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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 165798/2014/OV.Doh,Suk,Váv  Praha, dne 4.12.2017 

Č.jedn.:     MCP8 184978/2017 Troja/p 1115/3 

Vyřizuje:   Ing. arch. Eva Vávrová 
 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 
 

 

SMO TROJA s.r.o., IČO 03662951, Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02  Otrokovice 2, 

kterou zastupuje společnost CONCEPT - TRB, s.r.o., IČO 65415671, Švejcarovo náměstí 5/2694, 

Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

(dále jen "žadatel") podal dne 8.12.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

"Bytový dům Troja" 

Praha 8, Troja, K Pazderkám 

 

na pozemcích parc. č. 1118/10, 1115/3, 1118/4, 1118/15, 1118/16, 1118/17, 1119/3, 1126/1, 1129/1, 

1321/22, 1666/5, 1667/2, 1741 vše v katastrálním území Troja.  

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (8.12.2014) bylo zahájeno 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 21.1.2015 pod č.j. MCP8 005488/2015 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno 

do 31.5.2015.  Dne 20.5.2015 podal žadatel žádost o prodloužení lhůty k doplnění do 31.8.2015. 

Doplnění žádosti bylo prodlouženo do 31.8.2015 usnesením pod č.j. MCP8 068886/2015. Dne 

20.8.2015 opět podal žadatel žádost o prodloužení lhůty pro doplnění, lhůta byla prodloužena 

do 31.10.2015 usnesením pod č.j. MCP8 113203/2015 ze dne 8.9.2015. Dne 30.10.2015 byla žádost 

doplněna o zcela nové řešení návrhu bytového domu (věžovité řešení bytového domu nahrazeno 

návrhem pyramidálního domu).  

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona 

a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území, a proto žadatele 

opět dne 18.4.2016 pod č.j. MCP8 048838/2016 vyzval k doplnění údajů. Dne 10.10.2016 byla 

stavebnímu úřadu oznámena změna stavebníka (žadatele), kterým se stala nově společnost 

SMO TROJA s.r.o. Žádost byla na základě výše uvedené výzvy doplněna dne 31.10.2016. 

Dokumentace byla opět upravena (povrchové parkoviště bylo zakomponováno do hmoty stavby a tím 

bylo přidáno 2. PP).  

I po tomto doplnění byla dokumentace stále neúplná, neboť skončila platnost rozhodnutí o připojení 

stavby na komunikaci K Pazderkám a koordinační situace neobsahovala vše potřebné, některé dotčené 

orgány se navíc vyjadřovaly k jinému, původnímu návrhu. Žadatel byl proto znovu vyzván 

pod č.j. MCP8 004455/2017 k doplnění výše uvedeného a řízení bylo usnesením přerušeno 

do 30.4.2017. Dne 26.4.2017 byla žádost doplněna. V doplnění nebyly doloženy všechny body 

poslední výzvy. Ve stanovené lhůtě nebylo ani požádáno o prodloužení lhůty k doplnění.  
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Stavební úřad proto územní řízení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu 

zastavil usnesením č.j. MCP8 081155/2017 ze dne 9.6.2017. Toto usnesení bylo doručováno pouze 

žadateli a jeho zástupci. Usnesení o zastavení řízení bylo zástupci žadatele doručeno dne 23.6.2017. 

Dne 7.7.2017 reagoval žadatel na zastavení řízení „blanketním“ odvoláním. Protože odvolání 

neobsahovalo všechny náležitosti, byl žadatel dne 26.7.2017 pod č.j. MCP8 101012/2017 vyzván 

k doplnění odvolání, a to ve lhůtě do 31.8.2017. Dne 28.8.2017 požádal žadatel o prodloužení lhůty 

k doplnění „blanketního“ odvolání, a to do 30.9.2017. Usnesením č.j. MCP8 118555/2017 ze dne 

5.9.2017 byla lhůta k doplnění prodloužena. Ve dnech 19.9.2017, 20.9.2017 a 27.9.2017 bylo odvolání 

doplněno, zároveň bylo navrhnuto zrušení usnesení o zastavení řízení. 

Stavební úřad po prostudování doplněného odvolání dospěl k závěru, že podané odvolání 

je oprávněné, zrušení napadeného rozhodnutí je důvodné a postupem podle § 87 správního řádu 

nemůže vzniknout nikomu z účastníků újma, neboť předmětné usnesení bylo doručováno pouze 

žadateli, který je jediným účastníkem správního řízení. Dne 23.10.2017 vydáno rozhodnutí 

č.j. MCP8 149178/2017, týkající se zrušení napadeného usnesení o zastavení řízení. Dne 30.10.2017 

bylo stavebnímu úřadu doručeno prohlášení o vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí 

č.j. MCP8 149178/2017 a oznamuje se zahájení řízení. 

 

Popis záměru: 

Předmětem záměru je novostavba bytového domu na pozemcích parc.č. 1118/17 a 1118/15 vše 

v k.ú. Troja o kapacitě 66 bytových jednotek do velikosti 100 m2. Bytový dům bude obsahovat 

2 podzemní podlaží a 7 pyramidálně ustupujících nadzemních podlaží s terasami. Terasy bytového 

domu budou orientované severním a západním směrem, směrem ke komunikaci bude mít bytový dům 

7 plnohodnotných nadzemních podlaží. Max. výška bytového domu bude +24,0 m nad úrovní podlahy 

přízemí ±0,000.  Zastavěná plocha bytového domu bude 1 727 m2 (podnož v přízemí). V podzemních 

podlažích bude situováno 68 parkovací stání a technické zázemí domu. Příjezd k hromadným garážím 

bude řešen z komunikace K Pazderkám. Navrhovaný bytový dům bude napojen na sítě technické 

infrastruktury přípojkou kanalizace a přípojkou vody z pozemku parc.č. 1741 v k.ú. Troja 

(komunikace K Parzderkám), elektropřípojkou z pozemku parc.č. 1666/5 v k.ú. Troja a přípojkou 

slaboproudu z pozemku parc.č. 1129/1 v k.ú. Troja (komunikace Glovackého). Objekt bude rovněž 

napojen na páteřní horkovod při komunikaci K Pazderkám. Trasa stávajícího páteřního horkovodu 

bude zaintegrována do podlahy 1.PP navrhovaného bytového domu a bude procházet v rámci stavby 

betonovým kanálem. K likvidaci dešťových vod z navrhovaného záměru bude sloužit retenční nádrž 

(umístěna v navrhovaném objektu), vsakovací zařízení o ploše 160 m2 na pozemku parc.č. 1118/15 

v k.ú. Troja a bezpečnostní přepad do veřejné kanalizace. 

 

 

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") oznamuje podle 

§ 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou 

nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, 

úřední dny pondělí 8 - 12, 13 - 18 hodin, středa 8 - 12, 13 - 18 hodin v kanc. č. 238 u Ing. arch. Evy 

Vávrové). 
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Poučení: 

Spolky (dříve občanská sdružení) jsou dle ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve změně pozdějších předpisů tímto informovány o zahajovaném správním řízení. 

Spolek je oprávněn účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode 

dne, kdy mu bylo zahájení řízení oznámeno. Dnem sdělení oznámení o zahájení řízení se rozumí den 

doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního 

orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků 

řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při 

kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže 

dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a 

námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 

regulačního plánu, se nepřihlíží.  

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka 

řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 

účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti 

projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem 

řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 

50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 

odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na 

svůj pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník 

nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem 

totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum 

narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná 

i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
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Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může 

za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Kryštof 

vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 
  

 

 

 

Toto oznámení musí být pro účastníky vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 8. 

 

Vyvěšeno dne: ………………………………….  Sejmuto dne: …………………………………. 

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

 

 

Doručí se: 

o účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – vlastníkům sousedních 

pozemků a staveb na nich a těm, co mají věcná či jiná práva k těmto pozemkům či stavbám 

(doručuje se postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu): 

- vlastníkovi pozemku parc.č. 1124/3 v k.ú. Troja a objektu č.p. 555 na tomto pozemku 

- vlastníkovi pozemku parc.č. 1124/1 v k.ú. Troja  

- vlastníkovi pozemku parc.č. 1118/3 v k.ú. Troja a objektu č.p. 553 na tomto pozemku 

- vlastníkovi pozemku parc.č. 1118/2 v k.ú. Troja a objektu č.p. 554 na tomto pozemku 

- vlastníkovi pozemku parc.č. 1118/14 v k.ú. Troja  

- vlastníkovi pozemku parc.č. 1164/3 v k.ú. Troja a objektu č.p. 556 na tomto pozemku 

 

o účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona – osobám, o kterých tak 

stanoví zvláštní právní předpis 

 

veřejnou vyhláškou na úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění 

po dobu 15 dnů) 

 

 

Poplatek (elektronicky): Složenka na zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích - položka 17 odst. 1 písm. b): stavba pro bydlení s více než 3 byty 5000 Kč, 

písm. e): připojení na technickou infrastrukturu 1000 Kč, písm. g): stavba vodního díla 3000 Kč. 

Celkem tedy 9000 Kč. 
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Obdrží: 

Doporučeně do vlastních rukou: 

1. CONCEPT - TRB, s.r.o., IDDS: fgxwfwd 

 

Doporučeně do vlastních rukou: 

2. Obec Hlavní město Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 

3. Městská část Praha 8, zastoupená  - OKS OA, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, 180 00  Praha 8 

 

Doporučeně do vlastních rukou: 

4. Hlavní město Praha zastoupené MHMP odbor hospodaření s majetkem, IDDS: 48ia97h 

5. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

6. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

7. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 

8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

9. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

10. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq 

11. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

12. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 

13. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

14. Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk 

15. TRADE CENTRE PRAHA a.s., IDDS: vajgqj2 

16. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

17. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt 

18. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Svodná komise, IDDS: fhidrk6 

19. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 

  

Doporučeně: 

20. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i 

21. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

23. Magistrát hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h 

 odbor kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu 

 odbor ochrany prostředí  

 odbor dopravních agend  

 odbor památkové péče  

 odbor územního rozvoje  

24. ÚMČ Praha 8, odbor územ. rozv. a výstavby, vodoprávní úřad, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8 

25. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

26. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

27. Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 

28. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IDDS: rkiai5y 

 

Obyčejně: 

29. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu 

 

Co: spis, evidence, referent 

Za správnost vyhotovení odpovídá Ing. arch. Eva Vávrová.  
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