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Ing. Zdena Javornická, pověřena řízením MHMP

Mariánské nám.2
110 01 Praha 1

Y Praze, dne 9. prosince 2020

K ěj' MHMP 234789312019

Věc: wiádření k odpovědi na žádost o poskvtnutí informací

Yáženápaní inženyrko,

obracím se na Vás opětovně jménem spoleěnosti CWI Smíchov s.r.o.' IČo: o:a+to26, v odpovědi na
obdrženou odpověď ze dne 22. listopadu 2019 (dále jako ,,odpověd"') na naši žádost o poslqrtnutí
informací ze dne 29. tíjna 2019 .

Předně bych Vám rád poděkova| za zodpovězeru našich otázek, neboť teprve jejich prostřednictvím
jsme po mnoha měsících snažení získali alespoň zákJadn informace o postoji Magistrátu hlavního
města Prahy (dále jako 

',MHMP") a Rady hlavního města Prahy (,,RHMP").

Zároveřt s ohledem na skutečnost, že podstatnou ěást poskýnutých informací považujeme za věcně i
právně nesprármou a neúplnou, považujeme zanezbytné na poskýnuté informace reagovat a uvést je
na pravou míru.

Ad 1) V bodě l odpovědi uvádíte, že: ,,MHMP neeviduje žádnou Vaši samostatnou žádost o udělení
výjimky" a dá|e, že: ,,Společnost CWI se podáním ze dne 28.6.2017 připojila k žádosti o povolení
Újímky ze stavební uzávěry,,VRÚ Smíchov jih" podél ulice Nádraztlt týuáiici se pozemků- v jejich
vlastnictví, v té době ovšem žádnátaková žádost evidována nebyla, neexistovala."

Jde zjevně o nejpodstatnější skutečnost uvedenou ve Vaší odpovědi.

Na základě skuteěného stavu i historie Íizení o povolení vyjimky ze stavební uzávěry jsme
přesvědčeni tom, že citovaná tvrzení, i z ních vycházejici následné rozhodnutí Rady o zastaveníÍizení
nebylo provedeno po právu a je tudiž nezákonné. V této souvislosti poukazujeme zejména na
následující, objektivní a existující dokumentací jednoznačně doložené skuteěnosti, přičemž klíčové
dokumenty zároveňpřikládáme v příloze tohoto vyjádření:

l. V rámci jednání s dotěenými subjekty a správními orgány byla společnost CWI seznámena se
skutečností, že Městská část Praha 5 ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města
Prahy, akciovou společností (dále jako 

',DPP") iniciovala již v říjnu 2016 žádost o zrušení
stavební uzávěry ohledně ulice Nádražní a jejího přilehlého okolí, kde se nacházejí i pozemky
vlastněné CWI' Jmenovitě se jednalo následující:
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a. dopis starosty Městské ěásti Praha 5 MUDr. Radka Klímy ze dne 20.Íijna 2016,
adresovaný náměstku primátorky a (tehdejšímu členovi Rady HMP) panu Petru
Dolínkovi, v němž jej žádá o to, aby se zasadil o zrušení stavební uzávěry ve vztahu
k ulici NádraŽní a přilehlým pozemkům,

b. dopis GŘ DPP Mgr. Gillara ze dne 24. |edna 2OI7 nazvaný ,,Stavební uzávéra
v oblasti Praha - Smíchov Jih", adrescivaný náměstku primátorky a (tehdejšímu

členovi Rady HMP) panu Petru Dolínkovi, v němž jej jménem DPP iďormuje,že: ,,'''
s ohledem na výše uvedené souhlasí DPP s žddostí starostv městské části Praha 5

ohledně zrušení stavební uzávěryÍ' .

2. V rámci probíhajících jednání byla CWI informována o tom, že v případě jejího zájm,l o
udělení výjimky je třeba podat žádost o udělení výjimky ze stavební uzávéry formou připojení
se k dřívějším žádostem MČP5 a DPP.

3. CWI o udělení výjimky požádala písemnÝm podáním ze dne 27. června 2017 doručenÝm
dne 28. června 2017 odboru územního rozvoie MHMP. Přílohou tohoto podání bvla
obiemová studie proiektu Polvfunkčního centra Smíchov. Toto podání splňovalo
požadavky $ 27 Správního řádu, bylo podáno místně a věcně příslušnému správnímu
orgánu a došlo tak zahájení řízení o podané žádosti o udělení výjimky.

4' Je nutné zdůraztit, že od ěervna 2017 do dnešního dne neobdržela CWI jakoukoliv výzv'tl
k opravě či doplnění podaného návrhu ve smyslu $ 37 odst. 2) Správního řádu, naopak až do
rozhodnutí Rady o zastavení řízení bylo s CWI jednano jako s účastníkem a jeji Žádost byla
projednávána a posuzována, což dokládají mj. následující dokumenty:

a. vyjádření odboru územního rozvoje MHMP čj. MHMP 187039012017 ze dne
29.tr.2017,

b. vyjádření odboru strategických investic MHMP čj. MHMP 1766042120|7 ze dne
8.1.1.2017,

c. vyjádření Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ě.j. 12835117 ze dne
22.II.2017 odkazující ta|<též na vy'jádření téhož institutu ze dne 20'1L2077,

d. důvodovou zprávoll RHMP k tisku R-28052,

e. zápís z jednání RHMP ze dne 18' záÍí 2018, kde bylo o tomto bodu jednáno na jednání

RHMP.

Pro věc samou je pak podstatné, že předmětem posuzování příslušných odboru MHMP a IPR
bylo (i) uvolnění stavební uzávěry na pozemcích CWI a (ii) předmětem posouzení byla
projektová dokumentace Polyfunkěního centra Smíchov předložená CWI. Je tak nostaveno
naiisto. že bvla proiednávána a posuzována výiimka vztahuiící se (také) k proiektu
cwr.

5 Pokud RHMP následně rozhodla o zastavení řízení s odkazem na zpétvzetí žádosti INV
MHMP ze dne 1. srpna 2019, uvedeným způsobem nemohlo dojít k zastavení řízení o udělení
výjimky ze stavební uzávéry iniciované DPP, MČ P5 a CWI.
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6' Z pohledu CWI ani z pohledu zákona není podstatné, jak1ým způsobem si MHMP interně
organizuje své procesy při zpracování žádosti o povolení \.ýjimky' Zda je interně
předkladatelem žádosti odbor strategických investic nebo jiný odbor MHMP či sama CWI
jako žadatel podávající původní žádost o povolení výjimky, není podstatné a CWI ani nemá
jakoukoliv možnost týo Skutečnosti ovlivnit. Nehledě na skutečnost, že dle vlastního
vyjádřeď RHMP před vydáním Příkazu MMR Rada i MHMP odmítala respektovat
skutečnost, že jďe o Íizeni v rámci přenesené působnosti a je tedy třeba na místě jednat
v souladu se Správním řádem anavazujícimi právními předpisy'

7. Tvrzeni, že MHMP neeviduje žádnou žádost společnosti CWI o udělení \.ýjimky ze stavební
uzávěry, je v tomto kontextu zavádějici až neuvěřitelné. Výše citované dokumenty,
vyhotovené jednotlivými odbory MHMP a IPR jasně dokládaji, že předmětem posuzování i
řady osobních jednání s představiteli MHMP a IPR byl právě projekt Polyfunkěního centra
Smíchov společnosti CWI. Pokud MHMP podanou žádost neeviduje, jde jen o neplnění
povinností sprármího orgánu v rámci přenesené působnosti, neboť celá souvisláÍada úředních
dokumentů, posouzení i zápisů z jednáni dokládá' že o žádosti i o projektu CWI bylo
opakovaně jednáno a projekt byl v návaznosti na stanoviska správních orgánů a vy'jadřujících
se subjektů opakovaně upravován a doplňován ' Tvrzeni, že ,,žádná žádost není evidována" je
v daném případě spíše projevem svévole a účelového ignorování zákonných povinností a
takové jednání je nejen protiprávní, ale nemělo by mu bý pÍiznána žádná ochrana.

8. CWI neudělila souhlas se zastavením řízení. přestože ie ieií souhlas se zastavením řízení.
vedeném mi. i o ieií žádosti o novolení rrýiimkv. v souladu s ustanovením 8 66 odst. 1)
nísm. a) Snrávního řádu nezbytnou podmínkou pro wdání usnesení o zastavení řízení.

Ad 2) Jak výše uvedeno a doloženo, cwl podala dne 28. června 2017 Íádný návrh dle $ 27
Správního řádu o udělení výjimky ze stavební uzávěry, přičemž tato žádost byla až do
rozhodnutí RHMP o zastavení Íízení předmětem projednávání a posuzování příslušnými orgány
MHMP a IPR. CWI podala žádost o ochranu před nečinností MHMP právě jako účastník řízení
ažadatel o udělení výjimky.

Jakékoliv interní postupy a svévolné intepretace na straně MHMP nemohou na skutečnosti' Že CWI
svým návrhem zabájila Íizeni o udělení výjimky, respektive se připojila kÍizeru probíhajícímu' nic
změnit.

CWI nemá k dispozici žádný právní nástroj, jak donutit či ověřit, že MHMP řádně plní své
povinnosti ze Správního řádu při řízení o povolení výjimky. Zda je návrh skutečně evidován a
zda je veden spis ve smyslu Správního řádu je odpovědností a povinností MHMP. V dané věci je
však jasně prokázáno,žeřízení probíhalo, žádost o výjimku i podkladový projekt Polyfunkčního
centra Smíchov byl předmětem posuzování a je tedy zřejmé, že se žádostí bylo nakládáno jako
s návrhem CWI.

sKUTEčNosT, ŽE MHMP Z INTERNÍcH nŮvoDŮ EvIDovAL JAKo Žlltrnl;E ,,osl
MHMP* NA DANÉ vĚfl NIC NEMĚNÍ.

Ad 5) Informace uvedené v odpovědi ohledně neudělení wýjimek pro novou výstavbu nejsou
pravdivé.

RHMP ve váahu ke stejnému velkému rozvojovému izemi Smíchov-jih rozhodla na svém jednání:

(a) dne 17. ledna 2017 pod bodem 6 o udělení Úimky ztotožné stavební uzávěry pro záměr
,,Z|atý lihovať',
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(b) dne 30. ledna 2018 pod bodem 7 o udělení Úji*ky ztotoŽné stavební vávéry pro záměr

,,Smíchov Business Park _ DIIR".

CWI v této souvislosti zdůrazňuje, že stejně jako v případě jejích pozemků a záměru byla v případech
konkurenčních realitních projektů k dispozici souhlasná vy'jádření totožných orgánů hlavního města
Prahy. Je třeba zdúrazn\t, že zvěcného, právního i odborného pohledu byla situace ohledně všech tří
možných výj imek identická.

Ad 9) V odpovědi ohledně dotazu ,,Jaké kroky a kdy učinilo hl. m. Praha ve věci vyhlášení
ochranných pásem?" uvádíte informace o probíhajících řízeních zahájených na návrh DPP a na náwh
CWI.

Předně je třeba zdttraznit, že je-li pravdivou hypotéza o ,,potenciálně strategickém vodním zdroji pitné
vody", pak je nesporně na místě, aby ve věci vyhlášení ochranných pásem vyvíjelo iniciativu samo
město. Pro vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje net:'j otázka vlastnictví vodních děl podstatná

a město, respektive příslušný vodoprávní úřad, ie navíc oprávněn vyrržít zákorurého zmocnění a
ochranná pásma wtúásit z úřední povinnosti. Dlouhodobá, několik desítek let trvající, nečinnost
MHMP v této věci jen posiluje podezření, že ve skuteěnosti ochrana vodního zdroje není zájmem ani
cílem města' Tomuto závěru svědčí i skuteěnost, že ani v rámci probíhající rekonstrukce Nádražní
ulice nebyly potřeby ochrany vodního zdroje zohledněny, když havarijní stav kanalizace a nutná

sanace kontaminované půdy v jímacím prostoru vodního zdrojebyly zce|a ignorovány'

ZávěremYásŽádámeodefi nitirmipotvrzertt,zda:

(D se podařilo přiloženou žádost CWI z června 2017 na MHMP dohledat?
(iD ve světle uvedených a doložených skutečností MHMP jednajíc v rámci výkonu

přenesené správní působnosti zjedná nápravu a řádně rozhodne o podané žádosti o
udělení výjimky podané společností cwl?

S pozdravem,

Ing. Radek Menšík, jednatel CWI Smíchov s'r.o

Seznam příloh:
1. dopis starosty Městské ěásti Praha 5 MUDr. Radka Klímy ze dne 20.října2076,
2. dopis GŘ DPP Mgr. Gillara ze dne 24.Iedna 2077 nazvaný,'Stavební uzávěra v oblasti Praha _

Smíchov Jih",
3' podání CWI ze dne27.6'2017 na odbor územního rozvoje MHMP,
4. vyjádření odboru územního rozvoje MHMP čj. MHMP 187039012017 ze dne29.17'2077,
5. vyjádření odboru strategických investic MHMP ě j. MHMP 176604212017 ze dne 8.lI.2017 ,

6. vyjádření Institutu plánování arozvojehlavního města Prahy č,j' I2835lI7 ze ďne 22.11.2077,
odkazující taktéŽ na vyjádření téhož institutu ze dne 20.II.2017,

7. důvodová zpráva RHMP k tisku R-28052,
8. zápis z jednání RHMP ze dne 18. záÍi20l8.
9 . rozhodnutí RHMP ze dne 1 7. ledna 2017 bod 6 _ udělení Úji-ky z totožné stavební uzávěry pro

záměr,,Z|atý lihovať',
l0. rozhodnutí RHMP ze dne 30. ledna 2018 bod 7 - udělení vyjimky ztotožné stavební uzávěry pro

záměr ',Smíchov 
Business Park - D(lRoo.
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Náměstek primátorky

Petr Dolínek

Mariánské náměstí 2

I l0 00 Praha I

Y Prazn,dne 20.10.20t6

Yážený pane náměstku,

projednáváme s Dopravním podnikem hl. rněsta Pralry možnost rekonstrukce tramvajové trati
v ulici Nádražní - Praha 5. Vzhledem k tomu, že v současné době je ul. Nádražní a její přilehlé
okolí ve súavu stravební uávěry, tak bych Vás rád touto cesto poŽádď jako radního pro dopraw
hl. m. Prahy, abyste se zasadil o zrušení stavební uzávěry tak, abychom společně s Dopravním
podnikem hl. města Prahy mohli ztealizovatrekonstrukci této ulice.

Předem moc děkuji za vstřícnost a za spolupráci.

S pozdravem

MUDr. Radek Klíma

starosta MČ praha s

J

Sldlo: nlm.
Pracovišlč:

lČo:0oso3t
tel.: +420.2í7 000 900

c^mail: slarosta@prahaS.cz
wwrr,prďta5'cz

14. řljna č.4, l50 22 Praha 5

Štcfánikova l3.l5' l5022 Praha5
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Dapravní podnik hI. m.^Pr&hy, akciovtÍ spoiečnost

I90 22 Praha 9, Sokolovskó 217/42
Generdlní ředitel

Praha 24. ledna ZAl?
č,' j' Ks/12812017

Stavebrí uzá*éra v oblasti Praha _ Smíchov Jih

Yážený pane náměstku,

Dopravnl podnlk lrl' m. Pfrhy' akciová spotečnost ldř.5. sokolovsk á 2l?/!a, ! g0 22 Praha 9
tel,+t?0296 Ifl llt www.dpF.Gr
tč oooosggr ptč czoooosaso záplr v 0R vedeném M5 v Prare v oddíte B. vložka 847
lan*ovnÍtpojení česká spořitetna, a. s' Praha t číslo účlu 1930731349/0800

dovoluji si Vás oslovit ve věci stavební uzávěry v oblasti Praha _ Smíchov Jih, která souvisís celkovou revitalizací ulice Nádražní a přilehlého okolí.

Dopravní podnik hl. m. Pra!'ry, akciová společnost (dríle jen 
',DPP') připravuje již sedmým rokemmimořádně potřebnou rekonstrukci tramvajové trati (dále ,,RTT') NádraŽní * Nu zti.rrově, kterápředstavuje páteřní tratbvé spojení se síd]ištěm Banandov. Důvodem je především velmineuspokojivý technický stav trati, ktetý zatím řešíme systémem ]okálních oprav. Tento velmineefektivní, ale v daném případě jediný možný způsob oprav proběhl od roku 2 0a7 jižčtyřikrát,

přičemž se vŽdy jednalo o řadu zásahů po celém nerekonstruovaném úseku. Přes toto úsilí všaknelze vyloučit havárii současné trati, ato zejménapři vyznamnějších změnách teploty.

Současné prostorové, zejména pak šířkové, poměry v Nádražní ulici mezi stanicí metraa Lihovarem však neumožňujíjakékoliv kvalitní dořešení všech dopravně-technických souvislostí.Ačkoliv naše RTT vyvolá další související investice, jako např. dílčí nové chodníky, nástupiště,místní úpravy vozovky i veřejného osvětlení a přeložky některých inženýrských sítí, tak vysledekRTT bude nutno chápat jen jako dočasný mezi stav.

Následně je potřeba, aby další investor (TSK, osl MHMP či developeři) pokačoval s celkovourekonsÍrukcí Nádražní ulice, na coŽ ve svém dopise z20. října 20i6iiz upozo.nova] starostaměstské části Prahy 5 pan MUDr' Radek Klíma, a laeráje v současné době bohužel blokovánastavební uzávěrou' V praxi by se jednalo např. o rozšíření vozovky a chodníků vychodním směrem,
s tím, že klíčovou príoritou pro DPP je především možnost dokončit rekonstrukci, a tím opětumožnit provoz zastávky Čsao Smíchov. Zvlášt' důleŽité je především umístění cyklostezek, kteréje opakovaně naléhavě poŽadováno občanskými aktivitami 

"yili.ti"ky"h sdružení a spolků.

S o}r]edem na výše uvedené souhlasí DPP s žádostí starosty městské ěásti Praha 5 ohledně zrušenístavební uzávěry.

(ěťůgl?I3#!ťá'!,"n,



V souvislosti s další výstavbou v této oblasti zároveň povaŽuji za vhodné upozornit, že se zde

nacházi podzemní stavba vodního dila tzv. gravitačníhcl přivaděče a jímacích vrtů, jejichž účelem

je nouzové zásobování vodou obyvatelstva v případě l<rize. Tento vodní zdroj je součástí

připravované slrategie adaptace hlavního měs{a na klirnatickou změnu. Zdroj je svou projektovanou

vydatností schopen při nouzové spotřebě zásobovat více jak ó00 tisíc obyvatel. Vzhledem

k hrozbám, které změna klimatu pro hlavní město představuje, je nutno zajistit ockanu těchto

zdrojů pro jeho případné budoucí vodohospodářské využití. Předpokládá se, Že se zdroj nacbází na

pozemcich, resp. pod pozemky, parc. ě. 664, 668/3 a 66914 v k.ú. Smíchov, avšak jeho přesná

poloha bude známa po geodetickém zaměření, na z.ákladě něhoŽ bude provedena i revize

ochranných pásem vodního z&oje' V případě zrušení stavební uzávěry je nutné vzít na tuto

skutečnost ohled, zejména na lo že hloubka založeni výškových budov zasáhlc do vodního zdroje a

existuje reálnénebezpečíjeho nevratného zničení nebo významného poškození.

Pevně věřím, že společným úsilím přispějeme k pozitivnímu posunu rozvoje této léta zanedbané

lokality.

S pozdravem

ředitel

Petr Dolínek
náměstek primátorky hlavního města Prahy

Mariánské nám.2

1 1001 Praha I

Do'rrYnÍFodnil(hl,m'Prehy.aktiováspotečnost rdí.H sokolovská21?142,|9o22Pťah.9

tca.+!.2A29b Itl IlI wtv*dpP.ct
tč oooossgt otč czoooossga :ápís v oR vedeném MS v Praze v oddile B' vloika 8{7
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MHMP
ředitel odboru územního rozvoje
Ing. Martin Čemus
Jungmannova35/29
Praha I

Praha27.6.2017

YaŽený pane řediteli,

dovolujeme se připojit k Žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávéry,,vRÚ Smíchov jih"
podél ulice NádraŽní, týkající se pozemků parc.č. 659/l;65912;65913;660/|:660/2;66I;66?/l;
662/?: 662/3:662/4;664;668/3;668/4;668/5;669/l;669/2; 66913, 66914; vše v katastrálním
itzemí Smíchov obec Praha Lv ?905, které jsou ve vlastnictví naší společnosti.

Jako přílohu k této Žádosti přikládáme objemovou studii Polyfunkčního areálu Smíchov'
zpracovanou atelierem Hlaváček a Partner s.r.o., která ve svých intencích plně respektuje jak
stávající Uzemní plán hlavního města Prahy, tak i připravovanou a projednávanou změnu
ě. Z2772/00.

S pozdravem

Ing'Radek Menšík
jednatel společnosti CWI Smíchov. s.r.o.

^Cy 
Smíchov s'r.o.arc|99l9ack 

a zišě)t
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Po(il1 Iitu dokumonlu:

Pol0t ll'tlnÍ1ýcI pllloh;

Poéet a dtuh nglislinných pllloh:

Po{ot listú piiloh:

Pí0\rz6l:

Příloha: l x obiegpvá studie
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁr nlavNÍno ivĚsra PRAHY
odbor územního rozvoje
oddělení informací o uzemí

Pro:

odbor územního rozvoje
Č. j.,

MI{MP 1870390t2017

Sp. zn.:

S-MHMP t490176/2017

Počet listů/příloh:3 / 0

ilrilililltililillliltilltilltillllililtilillilltililtiltillilililili

MHMPXPTPGN6H

Vnitřní sdělení

Vyjádření k žádosti o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro VRÚ Smíchov jih pro
záměr ,,Revitalizace Nádražní ulice a přilehlých prostor", na pozemcích parc. č. 65911,
659/2,6s9/3,660/t, 660/2,661, 662/t,662/2, G6z/3,662/4, G64, 668/3, 66g/4,66g/s,669/r,
669/2,66913,669/4, 670, 4990/l, 4990/5 a 5093/8 vše v k. ú. Smíchov, Praha 5

K žádosti odboru strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy o povolení výjimky ze stavební
uzávěry odbor územního rozvoje Magistrátu hl' m. Prahy sděluje:

PodIe k žádosti přiloženého podkladu pro výjirnkrt ze stavebn í uzávěry pro revitalizaci Nádražní
ulice a přilehlých prostor spočívá zálnět' v rehabilitaci a přestavbě části území v lokalitě Smíchov
související s rekonstrukcí části tramvajové trasy V ulici Nádražní a s tím související regenerac_e'
a přestavba přilehlých ploch s cílern dotvoření (nemí v inÍencích projednávan é změny územního
plánu č' Z2772100. V rámci záměruje navrhováno rozšíření průjezdného profilu ulice Nádražní,
převedení tramvajové trasy do prostoru podél kolejiště NádraŽí Smíchov a vyťvoření městského
bulváru vycházejícího z nově stanovené uliční čáry. Součástí zálněruje také přestavba přilehlé
části úzerní mezi u|icemi Nádražní a Strakonická s cílem zajistit zprůchodně ní území,kde se nyní
nachází pl'edevším provizorní objekty, které jsou fyzicky i morálně přeŽiÍé. Vtomto území je
navrhována nová polyfunkění zástavba tvořená třemi otevřenými stavebními bloky, které svým
tvarem výváří nová veřejná prostranství. Navrhov ané vyuŽití severního bloku je administrativa,
cca25 0l0 m2 hrubých podlažních ploch (HPP) , zbývajícídva bloky jsou určeny pro bydlení, cca
30 l33 rn2 HPP' v parteru všech tří blokri budou komerční prostory' cca 2 242m2 HPP'

Předmětný záměr se nachází ve velkém rozvojovém území(VRÚ) Smíchov jih, kde je vyhláškou
č' 33l1999 Sb' hI' m' Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových tnemíchhl. m. Prahy'
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášena stavební uzávěrado doby sclrválení podrobnější územně
plánovací dokumentace nebo pořízení a projednán í územně plánovacího podkladu, které by měly
podrobnějiprověřit možné budoucí využití a funkční uspořádání VRÚ.

Pro VRÚ Srníchov jih je pořizována změna Územního plánu sídelního úwaru hl. m. Prahy
č' Z2772/00, jejtnž předměteln je odstranění východní části VRÚ respektive zrušení stavební

Yyřizuje/tel.:

Ing. Michal Polko
236 00s 806

Datum:

29. tt.20t7

ke zpr acov ání materiáIu
k přepracování
do programu
jednání
Term ín:

!
!
!
!

n
!
D
!
!

k uložení
na vědomí
k vyřízení
ke zpracování stanoviska
ke zpracování návrhu odpověrJi
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Dzávěry v této části iszemí. Zadáni změny schválilo Zastupitelstvo hl' m' Prahy usnesením

č. 31lz5 dne 1 9. g ' 2013 a v současné době probíhá projednáv ání zpracovaného návrhu změny,

přičemž v polovině příštího roku by se mělo konat veřejné projednání návrhu změny a pokud

nebudou k návrhu změnyv rámci veřejného projednání vzneseny závaŽné námitky či připomínky

předpokládá se schválení návrhu a vydáni změny na konci roku 20 1 8' Do této doby však zůstává
'rozlohaVRÚ 

neměnná a hlavním podkladem pro rozhodování v území je platný územní plán.

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hl' m. Prahy, včetně platných změn (dále jen

,(szemní plán), se předmětný zámér nachází v zastavitelném území v plochách s funkčním

využitím SV - všeobecně smíšené a S4 - ostatní dopravně významné komunikace

a v nezastavitelném izemí v ploše s funkčním využitím ZMK _ zeleň městská a krajinná'

Pro dotčené plochy s funkčnírn vyuŽitírn SV je stanoven kód míry využití území K'

Dále se dle územního plánu předmětný záměr nachází v 'Území se zákazem výškových staveb

a v ochranné zóně nadregLonálního biokoridoru. Nádražní ulice je v územním plánu vyznačena

jako ostatní dopravně významná komunikace' kterou vede stávající tramvajová traí' a stávající

cyklistická trasa'

Posuzovaný záměr je podle platného ťtzemního plánu možný'

Nádražní ulice je územním plárrem Vymezena jako ostatní dopravně významná komunikace'

funkční plocha 54' tedy jako plocha sloužící pro provoz automobilové dopravy a provoz PID

(Pražské integrované dopravy), realizací posttzovanélro záměru nedojde ke změně využití území

a vedení tramvajové tratě zůsIávázachováno' Nově navrhovaná polyfunkční zástavba je umístěna

výhradně ve funkčních plochách SV-K, které vymezujíúzemí pro umístění polyfunkčních staveb

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

vybavení, sport a služby všeho druhu, k<le Žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity

územi vymezeného danou funkcí' Mira vyuŽití dotčených funkčních ploch SV byla stanovena

úpravou územního plánu č. U 0853, dle koeficientu K lze v obou funkěních plochách zastavět

celkem 60 960 m2 I{PP. Podle předložené dokumentace je navrŽeno celkem 57 385 m2 HPP,

ztoho je 2242 m2 (cca 4%) určeno pro komerci, 25 010 m2 (cca 43,5Yo) pro kanceláře

a 30 l33 m2 152,5Yo) pro bydlení^ Koeficient zelené není v předložené dokumentaci doložen'

Ve funkční ploše ZMK je navrhována pouze veřejná zeleň, Podlažnost jednotlivých objektů

tvořících stavební bloky není z předloŽené dokumentac e zÍejmá' V území se zákazem výškových

staveb může bý stávající výšková hladina překročena pouze drobnými výškovými dominantami'

jejich přípustnost posuzuje stavební úřad v územním řizení'

Podle projednávaného návrhu nněny územního plánu č. Z27',72l00 dojde v území dotčeném

záměrem mimo odstranění VRÚ také ke změně funkčních ploch včetně úpravy jejich hranic

z důvodu nového zatÍidění ulice NádraŽní mezi sběrné komunikace městského významu a s tím

související úpravy šířky této ulice. Posuzovaný záměr není v souěasné době v rozporu

s projednávaným návrhem změny územního plánu č' Z2'772100'

Z hlediska dalších limitťr úzerní se předrnětný záměr nachází v ochranném pásmu Památkové

rezervace v hl. m. Praze (ve smyslu zákona č. z)l198'7 Sb.) a částečně zasahuje do ochranného

2t3



i)

2. aby počet nadzemních podlaži nebyl vyšší než osm.
3. doplnit informace Iýkající se dopravy v klidu - parkovací kapacity včetně bilančního

výpočtu parkování dle platnýchPražských stavebních předpisů (Naříiení č. 10 Sb. h]' m.
Prahy).

4. aby nebyly vysazovány nové stromy mimo plánované výsadbové pásy a aby do těchto pásů
nebyly umist'ovány stavbou vyvolané pŤeložky inŽenýrskýcň 

'iti u uti.i Nadrázní'
Výsadbové pásy jsou navrŽeny v rámci plánované úpravy prostorového uspořádání ulice
NádraŽní v souvislosti s jejím rozšířením a přeloŽkou tramvájové ftatě zosy ulice k jejímu
západnímu okraji. Šiika vysadbových pásů úude 2,5 mu o.y iarů b;;;;; 

'zdáIenosti 
cca

3,5 a l5,5 m od osy koleje pro směr do centra přeloŽené tramvajové tratě'
5. aby v záměrem dotčeném úseku ulice Strakonická bylazacbována stávající šířka chodníku

(cca 3,5 m).
6. aby před zahájením územního řízení byla uzavřena dohoda o převodu části pozemků

určených pro rozšíření ulice NádraŽní do vlastnictví hlavního městá.

Požadavky IPR Praha se nevztahují k moŽnému rozporu posuzovaného záměru s účelem
stavební uzávěry, ale již ke konkrétní podobě čásÍi záměru, a proto není jejich splnění nutnou
podmínkou pro povolení výjimky ze stavební uzávěry. DeÍinitivni poáoua záměru bude
předmětem aŽ následuj ícichřízení o umístění a povolení stavby' pro která bude podkladem také
toto rozhodnutí.

Rada hlavního města Prahy posoudila Žádost o povolení výjimky zvýše uvedené stavební
uzávěry a s přihlédnutím k obsahům vyjádření výše uvedených oryánů veřejné správy došla
k závěru, že účel stavební uzávěry nemůŽe být navrhovaným řešením doičen. Proto bylo
rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

PoučenÍ o odvolánÍ:

Proti tomuto rozhodnutí se podle ust. $ 99 odst. 3 stavebního zákonanelze odvolat.

Adriana Krnáčová v.r.
primátorka hl'm. Prahy

Za spr ávnost vyhotovení :

Ing. Michal Polko
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Rozdělovník:

1. MHMP OSI, Vyšehradská 207 5, Praha 2 _ Nové

iI. na vědomí
z l,ttlMP UZR - odd' informací o území

3, MHMP STR . JU

4. IPR - evidence rozhodnutí
5. MHMP ovo - odd. volených orgánů
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lPR l'ralra k VaŠi Žádosti r'1rJárá loto r'1'iádřr'rrí:

s uděleninr výjimky zc star'ebni uzár'ěry
souhlasíme

zo předpoklarlu splněni náslcdujicího požadar'ku:

Požadujenrc splněnípoŽadavků obsaŽených re r'1jrirlřcnilPR Č' j.7|1!|'| (riz pŤílolta)
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S pozdravettt
trl
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ryl.lfórr l't o3 }tlň. ]
t( r ro8tl|tl e!aaňlu3t l9

Mgr. Bobáč
ředitcl

Přtloha:
) V1jádřerrilPR PralraČ. j.7l]jl7

Roz-de lovnik.
ll Adrcsát l dokutlrctttace t spis |vlllMI'/UZR
2 LjMC Pralra 5. ()dbor rrrcrnrlího tozr ojc. Štclárrikova
lr IPR Praha REI)
4' tPR Praha KPLI
5,' IPR ltraha spisor'ua . spis IPR Pralta

l-l - 15, 150 2l l)ralm 5

lnrlltUl plánovanl ó 
'orvore 

hlavniho méilá Plahy. P'i5pévková oí9aniua(e
zapsaný v ob<hodnim rejrtlfku vedeném Mě'tikým pudem v Ptare, oddil Pt, vložka 6]
ridkr:Vyiehradrká s7l2977,lzBúnaha 2 - Noýé lvtésto

tel.j 236 005 ól7, íax:220 5l4 652' lo c2rmahU
e"mail: podalelna@ipÍolaha.eu' hnp//www.ipÍp'aha.(.!
bankovni rpo.|€ni PPF banka. a's'' Evíop3ká 2ó9o/l 7, 160 4l ftahá 6
tír|o údru: 2ool 200003/6000, lc; 70883858, olc: cz708838s8
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Ing. arch. Martin Hlaváček
Hlaváček & partner s.r.o.
Archeologická2256/l
155 00 Praha 5

Vyřizuj e/kancelářll i nka

Ing. arch. Brár'dafKPU 14729

Dafum

2A -11'7817

Vyjádření k architektonické studii stavby Polvfunkční areál Smíchov

Autor dokumentace: Hlaváček & partner s.r,o.
Datum dokumentace: I /2017
Dotčené pozemky: parc. č. 659/l, 65912,659l3,660/t, 660/2, 66l, 662/l,66813, 66814, 668/5,
669/l,669/2, 669/4 v k. ú. Smíchov, Praha 5

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dálejen IPR Praha) se vyjadřuje předběžně
k záměru jako účastník územního řízení jménem hlavního města Prahy jako úůastnita územního
řízení dle $ 85 odst. (1) stavebního zákona. K zastupováníjsme zmócněni zíizovací listinou
schválenou usnesením Zastupitelsfva hl. m. Prahy ě. 3212 ze dne 7' l l. 2013 .

Dne 18. l.2017 jsme obdrželi Vaši Žádost o vyjadření karchitektonické studii zástavby území
jižně od budovy železniční stanice NádraŽí Smíchov mezi ulicemi Nádražní a Strakonická
o celkové rozloze 2a9$ď' Předmětem studie je polyfunkční areál scelkorrým objemem
brubých poďaádch ploch (dále jen [IPP) 60 252 m2, které jsou dále rozděleny die nyužití pro
bydlení - 53,6yg, administrativu _ 4l,3yo a obchodní plochy _ 5,1Yo. Zástavbu tvoří tři stavební
celky (dva otevřené bloky a jeden solitér v půdorysu písmene ,,L"), kteréjsou situovány okolo tří
vnitrobloků, respektive veřejných prostranství. V sevemím bloku je umístěna administrativa
a obchodní plochy, zbyvaj'icí 

'éást 
záměru je určena pro bydlení. Jednotlivé stavební cellry jsou

sloŽeny z 6 _ |0 podlažních objektů'

Dle planrého územního plánu se záměr nachrízí uvnitř Velkého rozvojového území (dále jen VRU)
Smíchov jih, kde platí stavební uzávěra. Zámér je uňístěn ve funkční ploše
SV - všeobecně smíšené, ve které byl úpravou územního plánu U }lfi/?arc stanoven kód míry
wl]žit|území ,'K'.
Zastavitelná plocha SV má rozlohu 18 951 m2' Při kódu míry využití tlzemí,,K,o (3,2) ěiní hrubé
poďažrí plochy (HPP) cca 60 643 m2. HPP předloženého áměru je 60 z.52 ď. Záměr by!
na žádost IPR Praha upraven tak, aby objem řIPP nebyl vyšší než u původního záměru, kteý býl
podkladem k úpravě územního plánu (}IPP :57 824 m). v dubnu 2017 byla dokumentace
doplněna o objemovou studii upraveného záměru s kapacitou FIPP 57 385 m2. Póžadovaná úprava
záměru se projevila v zeštihlení jednotlirných objektů a dílčím sníŽení ýšky stavby, 

''ikolive sníženíjejí celkové výšky, což bylo lrlavním smyslem našeho požadavku.

IPR Praha v zastoupení hlavního města Prahy k Vaší žádosti vydává toto vyjáďení:

s předloženým záměrem
souhlasíme

za předpokladu splnění následujících požadavků:

1' Požadujeme' abr 1j{-ších^ťázích projektové přípravy byl zpracováván upravený záměr
s kapacitou IIPP = 57 385 m2.

lnstitut plánování a rozvoJe hlavnÍho města Prahy, přlspěvková organizace 1

zapsaný v obchodnlm rejstřÍku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr. vloŽka 63
sÍdlo:Vysehtadská s1non,1'2lúPÍahó 2 - },lové Íúčsto
tel':236 aai617, Íax:220 5l4 652, lD c2zmahu
e-mall: podatelna@ipr.praha.eu, httpr/lwwwiprpraha.cz
bankovní spojenl PPF banka, as' Evropská2690t17, 16041 PÍaha ó
čÍsloúčtul 2001200003/6000, lČ;70883858, DlČ: cz7o8s385B
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2. Požadujeme, aby počet nadzemních podlaží stavby nebyl vyšší než osm'

3. Požadujeme doplnit studii o informace týkajíci,se dopravy v klidu - parkovací kapacity věetně
bilančního ýpočtu parkování dle platných Pražských stavebních předpisů (Nařízení
ě. |0 12016 Sb' hl. m' Prahy).

4. Návrh souběŽné vozovky se stromořadím podél stavby v ulici Nádražní, která vyplňuje prostor
mezi stlívqjící vozovkou ulice a nově definovanou uliční čarou vycházej(ci zplánovaného
rozšíření ulice, nepovaŽujeme za konečné řešení. V souvislosti s rozšířením ulice a s přeloŽkou
tramvajové tratě z osy ulice k jejímu západnímu okraji je plánována úprava jejího prostorového
uspořádání, při které budou navrŽeny dva ýsadbové pásy šířky 2,5 m, a to s osou pásu
ve vzdálenosti cca 3,5 m a 15,5 m od osy koleje pro směr do centra přeložené tramvajové tratě'
Požadujeme, aby nebyly vysazovány nové stromy mimo takto vymezený prostor. Dále
poŽadujeme, aby stavbou vyvolané přeložky inženýrslqych sítí v ulici Nádražní nebyly
umisťovány v místě plánovaných uýsadboých pásů.

5. Požadujeme, aby v záměrem dotčeném úseku ulice Strakonická byla zachována stávající šířka
chodníku (cca 3,5 m).

6' Požadujeme, aby před zahájerum územního řízení byla uzavřena dohoda o převodu části
pozemků určených pro rozšíření ulice Nádražní do vlastnictví hlavního města.

Upravenou dokumentaci nám laskavě předložte k opětovnómu vyjádření.

Upozorňujeme, že před zahájením územního řízení musí být pro záměr povolena výjimka
ze stavební uzávěry VRU Smíchovjih. o povolení ýjimky rozhoduje Rada hlavního městaPrahy'

V případě potřeby jsme připraveni celou problematiku konzultovat na nďem pracovišti'

S pozdrav_em- tPR Pt^ltA
Instltut plánoYánÍ a hlavnÍho mě5ta Prahy

128 00 Praha 2
oítaniŽace p

Boháč
ředitel

Rozdělovník:
l/ Adresát
ztutvtČ Praha 5, odbor územního rozvoje, Štefiíníkova l3 _ 15, l5o zzPraha 5
3/ MHMPruZR Jungmannova3íl29,l l0 00 Praha I
4i IPR Praha - RED
5/ IPR Praha - KPU
6/ IPR Praha - spisovna + spis + dokumentace

lnstltut plánování a rozvoje hlavnÍho města Prahy. ptíspěvková organizace
zapsaný v obchodním reJstřiku vedeném Městským soudem v Prazg oddÍl Pr' vložka 63
ďdlo:Výšehradská s7nan'n3úPraha 2 - Nové Město
tel.:236 005 617, fax:220 514 652, lD c2zmahu
e-mail: podatelna@ipr.pÍaha.eu, hnp//www.ipÍpíaha.cz
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Evíopď<á2690117,1604l Praha 6
číslo účtu: 2001200003/6000' lČ:70883858, olČ: cz7o883858
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Důvodová zpráva k návrhu usnesenÍ Rady hlavního města Prahy

Důvodová zpráva
k tisku č. R-28052

k oovolení vÝiimkv ze stavební uzávěrv ve velkých rozvoiových ích hl. m. Prahv
NádraŽní li cích c. 1

AEol) AÁo/? 
^A^l4 66NI) AAí AA)14 AAUI' AA'I?, AA'I4 AAA 668/3 RRA|A AAR/6 

^Ao/í669/2. 669/3. 669/4. 670. 4990/1. 4990/5 a 5093/8 vše v k. ú. Smíchov. Praha 5

Stavební uzávěra pro velká rozvojováÚzemí hl. m. Prahy byla stanovena vyhláškou č. 33/1999
sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších předpisů. V'Prostoru této stavební uzávěry, v tomto případě ustanovené
pro velké rozvojové Území (VRU) Smíchov jih, se nacházqí pozemky, které budou dotčeny
záměrem,,Revitalizace NádraŽní ulice včetně přilehlých prostor", k.ú. Smíchov, v Praze 5'
Jedná se o rehabilitaci a přestavbu části území v lokalitě Smíchov související s rekonstrukcí
tramvajové trasy v ulici NádraŽní a s tím související regeneraci a přestavbu přilehlých ploch
s cílem dotvořenÍ Území v intencích projednávané změny územního plánu z 2772lo0'

K Žádosti byla vydána vy.;ádření odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (UZR
MHMP)' odboru strategických investic Magistrátu hl' m. Prahy (osl MHMP) a lnstitutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lPR).

UZR MHMP k Žádosti uvedl, že pro dotčenou část VRÚ Smíchov jih je v současné době
pořizována změna územního plánu č,' z2772lo0, jejímŽ předmětem je odstranění qýchodní
části VRU respektive zrušení stavební uzávěry, a Že schválení návrhu změny se předpokládá
na konci roku 2018' Dále uvedl, Že posuzovaný záměr není Vrozporu splatným Územním
plánem ani s projednáVanou změnou Územního plánu č. z 2772lo0, á S přihlédnutím
kcharakteru, účelu a umístění posuzovaného záměru a na základějemu vsoučasné době
dostupných informací o moŽném budoucÍm řešení prostoru VRÚ Smíchov jih nemá tento
odbor připomínky a s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro záměr Žadatele souhlasí.

osl MHMP k Žádosti uvedl, Že proti výjimce ze stavební uzávěry pro výše uvedený záměr
nemá námitky, pokud bude zohledněno budoucí připojení navrŽeného Dvoreckého mostu,
tzn., Že nebude znemoŽněno budoucí napojení na plánovaný most.

lPR k Žádosti uvedl, Že s udělením výjimky ze stavební uzávěry z urbanistického hlediska
souhlasí za podmínky, že bude stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje a omezující
a ochranná opatření v ochranném pásmu vodního zdroje před zahájením územního řízení
a pokud budou splněny podmínky popsané ve vyjádření lPR č'j. 713l17 (viz příloha důvodové
zprávy)'

PoŽadavky lPR se vztahujíjiŽ ke konkrétnímu řešení předmětného záměru, především pak
k podobě navrhované polyfunkční zástavby (kapacita hrubých podlaŽních ploch, počet
nadzemních podlaŽÍ, doprava v klidu, respektování plánovaných výsadbových pásů v ulici
NádraŽní, zachování šířky chodníku ve Strakonické ulici a dohoda o převodu pozemků), nikoli
k moŽnému rozporu posuzovaného záměru s účelem stavební uzávěry' Definitivní podoba
záměru bude předmětem aŽ následujících řízení o umístěnía povolení stavby. Také podmínka
na stanovení ochranného pásma vodního zdroje a omezujících a ochranných opatřenív tomto
ochranném pásmu je vztahována ažkzahájení územního řízení'

Vzhledem k tomu, Že rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry nezakládá práva
a povinnosti fyzických a právnických osob samo o sobě, ale ažve spojení s navazujícím aktem
správního orgánu, kteým je rozhodováno o celém předmětu řízení, tj. jedná se o podkladové
rozhodnutí pro následné rozhodnutí o umístění stavby, a z tohoto důvodu lze v tomto případě
výjimku ze stavební uzávěry pro záměr Žadatele povolit. Splnění rnýše uvedených podmínek
bude předmětem aŽ navazujícího řízení o umístění stavby, pro které bude podkladem také
rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o povolenívýjimky ze stavební uzávěry'



Dle ust. $ 99 odst. 3 zákona č' 1 83/2006 Sb., o Územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, můŽe na Žádost povolit výjimku z omezení nebo zákazu
stavební činnosti příslušná rada, jestliŽe povolení výjimky neohroŽuje sledovaný účel.

S ohledem na uýše uvedené došla Rada hl' m. Prahy kzávěru, Že účel stavební uzávěry
nemůŽe b1ýt navrhovaným záměrem Žadatele dotčen, a proto povoluje qýjimku ze zákazu
stavební činnosti ve stavební uzávěře pro VRÚ Smíchov jih pro realizaci stavebního záměru
,,Revitalizace NádraŽní ulice a přilehlých prostor", na pozemcích parc. č. 659/1 ,65912,659/3,
660/1, 66012, 661, 66211, 66212, 66213, 66214,664, 668/3, 66814,668/5, 669/1, 66912,669/3,
66914,670, 4990/1, 4990/5 a 5093/8 vše v k. Ú. Smíchov, Praha 5'

Příloha:
vyjádření UZR MHMP
vyjádřeníosl MHMP
vyjádření lPR
mapové podklady
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10. náměstlryně primátorkv Kolínská

k povolení výjimlE ze stavební uzdvěry ve vellých rozvojoých územích hl. m. Prahy pro
záměr ,,Revitalizace Nddražní ulice a přilehlých prostor", na pozemcích parc. č. 659/1,
659/2, 659/3, 660/1, 660/2, 661, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 664, 668/3, 668/4, 668/5,
669/1,669/2, 669/3,669/4,670,4990/1,4990/5 a 5093/Bvšev k, ú. Smíchov, Praha 5

TISK R-28052 Doba ednávání: t1:4| - 11:50
Ing. emus - ředitel odboru UzR MHMP
Ing. Praier - ředitel osl MHMP
S. Dvořáček - RED MHMP

HtAsoVÁNÍ o usnnsnruÍ: PRO:
PROTI:
radní Plamínková
NEHLASOVAL:
ZDRŽEL sE:
ruEpŘÍrouEtv:
radní Hadrava

4
2

L
3
1

NEPRIJATO

Předložený materiál uvedla předkladatelka _ náměstkyně primátorky
Kolínská.

Náměst}<yně primátorky Kolínská vyjádřila nesouhlas s takto navrženým
zněním usnesení a navrhla Radě HMP jeho neschválení.

Radní Grabein Procházka navrhl přerušení projednávání tohoto návrhu
materiálu.

Následovala diskuse, do které se zapojili členové Rady HMP a Ing. Prajer
- ředitel osl MHMP.

Radní Plamínková požádala o uvedení do zápisu, že hlasuje proti návrhu
usnesení se sděIením, že se vpředmětné lokalitě nachází objekt kritické infrastruktury
města.

Primátorka hl. m. Prahy nechala hlasovat o návrhu radního Grabeina
Procházky na přerušení projednávání tohoto návrhu usnesení, což nebylo schváleno
- pro hlasovali 4, proti 0, zdrže| se 6, 1 nepřítomen - radní Hadrava.

Primátorka hl. m. Prahy nechala hlasovat o novém návrhu usnesení
náměstkyně Kolínské, aby Rada HMP uložila MHMP UZR připravit neudělení ýimky,
což nebylo schváleno - pro hlasovali 3, proti 0,zdrželo se 6, nehlasoval 1, 1 nepřítomen -
radní Hadrava.

Navržené usnesení nebylo schváleno.

6
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Hlavní město Praha

RADA Hlavruíno uĚsrn PRAHY

UsNEsENÍ
Rady hlavního města Prahy

Číslo 42
ze dne 17.1.2017

k povolenívÝiimkv ze stavební uzávěrv ve velkÝch rozvoiovÝch územích hl.m. Prahv za Účelem
realizace úprav a změn dopravní infrastrukturv v ulici Strakonická. na pozemcích parci

5042/15 a 5043/1 v k.ú. Smíchov' Praha 5

Rada hlavního města Prahy

schvaluje
rozhodnutí o povolení vy'jimw ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře pro velké
rozvojové Územi Smíchov jih vymezeného vyhláškou č. 33/1999 Sb' hl.m. Prahy, o
stavební uzávěře ve velkých rozvojorných územích hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, za účelem realizace úprav a změn dopravní infrastruktury v ulici
Strakonická, na pozemcích parc. č. 5042115 a 5043t1v k.ú. Smíchov, Praha 5, úvedené
v příloze č. 1 tohoto usnesení

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m' Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kolínská
Tisk: R-23623
Provede:
Na : odborům MHMP



Příloha č. 1 kusnesení Radv HMP č. 42 ze dne 17' 1' 2017

HI-ewÍ vĚsro pneHa'
Rada hl.m. Prahy

Sp.zn.
S-MHMP 198993712015

RoZHoDNUTÍ

Rada hlavního města Prahy, příslušná podle $68 odst.4 zákona č. t3112000 Sb., ohlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle $ 6 odst. 6 písm. e) zákona č). 18312006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila žádost společnosti Zlatý Lihovar a.s'' |C 25740504, se sídlem Nádražní 2, Ptaha 5,

zastoupené Ing. Miroslavem Markantem' bytem d<'F*'ř{''l''ř*' o povolení výjimky ze zákazu

stavební ěinnosti, stanoveného vyhláškou ě.33lI999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěÍe

vevelkých rozvojových územích hlavního města Prahy, veznění pozdějších předpisů' za

účelem realizace úprav a změn dopravní infrastruktury v ulici Strakonickáo na
pozemcích parc. č. 5042t15 a 5043t1 v k.ú. Smíchov, Praha 5, a na zák|adě tohoto

posouzení rozhodla v souladu s $ 99 odst. 3 stavebního zákona,tak,Že

výjimku povoluje.

odůvodnění:

Společnost Zlaý Lihovar a.s.' lČ zslqoso4, se sídlem Nádražní 2, Praha 5, zastoupené

Ing. Miroslavem Markantem, bytem 'l'*'l''('F'l'"' podala žádost o povolení výjimky ze zákazu
stavební činnosti, stanoveného vyhláškou č,.33lI999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve

velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů' za účelem

rcalizace stavebního zámětu, spočívajícího v realizaci úprav a změn dopravní
infrastruktury v ulici Strakonickál trfl pozemcích parc. č. s042lt5
a 5043tI v k.ú. Smíchov, Praha 5 v souvislosti s vybudováním nové propojovací
komunikace mezi ulicemi Strakonická a Nádražní'

Podle předložené žádosti úpravy a změny zahrnují rozšíření vozovky v ulici Strakonická,

odstranění stávajícího portálu SSZ, úpravu veřejného osvětlení, provedení nového dopravního

značení, úpravu vjezdu do přístavu včetně chodníků a signalizovaného přechodu, umístění
řadiěe SSZ a příslušné kabe|áŽe a zřízení dělícího ostrůvku pro umístění přechodu přes ulici
Strakonická a pro sloupy SSZ.



K této žádosti bylo vydáno vyjádření odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy
(MHMP) a odboru územního rozvoje MHMP.

Dle $ 99 odst. 3 stavebního zákona může na žádost povolit výjimku zomezeninebo zétkazu
stavební činnosti příslušná rada, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel.

Stavební uzáyěra pro velké rozvojové inemí hl. m. Prahy byla stanovena vyhláškou
č.33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávéře ve velkých rozvojových územích hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

V tomto případě byla tato stavební uzávěra ustanovena pro velké rozvojové uzemí ryRÚ)
Smíchov jih. Vjejím prostoru se nacházejí pozemky, na kteých hod|á Žadatel o výjimku
rca|izov at svůj stavebn í záměr.

odbor územního rozvoje MHMP k žádosti uvedl, že umístění předmětného záměru je
v souladu s platným územním plánem a že s přihlédnutím k charakteru, účelu a umístění
předmětnéh o zátměru a na základě dostupných informací o moŽném budoucím řešení prostoru
VRU Smíchov jih nemá tento odbor námitky a s udě|ením výjimky ze stavební uzávěry
souhlasí.

odbor technické vybavenosti MHMP k žádosti uvedl, že z hlediska výjimky ze stavební
uzávěry pro VRU je plně kompetentní zpracovatel územního plánu IPR.

Rada hlavního města Prahy posoudila žádost o povolení výjimky zvýše uvedené stavební
uzávěry a s přihlédnutím k vyjádřením výše uvedených orgánů veřejné správy došla k závěru,
že účel stavební uzávěry nemůŽe být navrhovaným řešením dotčen. Proto bylo rozhodnuto,
jakje ve vyroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se podle ust. $ 99 odst. 3 stavebního zál<onanelze odvolat.

Adriana Kmáčová v.r.
primátorka hl'm. Prahy

Za správnost vyhotovení:



Rozdělovník:
I. účastníkům řízení. doooručeně. ffz. osobám do vl. rukou

l. Ing. Miroslav Markant, :r:B*{'*'s

II. na vědomí
1. MHMP sTR - odd. informacíotaemí
2. MHMP STR - Ju
3. IPR - evidence rozhodnutí
4. MHMP ovo - odd. volených orgánů
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Tlsk č.usn. Schváleno Název materiálu

R-28267 153 30.'1.2018 k návrhu na Pravidla pro přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a
nařízení hlavního města Prahy

R-2839í '154 30.1 .2018 k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění správy majetku a o výkonu dalších
činností uzavřené dne 12'1'2017 mezi Hlavním městem Prahou a
Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a.s.

R-28113 155 30.í .2018 k vyhlášení ''Grantového programu hlavního města Prahy v oblasti
přístupnostia odstraňování bariér na území hl.m. Prahy'' na rok 20't8

R-28243 156 30"í .20'18 k návrhu na vyhlášení programu l. Systémové a rozvojové projekty sportu
dětí a mládeŽe (soutěŽní aktivity) Celoměstských programů podpory sportu
a tělovýchovy v hl.m. Praze na období 201812019

R-28507 157 30.1.2018 k návrhu na zajištění investorské a projektové přípravy a realizace stavby
obnova Trojské lávky včetně úpravy rozpočtu kapitálových výdajŮ v kap.
03 - doprava

R-27518 158 30.1.2018 k povolenÍ výjimky ze stavební uzávéry ve velkých rozvojových územích
hl.m. Prahy pro záměr ''Smíchov Business Park - DUR', na pozemcích
parc. č. 63114' 63312,634/3' 635/'l, 63512,635/3, 635/10 a63711vše v k.ú
Smíchov, a pozemcích dotčených napojením na inŽenýrské sítě parc. č'
6231 1, 62313, 629 I 1, 629 I 2, 629 I 3, 629 I 4, 629 I 5, 629 I 6, 629 t7, 629 I 8,
631 /3, 63 1 /5, 631 /6, 631 t7, 633t2, 633/3, 634t 1, 634t2, 635/5, 635/6,
635114, 635/1 6' 636/1, 637 14, 637 16, 639, 4990/1, 499017 a 5043/2 vše v
k.ú. Smíchov, Praha 5

R-28465 '159 30.1 .2018 ke Smlouvě o provedení mediace

R-28346 160 30.1 .2018 k určení auditora společnosti TRADE CENTRE PRAHA a's' za rok2017

R-28544 16'1 30.1.20'18 k účasti v mezinárodním projektu ''Zahraniční inspirace pro pedagogy
praŽských škol" v rámciprogramu ERASMUS+

R-27792 162 30.'1.2018 k návrhu na převod nevyčerpaných investičních prostředků a delimitaci
investiční akce č. 0042517 "Výstavba budovy Palata ll" z příspěvkové
organizace hl.m. Prahy Palata - domov pro zrakově postiŽené na odbor
osl MHMP k zajištění a realizaci stavby

R-28579 '163 30.1 .20'í8 k návrhu Memoranda o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a
Městskou částí Praha 1

R-2858'1 164 30.1.2018 k návrhu na revokaci přílohy č. 1 usnesení Rady HMP č. 3040 ze dne
5'12'2017 k návrhu na svěřenínevyhrazených pravomocí Rady hl.m.
Prahy Magistrátu hl.m. Prahy

R-28520 '165 30.1.2018 k návrhu na moŽný způsob řešení majetkoprávních vztahŮ

R-28582 166 30.1 .2018 k návrhu na vyřízení podáníadresovaných Radě hl.m. Prahy

R-27427 167 30.1.2018 k návrhu na schválení smluv o finančním vyrovnání prostředků získaných z
provozování zóny placeného stání na Území MČ Praha 1,2, 3,5, 6, 7, 8,
13,'16 a 22 v roce 2016

R-28356 168 30.1 .20'18 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládeŽ a
sport a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací v působnosti odboru
SVC MHMP na rok 2018

R-28328 169 30.í .2018 k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládeŽ a
sport a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací v působnosti odboru
svc MHMP na rok 2018, související se zajištěním programu na kluzišti na
Letné, Praha7
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