŽadována pľo kladná ľozhodnutí o
udělęní ýjimky'
protiprávní nečinnost Rady hl' m. Prahy nemůŽe bý důvodem pro zamítnutí Žádosti o ÚR,
neboť v daném případě je na místě nanejqýš přeľušení ŕizenív souladu s výše uvedeným'

(iii)

Hlavní město Prahavydalo dne26. října l999 obecně zźyaznou vyhlášku č,.3311999 Sb. hl. m. Prahy,
jíŽ vyhlásilo stavební uzávěru ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, a to S odkazem
na$24odst.l)a$45odst. l)zákonač,.367l|990 Sb.'oobcíchadle$33odst.3)zákonač,.5011976
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jako ,,Vyhláška"). Následně byla vydána, dle $44
odst.2) zákona č. ĺ31/2000 Sb., o h|avním městě Praze a dle $ 33 odst. 3)zźkona č. 50/1976 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu, dne 8. října Ż00Ż vyhláška č,. Ż212002 Sb. hl. m. Prahy pod
názsĺem ',Nařízení hl. m. Prahy' kteým se mění vyhláška č,' 3311999 Sb. hl. m. Prahy o stavební
uzávěŕę ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů" (dále
jako ,,Nařízení"). Nařízení nabylo űčinnosti dne 1' listopadu 2002.

Uvedeným Nařízením změnila Praha původní Vyhlášku tak, Źe mezi velká rozvojová űzemí hlavního
města Pľahy, na nét' byla Vyhláškou vyhlášena stavební uzávéra, zahrnul taktéż ľozvojové űzemí
,,Smíchov-jih|Praha 5| Hluboěepy - Smíchov a zároveň do v příloze č. l Vyhlášky obsaŽené grafické
části vloŽil grafické znázorněni velkého rozvojového '(:zemí,'Smíchov_ jih".

Pozemky odvolatele, tj. pozemky parc. ě. 659ll,659lŻ,65913,66011,660lŻ,661,66Ż11,66Ż12,66213,
66214,664,668ĺ3,66814,668ĺ5,669l|,669lŻ,66913,66914, vše v katastrálním izemí Smíchov, obec
Praha, zapsané v katastľu nemovitostí vędeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Pľahu,
katastľální pracoviště Praha, na LV č,. 14199, se nacházejí v űzemí spadajícím pod stavební uzávěru
zŕízenou Vyhláškou a rozšířenou uvedeným Nařízením.

Na podzim roku 20l7 odvolatel shromáždil potřebná vyjádření všech dotčených orgánů a vrámci
Magistrátu hlavního města Prahy byl připraven k projednání v Radě hlavního města Pľahy návľh na
povolení výjimky ze stavební uzźwéry vztahující se mj. i k Pozemkům Navrhovatele a jím
zpracovaného projektu Polyfunkěního centra Smíchov. Návrh byl zpracován včetně důvodové zprávy
a předmětného usnesení. Připravený návrh na rozhodnutí povolující výjimku ze stavební uzávěry
Radě v prosinci20l7, následně pak v zźŕí2018 Rada Znovu o udělení výjimky neľozhodla.

Navrhovatel však v rámci projednávání stanovisek dotčęných orgánů získal souhlasná vyjádření
všech dotčenÝch orpánů a z odborného a administľativního nohleđu tak bvlv snlněnv všechnv
podmínkv nro udělení rrýiimky ze stavební uzávěľv. což dokládaií:

a. vyjádření odboru územního ľozvoje Magistrátu hlavního města Prahy čj. MHMP
l 870390/20 l 7 ze dne Ż9.ll.201.l,

b. vyjádření odboru strategických investic MHMP ěj. MHMP 176604Żĺ20l'1 ze dne
8.ll.Ż0I7,

c. vyjádření Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy č,j. l2835ll7 ze dne
ŻŻ.l1.2017 odkazujícítaktéż na vyjádřenítéhoŹ institutu ze dne 20.11.2017,
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pncemz všechna stanoviska dotěených orsánů wiádřila souhlas s udělením výiimky ze
stavební uzávěry'

Ję třeba zdťraznit, Že souhlasná Ęvjádření odborných úwarů potvrdila. Že pro další existenci stavební
uzávěry nejsou žádné relevantní důvody. Přesto Rada dosud o udělení výjimky ze stavební ĺlzávěry
Źádný m způsobem nerozhodla.

Z dosavadní rozhodovací praxe Nejvyššího spľávního soudu i Ústavního soudu ČR zřejmé, Že
předmětná Vyhláška je přinejmenším z důvodu nesplnění dvou z pěti kľoků algoľitmu
aplikovanému k posouzení zákonnosti opatření obecné povahy nezákonná pľo ľozpoľ
s hmotným pľávem. Závěry uvedené Nejvyšším správním soudem ve vztahu k Vyhlášce a jí
vyhlášené stavební uzźtvěŕe vľozsudku 4 Ao 8/20ll-69 ze dne 2l' února 20l2 jsou p|ně přiléhavé a
aplikovatelné i v případě stavební uzávěry na pozemcích odvolatele. Její další twání a účinnost je tak
nezákonným aktem,jenž zásadním způsobem ohrožuje zájmy a ústavně chľáněná práva odvolatele'

Je zřejmé, že přezkum oprávněnosti a legitimiý stavební uzźxéry přesahuje roli a kompetenci
Správního orgánu, odvolatelje však za dané situace přesvědčen o tom, że anijejí dočasná ,,existence"
není důvodem pro zamítnutí návrhu. Ie zcela na místě, aby Správní oľgán do doby rozhodnutí Rady,
soudu nebo ústředního správního orgánu ve věci nečinnosti Rady jako správního orgánu, řízení
přerušil.

V opačném případě by se odvolatel ocitl v zaěarovaném kľuhu, kdy dlouhodobá a protiprávní
nečinnost Prahy je povaŽována za relevantní důvod pro zamítnutí návrhu na vydání rizemního
rozhodnutí.

Ad 4. chvběiící stanovĺsko MHMP otJR

odvolatel se intenzivně snaŽí spolu s projektanty získaÍ stanovisko MHMP oÚR, dosud však bez
úspěchu. Jakmile bude získáno, bude doplněno k žádosti'

Ad 5. napoiení na vodovodní a kanalizační sít'

Zámér je moŹné napojit na stávající vodovodní a kanalizační síť. Toto Źadatel dokládá autoľizovaným
návrhem vodovodních akanalizačních přípojek. Souěasně dokládá i souhlasné stanovisko PVK ze dne
Ż6.Ż.Ż0l9, pod značkou PVK 11043/oTPČ ĺ79,ve kteľém jsou uvedeny konkrétní podmínky napojení.

Příloha č. 3 - autorizovaný ndvrhvodovodních a kanalizačních přípojek
Přítoha č' 1 - souhlasné stanovisko PVK ze dne 26.2.20l9, pod značkou PVK 1]013/oTPČ/19

Ad 6. souhlas vlastníků dotčenÝch pozemků

Vlastní stavební záměr je navržen pouze na pozemcích vlastněných odvolatelem. Na pozemcích
jiných vlastníků jsou umístěny pouzę přípojky sítí technické infľastruktury' Souhlasy vlastníka těchto
pozemků nejsou dosud doloženy. Důvodem je standardní skutęčnost, Že nejprve odvolatel projednává
technické řešení s jednotlivými správci a teprve po jejich odsouhlasení požádá o stanovisko vlastníka.
Vlastníkem všech takto dotčených pozemků je hlavní město Praha.

Ad 7. pľavomocné rozhodnutí o odstľanění stávaiících staveb

Řízení o povolení odstranění staveb je vedeno u Správního orgánu pod Spis. Zn.
MC05/oSUl9443lŻ0l9lPkďSm.l123, Č: : MC05 344o)l2}l9' přičemž odvolatel podal proti
zamítavému rozhodnutí odvolání a s ohledem na právní i faktický stav věci očekává, Že rozhodnutí
bude odvolacím orgánem změněno. odvolatel povaŽuje za obvyklé a standaľdní' že jsou v takovýchto

Stránka 7 z 9



CWI Smíchov s.ľ.o.

případech vedena obě řízení současně (řízení o odstranění stávajících staveb a ŕízení o umístění
nových staveb) a případně je namístě přerušení řízení o žádosti.

Ad 8. Závazné stanovisko ke kácení dřevin

V říjnu 20l8 byl proveden dendľologický průzkum, kteým byl zjištěn výský 2 stromů a l8 keřových
skupin nebo skupin mladých náletových stromů v oblasti realizacę stavebního záméru ěi v jejím
sousedství.

odvolatel neuvažuje o kácení stromů, protoŽe se nachází mimo budoucí uvažovanou výstavbu. Dále
95 oÁ keŕových skupin se nachází v místě předpokládaného ochranného pásma I' stupně. Týo plochy
v průběhu výstavby nebudou dotčeny, takŹe na těchto plochách nebude prováděno kácení.
K odstľanění jsou urěené jen nálety označené dle situace přiloŽeného dendrologického průzkumu čísly
2,3,4,7l,l3,74,17 aŻ0. Dle názoru odvolatele Ąrto náletové dřeviny nevyžadují povolení ke kácení.

PříIoha č. 5 - Dendrologiclĺy průzkum afotodokumentace

Ad 9. Soulad s PSP

Dle vyhlášky 405lŻ0l7, kterou se mění vyhláška ě. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
vyhlášky ě. 6212013 Sb., a vyhláśka č,. l69lŻ01 6 Sb., o stanovęní rozsahu dokumentace, není stanoven
požadavek v dokumentaci pro umístění stavby dělat soulad s nařízením |0lŻ0|9 Sb hl. m. Prahv ( PSP
- Pľažské stavební předpisy) podle iednotlivých parasrafů dané whlášky. Stavební úřad se odvolává
na B Souhrnnou technickou zpľávu odstavec B2.1. fl ochrana stavby podle jiných pľávních
předpĺsůl), jako příklad jsou uvedeny zákonyI) Například zákon č' 20/]987 Sb., o stáĺnípamdtkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. ] ]1/1992 Sb., o ochraně přírody a lĺrajiny, ve znění
pozdějších předpisů.

Jak vysvětleno výše, zpracovatel PD není povinen dokládat soulad s každým paragrafem jiného
právního předpisu, v tomto případě s nařízením 1012016 Sb hl. m. Prahy. V případě, že stavební űřad
má pochybnosti o souladu sněkteým paľagrafem zmiňovaného nařízení, má právo vyzvat žadatele o
doloŽení souladu s dotěeným paragrafem. Zmiíovaná studie osvětlení je před dokončením.

Ad 10. Bezbaľiéľové uźíváni stavby

Stavební dokumentace není V rozporu s vyhláškou č,' 398lŻ009 Sb' Tuto skutečnost potvrzuje
stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.S. Ze dne 4.l'2019, pod značkou ll01900l0' Vtomto
stanovisku je uvedeno: ',Proti vydání rizemního ľozhodnutí nemáme námitek". Současně jsou ve
stanovisku uvedeny připomínky, které je nutno zapracovat do navazujících stupňů projektové
přípravy.

Příloha č. 6 - stanovisko NIPI Bezbaľiérové prostředí, o.p.s. Ze dne 1.I.2019, pod značkou l10I90010

Ad 11. Autorizace nľoiektové dokumentace

Předložęná pľojektová dokumentace je autorizována ing. arch. Maľtinem Hlaváčkem, CKA 03l08.
V návľhu nedopatřením obsaŽená neautorizovaná část projektové dokumentace - Vodovodní a
kanalizační přípojky,je obsažena v Příloze ě. 3 tohoto odvolání.

Ad 12.v|iv zmény |tJP Z2772/00

Projektová dokumentace je zpracována na základě platného územního plánu ze dne 9. ztlŕi 1999 dle
pozdějších změn.
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Projednávaná změna up zzllzlo0 je jen zmíněna v dokumentacijako informace. Jediná vazba je na
neoficiálně stanovenou novou uliční ěáru, tak jak ji stanovil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Díky projednávané změně ÚP v dané lokalitě vzniká scltizofrenní situace, kdy stavební úřad zcela
správně opomíjí v současnosti projednávanou změnu Z2772la0' ale na ĺlruhou stranu některé odbory a
instituce odvolávající se na tuto změnu s poŽadavky zapľacovat podmínky touto změnou vyvolané,
např. v oblasti dopravy, tak ve qýpočtu HPP, dle uvažovaného snížení koeficientu a zmenšení plochy
SV na pozemcích odvolatele.

v.
Láyér

S odkazem na vše výše uvedené Odvolatel požaduje, aby odvolací spľávní orgán napadené
Rozhodnutí změnil tak, že napadené Rozhodnutí zruší a vrátí zpět Správnímu orgánu k dalšímu
ŕízení, přičemž ie dle názoru odvolatele na místě, aby byl dodržen postup dle $ 86 odst. 5)
stavebního zákona.

Zíroveň v souvislosti s tĺm, že toto odvolání směřuje takó pľoti obsahu závazného Stanoviska
RED a Stanoviska PV odvolatel požaduje' aby odvolacĺ správní orgán postupoval v souladu
s ustanovením $149 odst.4) SpŘ.

CWI Smíchov s.r'o.

Ing. Radek Menšík, jednatel
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