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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

-   odbor územního rozvoje a výstavby   - 
Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 082629/2008/OV.Pet,Váv  Praha, dne 18.1.2017 
Č.jedn.:     MCP8 003646/2017 Troja/p 1284 
Vyřizuje:   Ing. arch. Eva Vávrová 

 

 

USNESENÍ 
 

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 
odst.1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut 
hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") 

p ř e r u š u j e 

podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád") řízení zahájené podáním žádosti dne 1.7.2008 ve věci: 

Bytový dům "Troja Horizons" 
Praha, Bohnice, K Pazderkám 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1284, 1285/1, 1285/4, 1285/7, 1285/11, 1285/21, 1285/26, 
1285/30, 1285/37, 1285/38, 1285/39, 1285/40, 1285/41, 1324/29, 1729, 1741, 1742 vše v katastrálním 
území Troja, které podala společnost 

Prague Construction a.s., IČO 27615600, Masarykovo nábřeží 28/235, 110 00  Praha 1, 
kterou zastupuje Ing. Robert Tichý, nar. 27.2.1964, Vinohradská 160/1365, 130 00  Praha 3 

(dále jen ”žadatel”). 

 

Popis záměru, jehož se řízení týká: 

Navrhovaná novostavba bytového domu „Troja Horizons“ je navržena na okraji zastavitelného území, 
na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, v blízkosti křižovatky ulic K Pazderkám a Lodžská. 
Navrhovaná stavba bude dopravně napojena z komunikace K Pazderkám, nově navrhovanou účelovou 
komunikací. Navrhovaný bytový dům o 100 bytových jednotkách bude jedenáctipodlažní 
stavbou se třemi podzemními podlažími, ve kterých je umístěn parking, technologie domu 
a jeho základní vybavenost. Max. výška atiky objektu bude + 34,15 m (vztaženo k úrovni podlahy 
1. NP = ±0,000 = 273,90 Bpv). Zastavěná plocha navrhovaného objektu bytového bude činit 754 m2. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Prague Construction a.s., IČ 27615600, Masarykovo nábřeží 28/235, 110 00  Praha 1-Nové Město 
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Odůvodnění: 

Dnem oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí odboru stavebního Magistrátu hl.m. Prahy 
sp.zn. S MHMP 552795/2011/OST/Li/Cř ze dne 16.1.2012, které nabylo právní moci dne 27.1.2012, 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí ÚMČ Praha 8, odbor výstavby č.j. MCP8 009942/2011 ze dne 16.3.2011 
a věc byla vrácena k novému projednání, bylo zahájeno nové územní řízení. Stavební úřad zjistil, že 
předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný 
podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto dne 10.10.2012 
pod spis.zn. MCP8 082629/2008/OV.La,Hán, č.j. MCP8 054914/2012 vyzván k doplnění žádosti 
a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení. Doplnění žádosti bylo dne 27.5.2013 podáno 
na podatelnu. Po prostudování spisu byly opět shledány nedostatky žádosti, a proto byl žadatel dne 
19.5.2014 pod č.j. MCP8 070899/2014 znovu vyzván k doplnění. Žádost byla doplněna do podatelny 
ÚMČ Praha 8 dne 7.11.2014. Následně bylo doplnění ještě telefonicky a osobně doplněno a upřesněno.  
Stavební úřad oznámil opatřením č.j. MCP8 052582/2015 ze dne 29.4.2015 zahájení územního řízení 
známým účastníkům a dotčeným orgánům a podle § 87 Stavebního zákona stanovil stavební úřad termín 
konání veřejného ústního jednání na 20.8.2015 v 9,00 hodin. Na základě nových skutečností vydal 
stavební úřad dne 17.6. 2015 pod č.j. MCP8 081130/2015 sdělení o zrušení ústního jednání a žadatel byl 
dne 7.7.2015 pod č.j. MCP8 088827/2015 vyzván k doplnění žádosti; řízení bylo přerušeno 
do 31.10.2015. Dne 26.8.2015 byla žádost doplněna. Stavební úřad shledal doplnění žádosti ze dne 
26.8.2015 jako nedostatečné a o této skutečnosti žadatele informoval žadatele běžným dopisem ze dne 
23.9.2015 pod č.j. MCP8 115210/2015. Dne 16.10.2015 požádal žadatel o prodloužení lhůty pro doplnění 
žádosti do 30.3.2016. Dne 21.10.2015 byla lhůta pro doplnění usnesením č.j. MCP8 137963/2015 
prodloužena. Dne 22.10.2015 podal žadatel námitku systémové podjatosti vůči všem pracovníkům 
ÚMČ Praha 8, včetně starosty a tajemníka. Dne 2.11.2015 sdělil stavební úřad informaci o prodloužení 
lhůty k doplnění žádosti (do požadovaného dne 30.3.2016) veřejnou vyhláškou 
pod č.j. MCP8 143750/2015. Dne 11.12.2015 obdržel stavební úřad od MHMP odboru stavebního řádu 
žádost (evidovanou pod č.j. MHMP 2110414/2015 ze dne 10.12.2015) o zaslání veškerého spisového 
materiálu k dané věci. Dne 11.1.2016 pod č.j. MCP8 003769/2016 byl na MHMP odbor stavebního řádu 
předán spisový materiál, týkající se řešené problematiky. Dne 3.2.2016 (pod spis.zn. S-MHMP 
2041264/2015/STR a č.j. MHMP 182445/2016) vydal MHMP odbor stavebního řádu usnesení, kterým 
zamítl námitku žadatele, týkající se podjatosti starosty městské části Praha 8 Romana Petruse. Unesení 
o zamítnutí námitky z podjatosti bylo doručeno stavebnímu úřadu dne 11.2.2016. Dne 8.3.2016 obdržel 
stavební úřad od MHMP odboru stavebního řádu informaci, že žadatel se proti usnesení (zamítnutí 
námitky z podjatosti) odvolal. Dne 8.3.2016 stavební úřad obdržel z MHMP odboru stavebního řádu 
žádost o opětovné zaslání spisu. Dne 9.5.2016 pod č.j. MCP8 062665/2016 byl spisový materiál opětovně 
předán na MHMP. Mezitím, dne 29.3.2016, žadatel dle požadavků stavebního úřadu žádost doplnil.  

Dne 22.6.2016 vydal stavební úřad usnesení pod spis.zn. MCP8 061836/2016/OV.Kry 
a č.j. MCP8 061984/2016 o tom, že zaměstnanci ÚMČ Praha 8 odboru územního rozvoje a výstavby 
nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování ve věci Bytový dům "Troja Horizons", proti čemuž 
se žadatel odvolal. Dne 13.7.2016 pod spis. zn. MCP8 061836/2016/OV.Kry a č.j. MCP8 092197/2016  
předložil stavební úřad na MHMP odbor stavebního řádu potřebný spisový materiál, týkající se odvolání 
proti usnesení ze dne 22.6.2016.  Dne 8.8.2016 byl stavební úřad informován o rozhodnutí Ministerstva 
pro místní rozvoj  (pod č.j. MMR-25960/2016-83/1773 ze dne 8.8.2016), které potvrdilo rozhodnutí 
MHMP odboru stavebního řádu ze dne 3.2.2016 (spis.zn. S MHMP 2041264/2015/STR 
a č.j. MHMP 182445/2016). Dne 8.8.2016 obdržel stavební úřad od žadatele „Urgenci ve věci dalšího 
postupu v probíhajícím územním řízení“. Dne 10.8.2016 pod č.j. MHMP 1377030/2016, sp.zn. S-MHMP 
1251908/2016/STR/Li bylo odvolacím orgánem, MHMP odborem stavebního řádu, zamítnuto odvolání 
a potvrzeno usnesení č.j. MCP8 061984/2016 ze dne 22.6.2016.  

Dne 12.8.2016 oznámil stavební úřad opatřením č.j. MCP8 103910/2016 zahájení územního řízení s tím, 
že nařídil k projednání návrhu veřejné ústní jednání na den 6.10.2016. O průběhu veřejného ústní jednání 
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ve výše uvedeném termínu byl sepsán protokol pod č.j. MCP8 127869/2016. V rámci řízení před konáním 
veřejného ústního jednání a při veřejném ústním jednání obdržel stavební úřad řadu námitek. 

Rovněž dne 16.12.2016 obdržel stavební úřad od TSK hl. m. Prahy dopis, ve kterém je informován 
o podané žádosti o obnovu řízení týkající se rozhodnutí o povolení připojení novostavby „Bytový dům 
Troja Horizons“, které vydal pod č.j. MCP8 077395/2015 dne 8.7.2015 odbor dopravy ÚMČ Prahy 8, 
na komunikaci K Pazderkám. Rozhodnutí o připojení na komunikaci je jedním ze základních podkladů 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (jeden z předpokladů posouzení souladu stavby s ustanovením 
§ 90 stavebního zákona). V žádosti o obnovu řízení je napadáno zejména to, že novostavba má dopravní 
připojení v místech stavebně připravené zastávky MHD, která se má stát součástí nového dopravního 
řešení dotčeného území, a dále je poukazováno na ohrožení bezpečnosti silničního provozu, což 
ve svém důsledku znemožňuje stavebnímu úřadu bez konečného rozhodnutí silničního správního úřadu 
posoudit soulad stavby právě s § 90 písm. d) stavebního zákona. Stavební úřad proto v souladu 
se zásadou předběžné opatrnosti a prevence případných škod způsobených nesprávným úředním 
postupem přistoupil k přerušení řízení.  

Pro vydání legitimního rozhodnutí je nutné předně vyřešit problematiku připojení na komunikaci.  

Jelikož o předběžné otázce (obnově řízení o připojení na komunikaci) nepřísluší správnímu orgánu 
(stavebnímu úřadu) rozhodnout, ani o ní nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, rozhodl správní orgán 
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku 
uvedených. Stavební úřad bude v předmětném řízení pokračovat poté, co bude vyřešena otázka připojení 
záměru na komunikaci K Pazderkám. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu 
Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání 
nemá odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
                     otisk úředního razítka 
 
 
 

                      Ing. Pavel Kryštof 
                   vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 

  
 
 
Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 8. 
 
Vyvěšeno dne: ………………………………….  Sejmuto dne: …………………………………. 

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

Doručí se: 
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Účastníci řízení – doručuje se veřejnou vyhláškou na: 
úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů) 

 
Obdrží: 
Doporučeně do vlastních rukou: 
1. Ing. Robert Tichý, SPGroup a.s., Janáčkovo nábřeží 13, 150 00  Praha 5 
 
Doporučeně do vlastních rukou: 
2. Obec Hlavní město Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 
3. Městská část Praha 8, Odbor kancelář starosty, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, 180 00  Praha 8 
 
Doporučeně: 
4. MHMP, odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h 
5. MHMP, odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h 
6. MHMP, odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h 
7. MHMP, odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h 
8. MHMP odbor "Kancelář ředitele Magistrátu", oddělení krizového managementu, IDDS: 48ia97h 
9. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 
10. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí a speciálních projektů, Zenklova č.p. 1/35, 180 48  Praha 8  
11. ÚMČ Praha 8, odbor územ. rozvoje a výstavby, vodopráv. úřad, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8 
12. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 
13. Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 
14. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i 
15. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IDDS: rkiai5y 
  
Obyčejně: 
16. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu 
 
Co: spis, evidence, referent, OKT-zde 
Za správnost vyhotovení odpovídá Ing. arch. Eva Vávrová. 
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