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ROZHODNUTI

Výroková ^ást:
Ú^ad M^ Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování, jako stavební ú ^ad p^íslušný
podle § 13 odst.l písm. c) zák. ^.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ^ádu ( dále jen
„stavební zákon" ) a podle vyhlášky ^ .55/2000 Sb. h1.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve
zn^ní pozd^jších p^edpis^, v územním ^ízení posoudil návrh na vydání územního rozhodnutí o
umíst^ní stavby podle § 90 stavebního zákona ^ .183/2006 Sb., který dne 16.3.2009 podal
Ing.Martin Tr^ger, dat.nar.28.7.1964 a Marcela Trágerová, dat.nar.l2.3.1966, Pujmanové
1582/54, Praha 4-Nusle,
^
v zastoupení
Františka Snobla, realitní a projek^ní kancelá^e PEGAS, Cukrovarská 815, Praha
^
9-Cakovice, I^ : 13827251,
a na základ^ tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona a^ 9 vyhlásky ^ . 503/?006 Sb., o
podrobn^jší úprav^ územního ^ízení, ve^ejnoprávní smlouvy a územního opat ^ení, toto
rozhodnutí o umíst ^ní stavby
pod názvem
„Miškovice, novostavba bytového domu".
V Praze 9-Miškovicích na pozemku ^ .parc.191 - zahrada, k.ú.Miškovice, se umist'uje novostavba
bytového domu a inženýrské sít^ na pozemcích ^.parc. 351, 352, 357, k.ú.Miškovice, jak je zakresleno
v ov^^ené dokumentaci ( situa^ ní výkres na podkladu katastrální mapy v m ^^ítku 1:250 ), kterou
v souladu s ustanovením § 92 odst.4 stavebního zákona a§ 9 odst.5 vyhlášky ^.503/2006 Sb., o
podrobn^jší úprav^ územního ^ízení, ve^ejnoprávní smlouvy a územního opat^ení, obdrží navrhovatel a
p^íslušný ú^ad m^stské ^ásti, jehož územního obvodu se umíst^ ní stavby týká, po nabytí právní moci
územního rozhodnutí.
P^edm^tem stavby bude :
- bytový d^m o 7 bytových jednotkách.
Inženýrské sít^ pro zajišt^ní zásobování objektu energiemi, vodou, likvidaci odpadních vod, napojení
na sít^ elektronických komunikací:
- Vodovodní p^ípojka,
- p^ípojka splaškové kanalizace,
- p^ípojka dešt'ové kanalizace,
- p^ípojka STL plynovodu,
- p^ípojka silnoproudu,
- p^ípojka elektronických komunikací.
I^ ^
DI^ :

00231321
CZ00231321

Ú^ad M^ - telefon/fax :
úst^edna: 284 028 111
fax:
284 028 225

Odbor výstavby a územního rozhodování - telefony :
vedoucí odboru:
284 028 119
E-mail: ovur@letnany.cz
detaš. pracovišt^ ^akovice:
283 109 331 - 133
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Pro umíst^ní a projektovou p^ípravu stavby se stanovují tyto podmínky:
1) Objekt bude v území umíst ^n takto:
Bytový d^m bude umíst^n na pozemku ^ .parc.191, k.ú.Miškovice, na nároží u1.Zápská, Všetatská,
v Praze 9-Miškovicích.
Objekt tvaru písmene L bude p ^istav^n ke štítové st^n^ stávajícího domu v ul.Všetatská ^ .p.53, na
pozemku ^ .parc.190, k.ú.Miškovice. Tato ^ást domu délky asi 8,7 m bude mít jedno nadzemní podlaží
a podkroví zast^ešené sedlovou st^echou. Do ul.Všetatská bude obdélníkový viký^ . Úrove^ h^ebene
st^echy bude max.+7,99 tj. 258 m.n.m.
Navazující pr^^ elí do ulice Všetatská bude mít 3 NP, t ^etí podlaží bude ustoupeno 0 1,25 m.
Do u1.Zápská bude objekt mít 1 PP a 2 NP a jedno ustupující podlaží s ustoupením o 2,25 m od uli ^ní
^ áry a min.4,3 m a max.4,8 m od západní štítové st ^ny. Na ustoupené ^ásti bude terasa. Ustupující
podlaží zd^raz^uje nárožní polohu domu. Bude zast^ešeno plochou st^echou.
Odstup západní štítové st^ny od hranice pozemku ^ .parc.173, k.ú.Miškovice bude min.l,lm.
Ší^ka objektu bude 9,6 m.
Výška atiky 2.NP bude 256,3 m.n.m. Maximální výška objektu, ustupujícího podlaží, bude +9,5 m tj.
259,3 m.n.m. Úrove^ -+0,00 je na úrovni 249, 800 m.n.m. na úrovní 1.NP.
V 1.PP budou umíst^ na garážová stání, sklepy, technická místnost a místnost pro komunální
odpad.
V 1.NP budou t^i byty, 1 x 3+kk se zahrádkou, 1 x 1+kk s lodžií a mezonetový byt 3+kk se zahrádkou,
p^ístupné ze spole^ného schodišt^ . Vlastním schodišt^m situovaným p ^i SZ štítové zdi bude p^ístupný
mezonetový byt 3+kk se zahrádkou.
Ve 2.NP bude jeden byt l+kk s lodžií a jeden byt 3+kk s terasou. Ve 3.NP bude byt 3+kk s terasou.
Zast^ešení šikmé st^echy bude provedeno z titan zinku, keramické nebo betonové krytiny v barv ^
šedé. Základní barvou omítky obvodového plášt ^ bude sv^tlý béžový odstín. Horní ustupující podlaží
bude barevn^ i materiálov^ kontrastn^jší - cihelné pásky odstínu hn^dé barvy.
2) Dopravní ^ešení:
Doprava v klidu bude zajišt^na v objektu, v 1.PP, kde bude umíst ^no 7 garážových stání z toho
jedno bude ve^ejn^ p^ístupné. Vjezd do garáží bude z ul.Zápská.
Jedno stání bude o rozm^rech invalidního stání.
3) P^ipojení na inženýrské sít^ bude ^ešeno takto:
Vodovod:
Dojde ke zrušení stávající vodovodní p^ípojky pro d^m ^.p.53 u1.Všetatská, která je v kolizi
s novostavbou. Umíst^ní nové vodovodní p^ípojky pro d^m ^ .p.53 bude ^ešeno samostatn^, není
sou^ástí tohoto ^ízení.
Zásobování novostavby pitnou vodou bude zajišt ^no ze stávajícího vodovodního ^adu DN 150
vedeného u1.Zápská. Bytový d ^m bude napojen vodovodní p ^ípojkou o dimenzi DN 40, délky asi 3,7
m. P^ípojka bude ukon^ena vodom^rnou sestavou s vodom^rem DN 26 umíst ^nou ve vodom^rné
šacht^ .
Kanalizace splašková:
Objekt bude napojen novou kanaliza^ní p^ípojkou KT DN 200, délky 8,2 m, napojenou na ^ad KT 300
v ul. Zápská.
Odvád^ní dešt'ových vod:
Dešt'ové vody ze st^ech objektu budou odvád^ny do ^adu dešt'ové kanalizace KT 300 vedoucího
u1.Zápskou kanaliza^ní p^ípojkou KT DN 200 o délce 7,1 m.
P^ípojky kanalizace splaškové a dešt'ové budou vedeny po pozemku ^ .parc.357, 191, k.ú.Miškovice.
Na pozemku investora budou osazeny revizní šachty o vnit^ním pr^m^ru 1000 mm. P^ípojky
budou napojeny do nov^ vysazených odbo^ek 300/200.
V á ^ní:
Zdrojem tepla pro vytáp ^ní a oh^ev TUV bude plynový kotel o výkonu 45 kW, umíst ^ný v technickém
místnosti objektu v 1.PP.
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Plynovod^
HUP v kolizi s navrhovanou stavbou bude p^esunut do niky na fasád ^ objektu ^ .p.53 asi o 1 m.
P^ípojka bude PE 32.
Nová STL p^ípojka plynu o vn^jším pr^m^ ru PE 32 v délce asi 5 m bude napojena na plynovodní ^ad
STL PE 90 vedoucí v ulici Všetatská.
Plynovodní p^ípojkou budou dot^ eny pozemky ^ .parc.351, 352, k.ú.Miškovice.
Rozvody elektrické energie:
Objekt bude napojen silnoproudou p ^ípojkou z u1.Všetatská. Délka p^ípojky bude asi 3 m.
Vedením kabel ^ NN budou dot^eny pozemky ^ .parc.351, 352, k.ú.Miškovice.
Ve^ejná sít' elektronických komunikací:
Objekt bude napojen na sít' ve ^ejných elektronických komunikací spole ^nosti Telefonica 02 Czech
Republic, a.s. ze stávajícího ÚR 98 ( 4TR870/91-100), který se nachází v u1.Všetatská ^ .p.39. Nový
kabel SXN bude veden po pozemku ^ .parc.352, k.ú.Miškovice do nového objektu, kde bude ukon ^en
novým KR. Délka p^ípojky bude asi 26 m.
4) Dokumentace pro stavební povolení bude p ^edložena Dopravnímu podniku h1.m.Prahy, a.s.
Sou^ ástí dokumentace bude návrh dopravních opat ^ení po dobu realizace stavby na zásahy do
komunikací s provozem MHD.
5) Stavba bude koordinována s akcí ^.03-O1-03867 nový kryt ^akovice TV, ^ .3119, ET12 ^ 1 P19 a
stavbou nové vodovodní p ^ípojky pro d^m ^.p.53. Stávající vodovodní p^ípojka pro d^m ^ .p.53
bude zrušena až po realizaci nové p^ípojky.
6) Ke stavebnímu povolení budou p^edloženy doklady o tom, že byly spln^ny podmínky a požadavky
správc^ a vlastník^ technické infrastruktury.
Respektování ^ SN 736005 - Prostorové uspo ^ádání sítí technického vybavení, zábor staveništ ^
bude respektovat stávající sít^ a jejich ochranná pásma, bude zachován p^ ístup k ovládacím
armaturám, vstup ^m do šachet.
7) Další stupe^ PD bude vypracován v souladu s M^ stskými standardy vodárenského a kanaliza ^ního
za^ízení na území hlavního m^ sta Prahy. Bude dodržena max.hodnota 4,5 1/s povoleného odtoku
dešt'ových vod do kanalizace pro ve ^ejnou pot^ebu. Podlahy garáží nebudou odvodn ^ny do
kanalizace. Odb ^r pitné vody bude ve výší 4 m3/den.
8) Ke stavebnímu povolení bude doloženo, že plynový kotel spl ^uje stanovené krajské limity pro
emise oxidu dusíku podle tabulky 14 normy ^ SN EN 297, kotel min.4.emisní t^ídy.
Rozhodnutí o námitkách ú ^astník^ ^ízení.
Námitkám paní Elišky Bart^ škové a paní Elišky Turkové spo ^ívajícím v nesouhlasu
s navrhovanou stavbou z d ^vod^ narušení urbanistického vzhledu zástavby, znehodnocení kvality
bydlení mohutností stavby, ztráty soukromí na pozemku RD orientací oken navrhované stavby do
u1.Zápská a z d^vodu, že bydlí v ul.Zápská a jediná okna sm^^ující na jižní stranu mí ^í do této ulice, se
nevyhovuj e.
Uvedené rozhodnutí se vztahuje na Martina Tr^gera, dat.nar.28.7.1964 a Marcelu Tr^gerovou,
dat.nar.12.3.1966, bytem Pujmanové 1582/54, Praha 4-Nusle dle § 27 odst.l správního ^ádu.

Od^vodn^ní.
Navrhovatelé, Ing.Martin Tráger, dat.nar.28.7.1964 a Marcela Tr^.gerová, dat.nar.12.3.1966,
bytem Pujmanové 1582/54, Praha 4-Nusle, v zastoupení Františka Šnobla, realitní a projek ^ní
kancelá^e PEGAS, Cukrovarská 815, Praha 9- ^akovice, I^ : 13827251, podali dne 16.03.2009 návrh
na vydání územního rozhodnutí na umíst ^ní stavby uvedené ve výrokové ^ásti.
Stru^ná charakteristika stavby:
Funkce a kapacita stavby:
Bytový d^m 5 x 3+kk, 2 x l+kk.
7 garážových stání. Z toho 1 pro invalidy.
Projektant: Ing.arch.Michal Šmolík, ^KA 00 540.
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P^edpokládaný termín zahájení výstavby:
P^edpokládaný termín ukon^ení výstavby:

06/2010.
06/2011.

Návrh byl doložen následujícími doklady:
Koordinované stanovisko MHMP, odboru územního plánu - MHMP OÚP - ^ .j.: S-MHMP551858/2008/OUP ze dne 11.11.2008.
Vyjád^ení H1.m.Prahy, Útvaru rozvoje h1.m.Prahy pod ^ .j.: URM/8149/2008 ing.arch.Mareš/URB/5623
ze dne 21.10.2008.
Vyjád^ení hygienika - HS h1.m.Prahy - ^ .j.: S.HK/2666/24880/08 ze dne 12.9.2008.
Vyjád^ení orgánu požárního dozoru - Hasi ^ského záchranného sboru h1.m.Prahy ^ .j.: HSAA-127143385/ODVS-2008 ze dne 24.10.2008.
Rozhodnutí orgánu dopravy o p ^ipojení na komunikaci - ÚM ^ Praha 18 Odbor dopravy a životního
prost^edí - zn.: 2264/2009/ODŽP/St ze dne 13.3.2009.
Sd^lení MHMP OD - ^.j.: S-MHMP-551858/2008/5/DOP-04 ze 2008.
Závazné stanovisko a vyjád^ení orgánu ochrany ovzduší, ochrany ZPF, les ^, ochrany ovzduší, ochrany
p^írody a krajiny, myslivosti, posuzování vlivu na životní prost ^edí, souhlas s umíst^ním st^edních
zdroj ^ zne^išt^ní MHMP OOP pod ^ .j.: S-MHMP-551858/2008/4/OOP/VI ze dne 10.10.2008.
Závazné stanovisko a vyjád^ení orgánu odpadového hospodá^ství a ochrany p^írody a krajiny, ochrany
ovzduší, dopravy - ÚM^ Praha 18, odbor dopravy a životního prost^edí- zn.: 12678/2008/ODŽP/KA
ze dne 19.11.2008.
Vyjád^ení orgánu CO-MHMP, Odbor krizového ^ízení ^.j.: S-MHMP-551858/2008/8/OKR/D ze dne
29.10.2008.
Vyjád^ení orgánu památkové pé ^e a cestovního ruchu - MHMP OPPCR - ^ .j.: S-MHMP
551858/2008/7/Alu, S-MHMP 628205/2008/Alu ze dne 20.10.2008.
Návrh byl dále doložen stanovisky t ^chto správc^ inženýrsk'c^ sítí:
Koordina^ní vyjád^ení TSK h1.m.Prahy - zn.: 2169/08/2600/Še ze dne 7.10.2008.
Stanovisko TSK h1.m.Prahy - zn.: 2051/08/2200/Bo ze dne 27.10.2008, zm^na stanoviska pod zn.:
655/09/2200/Bo ze dne 2.4.2009.
Odborné vyjád^ení MPÚ, územní odborné pracovišt^ v h1.m.Praze ^ .j.: NPÚ-311/11906/2008 ze dne
8.10.2008.
Vyjád^ení Dopravního podniku hl.m.Prahy, svodné komise - zn.: 100130/34H1223/2037 ze dne
29.8.2008.
Vyjád^ení orgánu vojenské ubytovací a stavební správy Praha - ^j.: 6545/31312-ÚP/2008-7103/41 ze
dne 14.8.2008.
Vyjád^ení Veolia - Pražských vodovody a kanalizace, a.s. - zn.: PVK 5530/OTP ^/09 ze dne 5.3.2009.
Vyjád^ení Pražské vodohospodá ^ské spole^nosti, a.s. - zn.: 5890/08/2/02 ze dne 10.10.2008.
Vyjád^ení Pražské energetiky, a.s. - zn.: 24200/Št^p ze dne 13.11.2008.
Vyjád^ení Telefonica 02 Czech Republic, a.s. - ^ .j.: 100379/08/CPH/M00 ze dne 25.8.2008.
Zápis Telefonica 02, divize provoz, plánování a výstavba sít ^ ze dne 27.8.2008.
Vyjád^ení Pražské plynárenské distribuce, a.s. - ze dne 22.9.2008 technické podmínky k p ^ipojení,
p^emíst^ní HUP - zn.: 5352/Sa/OSDS/2008 ze dne 22.9.2008.
Vyjád^ení Ministerstvo vnitra - razítkem v situaci ze dne 20.8.2008.
Sou^ ástí žádosti o vydání územního rozhodnutí byla „Zpráva o stanovení a vyhodnocení radonového
indexu pozemku parc. ^ .191...", kterou zpracoval RGP SERVIS, Mgr.Tomáš O ^adlík, ze dne
14.4.2009.
^ 86 odst.3 stavebního zákc
Souhlas M^ Praha ^akovice se stavbou - Usnesení RM 076/2009 z 62.zasedání ze dne
23.2.2009. ( pozemky ^.parc. 357, 352, k.ú.Miškovice ).
Souhlas vlastníka pozemku ^ .parc.351, k.ú.Miškovice s umíst^ním elektro a plynovodní
p^ípojky - MHMP odboru správy majetku pod ^ .j.: OSM/VP/306439/09/Su ze dne 6.4.2009 a správice
komunikace Všetatská a pozemku - TSK h1.m.Prahy zn.: 655/09/2200/Bo ze dne 2.4.2009.
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Souhlas se stavbou byt.domu a zrušení vodovodní p^ípojky pro d^m ^.p.53 a p^emíst^ní HUP Zden^k Dvo^ák ze dne 31.3.2009. Plná moc k zastupování pana Zde ^ka Dvo^áka pro pana ing.Martina
Trágera ze dne 3.3.2008.
Pozemek ^ .parc.l91, k.ú.Miškovice je ve vlastnictví navrhovatele.
Podáním návrhu na umíst^ní stavby dne 16.3.2009 bylo zahájeno územní ^ízení. Jelikož žádost
neposkytovala dostate^ný podklad pro ^ádné posouzení stavby, stavební ú ^ad vyzval navrhovatele dne
30.3.2009 k dopln^ní žádosti a zárove^ ^ízení usnesením p^erušil. Po dopln^ní návrhu dne 20.4.2009
bylo v ^ízení pokra^ováno. Opat^ením ze dne 23.04.2009 stavební ú^ad oznámil zahájení územního
^ízení dot^eným orgán^m státní správy a ú^astník^m ^ízení v souladu s§ 87 odst.l stavebního zákona
a zárove^ na^ídil k projednání návrhu ve^ejné ústní jednání na dne 26.5.2009 se sch^zkou pozvaných
do prostor ÚM^ Praha 18.
Ú^astník^m ^ízení uvedeným v§ 85 odst.l stavebního zákona a dot^eným orgán^m státní
správy bylo oznámeno jednotliv ^, ú^astník^m ^ízení uvedeným v§ 85 odst.2 stavebního zákona
ve^ejnou vyhláškou. Na ú^ední desce M^ Praha 18 bylo oznámení vyv^šeno od 23.4.2009 do
9.5.2009. Na ú^ední desce M^ Praha ^akovice bylo oznámení vyv^šeno od 29.4.2009 do 15.5.2009.
Sou^asn^ byly dot^ené orgány státní správy upozorn^ny na to, že svá závazná stanoviska mohou
uplatnit nejpozd ^ji p^i ve^ejném ústním jednání. Ú ^astníci ^ízení byli upozorn^ni na to, že námitky
ú^astník^ a p^ipomínky ve^ejnosti musí být uplatn^ny nejpozd^ji p^i ve^ejném ústním jednání, jinak k
nim nebude p^ihlédnuto.
Navrhovatel v souladu s ustanovením § 87 odst.2 ) stavebního zákona zajistil, aby informace o
jeho zám^ru byla vyv^šena na pozemku stavby p ^i ul.Zápská. Sou^ástí této informace byla i grafická
p^íloha zám^ru jak bylo doloženo fotografiemi. K ú ^asti v ^ízení se nep^ihlásilo žádné ob^anské
sdružení. Z na^ízeného ústního jednání byl sepsán protokol, který je sou ^ástí spisu.
Ve stanovené lh^t^ uplatnila p^ipomínky Eliška Bart^šková a Eliška Turková o nichž bylo
rozhodnuto ve výroku rozhodnutí.
P^i posuzování zám^ru dosp^l stavební ú^ad k záv^ru, že stavba uvedená ve výroku rozhodnutí
je z hlediska funk^ního využití i z hlediska prostorového uspo ^ádání v souladu s Územním plánem
sídelního útvaru h1.m.Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy ^.10/OS ze dne 9.9.1999
a vyhláškou ^ . 32/1999 Sb. h1.m.Prahy, o závazné ^ásti územního plánu hlavního m^sta Prahy, ve
zn^ní pozd^jších zm^n a dopl^k^.
Stavba bytového domu je umíst'ována do sou^asn^ zastav^ného území, polyfunk ^ního území OC obytného ^istého.
Stavební ú^ad dále zkoumal, zda umíst^ní stavby vyhovuje obecným technickým požadavk ^m
na výstavbu v h1.m.Praze stanoveným vyhláškou ^ . 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, p^edevším souladu
s ^lánky ^ásti první, územn^ technickými požadavky na stavby a jejich umíst'ování.
Návrh je v souladu s ^1.4. Umíst^ní stavby, výška a hmota odpovídá poloze objektu na nároží
u1.Zápská, Všetatská. Stavba je napojena na technického vybavení a na komunikaci. Umíst^ní stavby
spl^uje požadavky na odstupové vzdálenosti dle ^1.8. Umíst^ní vyhovuje ^1.9 - p^ipojení staveb na
pozemní komunikace a ^1.10 - rozptylové plochy a za^ízení pro dopravu v klidu. P ^ipojení stavby na
komunikaci Zápská bylo povoleno rozhodnutím ÚM ^ Praha 18, ODŽP pod ^j.: 2264/2009/ODŽP/St
ze dne 13.3.2009.
Vyhovuje ^l.ll - p^ipojení staveb na sít^ a stavby technického vybavení, stavba bude napojena na
pot^ebné inž.sít^ v souladu s požadavky správc ^ a majitel^ sítí, ^1.13 - vlivu staveb na životní
prost^edí. Stavba nebude mít negativní ú ^inky na životní prost^edí, které by p^ekra^ovaly limity
uvedené v p^íslušných p^edpisech. Dot^ené orgány státní správy na úseku pé ^e o životní prost^edí,
ochrany ve^ejného zdraví, požární ochrany a pozemních komunikací vyslovily se stavbou z hlediska
jimi chrán^ných ve^ejných zájm^ souhlas.
Stavba respektuje vyhl. ^.369/2001 Sb., ve zn^ní pozd^jších p^edpis^, o technických
požadavcích zabezpe^ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Vstup do objektu bude bezbariérový. Jedno invalidní garážové parkovací stání je zajišt^no v souladu
§5 odst.2 vyhlášky.
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Podle výpisu Katastrálního ú^adu Praha - m^sto je pozemek ^.parc.191, k.ú.Miškovice dot^ený
stavbou sou^ástí ZPF. Pozemek se nachází v sou^asn^ zastav^né ^ásti obce a bude využit k zástavb ^
bytovým domem. Z tohoto d ^vodu nebylo t^eba vydávat souhlas s odn^tím ze ZPF.
Navrhovaná stavba je na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2
zákona ^ .20/1987 Sb., o státní památkové pé ^i ve zn^ní pozd^jších p^edpis^. P^íslušné organizaci bude
umožn^no provedení archeologického výzkumu. Jeho zajišt ^ní je nutno projednat v dostate ^ném
p^edstihu p^ed zahájením zemních prací.
Stavební pozemek má podle odborného posudku zpracovaného Mgr.Tomášem O^adlíkem,
RGP SERVIS, ( povolení SÚJB ze dne 7.7.2006 pod ^ .j.: 44672/2006 ), ze dne 14.4.2009, nízkou
úrove^ radonového indexu. Stavba nevyžaduje ochranná opat ^ení.
Od^vodn^ní rozhodnutí o námitkách ú^astník^ ^ízení:
Dne 22.5.2009 stavební ú^ad obdržel nesouhlas se stavbou paní Elišky Bart ^škové, vlastníka
rodinného domu na pozemku ^ .parc.192, k.ú.Miškovice a paní Elišky Turkové, která má evidováno
v^cné b^emeno užívání k této nemovitosti. Jako d ^vod nesouhlasu bylo uvedeno narušení
urbanistického vzhledu stávající zástavby, znehodnocení kvality bydlení mohutností navrhované
stavby, nebot' bydlí v u1.Zápská a jediná okna sm^^ující na jih mí^í do této ulice. Dále p^i ústním
jednání do protokolu paní Eliška Bart^šková uvedla, že novostavbou dojde ke ztrát ^ jakéhokoli
soukromí na pozemku p^íslušejícím k její stavb ^, nebo^ bude otev^en pohledu z oken nové stavby, a
tím bude znehodnocena kvalita jejího bydlení.
Stavební ú^ad námitky ú^astníka ^ízení Elišky Bart^škové a Elišky Turkové zamítl, nebot',
z p^edložených podklad^ zhodnotil umíst^ní stavby jako urbanisticky možné. Novostavba navazuje na
stávající zástavbu, kterou p ^esahuje o jedno ustupující podlaží, kterým je zvýrazn ^na nárožní poloha
domu. Stavba dodržuje odstupovou vzdálenost vzhledem k rodinnému domu paní Bart ^škové
stanovenou vyhl. ^ .26/1999 Sb.h1.m.Prahy. Rodinný d^m obsahuje ve 2.NP 4 obytné místnosti a do
u1.Zápská je orientována pouze ložnice, ostatní místnosti jsou orientovány na JV do u1.Všetatská.
Místnost v 1.NP orientovaná do u1.Zápská je kuchy ^ s menší podlahovou plochou než 12 m2, a proto
nem^že být považována za obytnou místnost. Tato místnost není jedinou místností bytu, obytné
místnosti jsou orientovány do u1.Všetatská na oslun^nou stranu. Byty budou proslun^ny dle požadavk^
^ SN 73 4301 i po realizaci novostavby.
S p^hlédnutím k výsledk^m územního ^ízení Ú^ad M^ Praha 18, odbor výstavby a územního
rozhodování rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové ^ásti.
Toto rozhodnutí platí ve smyslu § 93 stav.zák. dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci,
nepozbývá však platnosti, pokud byla v této lh ^t^ podána úplná žádost o stavební povolení.
Pou ^ení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí m ^že ú^astník ^ízení podat podle § 83 odst.l správního ^ádu odvolání,
ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními p^edpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ^ízení jež mu p^edcházelo, ve lh^t^ 15 dn^ ode dne jeho oznámení
ke Stavebnímu odboru Magistrátu h1.m.Prahy, podáním u ^in^ným u zdejšího stavebního ú^adu.
Odvolání se podává v po ^tu 5 stejnopis^. Nepodá-li ú^astník pot^ebný po^et stejnopis^, vyhotoví je na
jeho náklad ÚM^ Praha 18. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.l správního ^ádu
odkladný ú^inek. Odvolání jen proti od ^vodn^ní rozhodnutí
^^w je nep^ípustné.
'
^^ ^,
^ ^
d1
.^ "-..` .
t

`^f̀.`^ ^

k'"

`^>

-

.

it`l^
i4^+

.^

,
-

__...
.^^!

. ^, r. j I

y^y,

. ^.

^`) ^`

^ t^
`"

f

C
^

^^/,^!

Ing.Vá ^ Ry^l,
^
Z' dboru výstavby a územního rozhodování.

4

6

^ .j.: MC 18 197/2009/OVÚR/Kl

Správní poplatek vym ^^ený podle zákona ^. 634/2004 Sb., ve zn ^ní pozd^jších p^edpis^, pol. ^.18
ve výši 1000, -K^ byl zaplacen v pokladn ^ ú^adu dne 8. 6. 2009 pod ^íslem 20098000970.

Rozd^lovník:
A.

U^astníci ^ízení dle § 85 odst.l stavebního zákona.
František Šnobl, realitní a projek^ní kancelá^ PEGAS, Cukrovarská 815, 196 00 Praha 9^akovice
H1.m.Praha zastoupené - Útvarem rozvoje h1.m.Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2
B.

Pro informaci ú^astník^ ^ízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona - ve ^ejnou vyhláškou.
^
MC Praha 18 - ú ^ední deska - vyv^šením po dobu 15 dn^ .
M^ Praha ^akovice - ú^ední deska - 25.b^ezna 121/1, 196 00 Praha 9- ^akovice
- vyv^šením po dobu 15 dn^ a podání informace o vyv^šení.

C.

Dot^ené orgány státní správy:
MHMP, odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
MHMP, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
MHMP, odbor ochrany prost^edí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
MHMP, odbor kultury, památkové pé ^e a cest.ruchu, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
MHMP, odbor krizového ^ízení, Mariánské nám.2, 110 00 Praha 1
^R -Státní energetická inspekce, územ.inspektorát Praha, Legerova 49, 120 00 Praha 2
Hasi^ský záchranný sbor, Legerova 57, 121 00 Praha 2
Hygienická stanice h1.m.Prahy, M^šická 646, 190 00 Praha 9
Ú^ad M^ Praha 18, odbor dopravy a ŽP

D.

Na v^domí:
Útvar rozvoje h1.m.Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2- evidence ÚR ( situace ).
Spisy

