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
Č.jedn.: MCP8 076255/2021
Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Praha, dne 16.7.2021
Troja/p 1284

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
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") v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 1.7.2008 podala společnost
Prague Construction a.s., IČO 27615600, Na Struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1,
kterou zastupuje společnost URBIA, s.r.o., IČO 49687514, Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
rozhodnutí o umístění stavby
Bytový dům "Troja Horizons"
Praha, Bohnice, K Pazderkám
(dále jen "stavba"). Na pozemcích parc. č. 1284 (ostatní plocha), parc. č. 1285/1 (ostatní plocha),
parc. č. 1285/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1285/11 (ostatní plocha), parc. č. 1285/21 (ostatní
plocha), parc. č. 1285/26 (ostatní plocha), parc. č. 1285/30 (ostatní plocha), parc. č. 1285/37 (ostatní
plocha), parc. č. 1285/38 (ostatní plocha), parc. č. 1285/39 (ostatní plocha), parc. č. 1285/40 (ostatní
plocha), parc. č. 1285/41 (ostatní plocha), parc. č. 1324/29 (ostatní plocha), parc. č. 1729 (ostatní plocha),
parc. č. 1741 (ostatní plocha), parc. č. 1742 (ostatní plocha) v katastrálním území Troja se umisťuje
stavba bytového domu (pozemek parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, do pozemků parc.č. 1285/30, 1285/38,
1285/1, 1285/37 v k.ú. Troja bude zasahovat požárně nebezpečný prostor objektu), přípojky sítí
technického vybavení (pozemky parc.č. 1285/38, 1285/1, 1285/7, 1742, 1729, 1285/26, 1285/37,
1324/29, 1285/39, 1285/21, 1285/40, 1285/41, 1285/11, 1741, 1284 v k.ú. Troja), prodloužení
vodovodního řadu (pozemky parc.č. 1285/21, 1324/29 v k.ú. Troja), dešťová kanalizace a vsakovací
šachty (pozemky parc.č. 1285/38, 1285/40 v k.ú. Troja), dopravní připojení – komunikace, chodníky
a zpevněné plochy, opěrné zídky, vjezdy (pozemky parc.č. 1741, 1285/40, 1285/38 v k.ú. Troja),
parkovací stání (pozemek parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja), zařízení staveniště (pozemek parc.č. 1285/38
v k.ú. Troja).
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Stavba obsahuje:
- bytový dům sestávající ze dvou sekcí spojených komunikačním krčkem – 3 podzemní podlaží (dále jen
„PP“) a 11 nadzemních podlaží (dále jen „NP“), přízemí objektu bude sloužit komerčním účelům
(max. 275 m2), od 2. NP budou umístěny byty (max. 94 bytů). Poslední 3 podlaží budou půdorysně
ustupovat, pohledově se uplatní ustoupení pouze posledního podlaží. V podzemních podlažích budou
umístěna parkovací stání, technologie a zázemí objektu.
- dopravní napojení – příjezdová komunikace šířky min. 6,0 m bude napojena na komunikaci
K Pazderkám (pozemek parc.č. 1741 v k.ú. Troja). Komunikace bude umístěna na pozemcích
parc.č. 1285/38 a 1285/40 v k.ú. Troja. Jedná se o obousměrnou komunikaci s výjezdem pouze vpravo.
Na příjezdovou komunikaci bude u jihozápadního nároží, u západní strany objektu, navazovat rampa
do podzemních garáží. Rampa bude sklonu 17 % a šířky min. 4,0 m, bude provedena v protiskluzové
úpravě a vybavena vyhříváním pro zajištění sjízdnosti v zimním období. V podzemních podlažích
(3 PP) bude umístěno celkem 75 parkovacích stání, v jižní části 1. PP objektu budou umístěna
parkovací stání pro vozidla na LPG. Stání pro návštěvníky budou umístěna na venkovním parkovišti,
a to v počtu 23 stání, tato stání budou délky 4,5 m s převisem 0,5 m. Stání pro vozidla doprovázející
dítě v kočárku bude umístěno na venkovním parkovišti, stání pro osoby se sníženou schopnosti budou
v počtu 2 stání na povrchu a 6 stání v garážích (celkově bude objekt obsahovat max. 98 stání = stání
uvnitř i vně objektu celkem). Příchod pro pěší bude umožněn ze stávajícího chodníku na pozemku
parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja přes přístupová schodiště a rampu. Schodiště navazující na stávající
chodník bude opatřeno zdvihací plošinou.
- odvod vody z komunikací – odvodnění je řešeno pomocí vsakovacích šachet a odvodňovacích
kanálků, vody jsou následně vsakovány a bezpečnostní přepad odveden dešťovou kanalizační
přípojkou do jednotné kanalizace.
- opěrné stěny – navrhované výškové poměry v prostoru parkoviště a v okolí venkovních komunikací
budou řešeny svahováním a pomocí opěrných zídek. Zídky budou železobetonové, zakládaní
do stávajícího terénu. Opěrná zeď č. 1 bude umístěna na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, poblíž
oblouku pozemku parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja, zídka délky 13,4 m bude max. výšky 1,8 m a tloušťky
max. 0,5 m. Opěrná zeď č. 2 bude umístěna na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, při severní straně
vjezdové rampy, u západní strany objektu, zídka délky 5,3 m bude výšky max. 2,0 m a tloušťky
max. 0,5 m. Opěrná zeď č. 3 bude umístěna na pozemcích parc.č. 1285/38 a 1285/40 v k.ú. Troja,
při východní straně příjezdové komunikace a podél jižní strany vjezdové rampy, zídka délky 27,6 m
bude výšky max. 2,8 m a tloušťky max. 0,5 m. Opěrná zeď č. 4 bude umístěna na pozemku
parc.č. 1285/40 v k.ú. Troja, při západní straně příjezdové komunikace, zídka délky 21,7 m bude výšky
max. 3,1 m a tloušťky max. 0,5 m. Opěrná zeď č. 5 bude umístěna na pozemku parc.č. 1285/38
v k.ú. Troja, při západní straně parkovacích stání, zídka délky 11,2 m bude výšky max. 1,8 m
a tloušťky max. 0,5 m. Opěrná zeď č. 6 bude umístěna na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja,
při severní straně parkovacích stání, bude navazovat na severní stranu objektu, zídka délky 7,5 m bude
výšky max. 1,0 m a tloušťky max. 0,5 m.
- splašková kanalizační přípojka – KT DN 200 délky cca 8,5 m bude napojena kolmo na stávající stoku
– Bohnický sběrač VP1 2000 ZCI (veden v oblouku po pozemcích parc.č. 1285/1 a 1285/37
v k.ú. Troja). Napojení bude provedeno do stávající kanalizační vložky na pozemku parc.č. 1285/37
v k.ú. Troja. Z místa napojení bude přípojka vedena kolmo k jihovýchodnímu nároží objektu, kde bude
v revizní šachtě ukončena. Od šachty budou vedeny vnitřní rozvody.
- vodovodní přípojka – přípojka TLT DN 80 délky cca 19,9 m bude napojena na prodlužovaný
vodovodní řad (zhruba v oblouku severní hranice pozemku parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja).
- prodloužení vodovodního řadu – řad DN 150 (litina) bude napojen na stávající vodovodní řad v ulici
Pomořanská (pozemek parc.č. 1324/29 v k.ú. Troja). Od místa napojení bude řad veden po pozemku
parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja, jehož tvar bude trasa kopírovat, a bude ukončen zhruba v polovině
oblouku severní hranice tohoto pozemku podzemním hydrantem DN 80, 2 m za navrženou vodovodní
přípojkou. Vodovodní řad bude délky cca 56,5 m.
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- přípojka NN – objekt bude připojen z nové přípojkové skříně SS102 zasmyčkované mezi TS 3141
(pozemek parc.č. 1285/7 v k.ú. Troja) a stávající síť RIS č. 34/N57 (pozemek parc.č. 1284
v k.ú. Troja) kabelem AYKY 3 x 240 + 120 mm2. Trasa bude vedena po pozemcích parc.č. 1285/39,
1285/21, 1285/11, 1741, 1729, 1284, 1285/38 v k.ú. Troja. Zároveň bude provedena
přeložka napájecího kabelu pro ZBVO ZM 1095 západní straně ulice Lodžská novým kabelem
AYKY-OT 3 x 240 + 120 mm2 ukončená přípojkovou skříní SS 102-OT.
- přípojka teplovodu – objekt bude napojen na regulovanou topnou vodu pro potřeby vytápění a ohřev
UV ze stávajícího dálkového teplovodu 2xDN 100 na pozemku parc.č. 1285/26 v k.ú. Troja. Přípojka
bude provedena z předizolovaného potrubí 2xDN 50 délky cca 216,5 m. Trasa bude vedena od místa
napojení východním směrem po pozemku parc.č. 1285/26 v k.ú. Troja, dále jižním směrem
po pozemku parc.č. 1742 v k.ú. Troja, kde zabočí západně po pozemku parc.č. 1285/1 v k.ú. Troja
k objektu na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, výměníková stanice bude umístěna v 1. PP
objektu. Podél přípojky bude uložena chránička pro optokabel a sdělovací kabel.
- přípojka slaboproudu – z kabelové komory KK 2491 bude vyveden kabel TCEPKPFLE.XN0,4 délky
cca 138 m směrem k severní a východní fasádě bytového domu, kde bude umístěn účastnický rozvaděč
UR. Kabel bude veden po pozemcích parc.č. 1324/29, 1285/39, 1285/38 v k.ú. Troja.
- vedení veřejného osvětlení – po severní hranici pozemků parc.č. 1285/38 a 1285/1 v k.ú. Troja je
veden kabel, který bude zrušen a zapínací místo VO č. 1095 bude přeloženo na pozemek parc.č. 1742
v k.ú. Troja ke stožáru VO č. 807981. Stávající kabely budou zkráceny na odpovídající vzdálenost,
pouze stožár č. 808073 bude přepojen do ZM 0754 novým kabelem CYKY 4J x 10 mm2, zároveň
s kabelem bude položen zemnící drát FeZn průměru 10 mm. Osvětlení parkoviště bude provedeno
v návaznosti na stávající veřejné osvětlení, tj. na obdobných typech stožárů.
- areálové osvětlení – parkoviště bude osvětleno areálovým osvětlením. Osvětlení bude napojeno
na umisťovaný objekt, z objektu budou vedeny tři větve. Jedna větev bude vedena podél opěrné stěny
příjezdové komunikace jižním směrem, kde poblíž napojení na komunikaci K Pazderkám bude
ukončena a bude zde umístěn sloup osvětlení. Podél severní opěrné stěny příjezdové komunikace bude
souběžně vedena další trasa, kde na konci této opěrné stěny bude umístěno svítidlo, od tohoto svítidla
se trasa vrátí zpět k fasádě objektu a souběžně se třetí trasou bude pokračovat severním směrem, kde
opět dojde k odbočení podél přístupového chodníku a schodiště pro pěší, kdy trasa bude vedena
až na konec tohoto chodníku a u parkovacích stání bude umístěno svítidlo. Třetí trasa bude pokračovat
podél celé západní fasády až k severní hranici pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, kde bude opět
umístěno svítidlo.
- dešťová kanalizace a vsakovací šachty – dešťové vody budou odváděny do vsakovacích šachet
z betonových prefabrikátů o vnitřním průměru 2,0 m (zahloubení v úrovni cca 265 m n.m.)
se štěrkovým obsypem. Vsakovací plocha dna bude 8,03 m2, retence pro přítok 8,14 m3. Na pozemcích
parc.č. 1285/38 a 1285/40 v k.ú. Troja bude umístěno 6 vsakovacích šachet pro odvedení vod
ze zpevněných ploch a 4 vsakovací šachty pro odvedení vod ze střechy objektu. Šachty budou
opatřeny bezpečnostním přepadem napojeným do přípojky dešťové kanalizace. Šachty pro odvedení
vod ze střechy objektu budou umístěny při hranici pozemků parc.č. 1285/38 a 1285/37 v k.ú. Troja,
odstup mezi šachtami bude 2,0 m, 6 šachet pro odvod vod ze zpevněných ploch bude umístěno
ve středu příjezdové komunikace a v komunikaci mezi parkovacími stáními. Přípojka bude provedena
z kameninového potrubí DN 200 ve spádu 5%, bude zaústěna do Bohnického sběrače (VP1 2000 ZCI)
napojením na stávající kanalizační vložku na pozemku parc.č. 1285/41 v k.ú. Troja.
- zařízení staveniště – bude umístěno na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, dočasný zábor pak bude
na pozemcích, kde bude umístěna technická a dopravní infrastruktura. Bude obsahovat buňkoviště
(mobilní kontejnery – kanceláře, šatny, hygienická zázemí), skladovací a manipulační plochy
a technologická zařízení. Zařízení staveniště bude oploceno do výšky min. 2,0 m, bude sloužit
pro umožnění realizace stavby a zajištění bezpečnosti staveništního provozu, oplocení bude plné,
v místě ohybu komunikace na pozemku parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja bude zřízena protihluková stěna
výšky min. 3,0 m. Dopravně bude zařízení staveniště napojeno na komunikaci K Pazderkám, v místě
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stavby bude zřízena staveništní zpevněná komunikace. Zařízení staveniště bude napojeno
na v předstihu vybudované přípojky přes podružná měření spotřeby. Stavby zařízení staveniště budou
stavbami dočasnými po dobu trvání stavby.
Prostorové řešení umisťované stavby:
Bytový dům bude mít 3 podzemní podlaží a 11 nadzemních podlaží, z toho poslední 3 podlaží budou
řešena jako ustoupená, pohledově se jako ustoupené uplatní pouze poslední podlaží. Garážová stání
budou přístupná po rampě ze západní strany objektu. Hmotově bude objekt rozdělen do dvou sekcí (jižní
a severní), které budou spojeny krčkem s komunikačním jádrem.
Max. půdorysné rozměry nadzemní části objektu budou 47,8 x 20,4 m, severní sekce bude posunuta
západním směrem vůči jižní sekci o 2,8 m. V 1. NP budou komerční jednotky, ve 2. NP až 11. NP budou
umístěny bytové jednotky. Podzemní podlaží bude sloužit pro parkování, technologii domu a jeho
základní vybavenost. Max. výška 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 (průmět půdorysné
stopy přízemí). V objektu bude umístěno max. 94 bytových jednotek.
Umístění stavby:
Stavba nazvaná „Bytový dům Troja Horizons“, Praha 8 - Troja (dále jen "stavba") bude umístěna podle
dále uvedených podmínek na pozemcích parc.č. 1285/1, 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, 1284 v katastrálním území
Troja mezi komunikace K Pazderkám a U Polikliniky v Praze 8, jak je zakresleno v ověřené grafické
příloze (výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:1000 se zakreslením stavebního
pozemku, umisťované stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí; doplňující situační výkres v měřítku
1:250 a výkresy pohledů), kterou po nabytí právní moci územního rozhodnutí obdrží žadatel v souladu
s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona.
Vymezení území dotčeného vlivem stavby:
Širší území je na jihu vymezeno ulicí K Pazderkám, na východě ulicí Lodžská a na severu ulicí
U Polikliniky. Na západní straně uvažovaného záměru se nachází bytové domy (okraj sídliště). Celý
pozemek se nachází na hraně Trojského vrchu, pozemek je lichoběžníkového tvaru blížícího
se obdélníku. Pozemek je téměř rovinný, v mírném sklonu k jihu a k západu.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků územního řízení,
neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být umístěním stavby
dotčeny, následovně: pozemky parc.č. 1285/9, 1285/31, 1285/8 (č.p. 484), 1285/5 (č.p. 483), 1285/6
(č.p. 482), 1285/18, 1285/19, 1285/17, 1285/20, 1285/4, 1285/29, 1285/28, 1310/31, 1310/10 (č.p. 487),
1729 v k.ú. Troja.
Stanoví podmínky pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby:
1. Bytový dům bude umístěn na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, mezi stávající polikliniku
Mazurská, bytové domy sídliště a komunikaci K Pazderkám. Objekt bude mít 3 PP, 11 NP, z toho
poslední 3 podlaží budou půdorysně ustoupena, pohledově se však uplatní ustoupení pouze posledního
podlaží.
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2. Objekt bude mít v podzemních podlažích max. půdorysné rozměry 20,1 x 47,5 m (resp. celkový
rozměr včetně rampy bude 31,8 x 47,5 m), severní a jižní část bude vůči sobě vzájemně posunuta
o 2,8 m. Při severozápadním a jihovýchodním nároží bude v 1. PP umístěn anglický dvorek
max. předsazení 2,6 m. Nadzemní část bude mít max. půdorysné rozměry 20,4 x 47,8 m (včetně
zateplení), severní a jižní část bude posunuta o max. 2,8 m (severní část západním směrem). V 1. NP
bude při jižní a východní straně jižní části a při severní a západní straně severní části vytvořen
ve hmotě objektu přístupový chodník do jednotlivých částí komerce, uprostřed objektu bude
komunikační prostor spojující jednotlivé části. Ve 2. NP až 4. NP budou na západní, jižní a východní
fasádě balkony o max. vyložení 2,6 m, byty v 5. NP až 7. NP budou disponovat lodžiemi. Jižní část
9. NP bude ustoupená a v této části budou vytvořeny terasy, před kterými bude předsazena celá
průběžná fasáda objektu, v 10. NP budou terasy v obou částech, průběžná fasáda bude pokračovat
i v tomto podlaží, poslední, 11. NP bude celkově ustoupené s terasami a předsazená fasáda bude
v úrovni tohoto podlaží tvořit vzdušný plášť objektu.
3. V podzemních podlažích budou umístěny garáže, technologie domu a jeho základní vybavenost,
v 1. NP budou umístěny komerční prostory s obchodní plochou max. 275 m2. V ostatních podlažích
budou umístěny bytové jednotky. Zastavěná plocha navrhovaného bytového domu bude činit
max. 754 m2 (průmět půdorysné stopy přízemí).
4. U objektů budou respektovány tyto odstupové vzdálenosti:
a) severní fasáda objektu bude umístěna ve vzdálenosti min. 0,9 m od společné hranice pozemků
parc.č. 1285/38 a 1285/30 v k.ú. Troja,
b) zároveň bude severní fasáda umístěna ve vzdálenosti 41,0 m od jižní fasády objektu polikliniky
na pozemku parc.č. 1285/8 v k.ú. Troja,
c) severní polovina východní fasády objektu bude umístěna ve vzdálenosti min. 6,8 m od společné
hranice pozemků parc.č. 1285/38 a 1285/1 v k.ú. Troja, resp. předsazené konstrukce budou od této
hranice vzdáleny min. 4,0 m. Jižní polovina východní fasády bude od této hranice vzdálena min.
4,0 m,
d) jihovýchodní roh objektu bude umístěn ve vzdálenosti min. 0,5 m od společné hranice pozemků
parc.č. 1285/38 a 1285/37 v k.ú. Troja,
e) západní fasáda objektu bude umístěna ve vzdálenosti min. 44,0 m od východní fasády objektu
č.p. 482 na pozemku parc.č. 1285/6 v k.ú. Troja, resp. předsazené konstrukce budou od tohoto
objektu vzdáleny min. 42,6 m.
5. Výškové uspořádání objektu (nadmořské výšky v systému Balt po vyrovnání):
a) nejnižší úroveň podlahy 3. PP
cca – 8,45 m, tj. 265,45 m n.m.
b) úroveň podlahy 1. NP
± 0,000 m, tj. 273,90 m n.m.
c) úroveň atiky nad 10. NP
+ 31,10 m, tj. 305,00 m n.m.
d) úroveň atiky nad 11. NP (nejvyšší úroveň)
+ 34,15 m, tj. 308,05 m n.m.
6. Barevné a materiálové řešení objektů:
Navrhovaný objekt bude vytvářet spojovací článek mezi stávající osmipodlažní zástavbou
a výškovými domy na východní straně ulice Lodžská. Objemově je objekt upraven tak, aby svými
posunutými hmotami vycházel z principu sousedních bytových domů.
Pravidelný rastr okenních otvorů bude s narůstající výškou podlaží funkčně modifikován. V přízemí
vytvoří rastr otvorů loubí, v dalších vyšších podlažích to budou lodžie, ze kterých budou čnít
balkonové desky. Ve výšce, kde by balkony byly nepříjemné, zůstanou pouze lodžie a u podlaží těsně
pod ustupujícím patrem mizí i lodžie. Kolem ustupujících podlaží bude tvořit obvodová stěna s rastrem
otvorů lehkou zábranu proti povětrnosti, aniž by bránila výhledům a oslunění. Fasáda budovy bude
pojednána ve světlých tónech.
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7. Dopravní řešení:
a) příjezdová komunikace šířky 6,0 m bude napojena na komunikaci K Pazderkám (pozemek
parc.č. 1741 v k.ú. Troja). Komunikace bude umístěna na pozemcích parc.č. 1285/38 a 1285/40
v k.ú. Troja. Jedná se o obousměrnou komunikaci s výjezdem pouze vpravo.
b) na příjezdovou komunikaci bude u jihozápadního nároží, u západní strany objektu, navazovat
rampa do podzemních garáží. Rampa bude sklonu 17 % a šířky min. 4,0 m, bude provedena
v protiskluzové úpravě a vybavena vyhříváním pro zajištění sjízdnosti v zimním období.
c) v podzemních podlažích (3 PP) bude umístěno celkem 75 parkovacích stání, v jižní části 1. PP
objektu budou umístěna parkovací stání pro vozidla na LPG. Stání pro návštěvníky budou
umístěna na venkovním parkovišti, a to v počtu 23 stání, tato stání budou délky 4,5 m s převisem
0,5 m. Stání pro vozidla doprovázející dítě v kočárku bude umístěno na venkovním parkovišti,
stání pro osoby se sníženou schopnosti budou v počtu 2 stání na povrchu a 6 stání v garážích.
d) příchod pro pěší bude umožněn ze stávajícího chodníku na pozemku parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja
přes přístupová schodiště a rampu. Schodiště navazující na stávající chodník bude opatřeno
zdvihací plošinou.
e) odvod vody z komunikací – odvodnění je řešeno pomocí vsakovacích šachet a odvodňovacích
kanálků, vody jsou následně vsakovány a bezpečnostní přepad odveden dešťovou kanalizační
přípojkou do jednotné kanalizace.
f) příjezdová komunikace s areálovým parkovištěm bude účelovou komunikací s veřejným
přístupem v majetku investora, veškeré chodníky a jiné cesty pro pěší budou veřejně přístupovými
účelovými komunikacemi v majetku investora.
8.

Napojení na inženýrské sítě:
a) vodovodní přípojka DN 80 L délky cca 19,9 m bude napojena na prodlužovaný vodovodní řad
(zhruba v oblouku severní hranice pozemku parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja). Potrubí bude uloženo
do výkopu na dno pažené rýhy do pískového lože tl. 100 mm. Potrubí bude poté obsypáno pískem
v tl. 200 mm, po celé délce bude uložena výstražná fólie. Zásyp bude hutněn po vrstvách.
b) splašková kanalizační přípojka – KT DN 200 délky cca 8,5 m bude napojena kolmo na stávající
stoku – Bohnický sběrač VP1 2000 ZCI (veden v oblouku po pozemcích parc.č. 1285/1 a 1285/37
v k.ú. Troja). Napojení bude provedeno do stávající kanalizační vložky na pozemku
parc.č. 1285/37 v k.ú. Troja. Z místa napojení bude přípojka vedena kolmo k jihovýchodnímu
nároží objektu, kde bude v revizní šachtě ukončena. Od šachty budou vedeny vnitřní rozvody.
Přípojka bude ukládána do otevřeného výkopu na podkladní betonovou desku a obetonována
cca 100 mm nad temeno potrubí. Zásyp bude proveden po vrstvách zhutněnou zeminou.
c) dešťová kanalizace a vsakovací šachty – dešťové vody budou odváděny do vsakovacích šachet
z betonových prefabrikátů o vnitřním průměru 2,0 m (zahloubení v úrovni cca 265 m n.m.)
se štěrkovým obsypem. Vsakovací plocha dna bude 8,03 m2, retence pro přítok 8,14 m3.
Na pozemcích parc.č. 1285/38 a 1285/40 v k.ú. Troja bude umístěno 6 vsakovacích šachet
pro odvedení vod ze zpevněných ploch a 4 vsakovací šachty pro odvedení vod ze střechy objektu.
Šachty budou opatřeny bezpečnostním přepadem napojeným do přípojky dešťové kanalizace.
Šachty pro odvedení vod ze střechy objektu budou umístěny při hranici pozemků parc.č. 1285/38
a 1285/37 v k.ú. Troja, odstup mezi šachtami bude 2,0 m, 6 šachet pro odvod vod ze zpevněných
ploch bude umístěno ve středu příjezdové komunikace a v komunikaci mezi parkovacími stáními.
Přípojka bude provedena z kameninového potrubí DN 200 ve spádu 5%, bude zaústěna
do Bohnického sběrače (VP1 2000 ZCI) napojením na stávající kanalizační vložku na pozemku
parc.č. 1285/41 v k.ú. Troja.
d) teplovodní přípojka – objekt bude napojen na regulovanou topnou vodu pro potřeby vytápění
a ohřev UV ze stávajícího dálkového teplovodu 2xDN 100 na pozemku parc.č. 1285/26
v k.ú. Troja. Přípojka bude provedena z předizolovaného potrubí 2xDN 50 délky cca 216,5 m.
Trasa bude vedena od místa napojení východním směrem po pozemku parc.č. 1285/26
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v k.ú. Troja, dále jižním směrem po pozemku parc.č. 1742 v k.ú. Troja, kde zabočí západně
po pozemku parc.č. 1285/1 v k.ú. Troja k objektu na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja,
výměníková stanice bude umístěna v 1. PP objektu. Podél přípojky bude uložena chránička
pro optokabel a sdělovací kabel.
přípojka NN – objekt bude připojen z nové přípojkové skříně SS102 zasmyčkované mezi TS 3141
(pozemek parc.č. 1285/7 v k.ú. Troja) a stávající síť RIS č. 34/N57 (pozemek parc.č. 1284
v k.ú. Troja) kabelem AYKY 3 x 240 + 120 mm2. Trasa bude vedena po pozemcích
parc.č. 1285/39, 1285/21, 1285/11, 1741, 1729, 1284, 1285/38 v k.ú. Troja. Zároveň bude
provedena přeložka napájecího kabelu pro ZBVO ZM 1095 západní straně ulice Lodžská novým
kabelem AYKY-OT 3 x 240 + 120 mm2 ukončená přípojkovou skříní SS 102-OT.
telefonní přípojka – z kabelové komory KK 2491 bude vyveden kabel TCEPKPFLE.XN0,4 délky
cca 138 m směrem k severní a východní fasádě bytového domu, kde bude umístěn účastnický
rozvaděč UR. Kabel bude veden po pozemcích parc.č. 1324/29, 1285/39, 1285/38 v k.ú. Troja.
posun přípojného místa VO – po severní hranici pozemků parc.č. 1285/38 a 1285/1 v k.ú. Troja je
veden kabel, který bude zrušen a zapínací místo VO č. 1095 bude přeloženo na pozemek
parc.č. 1742 v k.ú. Troja ke stožáru VO č. 807981. Stávající kabely budou zkráceny
na odpovídající vzdálenost, pouze stožár č. 808073 bude přepojen do ZM 0754 novým kabelem
CYKY 4J x 10 mm2, zároveň s kabelem bude položen zemnící drát FeZn průměru 10 mm.
areálové osvětlení – parkoviště bude osvětleno areálovým osvětlením. Osvětlení bude napojeno
na umisťovaný objekt, z objektu budou vedeny tři větve. Jedna větev bude vedena podél opěrné
stěny příjezdové komunikace jižním směrem, kde poblíž napojení na komunikaci K Pazderkám
bude ukončena a bude zde umístěn sloup osvětlení. Podél severní opěrné stěny příjezdové
komunikace bude souběžně vedena další trasa, kde na konci této opěrné stěny bude umístěno
svítidlo, od tohoto svítidla se trasa vrátí zpět k fasádě objektu a souběžně se třetí trasou bude
pokračovat severním směrem, kde opět dojde k odbočení podél přístupového chodníku a schodiště
pro pěší, kdy trasa bude vedena až na konec tohoto chodníku a u parkovacích stání bude umístěno
svítidlo. Třetí trasa bude pokračovat podél celé západní fasády až k severní hranici pozemku
parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, kde bude opět místěno svítidlo.

Prodloužení vodovodního řadu – řad DN 150 (litina) bude napojen na stávající vodovodní řad v ulici
Pomořanská (pozemek parc.č. 1324/29 v k.ú. Troja). Od místa napojení bude řad veden po pozemku
parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja, jehož tvar bude trasa kopírovat, a bude ukončen zhruba v polovině
oblouku severní hranice tohoto pozemku podzemním hydrantem, který bude umístěn 2 m od napojení
vodovodní přípojky pro řešený objekt. Vodovodní řad bude délky cca 56,5 m. Napojení na stávající
řad bude provedeno pomocí litinových tvarovek, potrubí bude uloženo do výkopu do pískového lože
tl. 100 mm. Jednotlivé tvarovky bude obetonovány, poté bude proveden obsyp pískem v tl. vrstvy
200 mm a zhutněný zásyp.

10. Opěrné stěny:
Navrhované výškové poměry v prostoru parkoviště a v okolí venkovních komunikací budou řešeny
svahováním a pomocí opěrných zídek. Zídky budou železobetonové, zakládaní do stávajícího terénu.
a) opěrná zeď č. 1 bude umístěna na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, poblíž oblouku pozemku
parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja, zídka délky 13,4 m bude max. výšky 1,8 m a tloušťky max. 0,5 m.
b) opěrná zeď č. 2 bude umístěna na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, při severní straně
vjezdové rampy, u západní strany objektu, zídka délky 5,3 m bude výšky max. 2,0 m a tloušťky
max. 0,5 m.
c) opěrná zeď č. 3 bude umístěna na pozemcích parc.č. 1285/38 a 1285/40 v k.ú. Troja, při východní
straně příjezdové komunikace a podél jižní strany vjezdové rampy, zídka délky 27,6 m bude výšky
max. 2,8 m a tloušťky max. 0,5 m.
d) opěrná zeď č. 4 bude umístěna na pozemku parc.č. 1285/40 v k.ú. Troja, při západní straně
příjezdové komunikace, zídka délky 21,7 m bude výšky max. 3,1 m a tloušťky max. 0,5 m.
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e) opěrná zeď č. 5 bude umístěna na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, při západní straně
parkovacích stání, zídka délky 11,2 m bude výšky max. 1,8 m a tloušťky max. 0,5 m.
f) opěrná zeď č. 6 bude umístěna na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, při severní straně
parkovacích stání, bude navazovat na severní stranu objektu, zídka délky 7,5 m bude výšky
max. 1,0 m a tloušťky max. 0,5 m.
11. Nádoby na komunální odpad v počtu 5 ks budou umístěny na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja,
u západní fasády objektu, mezi parkovacím stáním č. 23 a přístupovým schodištěm.
12. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, dočasný zábor pak bude
na pozemcích, kde bude umístěna technická a dopravní infrastruktura. Bude obsahovat buňkoviště
(mobilní kontejnery – kanceláře, šatny, hygienická zázemí), skladovací a manipulační plochy
a technologická zařízení. Zařízení staveniště bude oploceno do výšky min. 2,0 m, bude sloužit
pro umožnění realizace stavby a zajištění bezpečnosti staveništního provozu, oplocení bude plné,
v místě ohybu komunikace na pozemku parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja bude zřízena protihluková stěna
výšky min. 3,0 m. Dopravně bude zařízení staveniště napojeno na komunikaci K Pazderkám, v místě
budoucí příjezdové komunikace bude zřízena staveništní zpevněná komunikace. Zařízení staveniště
bude napojeno na v předstihu vybudované přípojky přes podružná měření spotřeby. Stavby zařízení
staveniště budou stavbami dočasnými po dobu trvání stavby.
13. Garáže nebudou odvodněny do kanalizace a v prostorách nebudou prováděny bez odpovídajícího
zajištění žádné činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci podzemních vod závadnými látkami.
Znečištěné vody příp. vyveze odborná firma k likvidaci.
14. Při realizaci inženýrských sítí bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“, ČSN 75 6101 „Stokové
sítě a kanalizační přípojky“, ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
ČSN 75 5411 „Vodárenství, vodovodní přípojky“ a ČSN 75 5101 „Navrhování vodovodního
potrubí“.
15. V případě omezení provozu na místních komunikacích investor požádá minimálně 30 dní
před zahájením stavebních prací příslušný silniční správní úřad podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání
komunikací.
16. Přechod komunikace K Pazderkám bude realizován bezvýkopovou technologií bez omezení provozu
MHD. Stavba bude zkoordinována s připravovaným záměrem HMP na výstavbu lanové dráhy
Podbaba – Bohnice.
17. Po celou dobu provádění stavebních prací bude zajištěna údržba a čištění komunikací stavbou
dotčených.
18. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami
podle ust. § 39 vodního zákona.
19. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků
a znečištění povrchových a podzemních vod.
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20. Veškeré nově umístěné stavby a zařízení staveniště budou umístěny mimo ochranná pásma
stávajících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
21. Výkopy narušený chodník komunikace Lodžská (přípojka horkovodu) a komunikace Pomořanská
(přípojky IS) budou obnoveny v celé šíři a v celé délce jejich narušení s povrchem v litém asfaltu,
včetně případného vyrovnání obrub a doplnění chybějících.
22. Stavba bude koordinována s akcemi:
• č. 2010-1025-00135 Bohnice a Troja, optické rozšíření sítě, investor T – Mobile Czech Republic
a.s.
• č. 2012-1025-00196 Bohnice, optická síť, investor Planet A a.s.
• č. 2015-1025-02613 Bohnice – Troja, položení trubek HDPE – OMS PODA, investor PODA a.s.
• č. 2016-1025-02403 Krynická – Pomořanská, revitalizace náměstíčka, investor MČ Praha 8
• 2018-1025-02532 Mazurská – Hnězdenská – Lešenská a okolí, optický kabel, investor CETIN a.s.
23. Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací budou
dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů
a zásypů do rýh pro inženýrské sítě“ schválené usnesením RHMP č. 95 ze dne 31.1.2012 s účinností
od 1.2.2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností
od 1.2.2014.
24. Projektová dokumentace z hlediska ochrany elektronických komunikací bude:
a) obsahovat zákres stávajících podzemních vedení veřejné komunikační sítě, včetně přípojek
ke stavbám, v koordinačním výkresu včetně jejich okótování od stejných pevných bodů, od nichž
jsou okótovány ostatní sítě technické infrastruktury,
b) obsahovat návrh provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení veřejné
komunikační sítě ručně bez použití mechanizace,
c) návrh ochrany odkrytých kabelů před jejich poškozením,
d) zpracována tak, aby stávající nadloží nad kabely bylo zachováno,
e) zpracována tak, aby nad trasami stávajících komunikačních vedení veřejné komunikační sítě
nebyly zařízení, skládky apod., které by omezovaly přístup k podzemním elektronickým
komunikačním zařízením, ani parkoviště a přístřešky, a dále, že až do vzdálenosti min. 1,50 m
od krajního vedení nebyla navržena výsadba stromů a keřů,
f) zpracována tak, aby při souběhu a křížení elektronických komunikací s ostatními navrhovanými
nebo stávajícími inženýrskými sítěmi byly dodrženy požadavky ČSN 73 6005,
g) obsahovat návrh postupu výstavby zpracovaný tak, aby bylo zajištěno dodržení podmínek
stanovených jednotlivými provozovateli elektronických komunikačních zařízení.
25. Projektová dokumentace bude zpracována, případně provádění staveb nevyžadujících stavební
povolení či ohlášení bude prováděno tak, aby:
a) po celou dobu realizace byl zajištěn příjezd pohotovostních vozidel, přístup do všech objektů,
k uličním hydrantům, ovládacím armaturám inženýrských sítí a bezpečný průchod pro pěší
v dotčené oblasti po celou dobu prováděných prací včetně zachování provozu MHD,
b) obsahovala opatření na minimalizaci emisí prachu z výstavby (čištění komunikací a mechanizace,
zkrápění staveniště apod.),
c) obsahovala návrh dopravně inženýrských opatření po dobu realizace stavby a návrh definitivního
dopravního značení,
d) akustickou studii hodnotící hluk ze stacionárních zdrojů umístěných na objektu a hluk z obslužné
dopravy vůči nejbližší chráněné zástavbě,
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e) rozptylovou studii,
f) obsahovala podrobnou dokumentaci ZOV včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti
ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb, dále způsob ochrany tohoto prostoru před
nadlimitním hlukem,
g) v ní byly zohledněny plánované nové rasy tramvajových tratí v ulicích K Pazderkám a Lodžská,
h) bylo řešeno odstraňování odpadů, včetně odpadů ze stavební činnosti, v souladu s požadavky
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
i) podrobné zpracování řešení civilní ochrany, včetně grafické části, v rozsahu odpovídající
projednávané dokumentaci,
j) návrh stavby bude v souladu s ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.
k) veškeré výkopy budou po dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného typu
a zajištěny ochranným zábradlím,
l) návrh statického zabezpečení stavební jámy tak, aby nedošlo k ohrožení stability sousedních
staveb, návrh etapizace stavby,
m) detailní způsob založení objektu a podmínky pro provádění stavby.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Prague Construction a.s., IČO 27615600,
Technologie hlavního města Prahy a.s., CETIN a.s., České Radiokomunikace a.s., T-Mobile Czech
Republic, a.s., Vodafone Czech Republic, a.s., Ministerstvo vnitra – odbor správy majetku, Ministerstvo
obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Pražská
vodohospodářská společnost a.s., Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
PREdistribuce, a.s.
Rozhodnutí o námitkách účastníků:
V průběhu prosince 2008 se jako účastníci řízení přihlásili: Společenství vlastníků Pomořanská 482
a 483, Renata Zahradníková, Ing. Pavel Šindelář, Ing. Eva Šindelářová, Augustin Smejkal, Bohumíra
Smejkalová, Milan Cajthaml, Lidka Novotná, Šárka Cajthamlová, Jan Kozák, Renáta Kozáková, Marcela
Bydžovská, František Soukup, Štefana Soukupová, Eliška Peterková, Miroslav Malák, Lucie Maláková,
PhDr. Milena Horálková, Jan Sládek, Daniela Sládková, Václav Hálek, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena
Gillová, Ing. Jaroslav Podval, Ing. Zdislava Podvalová, Pavel Rašek, Zdenka Rašková, Vladimír Loukota,
Milena Loukotová, Vlasta Kopáčková, Žaneta Chmelinová, Jaroslav Tománek, Jana Tománková, Milada
Petřinová, Jarmila Vácová, Tomáš Kanaláš, Iva Kanalášová, Jiří Vomáčka, Jarmila Vomáčková, Eva
Kvasničáková, Mgr. Miloš Novotný, Mgr. Lidka Novotná, Mgr. Carla Tkadlečková, Pavel Sitný,
Ing. Věra Sitná, Raimund Lenner, Věra Kaslová, Petr Žák, Dagmar Šrůtová, Ing. Vladimír Horák,
MUDr. Alexandra Horáková, Věra Petrová, PhDr. Rudolf Kovář, Milada Kovářová, Miloslav Koťo,
Lucie Koťová, Dana Molnárová, Růžena Adamovská, Helena Volfíková, všichni bytem nebo sídlem
v ulici Pomořanská č.p. 483 a 482. V těchto žádostech vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich
uvádějí, že stavba zahustí nepřiměřeně danou lokalitu, dojde k úbytku rekreační zeleně, zvýší se vliv
zátěže na životní prostředí, stavba bude mít nepříznivý vliv na hodnoty bytů v okolí. Všechny tyto
důvody se shodují s námitkami uvedenými a vypořádanými níže.
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Námitky byly v průběhu řízení od roku 2008 do roku 2020 podány od následujících účastníků řízení:
-

18.11.2008 - MČ Praha 8, Zenklova 1/35, 18000 Praha 8

-

7.1. 2009 - Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje), Vyšehradská
2077/57, 12800 Praha 2
7.1.2009 - Vlasta Kopáčková, Vlasta Vodrážková za Společenství vlastníků Pomořanská 482
a 483 („Petice proti výstavbě bytového domu Troja Horizons a přilehlé komunikace“),
Pomořanská 482/14, 18100 Praha

-

-

8.1. 2009 - Jan Knittl, Vlasta Knittlová (jako fyzická osoba není účastníkem řízení, ale
veřejností), Mazurská 518/5, 18100 Praha 8

-

8.1. 2009 - Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483
(součást protokolu veřejného ústního jednání dne 8.1.2009), Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Jan Sládek, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Miroslav Malák, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Šárka Cajthamlová, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Augustin Smejkal, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Ing. Robert Gill a PhDr. Milena Gillová, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Zdeňka Rašková, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Ing. Jaroslav Podval, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Jaroslav Tománek, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Štefana Soukupová, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Vlasta Kopáčková, Plickova 880/19, 14900 Praha 11 (vlastník bytu v č.p. 482/483
v k.ú. Troja)

-

8.1.2009 - Iva Kanalášová, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Jarmila Vácová (v době podání námitek byla vlastníkem bytové jednotky v domě
č.p. 483 v ulici Pomořanská), Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Věra Kaslová, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Ing. Pavel Šindelář (v době podání námitek byla vlastníkem bytové jednotky v domě
č.p. 483 v ulici Pomořanská)

-

8.1.2009 - Mgr. Carla Tkadlečková, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Bc. Eva Kvasničková (v době podání námitek byla vlastníkem bytové jednotky
v domě č.p. 483 v ulici Pomořanská)

-

8.1.2009 - Věra Sitná, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Eliška Peterová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 – Dagmar Šrůtová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Ing. Vladislav Horák, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009- Věra Petrová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - PhDr. Rudolf Kovář, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Raimund Lenner, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8
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-

8.1.2009 - PhDr. Milena Horálková, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Jiří Vomáčka, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 – Mgr. Lidka Novotná (v době podání námitek byla vlastníkem bytové jednotky
v domě č.p. 482 v ulici Pomořanská)

-

8.1.2009 - Lucie Koťová (v době podání námitek byla vlastníkem bytové jednotky v domě
č.p. 482 v ulici Pomořanská)

-

8.1.2009 - Dana Molnárová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Marcela Brychřenová (v době podání námitek byla vlastníkem bytové jednotky
v domě č.p. 482 v ulici Pomořanská)

-

8.1.2009 - Milada Petřinová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Vladimír Loukota, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Jiří Vomáčka, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Petr Žák (v době podání námitek byla vlastníkem bytové jednotky v domě č.p. 483
v ulici Pomořanská)

-

8.1. 2009 - Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483,
Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

8.1.2009 - Růžena Adamovská, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

23.4.2010 - Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483, Pomořanská 482/14, 18100
Praha 8

-

27.4.2010 - Vlasta Vodrážková, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

27.4.2010 - Jan Sládek, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

26.4.2010 - Jan Knittl za Občanské sdružení Zelená Troja a Bohnice, Mazurská 518/5, 18100
Praha 8

-

26.4.2010 - Ing. Pavel Šindelář, Ing. Eva Šindelářová, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

27.4.2010 - PhDr. Rudolf Kovář, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

27.4.2010 - Mgr. Milada Kovářová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

27.4.2010 - Jaroslav Podval, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

27.4.2010 - Bohumíra Smejkalová (v době podání námitek byla vlastníkem bytové jednotky
v domě č.p. 483 v ulici Pomořanská)

-

27.4.2010 - Carmen Tkadlečková, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

27.4.2010 - Eliška Peterová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

27.4.2010 - PhDr. Milena Horálková, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

1.12.2010 - Jan Malák, Věra Sitná, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

15.9.2016 - MČ Praha 8, Zenklova 1/35, 18000 Praha 8

-

29.9.2016 - Milada Petřinová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

29.9.2016 - PhDr. Milena Horálková, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

5.10.2016 - Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (námitky shodné s námitkami ze dne
10.10.2016), Vyšehradská 2077/57, 12800 Praha 2
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-

5.10.2016 - Vlasta Kopáčková, Plickova 880/19, 14900 Praha 11 (vlastník bytu v č.p. 482/483
v k.ú. Troja)

-

6.10. 2016 – MČ Praha 8 (zastoupena Romanem Petrusem, starostou a Ing. Karlem Šaskem,
radním pro dopravu), Zenklova 1/35, 18000 Praha 8

-

6.10.2016 - Ing. Robert Gill, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Anna Šteffelová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Ing. Radek Šteffel, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Jiří Vomáčka, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 -Eliška Peterová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Věra Sitná, Pavel Sitný, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Carla Tkadlečková, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Marek Podval, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Ing. Jaroslav Podval, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Ing. Zdislava Podvalová, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 – Občanské sdružení Zelená Troja a Bohnice, Mazurská 518/5, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Miloš Novotný, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Rudolf Kovář a Milada Kovářová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Jana Tománková, Jaroslav Tománek, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

6.10.2016 - Vlasta Kopáčková, Plickova 880/19, 14900 Praha 11 (vlastník bytu v č.p. 482/483
v k.ú. Troja)

-

10.10.2016 - Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 12800 Praha 2

-

5.11.2020 - MČ Praha 8, Zenklova 1/35, 18000 Praha 8

-

14.12.2020 – Vlasta Kopáčková, Plickova 880/19, 149 00 Praha 4, Jan Sládek, Pomořanská
483/16, 18100 Praha 8, Augustin Smejkal, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8, Ing. Jaroslav
Podval, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8, Ing. Zdislava Podvalová, Pomořanská 483/16,
18100 Praha 8, Iva Kanalášová, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8, Věra Kaslová,
Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8, Ing. Eva Šindelářová, Pomořanská 483/16, 18100 Praha
8, Eva Kvasničáková, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8, Věra Sitná, Pomořanská 483/16,
18100 Praha 8, PhDr. Milena Horálková, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8, Eliška
Peterová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8, PhDr. Rudolf Kovář, Pomořanská 482/14,
18100 Praha 8, Věra Petrová, Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8, Milada Petřinová,
Pomořanská 482/14, 18100 Praha 8, Kamila Šírková, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8,
Jana Gorecka, Pomořanská 483/16, 18100 Praha 8

-

16.12.2020 – MČ Praha – Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja
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Stavební úřad rozhoduje o námitkách podaných výše uvedenými osobami takto:
1.

Zamítá námitku týkající se toho, že se se jedná o území se souvislou (zvýšenou) ochranou zeleně
a je požadováno zvážení a posouzení této skutečnosti.
Námitku uplatnili: MČ Praha 8, Věra Sitná, Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483; Institut
plánování a rozvoje hl. města Prahy, Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava
Podvalová, Jaroslav Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva
Šindelářová, Eva Kvasničáková, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra
Petrová, Rudolf Kovář.

2.

Zamítá námitku týkající se toho, že je třeba požadovat posouzení krajinného rázu odbornou studií,
neboť se údajně jedná dle odkazu na výkres č. 31 o území se zvýšenou ochranou zeleně.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483; Petr Žák, Růžena Adamovská, Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka,
Milada Petřinová, Marcela Brychřenová, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová,
Lucie Koťová, Jiří Vomáčka, Milena Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová,
Ing. Vladislav Horák, Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová,
Vlasta Kopáčková, Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák,
Dagmar Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Lidka
Novotná, Šárka Cajthamlová, Augustin Smejkal, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Jan
Sládek, Eliška Peterová, Pavel Sitný, Ing. Radek Šteffel, Anna Šteffelová, Carla Tkadlečková.

3.

Zamítá pouhé konstatování zásadního nesouhlasu se záměrem.
Nesouhlas uplatnili: MČ Praha 8.

4.

Zamítá námitku, že výstavba bytového domu nepříznivě zahustí danou lokalitu.
Námitku uplatnili: Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje); Ing. Žaneta
Vaculík Chmelinová.

5.

Zamítá námitku, že umístění stavby je v rozporu s čl. 4 odst. 1 odst. 1 vyhlášky OTPP, protože
svým umístěním, rozměry, tvarem, hmotou a architektonickým provedení nerespektuje stávající
zástavbu, uspořádání a charakter stávající zástavby, neboť se vymyká ucelené a dokončené
urbanistické struktuře zástavby bytových domů sídliště Bohnice. Umístění staveb a míra zastavění
pozemku musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům
na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Umístěním stavby a jejím následným
provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí
a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483,
Petr Žák, Růžena Adamovská, Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka, Milada Petřinová, Marcela
Brychřenová, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Jiří
Vomáčka, Milena Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák,
Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková,
Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra
Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Jan Knittl, Eliška Peterová, Jiří
Vomáčka, Věra Sitná, Pavel Sitný, Ing. Radek Šteffel, Anna Šteffelová, Carla Tkadlečková,
Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová.

6.

Zamítá námitku, že dojde ke kácení zeleně a úbytku zelené plochy v těsném sousedství bytových
domů Pomořanská č.p. 482 a 483.
Námitku uplatnili: Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje), Vlasta Kopáčková
a Vlasta Vodrážková, Miloš Novotný.
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Zamítá námitku, že dojde k úbytkům stávajících parkovacích míst na terénu.
Námitku uplatnil: Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje)

8.

Zamítá námitku týkající se umístění příjezdové komunikace do funkční plochy IZ - izolační zeleň,
neboť podle územního plánu výjimečně přípustné, je třeba souhlas Útvaru rozvoje hl. města Prahy
(nyní Institut plánování a rozvoje) a Úřadu městské části Prahy 8 s výjimečnou přípustností.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483; Petr Žák, Růžena Adamovská, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav
Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Jiří Vomáčka, Milena Horálková, Raimund Lenner, Rudolf
Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák, Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel
Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková, Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka
Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva
Kalašová.

9.

Zamítá požadavek na vyžádání vyjádření Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.
Námitku, uplatnili: Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483;
Petr Žák, Růžena Adamovská, Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka, Milada Petřinová, Marcela
Brychřenová, Dagmar Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan
Sládek, Lidka Novotná, Šárka Cajthamlová, Augustin Smejkal, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena
Gillová, PhDr. Rudolf Kovář, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482
a 483, Ing. Pavel Šindelář, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen
Tkadlečková, Eliška Peterová, Milena Horálková.

10.

Zamítá námitku, že hmota navrhovaného objektu se nachází na pohledově exponovaném místě
a bude se z urbanistického hlediska uplatňovat negativně.
Námitku uplatnili: Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje), Jan Kittl
za Občanské sdružení Zelená Troja a Bohnice.

11.

Zamítá námitku, že příjezdová komunikace protíná pás izolační zeleně, která má oddělit zástavbu
Bohnic od rekreačního prostoru Trojské kotliny.
Námitku uplatnil: Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje).

12.

Zamítá námitky týkající se toho, že navrhovaná příjezdová komunikace ovlivní plánovanou veřejně
prospěšnou stavbu koridoru pro tramvajovou trať, která má propojit Bohnice a Ďáblice.
Námitku uplatnili: Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje), Občanské
sdružení Zelená Trója a Bohnice, PhDr. Rudolf Kovář, Mgr. Milada Kovářová, Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Pavel Šindelář, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval,
Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová, Milena Horálková, Institut plánování
a rozvoje hl. města Prahy, Vlasta Kopáčková, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová.

13.

Zamítá námitku týkající se negativního vlivu nárůstu automobilové dopravy po realizaci bytového
domu Troja Horizons.
Námitku uplatnili: Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje), Ing. Žaneta
Vaculík Chmelinová.

14.

Zamítá námitku týkající se neúměrného zahuštění dopravního provozu a celkovému komplikování
již komplikovaného provozu osobní dopravy, MHD a zásobování. Napojením na komunikaci
K Pazderkám vznikne nevhodný komplikovaný dopravní uzel (vzdálen 80 m od vedlejší křižovatky
oproti předpisy požadované vzdálenosti min. 83 m) a kolizní místo pro pěší.
Námitku uplatnili: Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje), Petr Žák, Růžena
Adamovská, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Jiří Vomáčka,
Milena Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák, Eva
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Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková, Štefana
Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra Sitná,
Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Za Občanské sdružení Zelená Trója a Bohnice Jan
Knittl, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva
Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová,
Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, za OS Zelená Troja a Bohnice Vlasta Vodrážková, Eliška
Peterová, Pavel Sitný, Ing. Radek Šteffel, Anna Šteffelová, Carla Tkadlečková, Ing. Robert Gill,
PhDr. Milena Gillová.
15.

Zamítá námitku týkající se posouzení dopravy v celé lokalitě sídliště.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483.
Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Jiří Vomáčka, Milena
Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák, Eva Kvasničková,
Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková, Štefana Soukupová,
Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová,
Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482
a 483, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška
Peterová, Jan Knittl.

16.

Zamítá námitku, týkající se využití zeleně na pozemku, na kterém má být objekt bytového domu
umístěn.
Námitku podaly: Vlasta Kopáčková, Vlasta Vodrážková.

17.

Zamítá námitku, že příjezdová komunikace by všem bytům v sousedních bytových domech
Pomořanská č.p. 482 a č.p. 483 zvýšila hluk z dopravy a zhoršila ovzduší výfukovými plyny
a přinesla výraznou hlukovou zátěž při vjezdu a výjezdu vozidel a při otevírání vrat.
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Vlasta Vodrážková, Občanské sdružení Zelená Troja
a Bohnice, Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová.

18.

Zamítá námitku, týkající se zásadního úbytku oslunění a osvětlení bytů v sousedních bytových
domech Pomořanská č.p. 482 a č.p. 483, i v tom smyslu, že předložené studie nezohledňují aktuální
stav sousedních objektů.
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Vlasta Vodrážková, Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Věra Sitná,
Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483, Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka,
Milada Petřinová, Marcela Brychřenová, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová,
Lucie Koťová, Milena Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav
Horák, Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Štefana
Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra Sitná,
Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Lidka Novotná, Šárka Cajthamlová,
Augustin Smejkal, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Za Občanské sdružení Zelená Troja
a Bohnice Vlasta Vodrážková, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482
a 483, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška
Peterová, Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice, , Eliška Peterová, Pavel
Sitný, Ing. Radek Šteffel, Anna Šteffelová, Marek Podval, Ing. Zdislava Podvalová, Rudolf Kovář,
Milada Kovářová, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová.

19.

Zamítá prosbu, aby stavební úřad nabídl investorovi jiný pozemek a zachoval životně důležitou
zeleň, žádost o směnu pozemků.
Námitka uplatnili: Vlasta Kopáčková, Vlasta Vodrážková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava
Podvalová, Jaroslav Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva
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Šindelářová, Eva Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová,
Věra Petrová, Rudolf Kovář
20.

Zamítá námitku, že dvojdům Pomořanská 482+483 bude mít po realizaci záměru komunikace
ze všech světových stran.
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Vlasta Vodrážková.

21.

Zamítá námitku, týkající se negativního zásahu do složek životního prostředí a zásahu do práv
účastníků řízení.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová

22.

Zamítá námitku, týkající se umístění parkovacích stání mimo objekt, neboť toto podléhá posouzení
podle zákona č. 100/2001 Sb.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483, Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka, Milada Petřinová, Marcela
Brychřenová, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Jiří
Vomáčka, Milena Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák,
Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková,
Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra
Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Lidka Novotná, Šárka
Cajthamlová, Augustin Smejkal, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Jan Sládek, Mgr. Milada
Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval,
Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová.

23.

Zamítá námitku, týkající se toho, že není předložena akustická studie a chybí rozptylová studie.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483, Petr Žák, Růžena Adamovská, Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka,
Milada Petřinová, Marcela Brychřenová, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová,
Lucie Koťová, Jiří Vomáčka, Milena Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová,
Ing. Vladislav Horák, Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová,
Vlasta Kopáčková, Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák,
Dagmar Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Lidka
Novotná, Šárka Cajthamlová, Augustin Smejkal, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Jan
Sládek, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva
Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová, Marek
Podval, Ing. Zdislava Podvalová.

24.

Zamítá námitku, požadující doložení komplexní biologické studie vlivu záměru na faunu a floru.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483, Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka, Milada Petřinová, Marcela
Brychřenová, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Jiří
Vomáčka, Milena Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák,
Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková,
Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra
Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Lidka Novotná, Šárka
Cajthamlová, Augustin Smejkal, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Jan Sládek, Mgr. Milada
Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval,
Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová, Marek Podval, Ing. Zdislava
Podvalová.

25.

Zamítá námitku požadující vypracování nové dendrologické studie, která se zdá být zastaralá.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483,
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Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Jiří Vomáčka, Milena
Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák, Eva Kvasničková,
Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková, Štefana Soukupová,
Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová,
Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Lidka Novotná, Šárka Cajthamlová, Augustin Smejkal,
Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Jan Sládek, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků
Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen
Tkadlečková, Eliška Peterová.
26.

Zamítá námitku týkající se formálních nedostatků dokumentace, zejména dopracování koordinační
situace.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483, Dagmar Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva
Kalašová, Jan Sládek, Lidka Novotná, Šárka Cajthamlová, Augustin Smejkal, Ing. Robert Gill,
PhDr. Milena Gillová, , Jan Sládek, PhDr. Rudolf Kovář, Mgr. Milada Kovářová, Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Pavel Šindelář, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval,
Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová, Milena Horálková.

27.

Zamítá námitku týkající se toho, že je v dokumentaci chybně uvedeno, že se záměr nenachází
ve funkční ploše OB - čistě obytné, ale ve funkční ploše OC - čistě obytné.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483, Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka, Milada Petřinová, Marcela
Brychřenová, Jan Sládek.

28.

Zamítá námitku, ve které se uvádí, že je projekt v rozporu s územním plánem (vypočtený
koeficient podlažních ploch KPP vysoce převyšuje okolní KPP funkční plochy; rovněž není
doložen koeficient zeleně KZ).
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483, Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka, Milada Petřinová, Marcela
Brychřenová, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Milena
Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák, Eva Kvasničková,
Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková, Štefana Soukupová,
Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová,
Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Lidka Novotná, Šárka Cajthamlová, Augustin Smejkal,
Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Jan Sládek, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků
Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen
Tkadlečková, Eliška Peterová, Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, za OS Zelená Troja a Bohnice
vlasta Vodrážková, Eliška Peterová, Pavel Sitný, Ing. Radek Šteffel, Anna Šteffelová, Marek
Podval, Ing. Zdislava Podvalová, Carla Tkadlečková.

29.

Zamítá námitku, ve které se uvádí, že vydané stavební povolení na bytový dům v ul. Mazurská
(vzdálen 200 m) tak negativně zatíží okolí, že by mělo ovlivnit rozhodnutí o umístění záměru
bytového domu Troja Horizons.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová.

30.

Zamítá námitku, ve které se uvádí, že záměr bytového domu Troja Horizons je naddimenzovaný,
neboť v okolí se nacházejí objekty o výšce 7 NP, pouze v ulici Krynické o výšce 12 NP.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483, Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka, Milada Petřinová, Marcela
Brychřenová, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Jiří
Vomáčka, Milena Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák,

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň

tel. referent: 222 805 714, vendula.peterkova@praha8.cz

tel. sekretariát: 222 805 719

ČJ: MCP8 076255/2021

19

Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková,
Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra
Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Lidka Novotná, Šárka
Cajthamlová, Augustin Smejkal, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Jan Kittl za Občanské
sdružení Zelená Troja a Bohnice, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482
a 483, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška
Peterová, Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice, Marek Podval,
Ing. Zdislava Podvalová, Carla Tkadlečková.
31.

Zamítá námitku týkající se toho, že hranice funkčních ploch není zakreslena správně.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Jiří
Vomáčka, Milena Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák,
Eva Kvasničáková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková,
Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra
Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Lidka Novotná, Šárka
Cajthamlová, Augustin Smejkal, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Mgr. Milada Kovářová,
Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra
Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová, Iva Kanalášová, Jana Gorecka, Kamila
Šírková, Milena Horálková, Věra Kaslová.

32.

Zamítá námitku, ve které se uvádí, že návrh pravděpodobně nebude plnit normové akustické
parametry požadované 2 m před fasádou bytových jednotek; dům nebude sloužit k bydlení ale
k ubytování.
Námitku uplatnili: Jan Knittl a Vlasta Knittlová; Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství
vlastníků Pomořanská 482 a 483, Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka, Milada Petřinová, Marcela
Brychřenová, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Jiří
Vomáčka, Milena Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák,
Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková,
Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra
Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Lidka Novotná, Šárka
Cajthamlová, Augustin Smejkal, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Za Občanské sdružení
Zelená Troja a Bohnice Vlasta Vodrážková, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků
Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen
Tkadlečková, Eliška Peterová.

33.

Zamítá námitku, ve které se uvádí, že výstavba navrhovaného záměru zabere část přilehlého
parkoviště u Polikliniky Mazurská, návrh nezohledňuje náhradu těchto stání po dobu výstavby.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483,
Petr Žák, Růžena Adamovská, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie
Koťová, Jiří Vomáčka, Milena Horálková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing.
Vladislav Horák, Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta
Kopáčková, Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar
Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Mgr. Milada
Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval,
Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová, Jan Knittl.

34.

Zamítá námitku, že dojde k zatížení stávající infrastruktury.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483,
Petr Žák, Růžena Adamovská, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie
Koťová, Jiří Vomáčka, Milena Horláková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová,
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Ing. Vladislav Horák, Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová,
Vlasta Kopáčková, Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák,
Dagmar Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek,
Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva Šindelářová,
Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová, Ing. Žaneta Vaculík
Chmelinová, za OS Zelená Troja a Bohnice vlasta Vodrážková, Eliška Peterová, Pavel Sitný,
Ing. Radek Šteffel, Anna Šteffelová, Carla Tkadlečková.
35.

Zamítá námitku, že dokumentace neřeší ochranu civilního obyvatelstva, požární zásahové cesty.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483,
Petr Žák, Růžena Adamovská, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie
Koťová, Jiří Vomáčka, Milena Horláková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová,
Ing. Vladislav Horák, Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová,
Vlasta Kopáčková, Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák,
Dagmar Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Lidka
Novotná, Šárka Cajthamlová, Augustin Smejkal, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Jan
Sládek, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva
Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová, Jan
Knittl.

36.

Zamítá námitku, že předložená dokumentace neřeší plán organizace výstavby jako třeba
mezideponie zeminy a že zařízení staveniště je v rozporu s územním plánem.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483,
Petr Žák, Růžena Adamovská, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie
Koťová, Jiří Vomáčka, Milena Horláková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová,
Ing. Vladislav Horák, Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová,
Vlasta Kopáčková, Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák,
Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva Šindelářová,
Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová, Marek Podval,
Ing. Zdislava Podvalová.

37.

Zamítá námitku, že v situaci jsou zakresleny stromy i mimo pozemky investora, což je matoucí,
neboť není doložen souhlas vlastníků těchto pozemků.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483,
Dagmar Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek,
PhDr. Rudolf Kovář, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483,
Ing. Pavel Šindelář, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen
Tkadlečková, Eliška Peterová, Milena Horláková, Jan Knittl.

38.

Zamítá námitku, že některá předložená stanoviska pozbyla platnosti.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483,
Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka, Milada Petřinová, Marcela Brychřenová, Jaroslav Podval,
Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Jiří Vomáčka, Milena Horláková, Raimund
Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák, Eva Kvasničková, Carla Tkadlečková,
Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková, Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek,
Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová,
Iva Kalašová, , Jan Sládek, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483,
Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška
Peterová, Jan Knittl.
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39.

Zamítá námitku, že pozemky bez kódu míry využití území jsou chápány jako stabilizované, nemělo
by zde docházet k významnějšímu zahušťování, stavba je v nesouladu s regulativy stabilizovaného
území.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Věra Petřinová za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483,
Petr Žák, Růžena Adamovská, Vladimír Loukota, Jiří Vomáčka, Milada Petřinová, Marcela
Brychřenová, Jaroslav Podval, Ing. Vladislav Horák, Dana Molnárová, Lucie Koťová, Jiří
Vomáčka, Milena Horláková, Raimund Lenner, Rudolf Kovář, Věra Petrová, Ing. Vladislav Horák,
Eva Kvasničáková, Carla Tkadlečková, Ing. Pavel Šindelář, Věra Kaslová, Vlasta Kopáčková,
Štefana Soukupová, Jaroslav Tománek, Zdeňka Rašková, Miroslav Malák, Dagmar Šrůtová, Věra
Sitná, Eliška Petrová, Jarmila Vácová, Iva Kalašová, Jan Sládek, Lidka Novotná, Šárka
Cajthamlová, Augustin Smejkal, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová, Mgr. Milada Kovářová,
Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483, Ing. Eva Šindelářová, Bohumíra Smejkalová,
Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová, Zdislava Podvalová, Iva Kanalášová, Jana Gorecka, Kamila
Šírková, Milena Horálková.

40.

Zamítá námitku týkající se dopravního připojení. Vzhledem k napojení obslužné komunikace
k bytovému domu do ul. K Pazderkám vznikne takové dopravní řešení, že ze směru od Troje
nebude vůbec možné odbočení do plánované obslužné komunikace k tomuto bytovému domu.
Námitku uplatnili: Jan Sládek, PhDr. Rudolf Kovář, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků
Pomořanská 482 a 483, Ing. Pavel Šindelář, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra
Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová, Milena Horláková, Jan Knittl.

41.

Zamítá námitku, týkající se nových zákresů do horizontů. Původní zákresy jsou vedeny účelově
proti vyšší zástavbě, je třeba rovněž doplnit pohledy z pod hrany horizontu.
Námitku uplatnili: Jan Sládek

42.

Zamítá námitku, aby stanovisko Útvaru rozvoje hl. města Prahy bylo vypracováno s přihlédnutím
ke koncepci zastavění sídelního útvaru - hrana obytného souboru s přechodem do přírodního parku.
Námitku uplatnili: Jan Sládek, PhDr. Rudolf Kovář, Mgr. Milada Kovářová, Společenství vlastníků
Pomořanská 482 a 483, Ing. Pavel Šindelář, Ing. Eva Šindelářová, Jaroslav Podval, Bohumíra
Smejkalová, Carmen Tkadlečková, Eliška Peterová, Milena Horláková, Jan Knittl.

43.

Zamítá námitku týkající likvidace zelené louky.
Námitku uplatnilo: Občanské sdružení Zelená Troja a Bohnice.

44.

Zamítá námitku týkající se negativního dopadu na životní prostředí.
Námitku uplatnilo: Občanské sdružení Zelená Troja a Bohnice.

45.

Zamítá námitku, že předložená studie oslunění neobsahuje plán 1.NP bytového domu Pomořanská
483 s vyznačením posuzovaných místností a bodů. Závěr studie je nepravdivý.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Miroslav Malák za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483.

46.

Zamítá námitku týkající se nejednoznačného vyjádření Útvaru rozvoje hl. města Prahy ze dne
13.9.2010. Účastníci navrhují pominout toto vyjádření, a vyjádření ze dne 6.9.2010 brát v potaz.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Miroslav Malák za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483.

47.

Zamítá námitku, týkající se velké hmoty na hraně Trojské kotliny, narušení pásu izolační zeleně,
ohrožení budoucí tramvajové trati a nedostatku parkovacích míst.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Miroslav Malák za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483.
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48.

Zamítá námitku, že obyvatelé bytového domu Pomořanská č.p. 482 a 483 budou vystaveni hluku
z výstavby.
Námitku uplatnili: Věra Sitná, Miroslav Malák za Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483.

49.

Zamítá námitku, že průduchy z garáží vyúsťují přímo do protějších oken domu Pomořanská 482
a 483.
Námitku uplatnili: Milada Petřinová, PhDr. Milena Horálková, Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová,
OS Zelená Troja a Bohnice.

50.

Zamítá námitku, týkající se nedostatečného ozelenění pozemku výjezdu a koeficientu zeleně.
Námitku uplatnili: Milada Petřinová, PhDr. Milena Horálková.

51.

Zamítá námitku týkající se možnosti otočení větších automobilů (popelářské vozy, vozy
záchranného systému apod.) zpět do Kobylis.
Námitku uplatnili: Milada Petřinová, Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice
Vlasta Vodrážková, Carla Tkadlečková.

52.

Zamítá námitku, týkající se snížení cen sousedních nemovitostí a kompenzace za toto snížení.
Námitku uplatnili: Milada Petřinová.

53.

Zamítá námitku, týkající se náhlé proměny volné plochy přiléhající k poliklinice na stavební
parcelu.
Námitku uplatnili: PhDr. Milena Horálková, Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja
a Bohnice.

54.

Zamítá námitku, že stavbou bude narušen krajinný ráz.
Námitku uplatnili: PhDr. Milena Horálková, Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja
a Bohnice, Carla Tkadlečková, Vlasta Kopáčková, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová.

55.

Zamítá námitku, že objekt má navržené dopravní připojení v místě stavebně připravené zastávky
MHD.
Námitku uplatnili: MČ Praha 8, Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice,
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, Vlasta Kopáčková.

56.

Zamítá námitku, týkající se požadavku vyjádření Městské části Praha-Troja z hlediska dopravního
řešení, neboť komunikace K Pazderkám se nachází nejen na katastru MČ Praha 8, ale také
na katastru MČ Praha-Troja.
Námitku uplatnil: Ing. Robert Gill.

57.

Zamítá námitku týkající se narušení „pohody bydlení“ stavebními pracemi a následným provozem
navrhovaného bytového domu.
Námitku uplatnili: Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice.

58.

Zamítá námitku, že pozemky posuzovaného záměru by měly zůstat volné pro budoucí rozvoj
občanských aktivit v místě bydliště.
Námitku uplatnili: Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice.

59.

Zamítá námitku týkající se územní rezervy propojení Prahy 6 a Prahy 8, které je plánováno
přes přemostění Vltavy, kde má být vedena tramvajová trať.
Námitku uplatnili: Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice, Institut plánování
a rozvoje hl. města Prahy, Vlasta Kopáčková.
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60.

Zamítá námitku, týkající se dopravního připojení bytového domu přímo na páteřní komunikaci
(nekoncepčnost, nestandardní řešení, ohrožení bezpečnosti).
Námitku uplatnili: Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice, Carla
Tkadlečková.

61.

Zamítá námitku, že dopravní intenzita v ulici K Pazderkám po otevření tunelu Blanka zásadně
vzrostla v místě, kde se má připojit obslužná komunikace k navrhované stavbě, a kde se dál doprava
z obslužné komunikace má otáčet do protisměru.
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková.

62.

Zamítá námitku, týkající se obav, že budoucí obyvatelé navrhované stavby budou využívat
k parkování parkoviště u polikliniky Mazurská.
Námitku uplatnili: Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice, Eliška Peterová,
Jiří Vomáčka, Věra Sitná, Pavel Sitný, Ing. Radek Šteffel, Anna Šteffelová, Vlasta Kopáčková,
Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová.

63.

Zamítá námitku, že navrhovaným dopravním připojením vznikne nové kolizní místo obslužné
vozovky a chodníku, lidé nebudou moci absolvovat procházkový okruh kolem bytových domů.
Námitku uplatnili: Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice.

64.

Zamítá námitku týkající se ztráty výhledu pro obyvatele bytového domu Pomořanská č.p. 482
a 483 pro obyvatele při realizaci záměru.
Námitku uplatnili: Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice.

65.

Zamítá námitku, že umístěním kontejnerů na odpad v blízkosti příjezdové komunikace, mezi
navrhovaným záměrem a stávajícími bytovými domy Pomořanská č.p. 482 a 483, dojde ke zhoršení
kvality bydlení stávajících obyvatel.
Námitku uplatnili: Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice.

66.

Zamítá námitky, týkající se obavy z případného pádu stavebního jeřábu.
Námitku uplatnili: Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice.

67.

Zamítá námitku, týkající se požadavku procesu EIA.
Námitku uplatnili: Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice, Jana Tománková,
Jaroslav Tománek, Miloš Novotný.

68.

Zamítá námitku, týkající se nesprávných a neodůvodněných stanovisek dotčených orgánů.
(nesouhlas zejména se stanovisky ÚMČ Praha 8 odbor dopravy, Policie ČR, Krajské ředitelství
policie, MHMP odbor ochrany prostředí).
Námitku uplatnili: Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice, Carla
Tkadlečková.

69.

Zamítá námitku, týkající se porušení definice podzemního podlaží. Uvedené první podzemní
podlaží není podlažím podzemním, nýbrž podlažím nadzemním, a proto se má započítávat do HPP.
Námitku uplatnili: Ing. Žaneta Vaculík Chmelinová, OS Zelená Troja a Bohnice, Carla
Tkadlečková.

70.

Zamítá námitku, týkající se zásadního nesouhlasu s povolením výjimečné přípustného napojení
navrhované stavby přes funkční plochu IZ - izolační zeleň.
Námitku uplatnili: Eliška Peterová, Jiří Vomáčka, Věra Sitná, Pavel Sitný, Ing. Radek Šteffel, Anna
Šteffelová, Marek Podval, Ing. Jaroslav Podval, Ing. Zdislava Podvalová, Carla Tkadlečková.
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71.

Zamítá námitku, že počet navrhovaných parkovacích míst je nedostatečný a podhodnocený.
Námitku uplatnili: Eliška Peterová, Jiří Vomáčka, Věra Sitná, Pavel Sitný, Ing. Radek Šteffel, Anna
Šteffelová, Marek Podval, Ing. Jaroslav Podval, Ing. Zdislava Podvalová, Carla Tkadlečková,
Vlasta Kopáčková, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová.

72.

Zamítá námitku, že návrh neřeší plovoucí značku DH, která je součástí celé funkční plochy.
Námitku uplatnili: Marek Podval, Ing. Jaroslav Podval, Ing. Zdislava Podvalová.

73.

Zamítá námitku, že navrhovaný záměr vzhledem ke své výšce znemožňuje zástavbu na pozemku
parc.č. 1285/1 v k.ú.Troja.
Námitku uplatnili: Marek Podval, Ing. Jaroslav Podval, Ing. Zdislava Podvalová.

74.

Zamítá námitku, že navrhovaný záměr je v některých místech vysvahován a odvádí dešťové vody
na sousední pozemky.
Námitku uplatnili: Marek Podval, Ing. Jaroslav Podval, Ing. Zdislava Podvalová, Vlasta
Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila
Šírková, Eva Šindelářová, Eva Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková,
Eliška Peterová, Věra Petrová, Rudolf Kovář.

75.

Zamítá námitku, že chybí reálné posouzení krajinného rázu.
Námitku uplatnili: Marek Podval, Ing. Jaroslav Podval, Ing. Zdislava Podvalová.

76.

Zamítá námitku, že do funkční plochy ZMK nelze umístit inženýrské sítě, která neslouží funkční
ploše ZMK.
Námitku uplatnili: Marek Podval, Ing. Jaroslav Podval, Ing. Zdislava Podvalová.

77.

Zamítá námitku, že není dostatečně řešeno hospodaření s dešťovými vodami.
Námitku uplatnili: Marek Podval, Ing. Jaroslav Podval, Ing. Zdislava Podvalová.

78.

Zamítá námitku, že z hlediska dopravy bude porušena koncepce sídliště Bohnice tím, že vjezd
bude přímo z hlavní tepny vedoucí sídlištěm.
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová.

79.

Zamítá námitku, týkající se nemožnosti přistání vrtulníků letecké záchranné služby na pozemku
předmětného záměru.
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Ing. Robert Gill, PhDr. Milena Gillová.

80.

Zamítá námitku, že stavba není v souladu s územním plánem.
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

81.

Zamítá námitku, že stavba je v rozporu s požadavky společnosti České Radiokomunikace, a.s.
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář
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Zamítá námitku týkající se nesprávného posouzení vsakování dešťových vod
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

83.

Zamítá námitku týkající se nedodržení požadavků vlastníka pozemků
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

84.

Zamítá námitku, že stavba je v kolizi s připravovanou lanovou dráhou Podbaba - Bohnice
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

85.

Zamítá námitku týkající se chyb v dokumentaci
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

86.

Zamítá námitku, že stanoviska vlastníků a správců sítí jsou neaktuální
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

87.

Zamítá námitku, že stanoviska jsou k odlišnému záměru
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

88.

Zamítá námitku, že dojde k narušení pohody bydlení
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

89.

Zamítá námitku, že chybí průzkum kontaminace půdy a podzemních vod
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

90.

Zamítá námitku, že připojení na komunikaci nesplňuje „výhledy“
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
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Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář
91.

Zamítá námitku, že stavba neobsahuje řešení pro nevidomé
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

92.

Zamítá námitku, že dojde k ohrožení stability okolních objektů
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

93.

Zamítá námitku, že v dokumentaci není zanesena hasící nádrž
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

94.

Zamítá námitku týkající se chybějícího biologického hodnocení
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

95.

Zamítá námitku týkající se dopravy v klidu – chybný výpočet, zastaralé zhodnocení počtu PS
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

96.

Zamítá námitku týkající se dopravního napojení
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

97.

Zamítá námitku chybějícího souhlas vlastníka pozemků s umístěním osvětlení
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

98.

Zamítá námitku, že stavba je v rozporu s požadavky na využití území – čl. 4, čl. 8, čl. 9, čl. 10
OTPP
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář
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99.

Zamítá námitku, že dojde k zatížení území
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář

100. Zamítá námitku, že byla špatně vyhodnocena odhadovaná intenzita dopravy pro akustickou studii
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář
101. Zamítá námitku, že stavba je posouzena podle nesprávných prováděcích předpisů
Námitku uplatnili: Vlasta Kopáčková, Jan Sládek, Augustin Smejkal, Zdislava Podvalová, Jaroslav
Podval, Iva Kanalášová, Věra Kaslová, Jana Gorecka, Kamila Šírková, Eva Šindelářová, Eva
Kvasničáková, Věra Sitná, Milada Petřinová, Milena Horálková, Eliška Peterová, Věra Petrová,
Rudolf Kovář
102. Zamítá námitku, že záměr výstavby je v kolizi se záměry HMP v oblasti rozvoje a obsluhy trojské
kotliny.
Námitku uplatnila MČ Praha – Troja
103. Zamítá námitku, že stavba je v rozporu s ust. § 90 a 19 stavebního zákona a vyhláškou OTPP,
zejména rozpor ve výškovém a objemovém uspořádání. Dále zamítá námitku týkající
se stabilizovaného území, ochrany zeleně, kolize s platnými Zásadami územního rozvoje
a s koridorem budoucí tramvajové trati, kolize s plánovanou zastávkou MHD.
Námitku uplatnila MČ Praha 8
Odůvodnění:
Dne 1.7.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl navrhovatel dne 29.7.2008 pod č.j. MCP8 089283/2008 vyzván
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno do 31.10.2008. Žadatel požádal dne 14.8.2008 o prodloužení
lhůty k doplnění žádosti do 30.6.2009, čemuž stavební úřad vyhověl usnesením č.j. MCP8 100280/2008
ze dne 19.8.2008. Žádost byla doplněna dne 15.10.2008.
Kapacita a popis stavby:

bytový dům včetně dopravního napojení a sítí technického vybavení –
max. 94 bytů
objekt bude mít 3 podzemní podlaží a 11 nadzemních podlaží, z toho
poslední 3 podlaží budou půdorysně ustoupena, 11. NP výrazně
max. zastavěnost objektu bude 754 m2 (průmět půdorysné stopy přízemí)
98 parkovacích stání, z toho 75 stání bude v podzemních garážích a 23 stání
na venkovním parkovišti, z celkového počtu bude 1 stání pro osoby
doprovázející dítě v kočárku a 8 stání pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace
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Rh – arch, s.r.o., IČ 49705890, Nekázanka 9, 110 00 Praha 1,
Mgr. Ing. arch. Rostislav Říha, ČKA 02911

Stavební úřad dospěl k závěru, že žádost obsahovala náležitosti uvedené v příloze č. 3 k § 3 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, jako
přílohu obsahovala dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR) (jedná se o řízení započaté
v roce 2008, tedy před novelou stavebního zákona, která proběhla až v roce 2013). DUR byla zpracována
ve smyslu požadavků vyplývajících z přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Byla uspořádána, upravena a opatřena tak,
že bylo možné jednoznačně identifikovat projektanta (autora) každé z jejích příslušných částí (§ 13
odst. 3 autorizačního zákona, zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a výkon povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů), a určit tak podíl jeho právní odpovědnosti za odbornou úroveň navrhovaného záměru (§ 159
odst. 1 stavebního zákona a § 12 autorizačního zákona).
Stavební úřad vymezil předmět územního řízení v souladu s požadavky vyplývajícími z § 45 odst.1
správního řádu a § 86 odst. 1 a 2 stavebního zákona a z § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně doplnění
žádosti ve smyslu § 45 odst. 2 správního řádu.
Stavební úřad opatřením č.j. MCP8 126864/2008 ze dne 1.12.2008 oznámil zahájení řízení dotčeným
orgánům, účastníkům řízení, veřejnosti. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že své námitky mohou
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Zároveň byly upozorněny
i dotčené orgány, že mohou svá závazná stanoviska a veřejnost své připomínky uplatnit ve stejné lhůtě
jako účastníci řízení, jinak se k nim nepřihlíží. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání
na den 8.1.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Oznámení bylo zároveň zveřejněno ve smyslu § 25 správního řádu způsobem umožňujícím dálkový
přístup na stránkách www. praha8.cz. Stavební úřad rovněž ověřil, že žadatel zajistil v místě stavby
bezodkladné vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí,
včetně grafického vyjádření záměru.
Protokol podle § 18 odst. 2 správního řádu obsahuje označení správního orgánu, místo, čas a označení
úkonů, které jsou předmětem protokolu, údaje umožňující identifikaci přítomných osob, tj. jméno
a příjmení, datum narození a trvalé bydliště, dále vylíčení průběhu jednání ve věci navrhovaného záměru.
Stavební úřad následně vydal dne 9.2.2009 rozhodnutí č.j. MCP8 005901/2009, kterým zamítl žádost
o vydání rozhodnutí výše uvedené stavby. Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel dne 26.2.2009 odvolání
a spis byl dne 24.3.2009 pod č.j. MCP8 025173/2009 odeslán odvolacímu orgánu, tj. MHMP odboru
stavebnímu (nyní odbor stavebního řádu).
Magistrát hl.m. Prahy, odbor stavební zrušil rozhodnutím č.j. S-MHMP 305148/2009/OST/Li/Cř ze dne
13.7.2009, které nabylo právní moci dne 28.7.2009, rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 8
č.j. MCP8 005901/2009 ze dne 9.2.2009 vydané ve výše uvedené věci a věc vrátil k novému projednání.
Stavební úřad proto dne 8.10.2009 pod spis.zn. MCP8 082629/2008/OV.Pet, č.j. MCP8 097148/2009
vyzval žadatele k doplnění chybějících podkladů a zároveň v souladu s § 39 odst. 1 správního řádu určil
účastníkovi přiměřenou lhůtu k provedení tohoto úkonu, protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí.
Lhůta pro doplnění žádosti byla stanovena do 31.1.2010. Žadatel podal dne 8.1.2009 žádost o prodloužení
lhůty k provedení úkonu, čemuž stavební úřad vyhověl usnesením č.j. MCP8 134682/2009 ze dne
30.12.2009 a lhůtu k doplnění prodloužil do 31.7.2010. Žádost byla doplněna dne 25.1.2010.
Stavební úřad opatřením č.j. MCP8 025043/2010 ze dne 22.3.2010 oznámil doplnění návrhu dotčeným
orgánům, účastníkům řízení, veřejnosti. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že své námitky mohou
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Zároveň byly upozorněny
i dotčené orgány, že mohou svá závazná stanoviska a veřejnost své připomínky uplatnit ve stejné lhůtě
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jako účastníci řízení, jinak se k nim nepřihlíží. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání
na den 27.4.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Oznámení bylo zároveň zveřejněno ve smyslu § 25 správního řádu způsobem umožňujícím dálkový
přístup na stránkách www. praha8.cz. Stavební úřad rovněž ověřil, že žadatel zajistil v místě stavby
bezodkladné vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí,
včetně grafického vyjádření záměru.
Na základě námitek účastníků řízení podaných při ústním jednání dne 27.4.2010 stavební úřad vyzval
žadatele dne 25.5.2010 pod č.j. MCP8 055756/2010 k doplnění podkladů, zároveň stavební úřad zaslal
„Žádost o vyjádření k záměru stavby bytového domu „Troja Horizons“, Praha, K Pazderkám jako
účastníka řízení“ Útvaru rozvoje hl.m. Prahy (IPR hl.m. Prahy). Podklady byly doplněny dne 18.8.2010,
vyjádření URM bylo stavebnímu úřadu doručeno dne 9.9.2010 a 16.9.2010.
Dne 10.11.2010 pod č.j. MCP8 112365/2010 stavební úřad oznámil, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
správního řádu, pokračování řízení a doplnění podkladů pro rozhodnutí, zároveň stanovil, že námitky
účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději do 10 dnů od doručení
oznámení.
Stavební úřad vydal dne 16.3.2011 rozhodnutí č.j. MCP8 009942/2011, kterým zamítl žádost o vydání
rozhodnutí výše uvedené stavby. Proti tomuto rozhodnutí podal žadatel dne 6.4.2011 odvolání a spis byl
dne 21.6.2011 pod č.j. MCP8 059511/2011 odeslán odvolacímu orgánu, tj. MHMP odboru stavebnímu
(nyní odbor stavebního řádu).
Magistrát hl.m. Prahy, odbor stavební zrušil rozhodnutím č.j. S-MHMP 552795/2011/OST/Li/Cř ze dne
16.1.2012, které nabylo právní moci dne 27.1.2012, rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 8
č.j. MCP8 009942/2011 ze dne 16.3.2011 vydané ve výše uvedené věci a věc vrátil k novému projednání.
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 znovu dne 19.5.2014 pod č.j. MCP8 070899/2014 vyzván k doplnění. Žádost byla doplněna dne
7.11.2014. Následně bylo doplnění ještě telefonicky a osobně doplněno a upřesněno.
Stavební úřad opatřením č.j. MCP8 052582/2015 ze dne 29.4.2015 oznámil doplnění návrhu dotčeným
orgánům, účastníkům řízení, veřejnosti. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že své námitky mohou
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Zároveň byly upozorněny
i dotčené orgány, že mohou svá závazná stanoviska a veřejnost své připomínky uplatnit ve stejné lhůtě
jako účastníci řízení, jinak se k nim nepřihlíží. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání
na den 20.8.2015. Dne 17.6.2015 pod č.j. MCP8 081130/2015 vydal stavební úřad sdělení o zrušení
veřejného ústního jednání a žadatel byl dne 7.7.2015 pod č.j. MCP8 088827/2015 vyzván k doplnění
údajů. Řízení bylo usnesením přerušeno do 31.10.2015. Žádost byla doplněna dne 26.8.2015. Stavební
úřad i přes doplnění považoval podklady za nedostačující, žadatel byl proto dne 23.9.2015
pod č.j. MCP8 115210/2015 upozorněn na skutečnost, jaké body předchozí výzvy byly doplněny, a které
jsou nedostatečné. Žadatel na základě tohoto sdělení požádal dne 16.10.2015 o prodloužení lhůty
k doplnění podkladů. Stavební úřad této žádosti vyhověl usnesením č.j. MCP8 137963/2015 ze dne
21.10.2015 a lhůtu pro doplnění prodloužil do 30.3.2016. O prodloužené lhůtě k doplnění byli
informováni i účastníci řízení a veřejnost.
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
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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.
Stavební úřad shledal doplnění žádosti ze dne 29.3.2016 za dostatečné a reagoval na výše uvedenou
urgenci oznámením o zahájení územního řízení (č.j. MCP8 103910/2016 ze dne 12.8.2016) včetně
stanovení termínu veřejného ústního jednání na den 6.10.2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
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 bylo 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 znemožňovalo 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 (č.j. MCP8 003646/2017 ze dne 18.1.2017). Proti tomuto
usnesení podal žadatel dne 2.2.2017 odvolání a spis byl odeslán odvolacímu orgánu, který dne 2.6.2017
pod č.j. MHMP 877298/2017, sp.zn. S-MHMP 760429/2017/STR usnesení o předběžné otázce zrušil
a věc vrátil zpět.
Po ústním jednání dne 6.10.2016 byla postupně ještě doplňována aktualizovaná stanoviska a vyjádření
vlastníků dopravní a technické infrastruktury. Tyto aktualizace však nemají na objem stavby žádný vliv,
proto již účastníci řízení nebyli s tímto doplněním seznamováni.
V prosinci 2016 požádal žadatel o zúžení žádosti, podle ustanovení § 45 odst. 4 správního řádu, v tom
smyslu, že vedení NN bylo zkráceno. Tímto zúžením dochází i ke změně dotčených pozemků, kdy nově
nebudou dotčeny pozemky parc.č. 1729 a 1284 v k.ú. Troja, které byly uvedeny např. v oznámení
o zahájení řízení. Přestože došlo ke zúžení žádosti po ústním jednání, tato změna nemá žádný vliv
na práva vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, proto stavební úřad upustil od seznamování tohoto
zúžení.
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Dne 29.6.2017 pod č.j. MCP8 085605/2017 vydal stavební úřad územní rozhodnutí, kterým umístil výše
uvedenou stavbu. Rozhodnutí o umístění stavby bylo doručováno pouze žadateli, neboť platnost plné
moci k zastupování Ing. Robertem Tichým skončila.
Proti rozhodnutí byla podána odvolání, spis byl odeslán odvolacímu orgánu. MHMP odbor stavebního
řádu dne 12.12.2018 pod č.j. MHMP 1886217/2018, sp.zn. S-MHMP 1603840/2017/STR napadené
rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Rozhodnutí MHMP nabylo právní moci dne
25.1.2019.
Důvody, pro které bylo rozhodnutí zrušeno, jsou:
- došlo k přezkumu závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy, kdy závěry
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy byly tak
závažné, že odvolací orgán musel na základě těchto závěrů územní rozhodnutí zrušit
- neseznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí
- chybělo vyjádření společnosti CZnet s.r.o.
- nebyla odůvodněna námitka č. 45 týkající se studie oslunění
Ostatní odvolací důvody byly shledány jako nedůvodné.
Odvolacím orgánem byl potvrzen nejen soulad s územním plánem, a to již ve znění změny
Z 2832/00, která byla schválena Opatřením obecné povahy č. 55/2018 a nabyla účinnosti dnem
12.10.2018, ale také potvrdil soulad s vyhláškou OTPP a všechny námitky mimo výše uvedených
byly posouzeny jako nedůvodné.
Co se týče chybějícího vyjádření společnosti CZnet s.r.o. – tato společnost byla žadatelem v roce
2019 obeslána se žádostí o vyjádření, což bylo několikrát urgováno jak emailem, tak telefonicky,
žadatel podal stížnost na ČTÚ, bohužel bez výsledku. Stavební úřad má s touto společností
při vydávání vyjádření a součinnosti dlouhodobé problémy. Společnost CZnet s.r.o. nereaguje
na oficiální výzvy stavebního úřadu, většinou je doručováno fikcí doručení, telefonicky, ani
písemnou formou se nedá se společností domluvit. Oznámení o pokračování řízení je v tomto řízení
doručováno veřejnou vyhláškou, společnost se během celého řízení do řízení nepřihlásila, ani
se nijak nevyjádřila.
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 29.7.2019 pod č.j. MCP8 237232/2019 vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též
rozhodnuto o přerušení řízení (do 31.12.2019).
Jelikož se žadateli nepodařilo zajistit všechny podklady v termínu stanoveném stavebním úřadem, a byl
k tomu zapotřebí delší čas, žadatel podal dne 25.11.2019 žádost o prodloužení lhůty k provedení úkonu
(do 30.6.2020). Této žádosti stavební úřad vyhověl usnesením č.j. MCP8 375904/2019 ze dne 29.11.2019
a lhůtu prodloužil do 30.6.2020. Doplněno bylo dne 26.6.2020.
Proti usnesení o prodloužení lhůty k doplnění podali účastníci řízení odvolání, stavební úřad proto spis
odeslal odvolacímu orgánu, tj. odboru stavebního řádu MHMP. Odvolací orgán dne 1.9.2020
pod č.j. MHMP 1334057/2020, sp.zn. S-MHMO 1140585/2020/STR vydal rozhodnutí, kterým usnesení
č.j. MCP8 375904/2019 ze dne 29.11.2019 potvrdil a odvolání účastníků řízení zamítl.
Stavební úřad dne 5.10.2020 pod č.j. MCP8 299075/2020 vydal oznámení o pokračování územního řízení
a nařídil veřejné ústní jednání na den 19.11.2020 (9,00 hod.). Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu
(do 20.11.2020) stavební úřad toto ústní jednání zrušil a stanovil nový termín veřejného ústního jednání
na den 15.12.2020 (9,00 hod). Na jednání byl sepsán protokol, který je nedílnou součástí spisu.
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Stavba uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí je z hlediska způsobu využití i z hlediska prostorového
uspořádání v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též ÚPn), schváleným
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hlavního
města Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
s Opatřením obecné povahy č. 6/2009, kterým byla vydána změna Z1000/00 účinná od 12.11.2009
a s Opatřením obecné povahy č. 55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00 účinná od 12.10.2018
a jejích následných změn. Záměr se nachází v území s využitím:
- OB – čistě obytné, s nímž je navržená funkce bydlení v souladu. Pro dané území nejsou
stanoveny regulativy prostorového uspořádání s přiřazenými koeficienty míry využití území.
- část přípojek technické infrastruktury se nachází v zastavitelném území na ploše s využitím ZMK
– zeleň městská a krajinná, SV – všeobecně smíšené, VV – veřejné vybavení a S4 – vybraná
komunikační síť
- příjezdová komunikace a část technické infrastruktury se nachází v nezastavitelném území
na ploše s využitím IZ – izolační zeleň
OB – čistě obytné
Hlavní využití: Plochy pro bydlení.
Přípustné využití: Byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní
zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení
technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití: Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit:
zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2,
parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily. Dále lze umístit: Lůžková zdravotnická zařízení,
církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení,
administrativu a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení,
ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu; stavby, zařízení
a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID); zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství
a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. Podmíněně přípustné je využití přípustné v plochách OV (tj. využití
pro drobnou nerušící výrobu a služby a obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující
2 000 m2) za podmínky, že s plochami OV posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí a že nebude narušena
struktura souvisejícího území a omezena využitelnost dotčených pozemků. Pro podmíněně přípustné využití platí,
že nedojde ke snížení kvality prostředí pro každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo
ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování.
SV – všeobecně smíšené
Hlavní využití: Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení,
obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.
Přípustné využití: Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující
funkcí od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění
s obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, stavby
pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení,
mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného
stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná nerušící
výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací
stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení
a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory. Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace
a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová
vedení technické infrastruktury. Parkovací a odstavné plochy, garáže.
Podmíněně přípustné využití: Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním
využitím v odůvodněných případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území definovanému
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v ÚAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou
nepřevyšující 20 000 m2, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R,
čerpací stanice pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin,
zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Pro podmíněně přípustné využití platí, že
nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování.
ZMK – zeleň městská a krajinná
Hlavní využití: Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.
Přípustné využití: Krajinná zeleň, skupinové, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy
a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky. Nekrytá veřejně přístupná hřiště s přírodním povrchem
bez vybavenosti stavebního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu
sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace
účelové, drobná zahradní architektura.
Podmíněně přípustné využití: Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit:
parkovací a odstavné plochy. Dále lze umístit: zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny, záchranné stanice
pro volně žijící živočichy. Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zařízení pro provoz PID, a to
i nad rámec potřeb dané plochy za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit dopravní
a technickou infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu
související s hlavním a přípustným využitím. Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní
a biologické funkce a přirozeného rozlivu. Přípustné využití v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná
a městská zeleň a Pěstební plochy – sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek
bezprostředně sousedí. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení
využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.
IZ – izolační zeleň
Hlavní využití: Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných ploch.
Přípustné využití: Výsadby dřevin a travní porosty. Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší
komunikace a prostory, liniová vedení technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití: Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice
pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, plošná zařízení technické infrastruktury, při zachování
dominantního plošného podílu zeleně. Stavby pro provoz a údržbu, související s hlavním a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné je využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební
plochy – sady, zahrady a vinice za podmínky, že s nimi posuzovaná plocha bezprostředně sousedí. Pro podmíněně
přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.
VV – veřejné vybavení
Hlavní využití: Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství
a vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní systém.
Přípustné využití: Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení
sociálních služeb, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria
a obřadní síně, vysokoškolská zařízení. Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely
a modlitebny, nerušící služby, to vše související s hlavním využitím. Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace
a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném
rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití: Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských
zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona. Zařízení sociálních služeb nad rámec zákona č. 108/2006 Sb.,
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o sociálních službách. Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: ubytovací
zařízení, administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2,
čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů,
manipulační plochy, malé sběrné dvory, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže. Dále lze umístit:
stavby, zařízení a plochy pro provoz PID. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo
ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování.
S4 – ostatní dopravně významné komunikace
Hlavní využití: Provoz automobilové dopravy a PID.
Přípustné využití: Ostatní komunikace funkčních skupin B5 a C5 zařazené do vybrané komunikační sítě.
Parkovací a odstavné plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné využití: Není stanoveno.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.

Z hlediska plošných regulativů je umístění bytového domu vč. související technické a dopravní
infrastruktury, sadových a terénních úprav, v souladu s hlavním a přípustným využitím plochy OB.
Umístění obchodních jednotek (jejichž HPP nepřekračuje 300 m2) v přízemí objektu je posuzováno jako
podmíněně přípustné. Bude se jednat o obchodní jednotky uspokojující potřeby související s hlavním
využitím (bydlení), např. Tabák, večerka. Jejich provozem nedojde ke snížení kvality prostředí
pro každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených
pozemků. Z výše uvedených důvodů je jejich umístěni přípustné. Umístění parkovacích stání je v ploše
OB posuzováno jako podmíněně přípustné. Vzhledem k tomu, že tato stání uspokojují potřeby související
s hlavním využitím plochy OB (bydlení), je jejich umístění přípustné. Umístění částí liniových vedení
technické infrastruktury je v plochách SV, VV, S4 a IZ přípustné. Umístění části liniového vedení
technické infrastruktury v ploše ZMK je podmíněně přípustné. Jedná se o umístění vedení nad rámec
dané plochy, nicméně se jedná o nejkratší možnou trasu, vedení je podzemní, zeleň bude zachována
a veřejný zájem tak není dotčen. Z výše uvedených důvodů je záměr přípustný. Umístění vozidlové
komunikace v ploše IZ je posuzováno jako podmíněně přípustné. Jedná se příčný přechod pásu zeleně,
dominantní podíl zeleně je zachován, nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených
pozemků. Z výše uvedených důvodů je umístění této komunikace v ploše IZ přípustné.
V ploše OB – čistě obytné se nachází plovoucí značka DH. Vzhledem k danému funkčnímu využití
plovoucí značky, které je určeno primárně pro plochy související s hromadnou dopravou, je zřejmé, že
plovoucí značka s funkční náplní DH byla v území umístěna s ohledem na plánovanou veřejně
prospěšnou stavbu tramvajové trati 4/DT/8 Praha 8 – tramvajová trať – Kobylisy – Bohnice, jejíž průběh
je zakreslen ve výkresu územního plánu č. 25 – Veřejně prospěšné stavby. V místě plovoucí značky má
být podle výkresu územního plánu koncová smyčka tramvajové trati a značka DH by tedy měla určovat,
aby v rámci plochy OB byly umístěny také plochy spojené s provozem hromadné dopravy. Pozemek
stavby se nachází zcela mimo tuto oblast, kde má být vedena tramvajová trať a jeho možné ovlivnění
uvedenou plovoucí značkou DH není pravděpodobné.
Stavební záměr se nachází ve stabilizovaném území. Stabilizované území je dle platného územního plánu
zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou,
v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj. Podle oddílu 7a odst. 3 přílohy č. l vyhlášky
č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy platí:
Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území; z hlediska limitů rozvoje je možné pouze
zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební
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činnosti. Přípustné řešení se v tomto případě stanoví v souladu s charakterem území s přihlédnutím
ke stávající urbanistické struktuře a stávajícím hodnotám výškové hladiny uvedeným v Územně
analytických podkladech hl.m. Prahy.
Záměr se nachází v jižní části bohnického sídliště s typickou modernistickou strukturou zástavby.
Převažující výšková hladina bytových domů v okolí se pohybuje v rozmezí 21 - 40 m. Při ulici
k Pazderkám se jedná většinou o budovy 8 podlažní, v ulicích Mazurská, Pomořanská a Hnězdenská
o domy 11 - 15 podlažní. Bytová zástavba je doplněna nižšími objekty občanské vybavenosti (poliklinika,
obchodní centrum apod.). Objekt svým jednoduchým architektonickým pojetím koresponduje s okolní
panelovou zástavbou, respektuje výškovou hladinu okolních staveb a vhodně hmotově doplňuje hlavní
kompoziční osu území – ulici Lodžskou. Z panoramatických zákresů do 3D modelu Prahy je zřejmé, že
záměr nepřevyšuje objekty definující horizont. Svým pojetím parteru záměr vytváří podmínky pro oživení
veřejného prostoru. Z výše uvedených důvodů je záměr ve stabilizovaném území shledán přípustný.
Vzhledem k výše uvedenému a po pečlivém zvážení všech relevantních aspektů stavební úřad konstatuje
soulad záměru s platným Územním plánem SÚ hl. m. Prahy.
Z hlediska sledování cílů a úkolů územního plánování stavební úřad konstatuje, že předložený stavební
záměr v tomto rozsahu je možno z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, tj. dle ust. § 18
a 19 stavebního zákona, akceptovat.
Stavební úřad posoudil umístění stavby a ve smyslu § 18 odst. 1, 2, 3 stavebního zákona s tím, že platným
podkladem pro umístění stavby a uspořádání pozemků je platný územní plán sídelního útvaru
hl. m. Prahy, jak je níže uvedeno, který ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona
v podrobnostech a v souvislostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování. Cílem
těchto úkolů je chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví, chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života
obyvatel a základ jejich totožnosti, určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území
a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zajistit, aby v nezastavěném
území byly v souladu s jeho charakterem umisťovány jen určené stavby, zařízení a jiná opatření. V rámci
doplnění žádosti bylo předloženo závazné stanovisko orgánu územního plánování – odboru územního
rozvoje MHMP vydané dne 11.2.2020 pod č.j. MHMP 240764/20020, sp.zn. S-MHMP 208527/2020
se závěrem, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, s Politikou územního rozvoje a s cíli
a úkoly územního plánování. Zároveň je stavba v souladu s prostorovým uspořádáním ve stabilizovaném
území.
Vzhledem k tomu, že žádost o umístění stavby byla podána v roce 2008, je řízení vedeno podle
stavebního zákona platného v době podání žádosti a záměr je posuzován podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze (tzv. OTPP).
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl.m. Praze, stanoveným
vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze,
ve znění pozdějších předpisů, zejména:
- čl. 4, odst. 1, 2, umisťování staveb – umístění stavby, půdorysný rozměr, výška a hmota odpovídají
prostředí, do kterého je stavba umísťována. Pozemek pro výstavbu navrhovaného objektu se nachází
na hraně Trojského vrchu, na severní straně pozemek sousední s parkovištěm a poliklinikou Mazurská,
na jižní straně s komunikací K Pazderkám, na východní straně s volným ozeleněným pozemkem
a komunikací Lodžská a na západní straně se stávající bytovou zástavbou. Pozemek je přibližně
obdélníkového tvaru, orientovaného ve směru sever – jih, pozemek je téměř rovinný, v mírném sklonu
k jihu a západu. Návrh plně respektuje požadavky na vzájemné odstupy budov, denní osvětlení
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a proslunění jak budovy nově navržené, tak budov stávajících. Díky architektonickému členění
navržených objektů se dosahuje příznivého hmotového působení a zapojení do stávající urbanistické
struktury.
V bezprostředním okolí záměru se nacházejí výhradně původní stavby charakteristické
pro socialistickou panelovou výstavbu 20. století. Konkrétně se jedná o osmipodlažní dvojdomy
lemující zástavbu při západní hraně vltavského údolí a dvanáctipodlažní bytové domy v ulicích
Pomořanská a Mazurská. Pro tyto domy jsou charakteristické unifikované, pravidelně členěné fasády
bez klasického horizontálního dělení (římsa, nástupní podlaží, ustupující podlaží) a spojování
do měřítkově velkých monotónních celků. Návrh záměru se snaží sladit s charakterem staveb v okolí.
Jednoduchá kvádrová hmota záměru je v polovině příčně rozdělena uskočením na dvě hmoty,
obdobným způsobem jako sousední izolované dvojdomy. Vnější obálka domu je volně přetažena
přes první ustupující podlaží (9. až 10. NP). Objekt se bude jevit jako jednoduchá hmota odkazující
se na panelové sousedy, přestože za perforovanou obálkou ukrývá byty s terasami. Poslední podlaží
(11. NP) výškově umístěné nad hlavní římsou objektu tvořenou přetaženou fasádou nebude z menší
vzdálenosti vůbec viditelné, v dálkových pohledech je odskočení podpořeno barevně méně výrazným
pojednáním. Objekt bude v přízemí převýšen, bude vytvořeno loubí kolem komerčních prostor, které
jsou důležité z hlediska vazeb na bezprostřední okolí, oživí lokalitu a nevyužívaný park při křižovatce
ulic K Pazderkám a Lodžská dostane nový smysl.
Na předmětných pozemcích není definována výšková hladina, ani struktura zástavby. Plochy v okolí
jsou definovány jako volná sídlištní zástavba a volné monobloky dosahují výškových omezení 40+,
40, 30 a 25 m. Navrhovaný objekt s výškou 34 m vytváří protiváhu jednak zastavěné ploše s limitem
40 m při východní straně ulice Lodžská, jednak zbývající nezastavěné části téže plochy s koeficientem
hrubých podlažních ploch H. Z hlediska výška okolní zástavby navrhovaný objekt nijak nevyčnívá,
pozemek záměru se nachází v oblasti, kde výška zástavby v součtu s terénem dosahuje výšek okolo
300 m n.m., s tím, že směrem na východ, podél hrany údolí Vltavy, výška terénu mírně narůstá.
Uvažovaný objekt svojí výškou 308,05 m n.m. z uvedeného rámce nevyčnívá.
Objekt se svými 11 nadzemními podlažími spadá do kategorie objektů s podlažností 9 až 13. S touto
a vyšší podlažností je počítáno symetricky přes ulici Lodžská. Sousední objekty definující horizont
při pohledu z údolí jsou v pásmu podlažnosti 9 až 13, stávající objekt přes ulici Lodžská je
14tipodlažní. Obytné panelové domy umístěné po dvojicích podél hrany údolí se nacházejí při samé
horní hranici pásma 6 až 8 podlaží, při ústí ulice Lodžská je však počítáno s vyšším objektem. Záměr
tak vhodně reaguje na způsob podlažnosti okolí.
Objekty v okolí na sebe bezprostředně nenavazují, proto se výška obvodových linií střech uplatní
zejména v pohledech z větší vzdálenosti. Limitující výškou zůstává linie atik panelových domů
určující horizont při pohledu z jihu, v ulici Mazurská. Jak je patrné z výkresu č. 400 Pohledy – okolí,
navrhovaný objekt (31,1 m) svou římsou nedosahuje výšky hlavní římsy objektů v pozadí (37,54 m),
i při započítání ustupujícího podlaží (34,15 m) nebude navrhovaná stavba vyšší než pohledově
exponovaná zástavba.
Umístěním stavby nemůže být snížen či změněn krajinný ráz. Záměrem je umístění bytového domu
a jeho připojení na inženýrské sítě. Jedná se o kvádrovou hmotu o 11 nadzemních podlaží a třech
podzemních podlažích. Objekt je umisťován při terénní hraně bohnické plošiny, která k jihu spadá
do trojského údolí. Stavba je orientována severojižním směrem, hmotově a měřítkem odpovídá
objektům panelových domů sídliště Bohnice. Stavba jako taková se významněji nedotýká
charakteristik krajinného rázu, nenarušuje hodnoty v místě a oblasti krajinného rázu.
Z čl. 4 odst. 1 vyhlášky OTPP dále vyplývá, že umístění staveb a míra zastavění pozemku musí
odpovídat požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Podle ustálené
judikatury Nejvyššího správního soudu lze: „pohodou bydlení (resp. kvalitou prostředí) rozumět
souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdraví a vhodné pro všechny kategorie
uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto
pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku
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(z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množství
zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro zabezpečení pohody bydlení se pak
zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn
činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech“.
Při posuzování, zda je pohoda bydlení zajištěna, nelze zcela abstrahovat od určitých subjektivních
hledisek daných způsobem života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán,
dotýkat; podmínkou zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotčených
osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné míře
od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním místních zvláštností dané lokality.
Rozhodné kritérium pro určení míry a intenzity potenciálního či tvrzeného zásahu je tzv. přípustná
míra podle stavebně technických předpisů, kterou lze, zejména ve stavebním řízení rozumět i míru
přiměřenou poměrům v intencích občanského zákoníku. Z dokumentace vyplývá, že obtěžování
sousedů nepřekročí míru přiměřenou poměrům obyvatel sousedního sídliště podle právních předpisů
tak, že by byly vážně ohroženy výkony práv účastníků řízení zaručené zákonem. Navrhovaná stavba
se umisťuje ve vzdálenosti cca 42 m od nejbližších obytných budov (č.p. 482 a 483 v k.ú. Troja, v ulici
Pomořanská), od navrhovaného parkoviště budou tyto objekty umístěny ve vzdálenosti cca 27 m, mezi
parkovištěm a okny domů č.p. 482 a 483 se navíc nachází zeleň a komunikace pro pěší. Objekt je
navrhován na křižovatku ulic, frekventovaných komunikací Lodžská a K Pazderkám, kdy obytné
budovy jsou pouze na západní straně, již zmiňovaná č.p. 482 a 483, severně se nachází poliklinika.
Pokud se nejedná o obtěžování mimořádné, převyšující míru přiměřenou poměrům, nemůže si vlastník
sousední nemovitosti osobovat právo na to, aby byla vyloučena každá stavební změna v sousedství,
která by i snížila míru jeho soukromí a pohody bydlení. Skutečnost, že na sousedním pozemku dosud
nestála stavba, jejíž povaha umožní, aby někteří její uživatele „viděli do soukromí“, v přípustné míře
došlo ke snížení osvětlení a oslunění, zvýšení hlukové zátěže a imisí, nezakládá právo na to, aby tento
stav přetrval i do budoucna.
Umístění a realizace navrhované stavby bude mít na své okolí spíše pozitivní vliv a vybudováním
nových prostorů na bydlení není v daném případě spojeno s narušením jednotlivých složek kategorie
pohody bydlení. V důsledku umístění navrhované stavby dojde k navýšení investic do prostředí,
oživení oblasti, zvýšení atraktivity okolí jako celku, posílení kvality a množství dostupných služeb
apod., které v souhrnném efektu povedou k posílení pohody bydlení v daném místě. Současně dojde
k potlačení negativních stránek současného stavu, kdy předmětný pozemek je opuštěný a nevyužívaný,
což vede k jeho dalšímu chátrání.
Každé prostředí se s časem vyvíjí, a tudíž i mění. Vyložit obecné požadavky výše citovaných
ustanovení podzákonných předpisů jako požadavek na neměnnost architektonického a urbanistického
prostředí, by bylo v rozporu s jejich účelem. Obzvláště městské prostředí se v tomto ohledu vyznačuje
vyšší mírou dynamiky než prostředí mimoměstské či nijak neobydlené. Záměr je v souladu
se současným urbanistickým přístupem k území hlavního města Prahy, který preferuje intenzivněji
využít plochy uvnitř města při plném respektování stávající zástavby a aktivovat její vnitřní potenciál.
Rozvoj je chápán jako zlepšování stavu. Navrhovaná stavba tak jakkoliv z povahy věci mění stávající
prostředí, doplňuje charakter a strukturu sídliště, kdy jde o stavbu domu bytového. Navrhovaná stavba
se svými rozměry a prvky ocitá na pomezí stávajících osmipodlažních panelových domů a výškových
objektů na druhé straně ulice Lodžská. Navrhovaná zástavba tak vychází z objemů a principů stávající
zástavby a z urbanistického hlediska se do území začleňuje, stávající strukturu zástavby respektuje
a přiměřeně dotváří. Umísťovaným záměrem nebude snížena hodnota území ani kvalita prostředí, ale
naopak dojde ke kultivaci předmětného pozemku. Stavba respektuje omezení vyplývající z právních
předpisů chránících veřejné zájmy. Dotčené orgány na úseku péče o životní prostředí, posuzování
vlivů na životní prostředí, ochrany veřejného zdraví, ochrany obyvatelstva, požární ochrany
a pozemních komunikací vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas.
Stavba bytového domu odpovídá požadavkům na zdravé životní prostředí a není v daném prostředí
rušivou funkcí. Stavba budou umístěny tak, jak je uvedeno v podmínkách č. 1, 2, až 5 tohoto
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rozhodnutí. Zároveň bude objekt napojen na kapacitně navržené inženýrské sítě a komunikaci
K Pazderkám, jak je uvedeno v podmínkách č. 7, 8 a 9 tohoto rozhodnutí.
čl. 7, odst. 1, stavební pozemek, ochranná a bezpečnostní pásma, chráněná území – stavba bude
umístěna v ploše, která svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry
umožňuje realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání. Umístění záměru odpovídá
požadavkům na zachování architektonických a urbanistických hodnot v území (viz soulad s čl. 4
odst. 1 a odst. 2 OTPP, i na odstupové vzdálenosti (čl. 8 odst. 1 a odst. 2 OTPP). Velikost pozemku
umožňuje umístění záměru a jsou splněny požadavky na funkční využití území podle územního plánu,
v řízení byly posouzeny základové poměry, když založení stavby je možné, a konkrétně bude řešeno
ve stavebním řízení. Záměr je umisťován do území, kde se již nachází obdobná výstavba (sídlištní
zástavba),
čl. 7, odst. 2, stavební pozemek, ochranná a bezpečnostní pásma, chráněná území – umístění stavby
bude respektovat veškerá omezení plynoucí z existujících ochranných pásem,
čl. 7, odst. 3, stavební pozemek, ochranná a bezpečnostní pásma, chráněná území – na plochách, které
nejsou určeny k zastavění, budou vytvořeny podmínky pro růst vegetace v dostatečné míře pro řešené
území,
čl. 8, odst. 1, vzájemné odstupy staveb – nově navrhovaný bytový dům je umístěn do stávající
struktury zástavby tak, že splňuje vzájemné odstupy od stávajících domů z hlediska urbanistického,
architektonického, životního prostředí, hygienického, požární ochrany, bezpečnosti a rovněž z hlediska
požadavků na denní osvětlení a oslunění a zachování pohody bydlení jak ve stávajících, tak v nově
navrhovaných domech. Odstupy mezi navrhovaným domem a stávajícími domy umožňují bezpečné
a bezkolizní provádění údržby staveb, a to jak stávajících, tak nově navrhované (minimální odstup
navrhovaného objektu od jižní fasády objektu polikliniky na pozemku parc.č. 1285/8 v k.ú. Troja bude
41,0 m, min. odstup od východní fasády objektu č.p. 482 na pozemku parc.č. 1285/6 v k.ú. Troja bude
44,0 m, resp. 42,6 m od předsazených konstrukcí). Odstupy staveb jsou rovněž dostatečné
pro bezkolizní užívání prostoru mezi stavbami pro technická vybavení či jiné činnosti, které souvisejí
s funkčním využitím území (obsluhu objektů, užívání ploch veřejné zeleně apod.). Návrh rovněž
dodržuje normové požadavky na odstupy sítí technického vybavení. S ohledem na výše uvedené,
na charakter a způsob užívání a umístění záměru, nemůže záměr narušit a zhoršit životní podmínky
a pohodu bydlení. Podrobněji jsou vzájemné odstupy staveb v daném případě řešeny v čl. 8 odst. 2
OTPP, který obsahuje zcela konkrétní požadavky na odstupové vzdálenosti a představuje zvláštní
úpravu k čl. 8 odst. 1 OTPP,
čl. 8 odst. 2, vzájemné odstupy staveb – vzájemné odstupy jednotlivých stávajících bytových domů
a navrhovaného bytového domu splňují zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního
prostředí, hygienické, požární ochrany, bezpečnosti, požadavky na denní osvětlení a oslunění
a na zachování pohody bydlení. Ve výkresu koordinační situace jsou vyznačený výšky stávajících
sousedních objektů a uvedeny odstupové vzdálenosti. Navrhovaný objekt bude od objektu č.p. 482
na pozemku parc.č. 1285/6 v k.ú. Troja vzdálen min. 44,0 m, resp. od předsazených konstrukcí bude
tato vzdálenost 42,6 m, max. výška navrhovaného objektu (střecha nad 11. NP) bude od přilehlého
terénu 36,1 m, výška objektu č.p. 482 je 24,7 m od upraveného terénu, odstupová vzdálenost je tedy
dostačující, neboť je vyšší než výška protilehlých stěn. Objekt č.p. 483 na pozemku parc.č. 1285/5
v k.ú. Troja bude od navrhovaného objektu vzdálen min. 42,2 m (od předsazených konstrukcí), což je
vzdálenost dostačující, neboť výška navrhovaného objektu bude max. 36,1 m od upraveného terénu
a výška objektu č.p. 483 je 24,7 m. Odstupová vzdálenost od objektu č.p. 484 (poliklinika) bude
min. 41,0 m, což je dostačující, neboť výška navrhovaného objektu bude max. 36,1 m od přilehlého
terénu (výška fasády přilehlé k poliklinice je však max. 31,5 m) a výška objektu polikliniky je 22,8 m
od přilehlého terénu. Odstupy staveb od přilehlých komunikací jsou dostatečné (min. 3,0 m),
čl. 9, připojení staveb na pozemní komunikace – stavba bude připojena na pozemní komunikaci
K Pazderkám v souladu s rozhodnutím o připojení, které vydal ÚMČ Praha 8 odbor dopravy. Dopravní
připojení je řešeno v podmínce č. 7 výroku tohoto rozhodnutí,
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- čl. 10, rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu – realizováno bude celkem 75 parkovacích
stání v podzemních garážích, z toho bude 6 parkovací stání uzpůsobeno pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace. Návštěvnická stání (celkem 23 stání) budou umístěna na venkovním
povrchovém parkovišti a budou veřejně přístupná, z tohoto počtu budou 2 stání uzpůsobena pro osoby
se sníženou schopností pohybu a orientace a 1 stání bude pro osoby doprovázející dítě v kočárku.
Rovněž jsou v dokumentaci řešeny přístupy k navrhovanému objektu. Příchod pro pěší bude umožněn
ze stávajícího chodníku na pozemku parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja přes přístupová schodiště a rampu.
Schodiště navazující na stávající chodník bude opatřeno zdvihací plošinou,
- čl. 11, připojení staveb na sítě technického vybavení – připojení na sítě a stavby technického vybavení
je v souladu s požadavky tohoto ustanovení. Připojení na sítě a stavby technického vybavení je
popsáno v dokumentaci v části B.1.e, B.3.b až B.3.f Průvodní zprávy a C.1.d Souhrnné technické
zprávy a ve výkresové dokumentaci. Dešťové vody budou odváděny do vsakovacích šachet
z betonových prefabrikátů o vnitřním průměru 2,0 m (zahloubení v úrovni cca 265 m n.m. na základě
hydrogeologického posudku) se štěrkovým obsypem. Vsakovací plocha dna bude 8,03 m2, retence
pro přítok 8,14 m3. Na pozemcích parc.č. 1285/38 a 1285/40 v k.ú. Troja bude umístěno 6 vsakovacích
šachet pro odvedení vod ze zpevněných ploch a 4 vsakovací šachty pro odvedení vod ze střechy
objektu. Šachty budou opatřeny bezpečnostním přepadem napojeným do přípojky dešťové kanalizace.
Šachty pro odvedení vod ze střechy objektu budou umístěny při hranici pozemků parc.č. 1285/38
a 1285/37 v k.ú. Troja, odstup mezi šachtami bude 2,0 m, 6 šachet pro odvod vod ze zpevněných ploch
bude umístěno ve středu příjezdové komunikace a v komunikaci mezi parkovacími stáními. Přípojka
bude provedena z kameninového potrubí DN 200 ve spádu 5%, bude zaústěna do Bohnického sběrače
(VP1 2000 ZCI) napojením na stávající kanalizační vložku na pozemku parc.č. 1285/41 v k.ú. Troja.
Objekt bude napojen vodovodní přípojkou na prodlužovaný vodovodní řad, kanalizační přípojkou
na stávající stokovou síť (Bohnický sběrač), teplovodní přípojkou na centrální dálkový teplovod,
přípojkou NN do sítě el. energií a dále bude napojen na síť elektronických komunikací. Nové venkovní
parkoviště a příjezdová komunikace bude osvětlena novými sloupy areálového osvětlení, které budou
zapojeny do stávající sítě,
- čl. 13 odst. 1, vliv staveb na životní prostředí – architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je
v souladu s prostředím, do kterého se umisťuje (viz též odůvodnění čl. 4 odst. 1 a 2), čl. 13 odst. 3,
který se týká limitů škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu apod., neboť
se jedná o budovu s nerušící funkcí – dotčené orgány na úseku péče o životní prostředí a ochrany
veřejného zdraví vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas, a čl. 13
odst. 4,
- čl. 23 odst. 1, vnitřní prostředí – podle akustické studie, která byla předložena také Hygienické stanici
hl.m. Prahy, a která byla zpracována společností AKMEST (Ing. Vladimír Zúber) v roce 2014, bylo
provedeno měření hluku z dopravy, návrh TZI oken, výpočet hluku ze stávajícího parkoviště (06/2014)
a dále posouzení hluku z dopravní obsluhy a ze stacionárních zdrojů (08/2014). Výsledná hladina
hluku v denní době je LAeq,T cca 54 dB, v noční době 47 dB, což vyhovuje hygienickému limitu
60/50 dB. Dále byl vyhodnocen hluk z dopravy po stávajícím parkovišti, vypočtená hladina je
49,8 Db/A/eq, tj. není překročen hygienický limit LAeq,T 50 dB v denní době. Rovněž hluk z obslužné
dopravy nepřekročí výše uvedený hygienický limit. Stacionární zařízení nebudou zdrojem nadměrného
hluku, rozhodující bude pak měření na realizovaném objektu. Z výše uvedeného vyplývá, že hlukové
poměry vyvolané výstavbou záměru budou vyhovující,
- čl. 23 odst. 2, vnitřní prostředí – podle doložené studie osvětlení zpracované Ing. Markétou
Hofmanovou, společnost A.W.A.L., v srpnu 2010 a aktualizované v listopadu 2012 Ing. Hanou
Adámkovou a Ing. Lucií Kočí navržený objekt všem požadavkům na normové hodnoty vyhoví
a nebude nadměrně stínit stávajícím objektům,
- čl. 24 odst. 1, proslunění – podle doložené studie proslunění zpracované Ing. Markétou Hofmanovou,
společnost A.W.A.L., v srpnu 2010 a aktualizované v listopadu 2012 Ing. Hanou Adámkovou
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a Ing. Lucií Kočí navržený objekt všem požadavkům na normové hodnoty vyhoví a nebude nadměrně
stínit stávajícím objektům,
- čl. 50 odst.1, stavby pro bydlení a individuální rekreaci – v podzemních podlažích objektu budou
pro všechny byty sklepy (komory) s možností ukládání kočárků a sportovních potřeb, technické
místnosti a místnosti domovního vybavení budou také v podzemních podlažích.
- čl. 50 odst. 3, stavby pro bydlení a individuální rekreaci – na venkovním parkovišti, mezi parkovacím
stáním pro přepravu osob doprovázejících dítě v kočárku a vstupem do objektu, při západní fasádě,
budou umístěny nádoby na komunální odpad.
Umístění stavby, resp. podmínky stanovené ve výroku rozhodnutí, umožňují splnění požadavků vyhlášky
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to
zejména:
Přechody, příp. místa k umožnění přechodu budou bezbariérové s nájezdy šikmou rampou ve sklonu
max. 8,33 %. Obrubník v nájezdu bude mít hranu 20 mm nad vozovkou, okraj nájezdu bude vyznačen
výrazně jinou strukturou, šířky min. 1,5 m. Varovný pás přechodu bude šířce 400 mm v délce šířky
přechodu na sklonu z dlažby s reliéfním povrchem. Signální pás přechodu bude proveden v šířce
min. 800 mm z dlažby s reliéfním povrchem přes celý chodník. Parkovací místa pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace budou o rozměrech min. 3,5 x 5 m, celkem bude v garážích vyznačeno
6 parkovacích stání pro tyto osoby a na venkovním parkovišti 2 stání.
Přístup do objektů je zajištěn bez schodů či vyrovnávacích stupňů, příp. bude na schodišti osazena
zdvihací plošina. Před vstupy do objektů budou patřičně velké plochy (1,5 x 1,5 m, resp. 1,5 x 2,0 m
při otevírání dveří ven). Vstup do objektu bude mít šířku min. 1,25 m, hlavní křídlo dvoukřídlých dveří
bude umožňovat otevření min. 0,9 m.
Navrhovatel předložil doklad o stanovení radonového indexu pozemku podle § 6 odst. 4 zákona
č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná stavba obsahuje obytné
a pobytové místnosti a nachází se na pozemcích s nízkým radonovým indexem. Stavba nevyžaduje
ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu ve smyslu ČSN 73 0601 „Ochrana staveb
proti radonu z podloží“.
Záměr je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány.
Doložená stanoviska dotčených orgánů jsou souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována
a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Požadavky na zpracování projektové dokumentace stanovené dotčenými orgány byly převzaty
do příslušných podmínek rozhodnutí.
Žadatel předložil v rozsahu projednávaného umístění uvedená vyjádření provozovatelů elektronických
komunikací, zejména podzemních vedení veřejné komunikační sítě podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích.
Řešení dopravy v klidu je obsaženo v podmínce č. 7 a v části B.1.e Průvodní zprávy, částech C.3.d
Souhrnné technické zprávy a ve výkresové dokumentaci. K dopravnímu řešení, včetně dopravy v klidu
se vyjádřil dotčený orgán, odbor dopravy ÚMČ Praha 8, jako silniční správní úřad, kladně ve stanovisku
ze dne 28.11.2012 pod sp.zn. SZ MCP8 158602/2012/2, s poslední aktualizací ze dne 26.2.2020
pod č.j. MCP8 065311/2020, včetně rozhodnutí o povolení připojení (č.j. MCP8 132206/2020 ze dne
6.5.2020) pozemku parc.č. 1285/40 v k.ú. Troja podle § 10 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, na komunikaci K Pazderkám v Praze 8 s tím, že platnost tohoto rozhodnutí je omezena
do 7.5.2022, pokud do té doby nebude vydáno rozhodnutí o umístění stavby, a že připojení bude podle
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dokumentace. Rozhodnutí o připojení bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie
hl.m. Prahy, čj. KRPA-206430-1/Čj-2015-0000DŽ ze dne 5.6.2015 (potvrzení platnosti pod č.j. KRPA59200-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 18.3.2020) a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je
z veřejného zájmu únosná. MHMP odbor dopravních agend (dříve odbor dopravy) pod č.j. MHMP173808/2006/DOP-O4/Ka žádost o vydání stanoviska z hlediska dopravy ÚMČ Praha postoupil dne
22.5.2006 odboru dopravy.
Aktuální závazné stanovisko ze dne 26.2.2020 bylo vydáno za podmínek:
- vzhledem k mezním sklonovým poměrům vjezdové/výjezdové rampy do podzemních garáží
požadujeme prověřit nezbytnost těchto sklonových poměrů – prověřeno, nelze jiné řešení
- povrch vjezdové rampy bude proveden z dostatečně protiskluzového materiálu, popřípadě
s vyhříváním apod. – rampa bude v zimních měsících vyhřívaná, viz výše uvedené podmínky
- dopravní a režim na pozemku a v hromadných garážích bude projednán a odsouhlasen Policií ČR –
splněno
- podzemní garáže budou vybudovány v souladu s ČSN 73 6058 – splněno
- rozhodnutí o dopravním připojení bude doloženo k žádosti – splněno
- příjezd na stavbu/odjez bude akceptován pouze v trase Čimická – K Pazderkám – organizace
výstavby bude řešena podrobně v rámci stavebního řízení
- dále odbor dopravy ÚMČ Praha 8 souhlasí se zvláštním užívám komunikace podle § 25 odst. 1
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – převzato do podmínek tohoto rozhodnutí
- v případě omezení provozu na místních komunikacích investor požádá min. 30 dnů před
zahájením stavební prací odbor dopravy ÚMČ Praha 8 o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání
komunikací – u sítí technického vybavení, které je možné realizovat na základě územního rozhodnutí
bylo převzato do podmínek tohoto rozhodnutí, u vlastní stavby je to podmínka týkající se až
následných řízení, resp. realizace stavby
- po celou dobu provádění stavebních prací zajistí investor údržbu a čištění komunikací stavbou
dotčených – u sítí technického vybavení, které je možné realizovat na základě územního rozhodnutí
bylo převzato do podmínek tohoto rozhodnutí, u vlastní stavby je to podmínka týkající
se až následných řízení, resp. realizace stavby
- při realizaci je nutno zajistit přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům
IZS – u sítí technického vybavení, které je možné realizovat na základě územního rozhodnutí bylo
převzato do podmínek tohoto rozhodnutí, u vlastní stavby je to podmínka týkající se až následných
řízení, resp. realizace stavby
MHMP odbor rozvoje a financování dopravy vydal dne 25.3.2013 pod č.j. MHMP-179750/2013/RFDRd/Čd stanovisko k zatřídění komunikací, kdy příjezdová komunikace včetně areálového parkoviště bude
veřejně přístupnou účelovou komunikací v majetku investora a komunikace pro pěší budou taktéž veřejně
přístupovými účelovými komunikacemi v majetku investora.
Policie České republiky, Správa hl.m. Prahy, dopravní inspektorát vydal dne 4.12.2012 pod č.j. KRPA151151-1/ČJ-2012-0000DŽ stanovisko, které bylo následně rozšířeno stanoviskem č.j. KRPA-2064301/ČJ-2015-0000DŽ ze dne 5.6.2015. Dne 18.3.2020 pod č.j. KRPA-59200-1/ČJ-2020-0000DŽ bylo
vydáno potvrzení platnosti stanoviska z roku 2015. Podmínka týkající se dodržení ČSN 736110, ČSN
736053, ČSN 736058 a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb byla splněna, na vjezdu a výjezdu z garáží byly zajištěny dostatečné
rozhledové podmínky, což bylo prokázáno ve výkresu č. 022 Situace – dopravní, stejně tak návaznost
na síť pro pěší. Zeleň nebude překážet v rozhledu, nádoby na komunální odpad budou umístěny
při západní straně objektu, vedle vstupu do objektu. Podmínka týkající se předložení návrhu DIO byla
převzata do podmínek tohoto rozhodnutí, stejně tak bude v dalším stupni vyřešen návrh definitivního
svislého a vodorovného dopravního značení a zařízení na vnějších komunikacích a v prostoru garáží.
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Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu řeší podmínky č. 8 písm. a), b), c), d), e), f), g) tohoto
rozhodnutí a dokumentace v části B.1.e, B.3.b až B.3.f Průvodní zprávy, C.1.d Souhrnné technické
zprávy a výkresové dokumentaci. Dešťové vody budou bezpečnostním přepadem přes vsakovací studny
(6 + 4 ks) odváděny do jednotné kanalizační stoky. Přepad bude vybaven zařízením omezujícím průtok
na hodnotu
stanovenou
Pražskou
vodohospodářskou
společností,
a.s.
K dokumentaci,
vč. přípojných komunikací a přípojek sítí, se v kladném závazném stanovisku ze dne 11.6.2020
pod spis.zn. MCP8 127355/2020/OV.JbL, č.j. MCP8 165365/2020 vyjádřil vodoprávní úřad příslušný
podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11
správního řádu.
Zásobování vodou umisťovaného objektu a odvod splaškových vod je řešeno v podmínce č. 8 písm. a)
tohoto rozhodnutí (vodovod) a č. 8 písm. b) a c) tohoto rozhodnutí (kanalizace splašková a dešťová)
a v DUR v části B.3.b Průvodní zprávy, C.1.d Souhrnné technické zprávy a výkresové dokumentaci.
K dokumentaci vydala souhlasné stanovisko zn. 6376/12/2/02 Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
ze dne 3.12.2012, které bylo aktualizováno stanoviskem ze dne 10.10.2014, 15.9.2015, 14.9.2016 a dne
9.3.2020. Dále vydaly souhlasné stanovisko Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Veolia voda) dne
21.12.2012 pod zn. PVK 46572/OTPČ/12 a ze dne 16.9.2016, kterým byla prodloužena
platnost stanoviska do 16.9.2017, aktuální stanovisko (nahrazuje předchozí) bylo vydáno dne 24.4.2020
pod zn. PVK 10190/ÚTPČ/20.
Zásobování teplem a elektrickou energií navrhovaného objektu řeší podmínka č. 8 písm. d) tohoto
rozhodnutí (teplo), podmínka č. 8 písm. e) tohoto rozhodnutí (elektro) a dokumentace v části B.1.e
Průvodní zprávy a části C.1.d Souhrnné technické zprávy a ve výkresové dokumentaci. K dokumentaci se
kladně vyjádřila Pražská teplárenská, a.s. ze dne 21.3.2016 pod zn. Zar/820/2016, jehož platnost byla
sdělením ze dne 26.5.2017 prodloužena do 26.5.2018. Aktualizované stanovisko bylo vydáno dne
28.4.2020 pod zn. DAM/0888/2020. Rovněž tak platnost kladného stanoviska PREdistribuce, a.s.
zn. 25042334 ze dne 9.9.2015 byla prodloužena do 9.9.2017, aktualizované stanovisko bylo vydáno dne
18.5.2020 pod č. 25146796 a dne 22.6.2020 pod č. 25148231.
Kladně se k dokumentaci vyjádřili provozovatelé elektronických komunikací, zejména pozemních vedení
veřejné komunikační sítě podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích:
ELTODO - CITELUM s.r.o. (poté TRADE CENTRE PRAHA a.s. a nyní Technologie Hlavního města
Prahy a.s.), Telefónica Czech Republic, a.s. (poté Česká telekomunikační infrastruktura a.s., nyní CETIN
a.s.), České Radiokomunikace a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. (sloučení s T-Systems Czech Republic,
a.s.), Vodafone Czech Republic, a.s. (sloučení s UPC Česká republika, a.s.), Ministerstvo vnitra – odbor
správy majetku,Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Dopravní podnik
hl.m. Prahy, a.s., Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., Pražská vodohospodářská společnost
a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská teplárenská a.s., Pražská plynárenská Distribuce a.s.,
PREdistribuce, a.s.
Předložený záměr nepodléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, jak vyplývá ze sdělení dle § 6 odst. 3 výše uvedeného zákona, které vydal OŽP MHMP
pod szn. S-MHMP-0198499/2013/1/OPP/Vl/EIA/1976P-1/Pac ze dne 16.5.2013 s tím, že jde
o podlimitní záměr. Toto současně vyplývá ze závazného stanoviska odboru životního prostředí MHMP
szn. S-MHMP-1509816/2012/1/OZP/Vl ze dne 4.1.2013, ve kterém se dotčený orgán kladně vyjadřuje
k záměru z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, lesů, nakládání s odpady, ochrany ovzduší,
ochrany přírody a krajiny, myslivosti, ochrany vod, z hlediska ochrany přírody podle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, odpadového hospodářství podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů. Toto bylo také potvrzeno v aktuálním stanovisku orgánu ochrany prostředí,
č.j. MHMP 457965/2020, sp.zn. S-MHMP 0292117/2020 OCP ze dne 17.3.2020. Z hlediska ochrany
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zemědělského půdního fondu nejsou zájmy dotčeny, obdobně z hlediska lesů. Z hlediska nakládání
s odpady se vyjadřuje ÚMČ Praha 8, viz níže. Z hlediska ochrany ovzduší – zájmy nejsou dotčeny, neboť
zdrojem tepla a ohřevu teplé vody v objektu bude systém CZT prostřednictvím výměníkové stanice,
záměrem tak nevzniká nový zdroj znečišťování ovzduší.
Záměr se nedotýká zvláště chráněných území kategorie přírodní památka, přírodní rezervace, jejich
ochranných pásem, významných krajinných prvků, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
památných stromů, územního systému ekologické stability (ÚSES), ani ochrany krajinného rázu. Záměr
je navržen do vysoce urbanizovaného prostředí panelového sídliště v Troji, které nelze označit za krajinu
ve smyslu zákona (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 As 23/2014 – 57 ze dne
11.6.2014). Vzhledem k absenci krajiny nebyly dány předpoklady pro postup podle ust. § 12 odst. 2
zákona o ochraně přírody a krajiny. OCP MHMP dále vyhodnotil záměr z hlediska možnosti jeho vlivu
na lokality soustavy Natura 2000 v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na to
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na žádnou evropsky významnou lokalitu
ani ptačí oblast. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality CZ0110142 – Blatov
a Xaverovský háj, CZ0213779 – Břežanské údolí, CZ01 10049 - Havránka a Salabka, CZ01 10040 –
Chuchelské háje, CZ0110154 – Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0l 13002 – Milíčovský les, CZ01 13001 –
Obora Hvězda, CZ0 110050 – Prokopské údolí, CZ01 14001 – Radotínské údolí, CZ01 13773 – Praha –
Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Nejbližší EVL od navrhovaného
záměru je EVL CZ0110049 – Havránka a Salabka, která je od záměru vzdálena vzdušnou čarou
cca 300 m. Návrh záměru tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či
způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit.
V aktuálním stanovisku je uvedeno, že pro tento záměr bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko OCP
MHMP od sp.zn. S-MHMP 1509816/2012/1/OZP/VI ze dne 4.1.2013, kde je konstatováno, že se jedná
o podlimitní záměr dle ust. § 4 odst. 1 zákona. Dále je ve stanovisku sděleno, že dne 1.11.2017 nabyla
účinnosti novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě této novely zákona
předložený záměr již není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 4 odst. 1 zákona,
jelikož nedosahuje příslušných limitních hodnot a ani nenaplňuje kritéria uvedená v ust. § 4 odst. 1
písm. d) zákona.
Z hlediska ochrany vod je příslušným orgánem k vydání stanoviska vodoprávní úřad ÚMČ Praha 8,
viz níže.
Kladné závazné stanovisko vydal odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 sp. zn. SZ MCP8
158729/2011/2 ze dne 7.12.2012, ze kterého vyplývá, že umístěním stavby budou dotčeny dřeviny
rostoucí mimo lesy. O kácení dřevin rozhodl odbor ochrany prostředí (nyní odbor životního prostředí)
MHMP rozhodnutím szn. MHMP-27271/08/OOP/V-28/R-6/Tr ze dne 14.4.2008 a s výrokem, který
změnil obsah rozhodnutí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 č.j. OZP/2007/0946 ze dne
22.10.2007. Z hlediska odpadového hospodářství nemá orgán ochrany prostředí námitky, pokud budou
při realizaci stavby plněny povinnosti plynoucí ze zákona o odpadech.
Z hlediska ochrany státní památkové péče vydal odbor památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy
stanovisko č.j. S-MHMP 1509998/2012/Rad ze dne 9.1.2013 s tím, že dotčené nemovitosti leží mimo
památkově chráněná území ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů. Záměr je však zamýšlen na území s archeologickými nálezy, stavebník je
proto povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území
záchranný archeologický výzkum.
Totéž bylo potvrzeno v aktualizovaném sdělení č.j. MHMP 340896/2020, sp.zn. S-MHMP 295619/2020
ze dne 25.2.2020.
Z hlediska ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů se kladně v závazném stanovisku sp. zn. S-HSHMP 41798/2014,
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č.j. HSHMP 41798/2014 ze dne 23.9.2014 vyjádřila k dokumentaci Hygienická stanice hl.m. Prahy
(dále jen HS HMP). Stanovisko bylo aktualizováno dne 10.3.2020 pod č.j. HSHMP 09190/2020, sp.zn. SHSHMP 09190/2020. Stanovisko HS HMP obsahuje pouze 2 podmínky. V dokumentaci pro stavební
povolení je potřeba předložit akustickou studii hodnotící hluk ze stacionárních zdrojů umístěných
na objektu a hluk z obslužné dopravy vůči nejbližší chráněné zástavbě, rovněž bude předloženy podrobné
ZOV včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb,
dále navrhnout způsob ochrany tohoto prostoru před nadlimitním hlukem. Tyto podmínky byl převzaty
do podmínek tohoto rozhodnutí a budou plněny v rámci následujícího stavebního řízení.
Vodoprávní orgán, oddělení vodoprávní odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8, podle § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, dotčený na úseku vodního hospodářství vydal k dokumentaci kladné závazné stanovisko dne
4.3.2013 pod spis.zn. MCP8 027252/2013/OV.Bur, č.j. MCP8 029481/2013, dne 23.10.2015
pod spis.zn. MCP8 133810/2015/OV.Bur, č.j. MCP8 140012/2015 a dne 11.6.2020 pod spis.zn. MCP8
127355/2020/OV.JbL, č.j. MCP8 165365/2020 s podmínkami, které byly buďto zapracovány
do dokumentace nebo se týkají až realizace stavby. Dále bylo dne 22.1.2013 pod spis.zn. MCP8
007661/2013/OV.Bur, č.j. MCP8 009933/2013 vydáno vyjádření, že záměr je z hlediska zájmů daných
Plánem hlavních povodí České republiky a Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy možný.
Souhlasné stanovisko vydal k dokumentaci odbor bezpečnosti a krizového řízení (nyní odbor
bezpečnosti) MHMP dne 19.12.2012 pod č.j. S-MHMP 1510840/2012/BKR podle zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému, zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), s tím, že v oblasti
dotčené stavbou se nenachází žádné evidované stavby civilní obrany. V dalším stupni bude zpracováno
řešení civilní ochrany, včetně grafické části, v rozsahu odpovídající projednávané dokumentaci,
viz podmínky tohoto rozhodnutí.
Z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatel vydal souhlasné stanovisko Hasičský záchranný sbor
hl. m. Prahy (dále jen HZS HMP) ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů a podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, k dokumentaci
k části požárně bezpečnostní řešení stavby a řešení ochrany obyvatel pod čj. HSAA -14773-3/2012 ze dne
28.11.2012 a dne 18.3.2020 pod č.j. HSAA-3826-3/2020 bylo vydáno aktuální stanovisko. Aktuální
stanovisko je bez podmínek.
Souhlasné závazné stanovisko vydala ČR - Státní energetická inspekce pod sp. zn. 491-10.103 Ju/2012
ze dne 27.112012, ve kterém se vyjadřuje z hlediska zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Stanovisko je souhlasné s podmínkou, že bude v dalším stupni dopracován průkaz energetické náročnosti
budovy (PENB) a uvedeny potřebné energetické údaje.
Stavební úřad k závazným stanoviskům dotčených orgánů uvádí, že z § 4 odst. 2 stavebního zákona
vyplývá: „dotčené orgány vydávají pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska na
základě zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatnými rozhodnutím ve správním řízení,
nestanoví-li tyto zvláštní právní předpisy jinak“. Podle citovaného ustanovení stavebního zákona jsou
podkladem pro vydání rozhodnutí závazná stanoviska dotčených orgánů. Správní úřad je ex lege obsahem
závazného stanoviska vázán a nedisponuje přitom oprávněním jakýmkoli způsobem toto stanovisko
interpretovat, anebo jej obsahově měnit. K vydání územního rozhodnutí je zapotřebí zejména závazné
stanovisko k dokumentaci pro územní řízení orgánu ochrany přírody, orgánu ochrany zemědělského
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půdního fondu, ochrany ovzduší k umístění zdrojů znečištění, státní památkové péče, orgánů ochrany
veřejného zdraví. Závazné stanovisko orgánu veřejného zdraví má za cíl vymezit hygienické limity
chemických, fyzických a biologických ukazatelů, které jsou upraveny v podzákonných právních normách.
Ve věci závazných stanovisek stavební úřad postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány
chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad dospěl k závěru, že
z dokumentace a ze závazných stanovisek dotčených orgánů vyplývá, že účastníci územního řízení
nebudou nad míru přiměřenou poměrům obtěžováni nebo vážně ohrožováni ve výkonu svých práv.
Přípustnou míru zhoršování životního prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu ve smyslu čl. 13
(životní prostředí) vyhlášky OTPP, se rozumí míra přípustná podle právních předpisů.
Koordinace umísťované stavby se známými stavebními záměry byla v územním rozhodnutí stanovena
v podmínce č. 22 tohoto rozhodnutí, se záměry jiných investorů, které dosud nebyly stavebnímu úřadu
předloženy, nelze stavbu koordinovat, protože není co koordinovat.
Stanoviska a vyjádření sdělili:
Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů:
o Hygienická stanice hlavního města Prahy, č.j. S.HK/1725/22762/06 ze dne 31.5.2006,
č.j. S.HK/2288/23992/08 ze dne 7.8.2008, č.j. S.HK/3306/26438/09 ze dne 20.11.2009, č.j. HSHMP
41798/2014 ze dne 23.9.2014, č.j. HSHMP 09190/2020, sp.zn. S-MHMP 09190/2020 ze dne
10.3.2020
o MHMP odbor dopravy, č.j. MHMP-234367/2006/DOP-O4/Ka ze dne 28.6.2006
o MHMP odbor rozvoje a financování dopravy, č.j. MHMP-179750/2013/RFD-Rd/Čd ze dne 25.3.2013
o MHMP odbor ochrany prostředí, szn. S-MHMP-502654/2008/1/OOP/VI ze dne 4.9.2008, č.j. MHMP
457965/2020, sp.zn. S-MHMP 0292117/2020 OCP ze dne 17.3.2020
o MHMP odbor životního prostředí, s.zn. S-MHMP-1509816/2012/1/OZP/VI ze dne 4.1.2013
o MHMP odbor životního prostředí, szn. S-MHMP-0198499/2013/1/OZP/VI/EIA/1976P-1/Pac ze dne
16.5.2013
o MHMP odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, č.j. MHMP 174097/2006/Rad ze dne
6.6.2006, č.j. MHMP 917373/2009/Rad ze dne 27.11.2009, č.j. MHMP 178217/2010/Rad ze dne
24.2.2010
o MHMP odbor památkové péče, č.j. S-MHMP 1509998/2012/Rad ze dne 9.1.2013
o MHMP odbor památkové péče, č.j. MHMP 340896/2020, sp.zn. S-MHMP 295619/2020 ze dne
25.2.2020
o MHMP odbor krizového řízení, č.j. MHMP 213092/2006 ze dne 22.6.2006, č.j. S-MHMP
917841/2009/OKR ze dne 9.12.2009
o MHMP odbor bezpečnosti a krizového řízení, č.j. S-MHMP 1510840/2012/BKR ze dne 19.12.2012
o MHMP odbor územního plánu, č.j. S-MHMP 514307/2008/OUP ze dne 28.8.2008
o MHMP odbor územního rozvoje, č.j. MHMP 240764/2020, sp.zn. S-MHMP 208527/2020 ze dne
11.2.2020
o MHMP odbor ochrany prostředí, zn. MHMP-27271/08/OOP/V-28/R-6/Tr ze dne 14.4.2008
o MHMP odbor ochrany prostředí, č.j. MHMP-27271/08/OOP/V-/R-6/Tr ze dne 14.4.2008, s výrokem,
který změnil obsah rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí č.j. OZP/2007/0946 ze dne
22.10.2007 – rozhodnutí o kácení dřevin
o ÚMČ Praha 8 majetkový odbor, č.j. MO/2006/2742 ze dne 25.7.2006
o ÚMČ Praha 8 odbor výstavby, č.j. OV/P8/2006/2249/Ce/2 ze dne 6.6.2006
o ÚMČ Praha 8 odbor územního rozvoje a výstavby, spis.zn. MCP8 027252/2013/OV.Bur, č.j. MCP8
029481/2013 ze dne 4.3.2013, spis.zn. MCP8 007661/2013/OV.Bur, č.j. MCP8 009933/2013 ze dne
22.1.2013, spis.zn. MCP8 133810/2015/OV.Bur, č.j. MCP8 140012/2015 ze dne 23.10.2015,
spis.zn. MCP8 127355/2020/OV.JbL, č.j. MCP8 165365/2020 ze dne 11.6.2020

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň

tel. referent: 222 805 714, vendula.peterkova@praha8.cz

tel. sekretariát: 222 805 719

ČJ: MCP8 076255/2021

46

o ÚMČ Praha 8 odbor dopravy, č.j. MCP8 085666/2008 ze dne 10.7.2008, č.j. MCP8 116794/2009
ze dne 18.11.2009
o ÚMČ Praha 8 odbor dopravy, č.j. MCP8 158602/2012 ze dne 28.11.2012, č.j. MCP8 020224/2013
ze dne 20.2.2013
o ÚMČ Praha 8 odbor dopravy, č.j. MCP8 077395/2015 ze dne 8.7.2015
o ÚMČ Praha 8 odbor dopravy, sp.zn. SZ MCP8 132206/2020/2, č.j. MCP8 132206/2020 ze dne
6.5.2020
o ÚMČ Praha 8 odbor dopravy, č.j. MCP8 065311/2020, spis.zn. SZ MCP8 065311/2020/2 ze dne
26.2.2020
o ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí, č.j. OZP/2007/0749 ze dne 13.6.2007,
č.j. MCP8 116933/2009 ze dne 10.11.2009
o ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí, č.j. MCP8 158729/2012 ze dne 7.12.2012
o ÚMČ Praha 8 odbor dopravy, č.j. MCP8 096235/2008 ze dne 25.8.2008
o ČR – Státní energetická inspekce, zn. 190-18.5/06/010.103/Pe ze dne 10.7.2006, zn. 596-1010.103Ju
ze dne 3.12.2009, zn. 491-10.103Ju/2012 ze dne 27.11.2012
o Povodí Vltavy, s.p., zn. 2006/23931/263 ze dne 26.5.2006, platnost prodloužena dne 16.7.2008,
zn. 62583/2012-263 ze dne 29.11.2012, zn. 45898/2015-263 ze dne 3.9.2015, zn. 13511/2020-263
ze dne 21.2.2020
o Policie České republiky, č.j. PSP-910/DI-4-2006 ze dne 30.5.2006, platnost prodloužena dne
11.8.2008, č.j. KRPA-151151-1/ČJ-2012-0000DŽ ze dne 4.12.2012, č.j. KRPA-206430-1/ČJ-20150000DŽ ze dne 5.6.2015, č.j. KRPA-59200-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 18.3.2020 (potvrzení platnosti
stanoviska z roku 2015)
o Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, zn. HSAA-11739-3140/ODZS-2008 ze dne 13.10.2008,
č.j. HSAA-14773-3/2012 ze dne 28.11.2012
o Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, č.j. HSAA-3826-3/2020 ze dne 18.3.2020
o Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, č.j. 6970/30903-ÚP/2008-7103/41 ze dne 1.9.2008
Vyjádření vlastníků - správců inženýrských sítí, komunikací a vodních toků:
o UPC Česká republika, a.s., vyjádření ze dne 23.2.2010, č. 3816/12 ze dne 14.12.2012, č. E008556/14
ze dne 19.8.2014, ř. E012346/15 ze dne 12.8.2015, č. E010724/16 ze dne 2.6.2016
o SITEL, spol. s r.o., zn. 130902325 ze dne 4.11.2009, zn. 131206210 ze dne 6.12.2012,
zn. 1111401498 ze dne 19.8.2014, zn. 1111503556 ze dne 12.8.2015, zn. 1111602758 ze dne
2.6.2016
o ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100116309 ze dne 29.11.2012, zn. 0100315506 ze dne 19.8.2014,
zn. 0100454219 ze dne 15.8.2015, zn. 0100582632 ze dne 2.6.2016
o TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., zn. 230901180 ze dne 4.11.2009,
zn. 231203585 ze dne 6.12.2012, zn. 1311400898 ze dne 19.8.2014, zn. 1311502058 ze dne
12.8.2015, zn. 1311601531 ze dne 2.6.2016
o Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 31.7.2008, zn. 160603-13048707 ze dne 7.6.2016
o ČEPS, a.s., zn. 2308/16100/11.11.2009/Pi ze dne 11.11.2009
o GTS Novera s.r.o., zn. 350903085 ze dne 6.11.2009, zn. 331206713 ze dne 6.12.2012,
zn. 1211401597 ze dne 19.8.2014
o Telefonica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 83621/08/CPH/Voo ze dne 14.7.2008, č.j. 714589/12 ze dne
18.12.2012, č.j. 662244/14 ze dne 19.8.2014
o Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., zn. 100130/20Ha672/1256 ze dne 19.5.2006,
zn. 100130/45P1598/2902 ze dne 18.11.2009, zn. 100130/48/Ku1624/1946 ze dne 27.12.2012,
zn. 100130/37Ku1570/1806 ze dne 13.10.2015, zn. 100630/19P740/713 ze dne 22.5.2020
o Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., zn. 800210/316/20/Ryd ze dne 24.2.2020
o TSK hl.m. Prahy, zn. 1672/08/2200/Ve ze dne 5.9.2008
o TSK hl.m. Prahy, zn. 1905/08/2600/Kr ze dne 2.9.2008
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o Technická správa komunikací hl.m. Prahy, zn. TSK/39683/12/2200/Ka ze dne 6.2.2013,
zn. TSK/05218/20/1109/Ve ze dne 17.4.2020
o Technická správa komunikací hl.m. Prahy, zn. 2481/12/2600/Vo ze dne 15.1.2013,
č.j. TSK/420/20/1110/Ryb ze dne 24.3.2020
o Pražská vodohospodářská společnost a.s., zn. 5303/08/2/02 ze dne 13.8.2008, zn. 6376/12/2/02 ze dne
3.12.2012, zn. 3669/14/2/02 ze dne 10.10.2014, zn. 3384/15/2/02 ze dne 15.9.2015, zn. 3800/16/2/02
ze dne 14.9.2016, zn. 695/20/2/02 ze dne 9.3.2020
o Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zn. PVK 12234/OTPČ/08 ze dne 22.8.2008,
zn. PVK 46572/OTPČ/12 ze dne 21.12.2012, zn. PVK 50122/OTPČ/15 ze dne 18.9.2015,
zn. PVK 47132/OTPČ/16 ze dne 16.9.2016, zn. PVK 10190/ÚTPČ/20 ze dne 24.4.2020
o Pražská teplárenská a.s., zn. OÚ/2371/EPu ze dne 8.8.2008, zn. OÚ/2371/08/EPu ze dne 8.8.2008,
zn. OÚ/1075/13/Šma ze dne 30.4.2013, zn. Zar/3005/2014 ze dne 30.10.2014, zn. Zar/820/2016
ze dne 21.3.2016, zn. DAM/1516/2017 ze dne 26.5.2017, zn. DAM/0888/2020 ze dne 28.4.2020
o Pražská plynárenská distribuce, a.s., zn. 4045/OH/OSDS/08 ze dne 15.7.2008, zn. 1147/OH/ORDS/12
ze dne 28.11.2012, zn. 752/Se/OSDS/2016 ze dne 7.3.2016, zn. 2020/OSDS/01492 ze dne 12.3.2020
o PREdistribuce, a.s., zn. S24210/130-08/S 1299 ze dne 15.7.2008, zn. S24210/177-09/S2042 ze dne
27.11.2009, zn. 25042334 ze dne 11.4.2013, zn. 25042334 ze dne 9.9.2015, č. 25146796 ze dne
18.5.2020, č. 25148231 ze dne 22.6.2020, č. 25146796 ze dme 18.5.2020
o ELTODO – CITELUM, s.r.o., zn. EC 0400/5376/06 ze dne 25.8.2006, platnost prodloužena dne
6.8.2008, zn. EC 0400/5044/10 ze dne 19.1.2010, zn. EC 0400/3617/12 ze dne 26.11.2012,
prodloužení platnosti do 7.9.2016
o Technologie hlavního města Prahy, a.s., č. VPD-00125/2020 ze dne 5.6.2020
o KOLEKTORY Praha, a.s., zn. 4000/3777/05/06 ze dne 4.5.2006, zn. 971/001/11/12 ze dne
27.11.2012, zn. 1404/026/08/14 ze dne 1.9.2014, zn. 1848/017/06/16 ze dne 9.6.2016,
zn. 2439/009/10/18 ze dne 31.10.2018, zn. KP/002840/2020_001 ze dne 16.10.2020
o České radiokomunikace a.s., zn. ÚTS/P21501/06/DH ze dne 30.5.2006, zn. ÚPTS/OS/85348/2012
ze dne 23.11.2012, zn. UPTS/103372/2014 ze dne 25.8.2014, zn. UPTS/OS/123428/2015 ze dne
22.9.2015, zn. UPTS/OS/137485/2016 ze dne 19.7.2016, zn. UPTS/OS/239948/2020 ze dne
24.2.2020
o CETIN a.s., č.j. 555244/20 ze dne 24.2.2020
o Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 664801/15 ze dne 12.8.2015, č.j. 657525/16 ze dne
13.7.2016
o Dial Telecom, a.s., zn. PH404343 ze dne 7.6.2016, zn. PH768491 ze dne 25.2.2020
o T – Mobile Czech Republic a.s., zn. ÚR/41133/12-12 ze dne 5.12.2012, zn. E17570/15 ze dne
12.8.2015, zn. E15717/16 ze dne 3.6.2016, č.j. E08591/20 ze dne 24.2.2020
o ČD – Telematika a.s., zn. 16148/2014-O ze dne 1.9.2014, č.j. 1201605846 ze dne 7.6.2016,
č.j. 1202003523 ze dne 25.2.2020
o RIO Media a.s., zn. Vyj-2014-1100 ze dne 11.9.2014, zn. Vyj-2015-1279 ze dne 11.8.2015, zn. Vyj2016-0983 ze dne 13.7.2016
o OPTILINE a.s., zn. 1411400380 ze dne 19.8.2014, zn. 1411501153 ze dne 12.8.2015,
zn. 1411600984 ze dne 2.6.2016
o GREPA Networks s.r.o., vyjádření ze dne 14.10.2014, vyjádření ze dne 25.8.2015, vyjádření ze dne
13.6.2016
o UNI Promotion s.r.o., zn. 142001122 ze dne 31.10.2014, zn. 122400936 ze dne 6.9.2015,
zn. 122402508 ze dne 30.6.2016, zn. 122412030 ze dne 16.3.2020 (za společnost INETCO.CZ)
o UNI Promotion s.r.o., zn. 133406983 ze dne 24.3.2020 (NEW TELEKOM, spol. s r.o.)
o UNI Promotion s.r.o., zn. 111404616 ze dne 30.9.2015, zn. 1111408784 ze dne 30.6.2016
(za společnost Air Telecom, a.s.)
o CentroNet, a.s., zn. 2178/2012 ze dne 27.11.2012, zn. 774/2014 ze dne 19.8.2014, zn. 3697/2019
ze dne 24.2.2020
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o ČEPS, a.s., zn. 2118/12/KOC/Ha/6 ze dne 8.1.2013, zn. 1187/14/KOC/Sy/2 ze dne 22.8.2014
o Miracle Network, spol. s r.o., zn. MN/7515/14/PAS ze dne 22.8.2014, zn. MN/10285/15/PAS ze dne
21.8.2015
o ICT Support, s.r.o., zn. 0000106896rsti ze dne 19.8.2014, zn. 0000147544rsti ze dne 21.9.2015,
vyjádření ze dne 1.4.2020
o ČEZ ICT Services, a.s., zn. 02000072763 ze dne 29.11.2012, zn. 0200349031 ze dne 15.8.2015
o Zdeněk Pěč, č. 147605 ze dne 20.8.2015, vyjádření ze dne 27.2.2020
o PlanetA a.s., vyjádření ze dne 27.12.2012
o ÚVT Internet s.r.o., č.j. 20270246 ze dne 22.10.2020, č.j. 20208495 ze dne 23.3.2020
o ALFA TELECOM s.r.o., vyjádření ze dne 10.3.2020
o CoProSys a.s., vyjádření ze dne 10.3.2020
o CNL INVEST s.r.o., č. FACO00440/20 ze dne 24.2.2020
o Fine Technology Outsource, s.r.o., č.j. 17759 ze dne 24.2.2020
o Internet Praha Josefov s.r.o., vyjádření ze dne 10.3.2020
o Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, sp.zn. 114372/2020-1150OÚZ-PHA ze dne 27.2.2020
o Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, č.j. MV-54662-2/OSM-2020 ze dne 30.3.2020
o Nej.cz s.r.o., zn. VYJNEJ-2020-01089-01 ze dne 2.3.2020
o Telco Pro Services, a.s., zn. 0201032617 ze dne 24.2.2020
o UPC Česká republika, s.r.o., zn. 439/2020 ze dne 3.3.2020
o Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW9910145684153008 ze dne 12.3.2020
Razítkem do situace se vyjádřili:
o Pražská plynárenská distribuce, a.s., zn. 4045/OH/OSDS/08 ze dne 15.7.2008
o Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, č.j. ÚP/80-7/14 ze dne 24.9.2014
o Telefonica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 83621/08/CPH/VOO ze dne 14.7.2008
o Policie České republiky, č.j. PSP-910/DI-4-2006 ze dne 11.8.2008
o GTS Novera a.s., razítko ze dne 12.5.2007
o Sloane Park Property Trust, a.s., razítko ze dne 5.6.2006, razítko ze dne 25.11.2009
o TESWireles s.r.o., razítko ze dne 17.5.2007
o Karneval Media, s.r.o., razítko ze dne 17.5.2007
o TISCALI Telekomunikace ČR, s.r.o., razítko ze dne 10.5.2006
o MEMOREX TELEX COMMUNICATIONS CZ s.r.o., razítko ze dne 29.5.2007
o T – Systems Pragonet a.s., razítko ze dne 29.5.2007
o T – Systems Czech Republic a.s., č.j. 31028/09-11 ze dne 5.11.2009
o T – Mobile Czech Republic a.s., razítko ze dne 19.2.2013
o Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, razítko ze dne 10.5.2006
o Ministerstvo vnitra, správa kabelů, razítko ze dne 16.5.2007, razítko ze dne 4.11.2009, razítko ze dne
25.8.2014, razítko ze dne 26.8.2015, razítko ze dne 13.6.2016
o Středočeská energetika a.s., razítko ze dne 23.5.2006
o ČEZnet a.s., razítko ze dne 17.5.2007
o UPC Česká republika a.s., razítko ze dne 17.5.2007
o T – Mobile Czech Republic a.s., razítko ze dne 15.5.2007, razítko ze dne 24.11.2009
o Dopravní podnik hl.m. Prahy, razítko ze dne 15.5.2007, č.j. 1414/09 ze dne 10.11.2009, razítko ze dne
6.12.2012, č.j. 1526/14 ze dne 21.10.2014, č.j. 1305/15 ze dne 22.9.2015, č.j. 968/16 ze dne 7.6.2016,
razítko ze dne 16.6.2016
o ČEPS, a.s., razítko ze dne 22.5.2007
o ČD - Telematika a.s., razítko ze dne 17.5.2007, razítko ze dne 12.11.2009, razítko ze dne 12.12.2012
o Dial Telecom, a.s., razítko ze dne 11.5.2006, razítko ze dne 10.11.2009, razítko ze dne 27.11.2012,
razítko ze dne 20.8.2014
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Telia Sonera International Carrier Czech Republic a.s., razítko ze dne 22.5.2007
ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 90 ze dne 10.11.2009
Cabel Media s.r.o., razítko ze dne 10.11.2009
CentroNet, a.s., razítko ze dne 2.11.2009
Invitel International CZ s.r.o., razítko ze dne 12.11.2009
Volný a.s., razítko ze dne 13.11.2009
MO – SEM Praha, č.j. ÚP-157-6-2015 ze dne 20.8.2015, č.j. ÚP-497/13-369-2016 ze dne 18.7.2016
PlanetA a.s., razítko ze dne 2.10.2014, 27.12.2012, 22.6.2016, 25.3.2020
GREPA Networks s.r.o., razítko ze dne 25.8.2015, razítko ze dne 16.6.2016, razítko ze dne 11.3.2020
TSK 7100, oddělení provozu telematických systémů, razítko ze dne 15.9.2015, razítko ze dne
17.8.2016
TSK 5320 (oddělení provozu telematických systémů), razítko na situaci ze dne 26.2.2020
Vodafone Czech Republic a.s., razítko ze dne 5.12.2012, razítko ze dne 26.8.2014, razítko ze dne
23.9.2015
Türk Telekom International CZ s.r.o., razítko ze dne 4.9.2014
Pantel International CZ s.r.o., razítko ze dne 4.1.2013
ČEZ distribuce, a.s., zn. 0100454219 ze dne 15.8.2015
STAR 21 Networks, a.s., razítko ze dne 29.12.2012

Žadatel dále předložil:
o Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v České republice, zn. 06/594/St/80 ze dne
26.5.2006, Bezbariérové prostředí, o.p.s. zn. 108140096 ze dne 5.8.2014
o Útvar rozvoje hl.m. Prahy, č.j. URM 9355/2010 ze dne 13.9.2010
o Vliv výstavby na denní osvětlení a proslunění objektů Pomořanská 842/14 a 843/16, zpracovala
společnost A.W.A.L., Ing. Markéta Hofmanová v srpnu 2010
o Vliv výstavby na denní osvětlení a proslunění objektů Pomořanská 842/14 a 843/16, aktualizace
k datu 20.11.2012, zpracovala společnost A.W.A.L., Ing. Hana Adámková, Ing. Lucie Kočí
v listopadu 2012
o Studie proslunění navrhovaného bytového domu, zpracovala společnost interiér ADÁMEK s.r.o.,
Ing. Ivana Adámková v dubnu 2006
o Studie denního oslunění a denního osvětlení, Vliv výstavby na denní osvětlení a proslunění objektů
Pomořanská 842/14 a 843/16, vypracoval Petr Polanecký a Martin Stárka, dalea v.o.s. v říjnu 2006
o Předběžné geotechnické posouzení základových poměrů pro projekt BD Troja Horizons, vypracoval
Ing. Ladislav Šrédl v září 2005
o Dendrologický průzkum, zpracovala společnost Maxim Turba – zahradní architektura v srpnu 2005
o Hydrogeologický posudek možnosti likvidace srážkových vod ze střechy a zpevněných ploch objektu
„Bytovým dům Troja“, zpracoval RNDr. Tomáš Vrana v červenci 2012
o Stanovení radonového indexu stavebního pozemku, zpracoval Dr. Froňka Nukleární technika v říjnu
2005
o Bytový dům Troja – Horizons – Měření hluku z dopravního provozu, návrh TZI oken a výpočet hluku
ze stávajícího parkoviště, zpracovala společnost Akustická měření a studie AKMEST, Ing. Vladimír
Zúber v červnu 2014
o Bytový dům Troja – Horizons – Posouzení hluku z dopravní obsluhy a ze stacionárních zdrojů hluku,
zpracovala společnost Akustická měření a studie AKMEST, Ing. Vladimír Zúber v srpnu 2014
o BD Troja, Požární bezpečnost stavby, zpracovala společnost AMPeng s.r.o. v květnu 2006
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Souhlasy vlastníků pozemků podle § 86 stavebního zákona:
•

Pozemky parc.č. 1285/38 a 1285/40 v k.ú. Troja jsou ve vlastnictví žadatele, společnosti Prague
Construction a.s.

•

Pozemky parc.č. 1729, 1742, 1324/29, 1285/30, 1285/39, 1285/41, 1285/37, 1741, 1285/11, 1285/1
vše v k.ú. Troja jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Souhlas se stavbou byl vydán
dne 11.9.2008 pod č.j. OPSM/VP/482021/08/Su, dne 24.7.2006 pod č.j. OSM/255137/06/VP/Su,
dne 13.2.2013 pod č.j. SVM/VP/102284/13/su, dne 2.4.2013 pod č.j. SVM/VP/221441/13/su,
dne 28.2.2013 pod č.j. SVM/VP/102284/13/su a dne 10.6.2020 pod č.j. MHMP 639418/2020,
sp.zn. S-MHMP 602576/2020.

•

Pozemek parc.č. 1284 v k.ú, Troja je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí
ve vlastnictví obce pro MČ Praha – Troja. Souhlas byl dán dne 25.4.2013 pod zn. TR 00313/2013.

•

Pozemek parc.č. 1285/21, 1285/26 v k.ú. Troja je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa
nemovitostí ve vlastnictví obce pro MČ Praha 8. Souhlas s umístěním teplovodní přípojky vydal
ÚMČ Praha 8 majetkový odbor (nyní odbor správy majetku) dne 25.7.2006 pod č.j. MO/2006/2742.
Souhlas se stavbou (pozemek parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja) byl vydán dne 11.9.2008
pod č.j. OPSM/VP/482021/08/Su.

•

Pozemek parc.č. 1285/7 v k.ú. Troja je ve vlastnictví PREdistribuce, a.s. Souhlas se vstupem
na pozemek byl udělen dne 11.4.2013 a dne 18.5.2020.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, je v souladu s charakterem daného území
a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vzhledem k tomu, že žádost o umístění stavby byla podána v roce 2008, je řízení vedeno podle
stavebního zákona platného v době podání žádosti a záměr je posuzován podle vyhlášky č. 26/1999 Sb.,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze (tzv. OTPP).
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona jsou účastníky územního řízení žadatel a obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn, tedy společnost Prague Construction a.s., který je současně
vlastníkem pozemků parc.č. 1285/38 a 1285/40 v k.ú. Troja, a hlavní město Praha, zastoupené Institutem
plánování a rozvoje hl.m. Prahy. Navrhovaný záměr se týká katastrálního území Troja.
Podle § 85 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona jsou dále účastníky územního řízení:
- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,
- osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
- osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
- společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu.
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Zvláštními zákony jsou v tomto případě zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, podle něhož mohou být účastníky řízení za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská
sdružení, která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny, a zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v § 18, odst. 1 písm. h) obsahuje oprávnění
městské části vystupovat jako účastník územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) v území této městské části. Během řízení,
které probíhá od roku 2008, se přihlásil spolek "Občanské sdružení Zelená Troja a Bohnice",
IČ 26565480. Tento spolek však již nemá u stavebního úřadu podanou roční žádost a nesplňuje tak
podmínky zákona č. 114/1992 Sb.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení podle výše citovaného ustanovení stavebního
zákona tak, že za účastníky tohoto řízení považuje:
- podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadateli (společnost Prague Construction a.s.),
který je zároveň vlastníkem pozemků výstavby parc.č. 1285/38 a 1285/40 v k.ú. Troja,
- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obci, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn, což je v tomto případě hl.m. Praha, zastoupená Institutem plánování a rozvoje
hl.m. Prahy,
- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastníkovi pozemku nebo stavby, na kterých má
být požadovaný záměr uskutečněn, nebo tomu, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo
stavbě, což je v tomto případě hlavní město Praha, zastoupené MHMP odborem evidence majetku,
jako vlastník pozemků dotčených výstavbou parc. č. 1729, 1742, 1324/29, 1285/30, 1285/39,
1285/41, 1285/37, 1741, 1285/11, 1285/1 vše v k.ú. Troja, dále hlavní město Praha, svěřená
správa nemovitostí ve vlastnictví obce pro MČ Praha 8, zastoupenou odborem správy majetku –
pozemky parc.č. 1285/21, 1285/26 v k.ú. Troja, dále hlavní město Praha, svěřená správa
nemovitostí pro MČ Praha – Troja – pozemek parc.č. 1284 v k.ú. Troja a dále společnost
PREdistribuce, a.s. jako vlastník pozemku výstavby parc.č. 1285/7 v k.ú. Troja. Dále jsou to
vlastníci a správci technické a dopravní infrastruktury – tj. ELTODO - CITELUM s.r.o. (poté
TRADE CENTRE PRAHA a.s. a nyní Technologie hlavního města Prahy a.s.), Telefónica Czech
Republic, a.s. (poté Česká telekomunikační infrastruktura a.s., nyní CETIN a.s.), České
Radiokomunikace a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. (sloučení s T-Systems Czech Republic,
a.s.), Vodafone Czech Republic, a.s. (sloučení s UPC Česká republika, a.s.), Ministerstvo vnitra –
odbor správy majetku, Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražská teplárenská
a.s., Pražská plynárenská Distribuce a.s., PREdistribuce, a.s.,
- podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být dotčeno.
V tomto případě jde o vlastníka sousedních pozemků parc.č. 1285/28, 1285/29 v k.ú. Troja
(Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce pro MČ Praha 8), vlastníka
sousedního pozemku parc.č. 1285/8 v k.ú. Troja a objektu č.p. 484 na tomto pozemku (Hlavní
město Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce pro MČ Praha 8), vlastníka
sousedního pozemku parc.č. 1285/31 v k.ú. Troja (Hlavní město Praha, svěřená správa
nemovitostí ve vlastnictví obce pro MČ Praha 8), vlastníka sousedních pozemků parc.č. 1285/17,
1285/18, 1285/19, 1285/20 v k.ú. Troja (Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí
ve vlastnictví obce pro MČ Praha 8), vlastníka sousedního pozemku parc.č. 1285/6 v k.ú. Troja
a objektu č.p. 482 na tomto pozemku (spoluvlastníci bytového domu č.p. 482 a pozemku
parc.č. 1285/6 v k.ú. Troja), vlastníka sousedního pozemku parc.č. 1285/5 v k.ú. Troja a objektu
č.p. 483 na tomto pozemku (spoluvlastníci bytového domu č.p. 483 a pozemku parc.č. 1285/5
v k.ú. Troja), vlastníka sousedního pozemku parc.č. 1310/31 v k.ú. Troja (Hlavní město Praha,
svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce pro MČ Praha 8), vlastníka sousedního pozemku
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parc.č. 1310/10 v k.ú. Troja a objektu č.p. 487 na tomto pozemku (spoluvlastníci bytového domu
č.p. 487 a pozemku parc.č. 1310/10 v k.ú. Troja), vlastníka sousedních pozemků parc.č. 1729,
1285/9 v k.ú. Troja (Hlavní město Praha, zastoupené odborem evidence majetku) a vlastníka
sousedního pozemku parc.č. 1285/4 v k.ú. Troja (Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí
ve vlastnictví obce pro MČ Praha 8) a dále o ty, co mají věcná či jiná práva k sousedním
pozemkům a správce a vlastníky technické a dopravní infrastruktury umístěné v uvedených
pozemcích,
podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona – osobám, o kterých tak stanoví zvláštní právní
předpis, což je v tomto případě zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, který v § 18 odst. 1 písm. h) obsahuje oprávnění městské části (zde Městská
část Praha 8 a Městská část Praha – Troja) vystupovat jako účastník územního řízení, v nichž se
vydává územní rozhodnutí v území této městské části, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění, podle něhož mohou být účastníky řízení za podmínek stanovených
v § 70 tohoto zákona občanská sdružení, která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody
a krajiny. Během řízení, které probíhá od roku 2008, se přihlásil spolek "Občanské sdružení
Zelená Troja a Bohnice", IČ 26565480 (nyní však nemá na stavebním úřadě již podanou žádost
podle ust. § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny).
podle § 85 odst. 2 písm. d) stavebního zákona – společenství vlastníků jednotek, což je v tomto
případě Společenství vlastníků Pomořanská 482 a 483.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Stavební úřad uvádí, že námitky uplatněné účastníky mají dvojí povahu; jednak se v nich tvrdí
skutečnosti, které zakládají dané osobě postavení účastníka řízení, a jednak představují věcné výtky
směřované proti záměru. K účastenství v řízení postačuje potence dotčení práva (§ 27 odst. 2 správního
řádu). Z ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona vyplývá, že účastník podle § 85 odst. 2 písm. a) b)
a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je jeho
právo přímo dotčeno a osoba, která je účastníkem podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona může
uplatnit námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem směřující proti umístění
stavby. Podanou žádostí o vydání územního rozhodnutí je stavební úřad vázán. Pokud žádost splňuje
požadavky a náležitosti požadované stavebním zákonem a její posouzení splňuje požadavky právních
předpisů, může stavební úřad účastníkům řízení ukládat práva a povinnosti jen na základě zákona
a v rozsahu zákona. Stavební úřad nemůže vyhovět požadavkům, které jdou nad rámec stavebního zákona
a prováděcích předpisů, zejména požadavkům, které se stavebním zákonem a s příslušnými právními
předpisy nesouvisí. Jsou jimi požadavky, které překračují jak rámec žádosti, tak i obsah stavebního
zákona, např. požadavky na výměnu pozemků, že v důsledku umístění záměru poklesnou ceny stávajících
sousedních nemovitostí apod.
Pro velké množství námitek, které se obsahově shodovaly, byť byly formulovány jiným způsobem,
stavební úřad zobecnil námitky do tematických okruhů, které následně vypořádal.
K námitce č. 1 - předmětný pozemek se nachází v území se zvýšenou ochranou zeleně a je
požadováno zvážení a posouzení této skutečnosti.
Stavba je z hlediska způsobu využití i z hlediska prostorového uspořádání v souladu s územním plánem
sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též ÚPn), schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05
ze dne 9.9.1999, a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hlavního města Prahy, o závazné části územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, s Opatřením obecné povahy č. 6/2009,
kterým byla vydána změna Z1000/00 účinná od 12.11.2009 a s Opatřením obecné povahy č. 55/2018,
kterým byla vydána změna Z 2832/00 účinná od 12.10.2018 a jejích následných změn. Záměr se nachází
v území s využitím:
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OB – čistě obytné, s nímž je navržená funkce bydlení v souladu. Pro dané území nejsou
stanoveny regulativy prostorového uspořádání s přiřazenými koeficienty míry využití území.
část přípojek technické infrastruktury se nachází v zastavitelném území na ploše s využitím ZMK
– zeleň městská a krajinná, SV – všeobecně smíšené, VV – veřejné vybavení a S4 – vybraná
komunikační síť
příjezdová komunikace se nachází v nezastavitelném území na ploše s využitím IZ – izolační
zeleň

Předmětné pozemky se dle územního plánu dále nachází na území se zvýšenou ochranou zeleně (výkres
č. 31), toto vymezení je pouze směrným prvkem, a nikoliv prvkem závazným. Územní plán nijak blíže
neurčuje ochranu zeleně v daném území, tj. neurčuje ani způsob, ani rozsah, v jakém by měla být zeleň
chráněna, není tedy možné stanovit, že se v takovémto území nemůže realizovat výstavba. Pro soulad
s tímto směrným prvkem územního plánu je tedy třeba posoudit, zda není stavba umisťována v místě, kde
by v důsledku jejího umístění byla zastavěna nebo poškozena zeleň, kterou by bylo vhodné chránit. Zeleň
v místě stavby nedosahuje takových kvalit, aby ji bylo nutné chránit, což vyplývá ze znalosti lokality
a vyjádření a stanovisek orgánů životního prostředí. Na místě stavby je plánovaná náhradní výsadba,
viz odstavec níže.
Z hlediska územního plánu se jedná o zastavitelné polyfunkční obytné území OB bez stanoveného kódu
míry využití území, nejedná se o nezastavitelné území zeleně, o souvislou plochu zeleně v kontaktu
s lesními porosty, která by byla součástí celoměstského systému zeleně či pásma ÚSES (územní systém
ekologické stability). Není možné ani tvrdit, že umístění stavby nesplňuje závazné požadavky
na koeficient zeleně, neboť pro daný pozemek nejsou žádné závazné požadavky na koeficient zeleně
stanoveny (pozemek je bez kódu míry využití území).
Právní předpisy nedefinují obsah pojmu „území s ochranou souvislých ploch zeleně“ tak jak to např. činí
u území stabilizovaného. Území se zvýšenou ochranou zeleně vymezuje pásmo se stabilizovaným či
zvýšení umožňujícím podílem zeleně v kontaktu s lesními porosty, hodnotnými přírodními lokalitami,
vegetačními doprovody vodotečí, ve kterých je cílem ochrana souvislých ploch zeleně, solitérů a skupin
kvalitních a perspektivních dřevin, které obohacují celoměstský systém zeleně a systém ÚSES.
Zajištění ochrany zeleně bude realizované prostřednictvím podmínek a obsahu povolení k odstranění
mimolesní zeleně, které bylo vydáno MHMP odborem ochrany prostředí, č.j. MHMP-27271/08/OOP/V/R-6/Tr ze dne 14.4.2008, s výrokem, které změnilo obsah rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odbor životního
prostředí č.j. OZP/2007/0946 ze dne 22.10.2007. Zejména tak může být ochrana zeleně zajištěna skrze
institut náhradní výsadby, což je ve výše uvedeném rozhodnutí zmíněno. Z dokumentace předložené
žadatelem pak vyplývá, že umístění navrhované stavby počítá s integrací zeleně. Na jižní a východní
straně objektu bude vysázen souvislý pás stromů a keřů, který bude přecházet v park. Při nájezdu u ulice
K Pazderkám bude založen zárodek pásu izolační zeleně. Dle doložené dokumentace bude celkem 522 m2
zeleně na terénu, 4 m2 na konstrukci, dále bude 8 m2 zeleně tvořit popínavé rostliny a 3 střední stromy
ve zpevněné ploše, tedy dohromady 677 m2 zeleně, což činí 23% plochy pozemku.
K námitce č. 2 – požadavek na posouzení krajinného rázu odbornou studií, neboť se údajně jedná
dle odkazu na výkres č. 31 o území se zvýšenou ochranou zeleně.
V případě posuzování souladu záměru s právními předpisy, které nejsou stavebními právními předpisy,
ale které se týkají ochrany jiného veřejného zájmu, jako je např. soulad se zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, má stavební úřad jako podklad řízení doložena
potřebná rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska nebo vyjádření dotčeného správního orgánu, v jehož
kompetenci je hájení některého z veřejných zájmů, např. ochrana životního prostředí. Tato rozhodnutí,
závazná stanoviska, stanoviska nebo vyjádření slouží stavebnímu úřadu jako podklad pro jeho rozhodnutí
v případě posuzování souladu záměru s veřejným zájmem, jehož posouzení vyžaduje odbornou
způsobilost, jdoucí nad kvalifikační požadavky na úředníky obecných stavebních úřadů.
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To, že se předmětný záměr navrhovaného objektu podle územního plánu nachází v území se zvýšenou
ochranou zeleně fakticky nesouvisí s potřebou posouzení krajinného rázu. Krajinným rázem se rozumí
zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn
před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině. K umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit
krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, kterým je MHMP odbor ochrany prostředí
(dříve odbor životního prostředí).
Sídliště Bohnice je sice uceleným architektonickým souborem, nejedná se však o architektonickou
památku, která by byla pro výjimečné pojetí nebo historickou hodnotu chráněna, viz také vyjádření
MHMP odboru památkové péče. Navrhovaný záměr nemění základní znaky území tak, aby změna
vyvolala neúnosný zásah do krajinného rázu. Součástí dokumentace je závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
pod č.j. S-MHMP-502654/2008/1/OOP/VI ze dne 4.9.2008, jehož závěrem je že „umístěním výše
uvedené stavby nemůže být snížen či změněn krajinný ráz.“ Dne 4.1.2013 pod szn. S-MHMP1509816/2012/1/OZP/VI a dne 17.3.2020 pod č.j. MHMP 457965/2020, sp.zn. S-MHMP 0292117/2020
OCP vydal odbor ochrany prostředí MHMP aktualizovaná stanoviska, kde zhodnotil stavbu následovně
(převzato z poslední stanoviska ze dne 17.3.2020): „Záměr se nedotýká zvláště chráněných území
kategorie přírodní památka, přírodní rezervace, jejich ochranných pásem, významných krajinných prvků,
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, památných stromů, územního systému ekologické stability
(ÚSES), ani ochrany krajinného rázu. Záměr j navržen do vysoce urbanizovaného prostředí panelového
sídliště v Troji, Bohnicích, které nelze označit za krajinu ve smyslu zákona (např. rozsudek Nejvyššího
správního soudu 7 As 23/2014 – 57 ze dne 11.6.2014). Vzhledem k absenci krajiny nejsou dány
předpoklady pro postup podle ust. § 12 odst. 2 zákona.“
K námitce č. 3 – pouhé konstatování zásadního nesouhlasu se záměrem
K námitce MČ Praha 8 odbor kanceláře starosty, oddělení architekta městské části nelze přihlédnout,
protože nesplňuje požadavky uvedené v § 89 odst. 3 stavebního zákona. Městská část Praha 8 neuvedla
důvody podání námitek. To platí i pro obec, která v území uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce
a zájmů občanů obce dále s tím, že nejde o podklad pro vydání rozhodnutí, ale o námitku účastníka řízení,
se kterou se stavební úřad vypořádal ve smyslu požadavků uvedených v citovaném ustanovení stavebního
zákona.
K námitce č. 4 – výstavba bytového domu nepříznivě zahustí danou lokalitu
Navrhovaná stavba bytového domu se bezesporu nachází v okrajové části sídliště Bohnice, při křižovatce
komunikací Lodžská a K Pazderkám. V současné době je zde zcela volná plocha o velikosti okolo
7 000 m2. Jedna část této plochy má být podle platného územního plánu v budoucnu využita jako městský
park (ZMK), druhá část plochy, kde se nachází předmětný pozemek parc. č. 1285/38 v k.ú. Troja, je
určena k zastavění (OB). Vzhledem ke zcela okrajové poloze navrhovaného záměru a vzhledem
k velikosti okolní volné plochy vůči navrhované zastavěné ploše záměru bytového domu, která bude činit
754 m2 (tedy cca 1/10 stávající volné plochy), je jasné, že v bezprostředním okolí záměru zůstane
dostatečné množství ploch odpovídající solitérní koncepci sousedícího sídliště Bohnice. Námitka, týkající
se nepřiměřeného zahuštění, je nadnesená.

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň

tel. referent: 222 805 714, vendula.peterkova@praha8.cz

tel. sekretariát: 222 805 719

ČJ: MCP8 076255/2021

55

K námitce č. 5 - umístění stavby je v rozporu s čl. 4 odst. 1 odst. 1 vyhlášky OTPP
Stavební úřad posoudil záměr žadatele ve smyslu ustanovení § 90 písm. b) stavebního zákona
s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
Z čl. 4 odst. 1 vyhlášky OTPP vyplývá požadavek, že umístění staveb a míra zastavění pozemku musí
odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody
bydlení a zdravého životního prostředí. Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být
nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost
provozu na přilehlých pozemních komunikacích a drahách. Podle čl. 13 odst. 1 vyhlášky OTPP stanovuje,
že architektonické ztvárnění, dispoziční, konstrukční a materiálové řešení staveb musí být v souladu
s jejich významem a umístěním a s požadavky na jejich užívání a životnost. U staveb umísťovaných
do prostředí již existující zástavby musí urbanistické a architektonické řešení vhodným způsobem
reagovat na charakter a strukturu této zástavby.
Pozemek pro výstavbu navrhovaného objektu se nachází na hraně Trojského vrchu, na severní straně
pozemek sousední s parkovištěm a poliklinikou Mazurská, na jižní straně s komunikací K Pazderkám,
na východní straně s volným ozeleněným pozemkem a komunikací Lodžská a na západní straně
se stávající bytovou zástavbou. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru, orientovaného ve směru sever
– jih, pozemek je téměř rovinný, v mírném sklonu k jihu a západu. Návrh plně respektuje požadavky
na vzájemné odstupy budov, denní osvětlení a proslunění jak budovy nově navržené, tak budov
stávajících. Díky architektonickému členění navržených objektů se dosahuje příznivého hmotového
působení a zapojení do stávající urbanistické struktury.
V bezprostředním okolí záměru se nacházejí výhradně původní stavby charakteristické pro socialistickou
panelovou výstavbu 20. století. Konkrétně se jedná o osmipodlažní dvojdomy lemující zástavbu
při západní hraně vltavského údolí a dvanáctipodlažní bytové domy v ulicích Pomořanská a Mazurská.
Pro tyto domy jsou charakteristické unifikované, pravidelně členěné fasády bez klasického horizontálního
dělení (římsa, nástupní podlaží, ustupující podlaží) a spojování do měřítkově velkých monotónních celků.
Návrh záměru se snaží sladit s charakterem staveb v okolí. Jednoduchá kvádrová hmota záměru je
v polovině příčně rozdělena uskočením na dvě hmoty, obdobným způsobem jako sousední izolované
dvojdomy. Vnější obálka domu je volně přetažena přes první ustupující podlaží (9. až 10. NP). Objekt
se bude jevit jako jednoduchá hmota odkazující se na panelové sousedy, přestože za perforovanou
obálkou ukrývá byty s terasami. Poslední podlaží (11. NP) výškově umístěné nad hlavní římsou objektu
tvořenou přetaženou fasádou nebude z menší vzdálenosti vůbec viditelné, v dálkových pohledech je
odskočení podpořeno barevně méně výrazným pojednáním. Objekt bude v přízemí převýšen, bude
vytvořeno loubí kolem komerčních prostor, které jsou důležité z hlediska vazeb na bezprostřední okolí,
oživí lokalitu a nevyužívaný park při křižovatce ulic K Pazderkám a Lodžská dostane nový smysl.
Na předmětných pozemcích není definována výšková hladina, ani struktura zástavby. Plochy v okolí jsou
definovány jako volná sídlištní zástavba a volné monobloky dosahují výškových omezení 40+, 40,
30 a 25 m. Navrhovaný objekt s výškou 34 m vytváří protiváhu jednak zastavěné ploše s limitem 40 m
při východní straně ulice Lodžská, jednak zbývající nezastavěné části téže plochy s koeficientem hrubých
podlažních ploch H. Z hlediska výška okolní zástavby navrhovaný objekt nijak nevyčnívá, pozemek
záměru se nachází v oblasti, kde výška zástavby v součtu s terénem dosahuje výšek okolo 300 m n.m.,
s tím, že směrem na východ, podél hrany údolí Vltavy, výška terénu mírně narůstá. Uvažovaný objekt
svojí výškou 308,05 m n.m. z uvedeného rámce nevyčnívá.
Objekt se svými 11 nadzemními podlažími spadá do kategorie objektů s podlažností 9 až 13. S touto
a vyšší podlažností je počítáno symetricky přes ulici Lodžská. Sousední objekty definující horizont
při pohledu z údolí jsou v pásmu podlažnosti 9 až 13, stávající objekt přes ulici Lodžská je 14tipodlažní.
Obytné panelové domy umístěné po dvojicích podél hrany údolí se nacházejí při samé horní hranici
pásma 6 až 8 podlaží, při ústí ulice Lodžská je však počítáno s vyšším objektem. Záměr tak vhodně
reaguje na způsob podlažnosti okolí.
Objekty v okolí na sebe bezprostředně nenavazují, proto se výška obvodových linií střech uplatní zejména
v pohledech z větší vzdálenosti. Limitující výškou zůstává linie atik panelových domů určující horizont
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při pohledu z jihu, v ulici Mazurská. Jak je patrné z výkresu č. 400 Pohledy – okolí, navrhovaný objekt
(31,1 m) svou římsou nedosahuje výšky hlavní římsy objektů v pozadí (37,54 m), i při započítání
ustupujícího podlaží (34,15 m) nebude navrhovaná stavba vyšší než pohledově exponovaná zástavba.
Umístěním stavby nemůže být snížen či změněn krajinný ráz. Záměrem je umístění bytového domu
a jeho připojení na inženýrské sítě. Jedná se o kvádrovou hmotu o 11 nadzemních podlaží a třech
podzemních podlažích. Objekt je umisťován při terénní hraně bohnické plošiny, která k jihu spadá
do trojského údolí. Stavba je orientována severojižním směrem, hmotově a měřítkem odpovídá objektům
panelových domů sídliště Bohnice. Stavba jako taková se významněji nedotýká charakteristik krajinného
rázu, nenarušuje hodnoty v místě a oblasti krajinného rázu.
Z čl. 4 odst. 1 vyhlášky OTPP dále vyplývá, že umístění staveb a míra zastavění pozemku musí odpovídat
požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Podle ustálené judikatury
Nejvyššího správního soudu lze: „pohodou bydlení (resp. kvalitou prostředí) rozumět souhrn činitelů
a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdraví a vhodné pro všechny kategorie uživatelů,
resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána
zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby,
zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množství zeleně, nízkými
emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita
narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které
se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech“. Při posuzování, zda je pohoda
bydlení zajištěna, nelze zcela abstrahovat od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života
osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohlednění
těchto subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí
subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně
požadovatelných standardů se zohledněním místních zvláštností dané lokality. Rozhodné kritérium
pro určení míry a intenzity potenciálního či tvrzeného zásahu je tzv. přípustná míra podle stavebně
technických předpisů, kterou lze, zejména ve stavebním řízení rozumět i míru přiměřenou poměrům
v intencích občanského zákoníku. Z dokumentace vyplývá, že obtěžování sousedů nepřekročí míru
přiměřenou poměrům obyvatel sousedního sídliště podle právních předpisů tak, že by byly vážně
ohroženy výkony práv účastníků řízení zaručené zákonem.
Navrhovaná stavba se umisťuje
ve vzdálenosti cca 42 m od nejbližších obytných budov (č.p. 482 a 483 v k.ú. Troja, v ulici Pomořanská),
od navrhovaného parkoviště budou tyto objekty umístěny ve vzdálenosti cca 27 m, mezi parkovištěm
a okny domů č.p. 482 a 483 se navíc nachází zeleň a komunikace pro pěší. Objekt je navrhován
na křižovatku ulic, frekventovaných komunikací Lodžská a K Pazderkám, kdy obytné budovy jsou pouze
na západní straně, již zmiňovaná č.p. 482 a 483, severně se nachází poliklinika.
Pokud se nejedná o obtěžování mimořádné, převyšující míru přiměřenou poměrům, nemůže si vlastník
sousední nemovitosti osobovat právo na to, aby byla vyloučena každá stavební změna v sousedství, která
by i snížila míru jeho soukromí a pohody bydlení. Skutečnost, že na sousedním pozemku dosud nestála
stavba, jejíž povaha umožní, aby někteří její uživatele „viděli do soukromí“, v přípustné míře došlo
ke snížení osvětlení a oslunění, zvýšení hlukové zátěže a imisí, nezakládá právo na to, aby tento stav
přetrval i do budoucna.
Umístění a realizace navrhované stavby bude mít na své okolí spíše pozitivní vliv a vybudováním nových
prostorů na bydlení není v daném případě spojeno s narušením jednotlivých složek kategorie pohody
bydlení. V důsledku umístění navrhované stavby dojde k navýšení investic do prostředí, oživení oblasti,
zvýšení atraktivity okolí jako celku, posílení kvality a množství dostupných služeb apod., které
v souhrnném efektu povedou k posílení pohody bydlení v daném místě. Současně dojde k potlačení
negativních stránek současného stavu, kdy předmětný pozemek je opuštěný a nevyužívaný, což vede
k jeho dalšímu chátrání.
Každé prostředí se s časem vyvíjí, a tudíž i mění. Vyložit obecné požadavky výše citovaných ustanovení
podzákonných předpisů jako požadavek na neměnnost architektonického a urbanistického prostředí, by
bylo v rozporu s jejich účelem. Obzvláště městské prostředí se v tomto ohledu vyznačuje vyšší mírou
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dynamiky než prostředí mimoměstské či nijak neobydlené. Záměr je v souladu se současným
urbanistickým přístupem k území hlavního města Prahy, který preferuje intenzivněji využít plochy uvnitř
města při plném respektování stávající zástavby a aktivovat její vnitřní potenciál. Rozvoj je chápán jako
zlepšování stavu. Navrhovaná stavba tak jakkoliv z povahy věci mění stávající prostředí, doplňuje
charakter a strukturu sídliště, kdy jde o stavbu domu bytového. Navrhovaná stavba se svými rozměry
a prvky ocitá na pomezí stávajících osmipodlažních panelových domů a výškových objektů na druhé
straně ulice Lodžská. Navrhovaná zástavba tak vychází z objemů a principů stávající zástavby
a z urbanistického hlediska se do území začleňuje, stávající strukturu zástavby respektuje a přiměřeně
dotváří. Umísťovaným záměrem nebude snížena hodnota území ani kvalita prostředí, ale naopak dojde
ke kultivaci předmětného pozemku. Stavba respektuje omezení vyplývající z právních předpisů
chránících veřejné zájmy. Dotčené orgány na úseku péče o životní prostředí, posuzování vlivů na životní
prostředí, ochrany veřejného zdraví, ochrany obyvatelstva, požární ochrany a pozemních komunikací
vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas. Stavba bytového domu
odpovídá požadavkům na zdravé životní prostředí a není v daném prostředí rušivou funkcí. Stavba budou
umístěny tak, jak je uvedeno v podmínkách č. 1, 2, až 5 tohoto rozhodnutí. Zároveň bude objekt napojen
na kapacitně navržené inženýrské sítě a komunikaci K Pazderkám.
Vnějším vzhledem se objekt snaží začlenit do svého okolí, pravidelný rastr okenních otvorů je
s narůstající výškou podlaží funkčně modifikován. V přízemí tvoří rastr otvorů loubí, ve vyšších
podlažích jsou to lodžie a balkony. Kolem ustupujících podlaží tvoří obvodová stěna s rastrem otvorů
lehkou zábranu proti povětrnosti, aniž by bránila výhledům a oslunění.
Závěrem stavební úřad uvádí, že každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 stavebního zákona a být šetrný k zájmům
vlastníků sousedních pozemků a staveb, nepředstavuje korektiv, za jehož použití by vlastníci sousedních
pozemků a staveb mohli nárokovat, aby záměr žadatele o vydání územního rozhodnutí byl upraven
v jejich zájmu výhodněji, než stanovuje stavební zákon a jeho prováděcí předpis, zejména obecné
požadavky na umístění stavby v území.
K námitce č. 6 – kácení zeleně a úbytku zelené plochy v těsném sousedství bytových domů
Pomořanská č.p. 482 a 483
V případě posuzování souladu záměru s právními předpisy, které nejsou stavebními právními předpisy,
ale které se týkají ochrany jiného veřejného zájmu, jako je např. soulad se zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, má stavební úřad jako podklad řízení doložena
potřebná rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska nebo vyjádření dotčeného správního orgánu, v jehož
kompetenci je hájení některého z veřejných zájmů, např. ochrana životního prostředí. Tato rozhodnutí,
závazná stanoviska, stanoviska nebo vyjádření slouží stavebnímu úřadu jako podklad pro jeho rozhodnutí
v případě posuzování souladu záměru s veřejným zájmem, jehož posouzení vyžaduje odbornou
způsobilost, jdoucí nad kvalifikační požadavky na úředníky obecných stavebních úřadů.
Rozhodnutí o kácení dřevin na pozemcích parc.č. 1285/37 a 1285/38 vše v k.ú. Troja vydal dne 14.4.2008
MHMP odbor ochrany prostředí pod zn. MHMP 27271/08/OOP/V-28/R-6/Tr, včetně výroku, který
změnil obsah rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí č.j. OZP/2007/0946 ze dne 22.10.2007
– rozhodnutí o kácení dřevin.
Co se týká úbytku zelené plochy v těsném sousedství bytových domů Pomořanská č.p. 482 a 483 stavební
úřad podotýká, že se nesmí opomíjet fakt, k čemu je pozemek záměru bytového domu podle územního
plánu určen. Pozemek parc. č. 1285/38 v k.ú. Troja se podle územního plánu nachází v zastavitelném
území, je třeba předpokládat, že se nyní zelená plocha v budoucnu změní, neboť se stane předmětem
umístění stavebního objektu. Navíc pozemek výstavby je ve vlastnictví právnické osoby, není pozemkem
veřejným, kdy by bylo samozřejmé využívat plochu jako park či oddechovou plochu.
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K námitce č. 7 – úbytek parkovacích stání na terénu
Součástí návrhu bytového domu je plnění dopravy v klidu, které je v souladu s čl. 10 odst. 3 vyhlášky
OTPP. Z citovaného článku vyhlášky OTPP vyplývá, že stavby musí být vybaveny zařízením
pro dopravu v klidu (parkovací a odstavná stání) odpovídající velikosti, funkci a umístění stavby a řešené
přednostně jako součást stavby, doslovně je ve vyhlášce uvedeno: „Stavby musí být vybaveny zařízením
pro dopravu v klidu (parkovací a odstavná stání) odpovídající velikosti, funkci a umístění stavby
a řešeným přednostně jako součást stavby nebo její provozně neoddělitelná část, anebo umístěním
na pozemku stavby včetně komunikace pro zajíždění vozidel na jednotlivá stání. U Bytových domů mohou
být v odůvodněných případech odstavná a parkovací stání umístěna v dostupné vzdálenosti i mimo
pozemek stavby, stání pro návštěvníky pod odst. 5 písm. a) bod 2. musí být veřejně přístupná. Z celkového
počtu stání, stanovených podle této vyhlášky, musí být v garážích umístěn nejméně počet stání rovnající
se počtu bytů, nebo požadovaný počet stání, je – li menší než počet bytů“.
V bytovém domě je navrženo celkem 94 bytových jednotek a plocha komerce o celkové užitné ploše
275 m2. Počet parkovacích stání je závislý na velikosti a počtu bytových jednotek. Součástí návrhu je:
4 byty nad 100 m2, 43 bytů do 100 m2 a 47 bytových jednotek o 1 obytné místnosti, minimální počet
parkovacích stání vyžadovaných OTPP je 91. Navrženo je celkem 98 parkovacích stání, přičemž
75 parkovacích stání bude umístěno v podzemní garáži a 23 parkovacích stání bude návštěvnických,
umístěných na terénu. Všechna potřebná parkovací stání, v souladu s čl. 10 odst. 3 vyhlášky OTPP,
budou umístěna pouze na pozemku stavby parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja a navrhovaným záměrem nebudou
konzumována jakákoliv jiná stávající parkovací stání na okolních pozemcích.
K námitce č. 8 – k umístění příjezdové komunikace ve funkční ploše IZ - izolační zeleni podle
územního plánu výjimečně přípustné, je třeba souhlas Útvaru rozvoje hl. města Prahy (nyní
Institut plánování a rozvoje) a Městské části Prahy 8 s výjimečnou přípustností
Během průběhu projednávání tohoto záměru došlo ke změně územního plánu, kdy ode dne 12.10.2018 je
účinná změna Z 2832/00, která nemá přechodná ustanovení, tzn. že i záměry podané před tímto datem,
ale neukončené do 12.10.2018, se posuzují již podle této změny. V současně době již neexistuje
výjimečná přípustnost, využití se dělí na hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití.
Souhlasy IPR hl.m. Prahy a Městské části Praha 8 již nejsou potřeba k žádnému využití (toto bylo
stanoveno Metodickým pokynem, který byl následně změněn na základě výzvy Ministerstva pro místní
rozvoj č.j. 12265/2014 - 81 ze dne 28.3.2014; z Opatření obecné povahy č. 6/2009, z přílohy C.
Odůvodnění, kapitoly Postup při umísťování výjimečně přípustné stavby se vypustil celý text a nahradil
slovy: Rozhodnutí o umísťování výjimečně přípustné stavby je plně v kompetencích příslušných
stavebních úřadů).
Od 1.1.2018 soulad s územním plánem posuzuje orgán územního plánování, což je v případě Prahy odbor
územního rozvoje MHMP, který k záměru vydává závazné stanovisko.
Záměr se nachází v území s využitím:
- OB – čistě obytné, s nímž je navržená funkce bydlení v souladu. Pro dané území nejsou
stanoveny regulativy prostorového uspořádání s přiřazenými koeficienty míry využití území.
- část přípojek technické infrastruktury se nachází v zastavitelném území na ploše s využitím ZMK
– zeleň městská a krajinná, SV – všeobecně smíšené, VV – veřejné vybavení a S4 – vybraná
komunikační síť
- příjezdová komunikace a část technické infrastruktury se nachází v nezastavitelném území
na ploše s využitím IZ – izolační zeleň
OB – čistě obytné
Hlavní využití: Plochy pro bydlení.
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Přípustné využití: Byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní
zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení
technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití: Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit:
zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2,
parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily. Dále lze umístit: Lůžková zdravotnická zařízení,
církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení,
administrativu a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení,
ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu; stavby, zařízení
a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID); zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství
a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. Podmíněně přípustné je využití přípustné v plochách OV (tj. využití
pro drobnou nerušící výrobu a služby a obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující
2 000 m2) za podmínky, že s plochami OV posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí a že nebude narušena
struktura souvisejícího území a omezena využitelnost dotčených pozemků. Pro podmíněně přípustné využití platí,
že nedojde ke snížení kvality prostředí pro každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo
ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování.
SV – všeobecně smíšené
Hlavní využití: Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení,
obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.
Přípustné využití: Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující
funkcí od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění
s obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, stavby
pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení,
mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného
stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná nerušící
výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací
stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení
a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory. Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace
a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová
vedení technické infrastruktury. Parkovací a odstavné plochy, garáže.
Podmíněně přípustné využití: Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním
využitím v odůvodněných případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území definovanému
v ÚAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou
nepřevyšující 20 000 m2, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R,
čerpací stanice pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin,
zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Pro podmíněně přípustné využití platí, že
nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování.
ZMK – zeleň městská a krajinná
Hlavní využití: Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.
Přípustné využití: Krajinná zeleň, skupinové, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy
a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky. Nekrytá veřejně přístupná hřiště s přírodním povrchem
bez vybavenosti stavebního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu
sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace
účelové, drobná zahradní architektura.
Podmíněně přípustné využití: Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit:
parkovací a odstavné plochy. Dále lze umístit: zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny, záchranné stanice
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pro volně žijící živočichy. Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zařízení pro provoz PID, a to
i nad rámec potřeb dané plochy za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit dopravní
a technickou infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu
související s hlavním a přípustným využitím. Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní
a biologické funkce a přirozeného rozlivu. Přípustné využití v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná
a městská zeleň a Pěstební plochy – sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek
bezprostředně sousedí. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení
využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.
IZ – izolační zeleň
Hlavní využití: Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných ploch.
Přípustné využití: Výsadby dřevin a travní porosty. Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší
komunikace a prostory, liniová vedení technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití: Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice
pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, plošná zařízení technické infrastruktury, při zachování
dominantního plošného podílu zeleně. Stavby pro provoz a údržbu, související s hlavním a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné je využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební
plochy – sady, zahrady a vinice za podmínky, že s nimi posuzovaná plocha bezprostředně sousedí. Pro podmíněně
přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.
VV – veřejné vybavení
Hlavní využití: Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství
a vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní systém.
Přípustné využití: Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení
sociálních služeb, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria
a obřadní síně, vysokoškolská zařízení. Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely
a modlitebny, nerušící služby, to vše související s hlavním využitím. Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace
a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném
rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití: Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských
zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona. Zařízení sociálních služeb nad rámec zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: ubytovací
zařízení, administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2,
čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů,
manipulační plochy, malé sběrné dvory, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže. Dále lze umístit:
stavby, zařízení a plochy pro provoz PID. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo
ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování.
S4 – ostatní dopravně významné komunikace
Hlavní využití: Provoz automobilové dopravy a PID.
Přípustné využití: Ostatní komunikace funkčních skupin B5 a C5 zařazené do vybrané komunikační sítě. Parkovací
a odstavné plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné využití: Není stanoveno.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.
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Z hlediska plošných regulativů je umístění bytového domu vč. související technické a dopravní
infrastruktury, sadových a terénních úprav, v souladu s hlavním a přípustným využitím plochy OB.
Umístění obchodních jednotek (jejichž HPP nepřekračuje 300 m2) v přízemí objektu je posuzováno jako
podmíněně přípustné. Bude se jednat o obchodní jednotky uspokojující potřeby související s hlavním
využitím (bydlení), např. Tabák, večerka. Jejich provozem nedojde ke snížení kvality prostředí
pro každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených
pozemků. Z výše uvedených důvodů je jejich umístěni přípustné. Umístění parkovacích stání je v ploše
OB posuzováno jako podmíněně přípustné. Vzhledem k tomu, že tato stání uspokojují potřeby související
s hlavním využitím plochy OB (bydlení), je jejich umístění přípustné. Umístění částí liniových vedení
technické infrastruktury je v plochách SV, VV, S4 a IZ přípustné. Umístění části liniového vedení
technické infrastruktury v ploše ZMK je podmíněně přípustné. Jedná se o umístění vedení nad rámec
dané plochy, nicméně se jedná o nejkratší možnou trasu, vedení je podzemní, zeleň bude zachována
a veřejný zájem tak není dotčen. Z výše uvedených důvodů je záměr přípustný. Umístění vozidlové
komunikace v ploše IZ je posuzováno jako podmíněně přípustné. Jedná se příčný přechod pásu
zeleně, dominantní podíl zeleně je zachován, nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti
dotčených pozemků. Z výše uvedených důvodů je umístění této komunikace v ploše IZ přípustné.
Z hlediska sledování cílů a úkolů územního plánování stavební úřad kostatoval, že předložený stavební
záměr v tomto rozsahu je možno z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, tj. dle ust. § 18
a 19 stavebního zákona, akceptovat.
V rámci doplnění bylo předloženo závazné stanovisko orgánu územního plánování – odboru
územního rozvoje MHMP vydané dne 11.2.2020 pod č.j. MHMP 240764/20020, sp.zn. S-MHMP
208527/2020 se závěrem, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, s Politikou
územního rozvoje a s cíli a úkoly územního plánování.
K námitce č. 9 – vyžádání stanoviska Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institutu plánování
a rozvoje)
Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy je příspěvkovou organizací zřizovanou Hlavním městem Praha.
IPR hl.m. Prahy a nemá postavení dotčeného orgánu, ale vyjadřuje se jako zástupce hl. m. Prahy, které je
účastníkem řízení dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen "stavební zákon"). K zastupování je zmocněn na základě ust. čl. VI bod 2.7. Zřizovací listiny
schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/2 ze dne 7.11.2013.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy) vydal k předmětnému záměru
tato vyjádření:
o URM – č.j. 71/2007 ze dne 21.2.2007 (souhlas)
o URM – č.j. 12105/2008 ze dne 7.1. 2009 (nesouhlas)
o URM – č.j. 12135/2008 ze dne 14.1. 2009 (nesouhlas)
o URM – č.j. 9355/2010 ze dne 13.9. 2010 (souhlas s podmínkou)
o URM – č.j. 5589/2010 ze dne 6.9. 2010 (nesouhlas)
o IPR – č.j. 9191/2016 ze dne 5.10.2016 (nesouhlas) – námitka
Povinností stavebního úřadu není vyžádání stanoviska/vyjádření Institutu plánování a rozvoje
hl.m. Prahy, tato instituce může svého postavení využít jako účastník řízení a podat ve stanovené lhůtě
námitky, což bylo učiněno, viz výše výčet osob podávajících námitky. Při posledním projednávání nebyly
vzneseny ze strany IPR hl.m. Prahy, jako zástupce Obce hlavní město Praha, žádné námitky.
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K námitce č. 10 – hmota navrhovaného objektu se nachází na pohledově exponovaném místě
a bude se z urbanistického hlediska uplatňovat negativně
Přestože je navrhovaný záměr umístěn na volné ploše, při křižovatce komunikací Lodžská
a K Pazderkám, na okraji sídliště Bohnice, nejedná se o pohledově exponované místo ve smyslu umístění
objektu v pohledové ose a ani se nejedná o stavbu, která by se výrazně uplatňovala z dálkových pohledů
v siluetě města. Území jižně od komunikace K Pazderkám je obklopeno stávající souvislou masou
vzrostlé zeleně, která dálkovému působení navrhovaného záměru v celoměstském měřítku brání. Silueta
objektu bude součástí pouze dálkových pohledů ve směru z protějších svahů sídliště. Objekt je navržen
tak, že svou výškou vytváří spojovací článek mezi stávající osmipodlažní zástavbou a výškovými domy
na druhé straně ulice Lodžská. Objemově je dům upraven tak, aby svými posunutými hmotami (severní
část je oproti jižní části posunuta západním směrem) vycházel z principu, podle kterého jsou navrženy
stávající sousední bytové domy. Vnějším vzhledem se objekt snaží začlenit do svého okolí, pravidelný
rastr okenních otvorů je s narůstající výškou podlaží funkčně modifikován. V přízemí tvoří rastr otvorů
loubí, ve vyšších podlažích jsou to lodžie a balkony. Kolem ustupujících podlaží tvoří obvodová stěna
s rastrem otvorů lehkou zábranu proti povětrnosti, aniž by bránila výhledům a oslunění.
Volné prostranství nacházející se západně od křižovatky komunikací Lodžská a K Pazderkám
se z urbanistického hlediska může v současné době naopak jevit jako nedotvořené. Z jižního směru
vytváří komunikace Lodžská vstupní tepnu do prostoru stávajícího sídliště a umístěním bytového domu
při odbočení do komunikace Lodžská vznikne oproti nedotvořenému a neuspořádanému příjezdovému
prostranství do sídliště jasný opěrný bod, stejné funkční náplně, jako je převažující funkční náplň sídliště
Bohnice, tedy náplně bydlení. Z urbanistického hlediska se naopak jedná o transparentní dotvoření
nedokončené okrajové části sídliště Bohnice.
Výšková hladina bytových domů v okolí se pohybuje v rozmezí 21 až 40 m, při ulici K Pazderkám
se jedná většinou o 8 podlažní objekty, v ulici Mazurská, Pomořanská a Hnězdenská pak o domy 11 až 15
podlažní. Občanská vybavenost je nižší (poliklinika, obchodní centrum). Navrhovaný objekt se svými 11
podlažími koresponduje s okolní panelovou zástavbou, respektuje výškovou hladinu okolních staveb
a vhodně hmotově doplňuje hlavní kompoziční osu území – ulici Lodžská. Z panoramatických zákresů
do 3D modelu Prahy je zřejmé, že záměr nepřevyšuje objekty definující horizont.
K námitce č. 11 – příjezdová komunikace protíná pás izolační zeleně, která má oddělit zástavbu
Bohnic od rekreačního prostoru Trojské kotliny
Formulace, že je protnuta izolační zeleň, která má oddělit zástavbu Bohnic od rekreačního prostoru
Trojské kotliny, se jeví jako zavádějící z několika pohledů. Část keřového nesouvislého porostu,
nacházející se v současné době severně od komunikace K Pazderkám, na pozemcích parc.č. 1285/37
a 1285/40 v k.ú. Troja, nelze chápat jako plnohodnotnou izolační zeleň, která by skutečně plnila svoji
funkci hlukové a emisní clony vůči dopravnímu ruchu na komunikaci. Dále je zavádějící, že by izolační
zeleň měla izolovat obytné území od jižním směrem se nacházející souvislé zeleně celoměstského
významu. Z urbanistického hlediska, pokud to podmínky v území dovolují, by naopak měla převažovat
tendence maximálního zpřístupnění a propojení kvalitních zelených ploch s funkcí bydlení, a nikoliv
jejich odizolování izolační zelení.
Jižně od pozemku parc.č. 1285/37 v k.ú. Troja, kde má být umístěna příjezdová komunikace, se nachází
ostrůvek bytové zástavby, komunikace bude směřovat k těmto objektům, nikoliv přímo do zeleně padající
směrem k Botanické zahradě a k ZOO.
Z hlediska územního plánu je umístění komunikace v ploše IZ přípustné. Jedná se o příčný přechod pásu
zeleně, tedy ten nejkratší, dominantní podíl zeleně zůstane zachován. Kladně se k umístění vyjádřil nejen
orgán územního plánování (č.j. MHMP 240764/20020, sp.zn. S-MHMP 208527/2020 ze dne 11.2.2020),
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ale také odbor ochrany prostředí MHMP (č.j. MHMP 457965/2020, sp.zn. S-MHMP 0292117/2020 OCP
ze dne 17.3.2020).
K námitce č. 12 – navrhovaná příjezdová komunikace ovlivní plánovanou veřejně prospěšnou
stavbu koridoru pro tramvajovou trať, která má propojit Bohnice a Ďáblice
V platném územním plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ve výkresu č. 25, je uvedena pouze jedna trasa
veřejně prospěšné stavby nazvané „4/DT/8 Praha 8 – Tramvajová trať – Kobylisy – Bohnice“. Trasa je
vedena v komunikaci K Pazderkám a pak uhýbá severním směrem do komunikace Lodžská. Obě tyto
komunikace jsou realizovány jako čtyřproudé, se středním zeleným pásem, umožňujícím umístění
tramvajového tělesa. Navrhovaná příjezdová komunikace bytového domu se nachází západně od veřejně
prospěšné stavby, zcela mimo trasu této stavby. V této části komunikace K Pazderkám, těsně
za navrhovanou připojovací komunikací záměru, dochází rovněž ke snížení počtu jízdních pruhů
komunikace ze 4 na 2. Platný územní plán s prodloužením trasy tramvaje západní směrem nepočítá.
V Zásadách územního rozvoje je ve výkresu 2 Výkres ploch a koridorů nadmístního významu - dopravní
infrastruktura vyznačen koridor územních rezerv pro tramvajovou dopravu. V textové části je v bodu
5.6.1 Koridory tramvajové dopravy uvedena jako významné propojení severní tramvajová tangenta mezi
MČ Praha 6 a Praha 8, vymezená koridory v úseku Dejvice – Podbaba a Bohnice – Kobylisy a koridorem
územní rezervy v úseku Podbaba – Troja – Bohnice. Dále jsou zde stanoveny podmínky pro rozhodování
o změnách v území a úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci.
Takovou podrobnější územně plánovací dokumentací je územní plán. Jako úkoly pro vypracování
podrobnější územně plánovací dokumentace bylo uloženo prověřit tramvajové tratě v celoměstsky
významných koridorech, případně je vymezit jako koridory územních rezerv, a při prověřování řešení
územní rezervy severní tramvajové tangenty v úseku Podbaba – Troja – Bohnice respektovat výjimečné
přírodní a urbanistické hodnoty území a celoměstsky významné areály zoologické a botanické zahrady.
V platném územním plánu jsou ve výkresu č. 5 – Doprava jsou na území hl. m. Prahy jako závazné prvky
vymezeny tramvajové trati, a to jak stávající, tak i navrhované, popř. územní rezervy pro tramvajové
tratě. V místě, kde ZUR vymezují pro tramvajovou trať koridor územních rezerv, s úkolem prověření
tohoto koridoru a případně jeho vymezení, územní plán územní rezervy pro tramvajovou trať
nevymezuje. Při rozhodování v území se v případě schváleného územního plánu postupuje především
podle územního plánu. Jestliže v územním plánu není vymezena územní rezerva pro tramvajovou trať,
s kterou se uvažovalo v ZÚR, tak je zřejmé, že v souladu s úkoly pro zpracování územního plánu byla
možnost umístění této územní rezervy jako závazného prvku územního plánu prověřena, avšak
po prověření nebyla v územním plánu vymezena. Při rozhodování o změnách v území by se postupovalo
podle podmínek stanovených v ZÚR pouze v případě, že by Praha neměla platný územní plán. V případě,
že územní plán hl. m. Prahy je schválený a platný, je potřeba rozhodovat v souladu s ním. Není tedy
důvod pro zamítnutí umístění některých objektů stavby z důvodu jejich zasahování do koridoru územní
rezervy, kterou stanovily ZÚR hl. m. Prahy. Zásady územního rozvoje jsou jedním z nástrojů územního
plánování. Zásady územního rozvoje stanovují uspořádání území Prahy v podrobnostech kraje, vymezují
rozvojové plochy nebo koridory pro všechny typy infrastruktury nadmístního významu a stanovují
požadavky na jejich využití. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních
plánů. Územní plán Prahy zpřesňuje cíle a úkoly vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a ze Zásad
územního rozvoje hl. m. Prahy. Je tedy podrobnější územně plánovací dokumentací než zásady územního
rozvoje, se kterými je v souladu. Je závazný pro pořízení a vydání regulačních plánů a zejména
pro rozhodování stavebních úřadů. Při posuzování záměru z hlediska jeho souladu s územně plánovací
dokumentací stavební úřady posuzují soulad záměru právě s územním plánem, a nikoliv se zásadami
územního rozvoje, se kterým je územní plán v souladu a které dále zpřesňuje. Soulad záměru se Zásadami
územního rozvoje hl. m. Prahy se v řízení o umístění stavby samostatně neposuzuje.
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V souhrnném stanovisku Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. (zn. 100630/17P740/713 ze dne
22.5.2020) je rovněž uvedeno, že je plánovaná stavba tramvajové trati v ulicích K Pazderkám a Lodžská.
Dále je uvedeno, že navržený záměr nemá přímý vliv na tramvajové trati, respektive opačně, nicméně je
potřeba zohlednit budoucí tramvajový provoz při návrhu opatření pro ochranu obytných prostor
před hlukem z dopravy. Ze strany Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. došlo k upozornění na plánovaný
záměr na výstavbu lanové dráhy Podbaba – Bohnice, který je však ve fázi příprav, není zanesený v ZÚR,
ani v platném územním plánu, se kterým by bylo vhodné plánovaný bytový dům koordinovat, což bylo
převzato do podmínek tohoto rozhodnutí.
V současné době není v platném územním plánu jižně od navrhovaného objektu vedena žádná tramvajová
trať, byť navrhovaná, a nelze tedy předjímat záležitost dlouhodobého výhledu.
Kladně se k umístění vyjádřil nejen orgán územního plánování (č.j. MHMP 240764/20020, sp.zn. SMHMP 208527/2020 ze dne 11.2.2020).
K námitce č. 13 – negativní vliv nárůstu automobilové dopravy po realizaci bytového domu Troja
Horizons
Co se týká nárůstu automobilové dopravy v komunikaci K Pazderkám je třeba upozornit, že celkově
bez ohledu na umístění jakékoliv stavby došlo od roku 2008 k výraznému nárůstu automobilové dopravy
vůbec, a to na všech komunikacích vlivem zvýšení počtu automobilů obecně. K nárůstu dopravy
na komunikaci K Pazderkám podle namítajících, kteří oblast dobře znají, došlo i v důsledku zprovoznění
tunelu Blanka. V porovnání s celkovou tendencí vývoje potřeb společnosti a s obecnou tendencí potřeby
růstu automobilové dopravy, je příjezd počtu cca 100 automobilů k navrhované stavbě bytového domu
zanedbatelný.
Dopravní obslužnost má být umožněna z jižního směru, napojením na komunikaci K Pazderkám, nikoliv
přes sídliště Bohnice. Zdrojem hluku bude příjezd a odjezd v areálu parkujících osobních vozů.
Vnitroareálové parkoviště bude mít celkovou kapacitu 98 vozů, z toho bude 75 stání uvnitř objektu
a 23 stání bude umístěno na terénu na západní straně objektu. Obměna vozů max. 0,75x za den,
tzn. že 75 vozů za den přijede a stejný počet odjede. V noci se odehraje 5% všech pohybů, ve dne pak
95%, tzn. 8 pohybů v denním období jedním směrem, 3,6 pohybu za noc jedním směrem.
Kladné stanovisko dotčeného orgánu Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. S.HK 1725/22762/06 ze dne
31. 5. 2006 (aktualizované dne 7.8.2008 pod č.j. S.HK/2288/23992/08, rovněž dne 20.11.2009
pod č.j. S.HK/3306/26438/09, dne 23.9.2014 pod č.j. HSHMP 41798/2014 a dne 10.3.2020
pod č.j. HSHMP 091990/2020, sp.zn. S-HSHMP 09190/2020) uvádí, že s předloženou dokumentací
souhlasí za stanovených podmínek, kterými jsou: v dalším stupni projektové dokumentace předložení
akustické studie hodnotící hluk ze stacionárních zdrojů umístěných na objektu a hluk z obslužné dopravy
vůči nejbližší chráněné zástavbě, podrobné ZOV včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti ve venkovním
chráněném prostoru nejbližších staveb, dále navrhnout způsob ochrany tohoto prostoru před nadlimitním
hlukem. Tyto podmínky byly převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí a budou plněny ve stavebním
řízení.
Dále bylo doloženo „Měření hluku z dopravního provozu, návrh TZI oken a výpočet hluku ze stávajícího
parkoviště“ – červenec 2014, které zpracovala společnost AKMEST, Thákurova 3 a „Posouzení hluku
z dopravní obsluhy a ze stacionárních zdrojů hluku“- srpen 2014, které zpracovala společnost AKMEST,
Thákurova 3. Závěry obou doložených studií jsou kladné, ve prospěch možného umístění stavby
bytového domu Troja Horizons. V těchto studiích byly posouzeny i body na fasádě objektu č.p. 482, byly
vypočteny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní a noční době, které budou generovány
obslužnou dopravou navrhovaného objektu. Body jsou uvažovány v dolních podlažích, kde bude hluk
z posuzovaných zdrojů nejvyšší. Všechny vypočtené denní ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A budou nižší než 50 dB (A) a noční nižší než 40 dB (A). Dopravní obsluha nového objektu nebude
zdrojem nadměrného hluku pro chránění místa ve venkovním prostoru. Oproti současným hodnotám
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hluku jsou vypočtené LAeq zcela zanedbatelné, současné hladiny akustického tlaku A se zvýší pouze
o několik setin dB (A).
Kladně se k umístění stavby vyjádřil také odbor dopravy ÚMČ Praha 8 a Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie města Prahy, která potvrdila platnost předchozího stanoviska.
K námitce č. 14 – neúměrné zahuštění dopravního provozu, komplikování provozu osobní dopravy,
MHD a zásobování. Napojením na komunikaci K Pazderkám vznikne nevhodný komplikovaný
dopravní uzel (vzdálen 80 m od vedlejší křižovatky oproti předpisy požadované vzdálenosti
min. 83 m) a kolizní místo pro pěší
K neúměrnosti zahuštění provozu se vyjadřuje stavební úřad v námitce č.13. K dopravnímu připojení
se ve svém stanovisku vyjádřil dotčený orgán, kterým je ÚMČ Praha 8 odbor dopravy dne 26.5.2006
pod č.j. OD/2006/0780, dále v aktualizaci ze dne 10.7.2008 pod č.j. 085666/2008 a ze dne 18.11.2009
pod č.j. MCP8 116794/2009, dále v aktualizaci ze dne 28.11.2012 pod č.j. MCP8 158602/2012, dále
ze dne 20.2.2013 pod č.j. MCP8 020224/2013 a ze dne 8.7.2015 pod č.j. MCP8 077395/2015 a naposledy
dne 26.2.2020 pod č.j. MCP8 065311/2020. Všechna výše uvedená závazná stanoviska jsou kladná a není
zřejmé, v čem má spočívat pochybnost účastníka, že neosvědčují soulad s právními předpisy. Stavební
úřad je obsahem závazného stanoviska vázán a nedisponuje oprávněními jakýmkoli způsobem stanovisko
interpretovat nebo jej obsahově měnit.
Dále bylo vydáno rozhodnutí o připojení na komunikaci K Pazderkám, naposledy
pod č.j. MCP8 132206/2020 ze dne 6.5.2020, s platností do 7.5.2022, pokud do té doby nebude vydáno
rozhodnutí o umístění stavby.
Kladně se ke stavbě vyjádřila také Policie hl.m. Prahy, Správa hl.m. Prahy, dopravní inspektorát,
stanovisko ze dne 4.12.2012 vydané pod č.j. KRPA-151151-1/ČJ-2012-0000DŽ, které bylo následně
rozšířeno stanoviskem č.j. KRPA-206430-1/ČJ-2015-0000DŽ ze dne 5.6.2015 a dne 18.3.2020 pod
č.j. KRPA-59200-1/ČJ-2020-0000DŽ bylo potvrzeno předchozí stanovisko.
K námitce č. 15 – posouzení dopravy v celé lokalitě sídliště
K posouzení dopravního řešení je plně kompetentní dotčený orgán, kterým je ÚMČ Praha 8 odbor
dopravy a který opakovaně vydává ke stavbě a dopravnímu napojení kladná stanoviska a rozhodnutí.
Pokud si dotčený orgán takové komplexní posouzení nevyžádal, není třeba ho v rámci řízení dále
zpracovávat. K dopravnímu připojení se stavební úřad vyjadřoval u námitky č. 13 a 14.
K námitce č. 16 – kde se uvádí, že zeleň na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja byla určena jako
zázemí bytových domů č.p. 482 a 483, zdevastování životního prostředí
Potřeby města se mění, město se vyvíjí, mění a rozrůstá. Tento proces je však třeba korigovat tak, aby
fungoval. Základní koncepci rozvoje obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezení zastavěného území, plochy
a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
opětovnému využití znehodnocovaného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná
opatření a pro územní rezervy stanoví územní plán. Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy mimo jiné
„rozvíjí hlavní město Prahu jako harmonický celek zastavitelných a nezastavitelných území
při respektování a ochraně přírodních, historických, architektonických a urbanistických hodnot.“
Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy byl schválen usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy
č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně schválených a platných změn,
změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 ze dne 22.10.2009
formou Opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12.11.2009, změny Z 2832/00, která byla
vydána formou Opatření obecné povahy č. 55/2018 a je účinná od 12.10.2018 a následných změn.
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Projednávání územního plánu je veřejnou záležitostí, při které se mohou spoluobčané podílet, vyjadřovat
se a návrh připomínkovat. Platný územní plán může být změněn jen způsobem stanoveným ve stavebním
zákoně, nikoliv v řízení o umístění konkrétní stavby. Pozemek výstavby se nachází podle platného
územního plánu v ploše s funkčním využitím OB – čistě obytné, kde lze bytové domy umisťovat,
pozemek je zastavitelný, na pozemku není stanoven kód míry využití území. V žádném dokladu není
stanoveno, že pozemek má být využíván k rekreačním účelům sousedních objektů, navíc se nachází
ve vlastnictví soukromého subjektu.
Bytové domy č.p. 482 a 483 v k.ú. Troja budou svou východní fasádou umístěny ve vzdálenosti
min. 42,0 m od západní fasády navrhovaného objektu a od navrhovaného parkoviště budou vzdáleny
cca 26,0 m, mezi navrhovaným objektem a stávajícími bytovými domy se nachází volné ozeleněné
prostranství. Stavbou nemůže dojít je zhoršení životního prostředí v okolí, jak je uvedeno
i v kladném stanovisku odboru životního prostředí (nyní odbor ochrany prostředí) szn. S-MHMP1509816/2012/1/OZP/Vl
ze
dne
4.1.2013
a
také
ve
sdělení
szn.
S-MHMP0198499/2013/1/OPP/Vl/EIA/1976P-1/Pac ze dne 16.5.2013, ve kterém bylo stanoveno, že stavba
nepodléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Toto bylo
následně potvrzeno v aktuálním stanovisku č.j. MHMP 457965/2020, sp.zn. S-MHMP 0292117/2020
OCP ze dne 17.3.2020. Záměr se nedotýká zvláště chráněných území kategorie přírodní památka,
přírodní rezervace, jejich ochranných pásem, významných krajinných prvků, zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů, památných stromů, územního systému ekologické stability (ÚSES), ani ochrany
krajinného rázu. Záměr je navržen do vysoce urbanizovaného prostředí panelového sídliště v Troji, které
nelze označit za krajinu ve smyslu zákona (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 As
23/2014 – 57 ze dne 11.6.2014). Vzhledem k absenci krajiny nebyly dány předpoklady pro postup podle
ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. OCP MHMP dále vyhodnotil záměr z hlediska
možnosti jeho vlivu na lokality soustavy Natura 2000 v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít
významný vliv na to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na žádnou evropsky
významnou lokalitu ani ptačí oblast. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality
CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 – Břežanské údolí, CZ01 10049 - Havránka
a Salabka, CZ01 10040 – Chuchelské háje, CZ0110154 – Kaňon Vltavy u Sedlce CZ0l 13002 –
Milíčovský les, CZ01 13001 – Obora Hvězda, CZ0 110050 – Prokopské údolí, CZ01 14001 – Radotínské
údolí, CZ01 13773 – Praha – Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny.
Nejbližší EVL od navrhovaného záměru je EVL CZ0110049 – Havránka a Salabka, která je od záměru
vzdálena vzdušnou čarou cca 300 m. Návrh záměru tedy nemůže mít vliv na chemismus půdy, obsah
živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky významných lokalit.
V aktuálním stanovisku je uvedeno, že pro tento záměr bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko OCP
MHMP od sp.zn. S-MHMP 1509816/2012/1/OZP/VI ze dne 4.1.2013, kde je konstatováno, že se jedná
o podlimitní záměr dle ust. § 4 odst. 1 zákona. Dále je ve stanovisku sděleno, že dne 1.11.2017 nabyla
účinnosti novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě této novely zákona
předložený záměr již není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí dle ust. § 4 odst. 1 zákona,
jelikož nedosahuje příslušných limitních hodnot a ani nenaplňuje kritéria uvedená v ust. § 4 odst. 1
písm. d) zákona.
K námitce č. 17 – příjezdová komunikace by všem bytům v sousedních bytových domech
Pomořanská č.p. 482 a č.p. 483 zvýšila hluk z dopravy a zhoršila ovzduší výfukovými plyny
a přinesla výraznou hlukovou zátěž při vjezdu a výjezdu vozidel a při otevírání vrat
Co se týká zatížení území hlukem, spadá tato problematika pod ochranu veřejného zdraví.
Kladné stanovisko dotčeného orgánu Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. S.HK 1725/22762/06 ze dne
31. 5. 2006 (aktualizované dne 7.8.2008 pod č.j. S.HK/2288/23992/08, rovněž dne 20.11.2009
pod č.j. S.HK/3306/26438/09, dne 23.9.2014 pod č.j. HSHMP 41798/2014 a naposledy dne 10.3.2020
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pod č.j. HSHMP 09190/2020) uvádí, že s předloženou dokumentací souhlasí za stanovených podmínek,
kterými jsou:
- v projektové dokumentaci pro stavební řízení je třeba předložit akustickou studii hodnotící hluk
ze stacionárních zdrojů umístěných na objektu a hluk z obslužné dopravy vůči nejbližší chráněné
zástavbě
- rovněž je nutno předložit podrobné ZOV včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti ve venkovním
chráněném prostoru nejbližších staveb, dále navrhnout způsob ochrany tohoto prostoru před
nadlimitním hlukem.
Hygienická stanice hl.m. Prahy závěrem zhodnotila, že dokumentace je v souladu se zájmy chráněnými
orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlas se váže na splnění stanovených podmínek, tyto podmínky
se vztahují k dalšímu stupni řízení, byly tedy převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí a podrobné ZOV
a akustická studie bude nedílnou součástí dokumentace pro stavební povolení.
Součástí dokumentace je „Měření hluku z dopravního provozu, návrh TZI oken a výpočet hluku
ze stávajícího parkoviště“ – červenec 2014, které zpracovala společnost AKMEST, Thákurova 3. Rovněž
bylo doloženo „Posouzení hluku z dopravní obsluhy a ze stacionárních zdrojů hluku“- srpen 2014, které
zpracovala společnost AKMEST, Thákurova 3. Závěry obou studií jsou kladné, ve prospěch záměru
stavby bytového domu Troja Horizons. V závěru této studie se uvádí: „Limitní hodnoty pro hluk
z dopravní obsluhy budou před chráněnými fasádami dodrženy. Stacionární zařízení nebudou zdrojem
nadměrného hluku, pokud bude dodržena u VZT výše uvedená hlučnost a u ostatních zařízení výše
uvedená doporučení a zásady montáže. V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden přesný
výpočet hluku ze stacionárních zařízení (už bude známa hlučnost a rozmístění vzduchotechniky).“
Stavební úřad nemá důvod se domnívat, že výše uvedené limity nebudou dodrženy.
Limitní hodnoty pro hluk z dopravního provozu před chráněnými fasádami navrhovaného objektu budou
dodrženy. Uvnitř chráněných místností bude zaručeno odpovídající hlukové klima instalací oken
se zvukově izolačními vlastnostmi. Dopravní obsluha stávajícího parkoviště u polikliniky Mazurská
nebude zdrojem nadměrného hluku pro chráněná místa ve venkovním prostoru. Limitní hodnoty pro hluk
z dopravní obsluhy budou před chráněnými fasádami (navrhovaný objekt a objekt č.p. 482 a 483)
dodrženy.
Provoz garážových vrat nelze posoudit pomocí výpočtu. Hodnoty lze změřit laboratorně. Zařízení
garážových vrat nejsou sama o sobě příliš hlučná, ale velice záleží na provedení montáže. Hluk z těchto
zařízení se nešíří vlivem nedostatečných vzduchových neprůzvučností okolních konstrukcí, ale vlivem
nežádoucích akustických mostů. Stroj pohonu garážových vrat by měl být uložen pružně, pokud by přesto
vznikaly nadlimitní hladiny akustického tlaku A, lze toto odstranit dodavatelskou firmou. Námitka
týkající se hlučnosti garážových vrat je však předčasná, neboť dokumentace pro územní řízení neřeší
takové podrobnosti jako je způsob provedení a otevírání vrat.
Dne 16.5. 2013 pod sp. zn. S MHMP-0198499/2013/1/OZP/VI/EIA/1976P-1/Pac posoudil rovněž
dotčený orgán záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ve sdělení
se uvádí: „S ohledem na dvě sousedící frekventované komunikace v bezprostřední blízkosti nelze
předpokládat významný příspěvek navrhovaného záměru na stávající imisní situaci. Z hlukového hlediska
nebude provoz parkoviště a podzemních garáží podstatným příspěvkem. Vzhledem k tomu, že výduchy
klimatizace a odvětrání garáží jsou umístěny na střeše objektu, nepředpokládá se obtěžování obyvatel
hlukem. … Závěrem orgán ochrany ovzduší konstatuje, že na základě zkušeností s posuzováním záměrů
obdobných parametrů lze usuzovat, že imisní příspěvky znečišťujících látek z provozu navrhovaného
záměru budou velmi nízké. Tento předpoklad je dán zejména tím, že vyvolaná doprava je malá a vytápění
objektů bude zajištěno prostřednictvím CZT. Z hlediska zájmů ochrany ovzduší nepožaduje projednání
ve zjišťovacím řízení.“
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K námitce č. 18 – zásadní úbytek oslunění a osvětlení bytů v sousedních bytových domech
Pomořanská č.p. 482 a č.p. 483, i v tom smyslu, že předložené studie nezohledňují aktuální stav
sousedních objektů
V říjnu 2006 byla společností dalea v.o.s., Petrem Polanským a Martinem Stárkem, zpracována „Studie
denního oslunění a osvětlení, Vliv výstavby na denní osvětlení a proslunění objektů Pomořanská 842/14
a 843/16. V srpnu 2010 společností A.W.A.L. s.r.o. (autorizovaný inženýr Ing. Pavel Zídek
ČKAIT 0003133) byla zpracována studie „Vliv výstavby na denní osvětlení a proslunění objektů
Pomořanská 482/14 a 483/16“. Dále byla tato studie aktualizována v listopadu 2012. V závěru studií
se uvádí: „Proslunění bytů objektů Pomořanská č. 482/14 a 483/16 nebude výstavbou bytového domu
Troja Horizons ovlivněno. Byty, které jsou v současném stavu prosluněny, budou dle požadavků
ČSN 734301 prosluněny i po výstavbě navrhovaného objektu. Stínění obytných místností objektů
č. 482/14 a 483/16 navrhovaným bytovým domem Troja Horizons je ve smyslu ČSN 73 0580-1
vyhovující.“
K námitce č. 19 – možnost nabídnutí jiného pozemku pro možnou výstavbu a zachování životně
důležité zeleně na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja
Stavební úřad nemůže ve svých řízeních rozhodovat o majetkoprávních záležitostech. Oprávněnost
vlastnického vztahu k danému pozemku bere stavební úřad jako výchozí informaci.
Pozemek výstavby parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja má dle katastru nemovitostí jasného vlastníka, kterým je
společnost Prague Construction a.s., IČ 27615600, Na struze 227/1, 11000 Praha - Nové Město. Způsob
nabytí vlastnického práva přesahuje rámec stavebního zákona a není ani informací, která by měla vliv
na řízení. Stavební úřad není a nikdy nebyl vlastníkem pozemků. Stavební úřad zajišťuje v přenesené
působnosti (tj. státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a Statutem hl. m. Prahy) výkon
pravomoci obecného stavebního úřadu podle stavebního zákona, a to v rozsahu vymezeném organizačním
řádem.
K námitce č. 20 – dvojdům Pomořanská 482+483 bude mít po realizaci záměru komunikace
ze všech světových stran
Sousední bytové domy Pomořanská č.p. 482 a č.p. 483 vše v k.ú. Troja vytvářejí dvojdům, který
je jednoznačně solitérním objektem, neboť není součástí blokové zástavby. U solitérních objektů
je z urbanistického hlediska nesnadno rozlišitelná veřejná a neveřejná (klidová) část, jak tomu bývá
u jasně čitelné blokové nebo poloblokové zástavby. U solitérů je naopak obvyklé, že obě delší fasády jsou
přístupné z komunikace a přístupová komunikace solitérní objekt z obou stran obklopuje. Realizace
bytového domu nenarušuje a plně respektuje prostor, který je na východní straně bytových domů
Pomořanská č.p. 482 a č.p. 483 vše v k.ú. Troja vymezen již stávající pěší komunikací.
Příjezdová komunikace k navrhovanému bytovému domu je umístěna jižně od stávající zástavby,
do úrovně východních fasád objektů č.p. 482 a 483 v k.ú. Troja bude zasahovat minimálně, navíc v této
části příjezdové komunikace bude umístěna opěrná stěna. Fasády stávajících objektů jsou od stávajících
komunikací vzdáleny cca 11 až 30 m, od navrhovaného parkoviště bude východní fasáda bytového domu
č.p. 482 vzdálena min. 26,0 m. Objekt je obklopen stávající zelení, která se nachází mezi objekty č.p. 482
a 483 a stávajícími komunikacemi, tato zeleň nebude výstavbou narušena.
K námitce č. 21 – zásah do práv účastníků řízení, negativní zásah do složek životního prostředí
„Práva jednoho končí tam, kde začínají práva druhého“. Podle čl. 11 odst. 1) Listiny základních práv
a svobod, má každý právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah
a ochranu. Dále dle odst. 3 téhož článku vlastnictví vlastníka zavazuje. Vlastnictví nesmí být zneužito
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na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými zájmy. Každý vlastník má svá práva
na svém majetku a při jejich výkonu nemůže omezovat druhého na jeho právech.
Žadatel, vlastník pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, má z hlediska územního plánu právo požadovat
na svém pozemku umístění stavby bytového domu, neboť záměr se nachází v zastavitelném území,
ve funkční ploše OB – čistě obytné, s jejíž využitím je výstavba bytového domu v souladu. Stavba rovněž
splňuje všechny požadavky vyhlášky č. 26/1999 Sb. (viz kapitola soulad s vyhláškou č. 26/1999 Sb.
hl.m. Prahy). Všechny dotčené orgány, včetně orgánů zabývajících se životním prostředím, se bez
výjimky k záměru vyjádřili kladně, viz výše.
Z dokumentace vyplývá, že obtěžování sousedů nepřekročí míru přiměřenou poměrům obyvatel sídliště
Bohnice podle právních předpisů tak, že by byly vážně ohroženy výkony práv účastníků řízení zaručené
zákonem, viz odstavec odůvodnění – soulad s vyhláškou OTPP.
Do složek životního prostředí nebude negativně zasahováno, jak bylo potvrzeno orgány ochrany přírody
a krajiny. Ke stavbě bylo vydáno závazné stanovisko odboru ochrany prostředí, naposledy dne 17.3.2020
pod č.j. MHMP 457965/2020, sp.zn. S-MHMP 0292117/2020 OCP.
K námitce č. 22 – protože návrh počítá s umístěním parkovacích stání mimo objekt, podléhá záměr
zjišťovacímu řízení podle zákona č.100/2001 Sb.
To, zda bude záměr projednáván ve zjišťovacím řízení nebo nebude projednáván ve zjišťovacím řízení je
plně v kompetenci dotčeného orgánu MHMP odboru ochrany prostředí (dříve odboru životního
prostředí).
Nebylo provedeno zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, protože podle tohoto zákona podléhají zjišťovacímu řízení záležitosti uvedené v kategorii II
přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Z výčtu jednotlivých věcí v příloze č. 1 vyplývá, že žádost o umístění
navrhované stavby v tomto případě do žádné z uvedených věcí v kategorii II a I přílohy č. 1 nespadá,
a tudíž nepodléhá ani obligatornímu zjišťovacímu řízení ani posouzení dle tohoto zákona.
Tento závěr také vyplývá ze sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., které vydal odboru životního
prostředí (dnes odbor ochrany prostředí) MHMP szn. S-MHMP-0198499/2013/OZP/VI/EIA/1976P-1/Pac
ze dne 16.5.2013, ve kterém je mimo jiné uvedeno: „Na základě předloženého oznámení podlimitního
záměru, upřesňujících informací od oprávněného zástupce oznamovatele, vnitřního sdělení odboru
životního prostředí Magistrátu hl.m. Prahy č.j. S-MHMP-0198499/2013/2/OZP/VI, vyjádření orgánu
ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000, ostatních vyjádření a stanovisek
a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému
ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) cit. zákona sděluje, že
podlimitní záměr „Bytové Btový dům TROJA HORIZONS, včetně přípojek IS, mezi ul. K Pazderkám
a Lodžská, parc.č. 1285/38, 1285/40, k.ú. Troja“ nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.“
Citovaným zákonem je myšlen zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně
některých souvisejících zákonů. Tento fakt je též uveden výše.
Toto bylo následně potvrzeno v aktuálním stanovisku odboru ochrany prostředí č.j. MHMP 457965/2020,
sp.zn. S-MHMP 0292117/2020 OCP ze dne 17.3.2020, kde je uvedeno: „Sdělujeme, že pro tento záměr
bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko OCP MHMP pod sp.zn. S-MHMP 1509816/2012/1/OZP/VI ze
dne 4.1.2013, kde konstatujeme, že se jedná o podlimitní záměr dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění. Dále sdělujeme, že dne 1.11.2017 nabyla účinnosti novela zákona.
Na základě této novely zákona předložený záměr již nebude předmětem posuzování vlivů na životní
prostředí dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona, jelikož nedosahuje příslušných limitních hodnot a ani
nenaplňuje kritéria uvedená v ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona“.
Stavební úřad k závazným stanoviskům dotčených orgánů uvádí, že z § 4 odst. 2 stavebního zákona
vyplývá: „dotčené orgány vydávají pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska
na základě zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatnými rozhodnutím ve správním řízení,
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nestanoví-li tyto zvláštní právní předpisy jinak“. Podle citovaného ustanovení stavebního zákona jsou
podkladem pro vydání rozhodnutí závazná stanoviska dotčených orgánů. Správní úřad je ex lege obsahem
závazného stanoviska vázán a nedisponuje přitom oprávněním jakýmkoli způsobem toto stanovisko
interpretovat, anebo jej obsahově měnit.
K námitce č. 23 – není předložena akustická studie a chybí rozptylová studie
Kladné stanovisko dotčeného orgánu Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. S.HK 1725/22762/06 ze dne
31. 5. 2006 (aktualizované dne 7.8.2008 pod č.j. S.HK/2288/23992/08, rovněž dne 20.11.2009
pod č.j. S.HK/3306/26438/09, dne 23.9.2014 pod č.j. HSHMP 41798/2014 a naposledy dne 10.3.2020
pod č.j. HSHMP 09190/2020) uvádí, že s předloženou dokumentací souhlasí za stanovených podmínek,
kterými jsou:
- v projektové dokumentaci pro stavební řízení je třeba předložit akustickou studii hodnotící hluk
ze stacionárních zdrojů umístěných na objektu a hluk z obslužné dopravy vůči nejbližší chráněné
zástavbě
- rovněž je nutno předložit podrobné ZOV včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti ve venkovním
chráněném prostoru nejbližších staveb, dále navrhnout způsob ochrany tohoto prostoru před
nadlimitním hlukem.
Hygienická stanice hl.m. Prahy závěrem zhodnotila, že dokumentace je v souladu se zájmy chráněnými
orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlas se váže na splnění stanovených podmínek, tyto podmínky
se vztahují k dalšímu stupni řízení, byly tedy převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí a podrobné ZOV
a akustická studie bude nedílnou součástí dokumentace pro stavební povolení.
Akustická studie zpracovaná společností AKMEST, Thákurova 3, Praha 6 byla zpracována v roce 2014
a předložena Hygienické stanici hl.m. Prahy, na jejímž základě bylo vydáno poslední stanovisko z roku
2014. Bylo provedeno měření hluku z dopravy, návrh TZI oken, výpočet hluku ze stávajícího parkoviště
a dále posouzení hluku z dopravní obsluhy a ze stacionárních zdrojů v červnu a srpnu 2014. Výsledná
hladina hluku v denní době bude cca 54 dB, v noční době pak cca 47 dB, což vyhovuje hygienickému
limitu 60/50 dB. Dále byl vyhodnocen hluk z dopravy po stávajícím parkovišti, vypočtená hladina je
49,8 dB/A/eq, tj. není překročen hygienický limit LAeq,T = 50 dB v denní době. Rovněž hluk z obslužné
dopravy nepřekročí výše uvedený hygienický limit. Stacionární zařízení nebudou zdrojem nadměrného
hluku, rozhodující je měření na realizovaném objektu. Přesto stavební úřad, na základě podmínky
Hygienické stanice hl.m. Prahy, určil pro stavební řízení předložení aktuální podrobné akustické studie.
Z hlediska rozptylové studie stavební úřad uvádí, že záměr je umisťován do lokality imisně mírně
zatížené, s průměrnými ročními koncentracemi NO2 v úrovni 17,4 – 18,2 µg/m3 a průměrnými ročními
koncentracemi suspendovaných částic PM10 v úrovni 17,5 – 20,6 µg/m3. U průměrných ročních imisních
koncentrací benzenu se hodnoty pohybují v rozmezí 0,5 – 0,7 µg/m3. Podle modelových výpočtů
v zájmovém území nedochází k překračování imisního limitu průměrných ročních imisních koncentrací
u žádné ze sledovaných znečišťujících látek. K překračování krátkodobých imisních limitů v četnosti
vyšší, než je tolerovaný rozsah by podle modelových výpočtů mělo docházet pouze u suspendovaných
části PM10 a to při ulici Lodžská. Podle map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací
hodnocených ČHMÚ nedochází k překračování platných imisních limitů u žádní z relevantních
znečišťujících látek. 36. nejvyšší hodnota průměrné denní koncentrace PM10 je v úrovni 46,5 µg/m3,
tj. pod hranicí krátkodobého imisního limitu.
Toto bylo zhodnoceno ve sdělení podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Pořízení rozptylové studie nebylo do řízení orgánem ochrany životního prostředí požadováno a nebylo
tudíž doloženo. Podmínkou tohoto rozhodnutí byla nad rámec stanovena podmínka na zpracování
rozptylové studie ke stavebnímu řízení.
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K námitce č. 24 – doložení komplexní biologické studie vliv záměru na faunu a floru, neboť
na řešeném území se vyskytují vzácné a ohrožené druhy
Posuzování vlivu záměru na faunu a floru je plně v kompetenci dotčeného orgánu MHMP odboru
ochrany prostředí. Dotčený orgán na žádná problémová místa ve svých vyjádřeních neupozorňuje, orgán
ochrany prostředí na toto nepoukázal ani ve sdělení podle ust. § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí) – stavba není z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v přímém konfliktu. Dle orgánu ochrany životního prostředí je záměr navržen do vysoce urbanizovaného
prostředí panelového sídliště, které nelze označit za krajinu. Záměr se nedotýká zvláště chráněných území
kategorie přírodní památka, přírodní rezervace, jejich ochranných pásem, významných krajinných prvků,
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, památných stromů, ÚSES, ani ochrany krajinného rázu.
Záměr nemůže mít vliv na lokality soustavy Natura 2000, ani na evropsky významné lokality (EVL),
nejbližší EVL je vzdálena 300m.
Stavební úřad je obsahem závazného stanoviska vázán a nedisponuje oprávněními jakýmkoli způsobem
stanovisko interpretovat nebo jej obsahově měnit.
K námitce č. 25 – vypracování nové dendrologické studie, která se zdá být zastaralá
K případnému dotčení stávajících dřevin rostoucích mimo les se vyjadřuje dotčený orgán ÚMČ Praha 8
odbor životního prostředí. Rozhodnutí o kácení dřevin vydal dne 14.4.2008 MHMP odbor ochrany
prostředí pod zn. MHMP - 27271/08/OOP/V-28/R-6/Tr na pozemcích parc.č. 1285/38 a 1285/37 vše
v k.ú. Troja včetně výroku, který změnil obsah rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí
č.j. OZP/2007/0946 ze dne 22.10.2007 – rozhodnutí o kácení dřevin.
Pozemek parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja se nachází v území, ve kterém není stanoven kód míry využití
území, tedy není stanoven minimální podíl zeleně. Ochrana zeleně bude zajištěna skrze institut náhradní
výsadby, což je ve výše uvedeném rozhodnutí o kácení dřevin zmíněno. Z dokumentace předložené
žadatelem pak vyplývá, že umístění navrhované stavby počítá s integrací zeleně. Na jižní a východní
straně objektu bude vysázen souvislý pás stromů a keřů, který bude přecházet v park. Při nájezdu u ulice
K Pazderkám bude založen zárodek pásu izolační zeleně. Dle doložené dokumentace bude celkem 540 m2
zeleně na rostlém terénu, 4 m2 na konstrukci, dále bude 8 m2 zeleně tvořit popínavé rostliny a 3 střední
stromy ve zpevněné ploše, tedy dohromady 552 m2 zeleně, což činí 23% plochy pozemku.
K námitce č. 26 – formální nedostatky dokumentace, zejména dopracování koordinační situace
Na základě výzvy č.j. MCP8 070899/2014 ze dne 19.5.2014 byla dokumentace dána do souladu
s vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, resp. s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Byla doplněna mimo jiné
i přehledná a projednání schopná koordinační situace s čitelnými max. rozměry všech navrhovaných
staveb, byly uvedeny odstupy navrhovaných staveb od hranic pozemků, požárně nebezpečný prostor,
trvalý a dočasný zábor, správně znázorněny inženýrské sítě včetně napojovacích míst, popisu délek
a materiálu, rozměry opěrných zdí, správná legenda výkresu, kóty balkónů a předsazených konstrukcí
a nejkratší odstupové vzdálenosti od okolních staveb, kóty upraveného a původního terénu, výšky
okolních staveb atd. Uvedená námitka je již irelevantní.
Při posledním ústním jednání v prosinci 2020 nebyly vzneseny žádné námitky týkající se nedostatků
situačních výkresů.
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K námitce č. 27 – v dokumentaci chybně uvedeno, že se záměr nenachází ve funkční ploše OB - čistě
obytné, ale ve funkční ploše OC - čistě obytné
V průvodní a souhrnné technické zprávě revidované k datu 05/2014 a následně k datu 10/2019 je
uvedeno, že stavba se nachází v ploše OB – čistě obytné, což je v souladu s platným územním plánem
sídelního útvaru hl.m. Prahy. V prvotně podané dokumentaci v roce 2008 byla uvedena funkční plocha
OC – čistě obytné, což v době podání bylo taktéž v pořádku. Dne 22.10.2009 vydalo usnesením č. 30/86
Zastupitelstvo hl.m. Prahy změnu Z1000/00, s účinností od 12.11.2009, kdy došlo ke změně funkce
OC na OB, resp. ke změně názvů jednotlivých funkčních ploch, neboť základ funkčního využití je stále
stejný. Obdobně v říjnu 2018 vstoupila v účinnost změna Z 2832/00, kdy došlo opět ke změně
názvosloví, graficky však ke změnám nedošlo.
K námitce č. 28 – projekt je v rozporu s územním plánem (vypočtený koeficient podlažních ploch
KPP vysoce převyšuje okolní KPP funkční plochy; rovněž není doložen koeficient zeleně KZ)
Záměr se podle platného územního plánu sídelního útvaru rozvoje hl.m. Prahy nachází v ploše OB – čistě
obytné bez stanoveného kódu míry využití území. Na pozemcích výstavby tedy není stanoven max. podíl
hrubých podlažních ploch, ani min. podíl zeleně.
Doložení výpočtu hrubých podlažních ploch, resp. koeficientu podlažních plocha a koeficientu zeleně
(množství zeleně) tedy není povinné, je pouze na žadateli, zda toto v dokumentaci uvede či nikoliv.
Stavba uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí je z hlediska způsobu využití i z hlediska prostorového
uspořádání v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též ÚPn), schváleným
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hlavního
města Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
s Opatřením obecné povahy č. 6/2009, kterým byla vydána změna Z1000/00 účinná od 12.11.2009
a s Opatřením obecné povahy č. 55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00 účinná od 12.10.2018
a jejích následných změn. Záměr se nachází v území s využitím:
- OB – čistě obytné, s nímž je navržená funkce bydlení v souladu. Pro dané území nejsou
stanoveny regulativy prostorového uspořádání s přiřazenými koeficienty míry využití území.
- část přípojek technické infrastruktury se nachází v zastavitelném území na ploše s využitím ZMK
– zeleň městská a krajinná, SV – všeobecně smíšené, VV – veřejné vybavení a S4 – vybraná
komunikační síť
- příjezdová komunikace se nachází v nezastavitelném území na ploše s využitím IZ – izolační
zeleň
Z hlediska plošných regulativů je umístění bytového domu vč. související technické a dopravní
infrastruktury, sadových a terénních úprav, v souladu s hlavním a přípustným využitím plochy OB.
Umístění obchodních jednotek (jejichž HPP nepřekračuje 300 m2) v přízemí objektu je posuzováno jako
podmíněně přípustné. Bude se jednat o obchodní jednotky uspokojující potřeby související s hlavním
využitím. (bydlení), např. Tabák, večerka. Jejich provozem nedojde ke snížení kvality prostředí
pro každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených
pozemků. Z výše uvedených důvodů je jejich umístěni přípustné. Umístění parkovacích stání je v ploše
OB posuzováno jako podmíněně přípustné. Vzhledem k tomu, že tato stání uspokojují potřeby související
s hlavním využitím plochy OB (bydlení), je jejich umístění přípustné. Umístění částí liniových vedení
technické infrastruktury je v plochách SV, VV, S4 a IZ přípustné. Umístění části liniového vedení
technické infrastruktury v ploše ZMK je podmíněně přípustné. Jedná se o umístění vedeni nad rámec
dané plochy, nicméně se jedná o nejkratší možnou trasu, vedení je podzemní, zeleň bude zachována
a veřejný zájem tak není dotčen. Z výše uvedených důvodů je záměr přípustný. Umístění vozidlové
komunikace v ploše IZ je posuzováno jako podmíněně přípustné. Jedná se příčný přechod pásu zeleně,
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dominantní podíl zeleně je zachován, nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených
pozemků. Z výše uvedených důvodů je umístění této komunikace v ploše IZ přípustné.
Stavební záměr se nachází ve stabilizovaném území. Stabilizované území je dle platného územního plánu
zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou,
v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj. Podle oddílu 7a odst. 3 přílohy č. l vyhlášky
č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy platí:
Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území; z hlediska limitů rozvoje je možné pouze
zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební
činnosti. Přípustné řešení se v tomto případě stanoví v souladu s charakterem území s přihlédnutím
ke stávající urbanistické struktuře a stávajícím hodnotám výškové hladiny uvedeným v Územně
analytických podkladech hl.m. Prahy.
Záměr se nachází v jižní části bohnického sídliště s typickou modernistickou strukturou zástavby.
Převažující výšková hladina bytových domů v okolí se pohybuje v rozmezí 21 - 40 m. Při ulici
K Pazderkám se jedná většinou o budovy 8 podlažní, v ulicích Mazurská, Pomořanská a Hnězdenská
o domy 11 - 15 podlažní. Bytová zástavba je doplněna nižšími objekty občanské vybavenosti (poliklinika,
obchodní centrum apod.). Objekt svým jednoduchým architektonickým pojetím koresponduje s okolní
panelovou zástavbou, respektuje výškovou hladinu okolních staveb a vhodně hmotově doplňuje hlavní
kompoziční osu území – ulici Lodžskou. Z panoramatických zákresů do 3D modelu Prahy je zřejmé, že
záměr nepřevyšuje objekty definující horizont. Svým pojetím 'Parteru záměr vytváří podmínky
pro oživení veřejného prostoru. Z výše uvedených důvodů je záměr ve stabilizovaném území shledán·
přípustný.
Vzhledem k výše uvedenému a po pečlivém zvážení všech relevantních aspektů úřad územního plánování
konstatuje soulad záměru s platným Územním plánem SÚ hl. m. Prahy.
Z dokumentace předložené žadatelem pak vyplývá, že umístění navrhované stavby počítá s integrací
zeleně. Na jižní a východní straně objektu bude vysázen souvislý pás stromů a keřů, který bude přecházet
v park. Při nájezdu u ulice K Pazderkám bude založen zárodek pásu izolační zeleně. Dle doložené
dokumentace bude celkem 540 m2 zeleně na rostlém terénu, 4 m2 na konstrukci, dále bude 8 m2 zeleně
tvořit popínavé rostliny a 3 střední stromy ve zpevněné ploše, tedy dohromady 552 m2 zeleně, což činí
23% plochy pozemku.
K námitce č. 29 – vydané stavební povolení na bytový dům v ul. Mazurská (vzdálen 200 m) tak
negativně zatíží okolí, že by mělo ovlivnit rozhodnutí o umístění záměru bytového domu
Povolená stavba bytového domu v ul. Mazurská je vzdálena od navrhovaného záměru bytového domu
vzdušnou čarou min. 500 m. Stavební povolení pro tento objekt bylo vydáno dne 22.1.2008 pod
č.j. OV/P8/2007/0027/Adm/Fi/6, povolení nabylo právní moci 26.2.2008. Bytový objekt Mazurská je
umístěn na západní straně sídliště Bohnice, má jiné dopravní připojení, jiné napojovací body na sítě
technické infrastruktury. Dotčené orgány i správci a vlastníci sítí technické infrastruktury o stavbě
bytového domu Mazurská již ze své úřední činnosti museli, vzhledem k době projednávání a vydávání
stavebního povolení, vědět, tudíž stanoviska a vyjádření pro bytový dům „Troja Horizons“ s touto
stavbou již musela počítat.
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K námitce č. 30 – záměr bytového domu Troja Horizons je naddimenzovaný, neboť v okolí
se nacházejí objekty o výšce 7 NP, pouze v ulici Krynické o výšce 12 NP
V blízkosti záměru se nachází stávající objekt bytového domu Pomořanská č.p. 482 a č.p. 483 vše
v k.ú. Troja o výšce 8 NP, objekt polikliniky Mazurská o výšce 4 NP, ale také zmíněný objekt bytového
v ul. Krynická o výšce 12 NP (vzdálen do 200 m vzdušnou čarou) a také objekt bytového domu
v ul. Hnězdenská o výšce 14 NP+1 ustupující podlaží (vzdálen do 200 m vzdušnou čarou). Obecně je
sídliště Bohnice tvořeno převáženě zástavbou gigantických deskových vysokých panelových bytových
domů.
Navrhovaný objekt se svými 11 podlažími koresponduje s okolní panelovou zástavbou, respektuje
výškovou hladinu okolních staveb a vhodně hmotově doplňuje hlavní kompoziční osu území – ulici
Lodžská, vytváří spojovací článek mezi stávající osmipodlažní zástavbou a výškovými objekty.
Objemově je dům upraven tak, aby svými posunutými hmotami (severní část je oproti jižní části posunuta
západním směrem) vycházel z principu, podle kterého jsou navrženy stávající sousední bytové domy,
podle délky fasády se jedná v porovnání s okolními bytovými domy spíše o komornější stavbu.
Z panoramatických zákresů do 3D modelu Prahy je zřejmé, že záměr nepřevyšuje objekty definující
horizont.
K námitce č. 31 - hranice funkčních ploch územního plánu jsou v dokumentaci zakresleny
ve prospěch investora
Podle platného územního plánu se pozemek parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja nachází ve funkční ploše OB –
čistě obytné, hranice této funkční plochy je dokonce vedena v mírné odchylce od východní hranice
pozemků parc.č. 1285/38 a 1285/1 v k.ú. Troja a je vedena po pozemku parc.č. 1285/1 v k.ú. Troja,
naopak jižní hranice pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja zasahuje nepatrnou částí do plochy IZ –
izolační zeleň. Podle Oddílu 3 odst. 3b) bod 4 Přílohy č. 1 k Opatření obecné povahy č. 55/2018 je
uvedeno: „Při nepřesnosti kresby hranic ploch s rozdílným způsobem využití ve vztahu k hranicím
pozemků, kdy hranice plochy má vést jednoznačně po hranici pozemku a ve velmi omezeném rozsahu
se od této hranice pozemku odchyluje, lze považovat za podmíněně přípustné ztotožnění hranice plochy
s hranicí pozemku za podmínky, že odchylka nepřekročí 1,0 mm, tj. 10 m na obě strany od osy čáry
v měřítku územního plánu hlavního města Prahy.“ Z tohoto textu je patrné, že se jedná o odchylku 10 m
na obě strany od osy čáry (základním měřítkem je 1:10 000). Podle výše uvedeného je zřejmé, že návrh
stavby je v souladu s funkčním využitím OB – čistě obytné, neboť stavba je umisťována pouze v této
ploše. Toto bylo potvrzeno i orgánem územního plánování, což je odbor územního rozvoje MHMP.
K námitce č. 32 - návrh pravděpodobně nebude plnit normové akustické parametry požadované
2 m před fasádou bytových jednotek; dům nebude sloužit k bydlení, ale k ubytování
Součástí dokumentace je „Měření hluku z dopravního provozu, návrh TZI oken a výpočet hluku
ze stávajícího parkoviště“ – červenec 2014, které zpracovala společnost AKMEST, Thákurova 3. Rovněž
bylo doloženo „Posouzení hluku z dopravní obsluhy a ze stacionárních zdrojů hluku“- srpen 2014, které
zpracovala společnost AKMEST, Thákurova 3. Závěry obou studií jsou kladné, ve prospěch záměru
navrhované stavby bytového domu. Více je k problematice akustiky popsáno v námitce č. 13 a 17.
Podrobná akustická studie bude doložena ještě k dokumentaci pro stavební řízení, jak je požadováno
Hygienickou stanicí hl.m. Prahy.
Navrhovaný bytový dům bude obsahovat 98 bytových jednotek a komerční prostory s max. užitnou
plochou 275 m2. Již od projednávání od roku 2008 jsou v domě navrženy bytové jednotky, nikoliv
ubytovací jednotky. Tak jak bude stavba povolena, bude také zkolaudována a užívána, tedy jako bytový
dům. V případě, že by v objektu byly ubytovací jednotky, jednalo by se o rozpor s kolaudačním
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souhlasem. Zároveň doložená „Studie proslunění navrhovaného bytového domu“ zpracovaná společností
Interiér ADÁMEK s.r.o. kalkuluje pouze s bytovými jednotkami.
K námitce č. 33 - výstavba navrhovaného záměru zabere část přilehlého parkoviště u polikliniky
Mazurská, návrh nezohledňuje náhradu těchto stání po dobu výstavby
V původním návrhu bylo počítáno s komunikačním propojením navrhovaného parkoviště bytového domu
a stávajícího parkoviště polikliniky Mazurská. Při tomto komunikačním propojení by skutečně došlo
k úbytku několika parkovacích stání u polikliniky. Návrh parkoviště bytového domu byl však v průběhu
řízení přepracován tak, že jeho parkoviště s parkovištěm polikliniky propojené není. Veškerá doprava
v klidu je plněna pouze na pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja. Zařízení staveniště bude umístěno
rovněž pouze na pozemcích výstavby, podél společné hranice s parkovištěm polikliniky Mazurská bude
umístěno během výstavby oplocení. Dle situace ZOV bude pro příjezd na staveniště využit směr
od komunikace K Pazderkám.
K námitce č. 34 - zatížení stávající infrastruktury
Předmětem územního řízení není vybudování nové infrastruktury v území, dochází pouze k prodloužení
vodovodního řadu pro napojení předmětného bytového domu. Žádný z dotčených orgánů se nevyjádřil
ve smyslu podmíněnosti vybudování veřejné vybavenosti, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů jsou
kladná. K námitce týkající se snížení občanské vybavenosti stavební úřad uvádí, že součástí záměru je
i podlaží, které bude sloužit komerčním účelům (obchod) a sloužit bude především potřebám obyvatel
okolních domů.
Z hlediska zatížení technické infrastruktury (sítě) se opakovaně a kladně vyjádřili všichni dotčení správci
technické infrastruktury.
K námitce č. 35 - dokumentace neřeší ochranu civilního obyvatelstva, požární zásahové cesty
Z hlediska civilní ochrany se ke stavbě vyjádřil MHMP odbor krizového řízení dne 22.6.2006
pod č.j. MHMP 213092/2006, následně dne 9.12.2009 pod č.j. S-MHMP 917841/2009/OKR a dne
19.12.2012 pod č.j. S-MHMP 1510840/2012/BKR vydal stanovisko MHMP odbor bezpečnosti
a krizového řízení (nyní odbor bezpečnosti). Stanoviska byla vydána podle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému, zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb.,
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), s tím, že v oblasti dotčené stavbou
se nenachází žádné evidované stavby civilní obrany. V dalším stupni bude zpracováno řešení civilní
ochrany, včetně grafické části, v rozsahu odpovídající projednávané dokumentaci (viz podmínka tohoto
rozhodnutí).
Z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatel vydal souhlasné stanovisko Hasičský záchranný sbor
hl. m. Prahy (dále jen HZS MHMP) ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů a podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, k dokumentaci
k části požárně bezpečnostní řešení stavby a řešení ochrany obyvatel pod č.j. HSAA -3826-3/2020 ze dne
18.3.2020.
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K námitce č. 36 - předložená dokumentace neřeší plán organizace výstavby jako třeba mezideponie
zeminy a zařízení staveniště je v rozporu s územním plánem
Kladné stanovisko dotčeného orgánu Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. S.HK 1725/22762/06 ze dne
31. 5. 2006 (aktualizované dne 7.8.2008 pod č.j. S.HK/2288/23992/08, rovněž dne 20.11.2009
pod č.j. S.HK/3306/26438/09, dne 23.9.2014 pod č.j. HSHMP 41798/2014 a naposledy dne 10.3.2020
pod č.j. HSHMP 09190/2020) uvádí, že s předloženou dokumentací souhlasí za stanovených podmínek,
kterými jsou:
- v projektové dokumentaci pro stavební řízení je třeba předložit akustickou studii hodnotící hluk
ze stacionárních zdrojů umístěných na objektu a hluk z obslužné dopravy vůči nejbližší chráněné
zástavbě
- rovněž je nutno předložit podrobné ZOV včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti ve venkovním
chráněném prostoru nejbližších staveb, dále navrhnout způsob ochrany tohoto prostoru před
nadlimitním hlukem.
Hygienická stanice hl.m. Prahy závěrem zhodnotila, že dokumentace je v souladu se zájmy chráněnými
orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlas se váže na splnění stanovených podmínek, tyto podmínky
se vztahují k dalšímu stupni řízení, byly tedy převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí a podrobné ZOV
a akustická studie bude nedílnou součástí dokumentace pro stavební povolení.
Dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. V dokumentaci je doložena situace ZOV (č. 015),
v textové části je zařízení staveniště popsáno. Vlastní zařízení staveniště bude umístěno na pozemku
parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, tedy v ploše s funkčním využitím OB – čistě obytné, což je v souladu s tímto
funkčním využitím. Přes plochu IZ – izolační zeleň bude vedena zpevněná příjezdová komunikace
z betonových panelů, která bude umístěna v místě budoucí příjezdové komunikace. Celý prostor zařízení
staveniště bude oplocen, na západní straně pozemku parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja, na hranici s pozemkem
parc.č. 1285/21 v k.ú. Troja, bude umístěna protihluková stěna do výšky 3,0 m. Přístup pro pěší bude
umožněn také od parkoviště polikliniky Mazurská, které je veřejně přístupné.
Stavby zařízení staveniště budou stavbami dočasnými po dobu trvání stavby.
K námitce č. 37 - v situaci jsou zakresleny stromy i mimo pozemky investora, což je matoucí, neboť
není doložen souhlas vlastníků těchto pozemků
Umístění stromů není a ani nemůže být předmětem územního řízení, neboť stromy jako takové
se neumisťují, nejsou stavbou dle stavebního zákona. Rozhodnutí o kácení dřevin vydal dne 14.4.2008
MHMP odbor ochrany prostředí pod zn. MHMP - 27271/08/OOP/V-28/R-6/Tr na pozemcích
parc.č. 1285/38 a 1285/37 vše v k.ú. Troja včetně výroku, který změnil obsah rozhodnutí ÚMČ Praha 8
odbor životního prostředí č.j. OZP/2007/0946 ze dne 22.10.2007 – rozhodnutí o kácení dřevin.
V rozhodnutí o kácení dřevin byla žadateli, společnosti Prague Construction a.s., uložena náhradní
výsadba, a to jak na pozemku v jeho vlastnictví, tak i na pozemku parc.č. 1285/37 v k.ú. Troja, který je
ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Žadateli o kácení dřevin byla jak společnost Prague Construction
a.s., tak Hlavní město Praha, proto byla náhradní výsadba stanovena i na tomto pozemku. Souhlas
s náhradní výsadbou není potřeba k územnímu řízení dokládat, neboť územní řízení neřeší kácení dřevin,
ani náhradní výsadbu.
Z dokumentace předložené žadatelem pak vyplývá, že umístění navrhované stavby počítá s integrací
zeleně. Na jižní a východní straně objektu bude vysázen souvislý pás stromů a keřů, který bude přecházet
v park. Při nájezdu u ulice K Pazderkám bude založen zárodek pásu izolační zeleně. Dle doložené
dokumentace bude celkem 540 m2 zeleně na rostlém terénu, 4 m2 na konstrukci, dále bude 8 m2 zeleně
tvořit popínavé rostliny a 3 střední stromy ve zpevněné ploše, tedy dohromady 552 m2 zeleně, což činí
23% plochy pozemku.

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň

tel. referent: 222 805 714, vendula.peterkova@praha8.cz

tel. sekretariát: 222 805 719

ČJ: MCP8 076255/2021

77

K námitce č. 38 - některá předložená stanoviska pozbyla platnosti
Platnost stanovisek dotčených orgánů, která se vztahují k předmětné dokumentaci, a která měla omezenou
platnost, byla prodloužena. Stanoviska dotčených orgánů v době oznámení o zahájení, resp. pokračování
v řízení, a v době vydání územního rozhodnutí jsou platná. Dokumentace byla zpracována podle platných
právních přepisů, což bylo mimo jiné ověřeno ve stanoviscích dotčených orgánů a následné změny
a novely právních předpisů nemohly být v době zpracování a projednání dokumentace předjímány.
Účastníci namítají neplatná vyjádření provozovatelů a vlastníků technické infrastruktury, ale i u nich byla
platnost prodloužena, jak je patrné ze seznamu stanovisek a vyjádření, který je součástí odůvodnění.
Stanoviska a vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí byla postupně aktualizována a v době vydání
rozhodnutí jsou platná.
K námitce č. 39 - pozemky bez kódu míry využití území jsou chápány jako stabilizované a nemělo
by zde docházet k významnějšímu zahušťování
Pozemky, které jsou předmětem žádosti o vydání územního rozhodnutí, se nacházejí v území, na kterém
není stanovena míra využití.
Stavební záměr se nachází ve stabilizovaném území. Stabilizované území je dle platného územního plánu
zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou,
v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj. Podle oddílu 7a odst. 3 přílohy č. l vyhlášky
č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy platí:
Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území; z hlediska limitů rozvoje je možné pouze
zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební
činnosti. Přípustné řešení se v tomto případě stanoví v souladu s charakterem území s přihlédnutím
ke stávající urbanistické struktuře a stávajícím hodnotám výškové hladiny uvedeným v Územně
analytických podkladech hl.m. Prahy.
Sídliště Bohnice, které zasahuje i do katastrálního území Troja, bylo vystavěno v letech 1972 až 1980 a je
součástí tzv. Severního Města, což je pás sídlišť na severním okraji Prahy. V rámci sídliště jsou umístěny
dlouhé deskové domy o 13 podlažích, menší panelové domy o 8 podlažích, nižší objekty občanské
vybavenosti, ale i např. výškově dominující stavba hotelu. Od doby vzniku sídliště byly v území nově
umístěny nástavby na panelových domech podél ulice Hnězdenská (kdy nastavěné panelové domy mají
dnes až 17 podlaží) nebo novostavba bytového domu v ulici Mazurská (o 10 podlažích). V době svého
vzniku bylo sídliště navrženo a vystavěno jako jeden celek. V dané době nebylo možné zastavovat
jednotlivé pozemky individuálně stavbami bytových domů. Bytová výstavba probíhala řízeně, v případě
sídlišť se řešila zástavba celého daného území, které bylo pro výstavbu sídliště vymezeno, koncepčně pro
celé území. Byly tak založeny nové urbanistické celky, kde bylo vyřešeno rozmístění uliční sítě, bytových
domů, jejich doplnění stavbami pro občanskou vybavenost a plochami zeleně nebo hřišť. V době
pořizování územního plánu bylo pro území hl. m. Prahy platného v době podání žádosti i vydání
rozhodnutí, bylo určeno, která území hl. m. Prahy jsou současně zastavěná, a také, která území jsou
do budoucna zastavitelná, a která nezastavitelná. Dále bylo pro tato zastavitelná a nezastavitelná území
určeno, jaké má být jejich funkční využití. V případě zastavitelných území byla tato území rozdělena
na území rozvojová, stabilizovaná, transformační a nerozvojová. Pro rozvojová a transformační území
byla v územním plánu zpravidla stanovena míra využití území. V nerozvojových územích je podle
územního plánu možné pouze zachování stávajících staveb bez možnosti další stavební činnosti.
Ve stabilizovaných územích se na rozdíl od nerozvojových území připouští další stavební činnost,
pro kterou není stanovena míra využití území, avšak tato stavební činnost nemůže být rozsáhlá a musí být
zachováním, dotvořením nebo rehabilitací stávající urbanistické struktury. Z uvedeného vyplývá, že
stabilizovaných územích je tedy umožněno dotvoření stávající urbanistické struktury na pozemcích, které
jsou nezastavěné a jsou z hlediska urbanistické struktury území pro zastavění přípustné. Podle platného
územního plánu je dnes sídliště Bohnice rozděleno do různých funkčních ploch, z nichž většina ploch je
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plochami zastavitelnými a tyto zastavitelné plochy jsou doplněny zejména na okrajích zástavby
a v místech založených parkových ploch o území nezastavitelné, sloužící v převážné většině pro plochy
zeleně s různým funkčním určením této zeleně. Územní plán tedy stanovením ploch zastavitelných
a nezastavitelných definoval, které z volných současně nezastavěných ploch je v budoucnu možné
zastavět stavbami, a které mají být ponechány nezastavěné a máji zajišťovat ve městě např. zelené
plochy. Pozemky, na nichž má být záměr umístěn, se podle územního plánu nacházejí v ploše zastavitelné
s určeným funkčním využitím jako čistě obytné území. Daný pozemek se nachází na hranici
s nezastavitelným územím vymezeným pro zeleň. Ze samotného určení průběhu hranice mezi
zastavitelným a nezastavitelným území, je zřejmé, že územním plánem bylo určeno, že daný pozemek je
určen pro možné další zastavění a není potřeba jeho vymezení pro nezastavitelnou zeleň. Daný pozemek
je tedy pozemkem na okraji zástavby, netvoří volný prostor v zástavbě, který by bylo potřeba zachovat
z hlediska provozu území. Záměr posoudily dotčené orgány hájící zájmy ochrany přírody a krajiny, které
neshledaly žádné důvody, které by bránily budoucí zástavbě v místě stávající zeleně. Předmětný pozemek
je zastavitelný a vzhledem k ostatní zástavbě se v území nachází v poloze, kdy je jeho zástavba možná
a nebude omezovat funkčnost celého území. Na otázku jaké maximální parametry může mít stavba
umístěná na předmětném pozemku, stavební úřad uvádí, že v území bez stanoveného kódu míry využití
území má být soulad se stávající mírou využití území převažující v okolí posuzované stavby, charakterem
zástavby, hmotovým členěním a výškovou hladinou okolní zástavby. Charakteristickým vzorkem
zástavby by neměly být v případě dostavby sídliště pouze sousední objekty nebo objekty ve funkčním
území OB, jelikož jednotlivá funkční území se zde navzájem prolínají, ale širší okolí stavby, které
dohromady tvoří ucelené území, např. provozně nebo svým uplatněním v dálkových pohledech
na zástavbu. V daném případě je to jižní ucelená část sídliště mezi komunikacemi K Pazderkám, Lodžská
a Mazurská. Tyto komunikace patří mezi hlavní komunikace sídliště a území mezi nimi je doplněno sítí
obslužných komunikací pro motorová vozidla i pro pěší, které se na tyto hlavní komunikace napojují.
Stavby bytových domů jsou jednak bytové dvojdomy umístěné na okraji sídliště a jednak je daném území
umístěn řadový bytový dům o 12ti vchodech tvořící řadu podél komunikace Krynická. Hmotové členění
objektů panelových bytových domů je bez výrazných prvků, kdy hlavní hmoty fasád jsou členěny
okenními otvory, popř. balkony nebo lodžiemi v řadách nad sebou. Posledním faktorem utvářejícím
charakter zástavby je výšková hladina zástavby. Bytové domy okolní zástavby vymezené komunikacemi
K Pazderkám, Lodžská a Mazurská, které tvoří jižní část sídliště, mají podle dostupných údajů výšku
21,1 m - 40,0 m a podlažnost od 7 do 12 podlaží. Na základě uvedených skutečností navržený bytový
dům se svými půdorysnými rozměry blíží půdorysným rozměrům bytových dvojdomů umístěných
v území. Hmotově je navržený objekt členěný tak, aby nenarušoval okolní zástavbu. Fasády jsou členěny
rastrem okenních otvorů, doplněným balkony a ve vyšších podlažích lodžiemi. Objekt má 11 nadzemních
podlaží, z nichž poslední 3 podlaží jsou navržena jako ustoupená, z toho poslední podlaží výrazně
(ustoupení je však schováno za rastr fasády). Z uvedeného je patrné, že navržený objekt bytového domu
v žádném směru nevybočuje z obvyklých rozměrů nebo hmotového ztvárnění ostatních objektů bytových
domů ve vymezeném území a jeho umístění v daném stabilizovaném území je přípustné, jak potvrdil
i orgán územního plánování.
K námitce č. 40 - vzhledem k napojení obslužné komunikace k bytovému domu do ul. K Pazderkám
vznikne takové dopravní řešení, že ze směru od Troje nebude vůbec možné odbočení do plánované
obslužné komunikace k tomuto bytovému domu
K dopravnímu připojení se ve svém stanovisku vyjádřil dotčený orgán, kterým je ÚMČ Praha 8 odbor
dopravy dne 26.5.2006 pod č.j. Od/2006/0780, dále v aktualizaci ze dne 10.7.2008 pod č.j. 085666/2008
a ze dne 18.11.2009 pod č.j. MCP8 116794/2009, dále v aktualizaci ze dne 28.11.2012
pod č.j. MCP8 158602/2012, dále ze dne 20.2.2013 pod č.j. MCP8 020224/2013, ze dne 8.7.2015
pod č.j. MCP8 077395/2015 a naposledy dne 26.2.2020 pod č.j. MCP8 065311/2020. Všechna výše
uvedená závazná stanoviska jsou kladná a není zřejmé, v čem má spočívat pochybnost účastníka, že
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neosvědčují soulad s právními předpisy. Stavební úřad je obsahem závazného stanoviska vázán
a nedisponuje oprávněními jakýmkoli způsobem stanovisko interpretovat nebo jej obsahově měnit.
Dále bylo vydáno rozhodnutí o připojení na komunikaci K Pazderkám, naposledy
pod č.j. MCP8 132206/2020 ze dne 6.5.2020.
Kladně se ke stavbě vyjádřila také Policie hl.m. Prahy, Správa hl.m. Prahy, dopravní inspektorát,
stanovisko ze dne 4.12.2012 vydané pod č.j. KRPA-151151-1/ČJ-2012-0000DŽ, které bylo následně
rozšířeno stanoviskem č.j. KRPA-206430-1/ČJ-2015-0000DŽ ze dne 5.6.2015. Poslední stanovisko bylo
vydáno dne 18.3.2020 podč.j. KRPA-59200-1/ČJ-2020-0000DŽ, tímto stanoviskem byla potvrzena
platnost závazného stanoviska č.j. KRPA-206430-1/ČJ-2015-0000DŽ ze dne 5.6.2015.
K námitce č. 41 - Původní zákresů do horizontů jsou vedeny účelově proti vyšší zástavbě, je třeba
rovněž doplnit pohledy zpod hrany horizontu
Výkresy vizualizací a zákresů do horizontů nejsou povinnými předepsanými přílohami dokumentace
k územnímu řízení. Tyto výkresy byly doloženy pouze pro přehlednost.
Sídliště Bohnice je tvořeno převáženě zástavbou deskových vysokých panelových bytových domů.
Výškově tedy je navrhovaná stavba o 11 NP v souladu s okolní zástavbou. Objemově je dům upraven
tak, aby svými posunutými hmotami (severní část je oproti jižní části posunuta západním směrem)
vycházel z principu, podle kterého jsou navrženy stávající sousední bytové domy Pomořanská č.p. 482
a č.p. 483 vše v k.ú. Troja. Urbanistická orientace záměru rovněž vychází z parametrů stávajícího
sousedního bytového domu.
Žadatel doložil, jako přílohu k vyjádření k poslednímu podanému odvolání, zákresy do panoramatu města
od sídliště Baba, památníku na Vítkově a od mostu Barikádníků, kdy bylo prokázáno, že navržená stavba
se v daném pohledu výškově neuplatní, jelikož se v daných pohledech buď vůbec na horizontu
neuplatňuje silueta sídliště, nebo uplatňuje-li se, tak navržená stavba nevystupuje výškově nad ostatní
stavby bytových domů v pozadí. Navržené řešení, jak bylo prokázáno, není z hlediska výškové hladiny
okolní zástavby, ani z hlediska uplatnění stavby v dálkových pohledech neakceptovatelné. Stavební úřad
vede řízení a posuzuje záměr na základě podané žádosti, kdy je podaným návrhem vázán a není oprávněn
v případě, že je v žádosti navržená stavba v daném území přijatelná a v souladu se všemi zákonnými
předpisy, požadovat po žadateli jiné vhodnější řešení. Stavební úřad je tedy příslušný pouze k tomu, aby
posoudil žádost o umístění stavby, tak jak byla stavba navržena a v případě, že navržený záměr splňuje
všechny zákonné požadavky, umístění stavby v území povolí.
K námitce č. 42 – týkající se toho, aby stanovisko Útvaru rozvoje hl. města Prahy bylo vypracováno
s přihlédnutím ke koncepci zastavění sídelního útvaru - hrana obytného souboru s přechodem
do přírodního parku
Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy (dříve Útvar rozvoje hl.m. Prahy) je příspěvkovou organizací
zřizovanou Hlavním městem Praha. IPR hl.m. Prahy a nemá postavení dotčeného orgánu, ale vyjadřuje
se jako zástupce hl. m. Prahy, které je účastníkem řízení dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"). K zastupování je zmocněn na základě
ust. čl. VI bod 2.7. Zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/2 ze dne
7.11.2013. Viz také námitka č. 9. Stavební úřad nemůže po IPR hl.m. Prahy požadovat jejich vyjádření či
stanovisko.
K námitce č. 43 – týkající se likvidace zelené louky
Pozemek parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja je ve vlastnictví soukromého subjektu, nejedná se o veřejnou zeleň,
byť se na pozemku zeleň nachází. Podle platného územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
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se pozemek nachází ve funkční ploše OB – čistě obytné, což je území, kde je možné bytové domy
umisťovat. K problematice zeleně je více uvedeno ve výše popsaných námitkách.
V námitce je dále uvedeno, že stavba je možná pouze přes vydání mnoha výjimek. Tato informace je
zavádějící, nejsou uvedeny bližší informace od namítajících, jak k těmto závěrům došli, neboť
stavebnímu úřadu není známo, že by tato stavba nějaké výjimky vyžadovala. Stavba vyhovuje
technickým požadavkům na výstavbu v hl.m. Praze stanovených vyhláškou OTPP, dále splňuje
i vyhlášku bezbariérovou.
K námitce č. 44 – týkající se dopadu na životní prostředí
Z hlediska dopadu stavby na životní prostředí se zabývá orgán ochrany životního prostředí MHMP
a odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8.
Předložený záměr nepodléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, jak vyplývá ze sdělení dle § 6 odst. 3 výše uvedeného zákona, které vydal OŽP MHMP
pod szn. S-MHMP-0198499/2013/1/OPP/Vl/EIA/1976P-1/Pac ze dne 16.5.2013 s tím, že jde
o podlimitní záměr. Toto současně vyplývá z posledního aktuálního závazného stanoviska odboru
ochrany prostředí MHMP szn. S-MHMP-029117/2020 OCP ze dne 17.3.2020, ve kterém se dotčený
orgán kladně vyjadřuje k záměru z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, lesů, nakládání
s odpady, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, myslivosti, ochrany vod, z hlediska ochrany
přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, odpadového hospodářství podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (nyní zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech). Kladné závazné stanovisko vydal odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 sp. zn. SZ MCP8
158729/2011/2 ze dne 7.12.2012, ze kterého vyplývá, že umístěním stavby budou dotčeny dřeviny
rostoucí mimo lesy. O kácení dřevin rozhodl odbor ochrany prostředí (nyní odbor životního prostředí)
MHMP rozhodnutím szn. MHMP-27271/08/OOP/V-28/R-6/Tr ze dne 14.4.2008 a s výrokem, který
změnil obsah rozhodnutí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 č.j. OZP/2007/0946 ze dne
22.10.2007. Z hlediska odpadového hospodářství nemá orgán ochrany prostředí námitky, pokud budou
při realizaci stavby plněny povinnosti plynoucí ze zákona o odpadech.
Navrhovaný bytový dům nemůže narušit lesík botanické zahrady, neboť mezi touto stavbou a lesíkem
se nachází čtyřproudá komunikace K Pazderkám, navíc již stávající domy jsou umístěny na hraně této
komunikace a lesíka.
V problematice zeleně, životního prostředí, sadových úprav atd. se stavební úřad vyjádřil již ve výše
zdůvodněných námitkách.
K námitce č. 45 – předložená studie oslunění neobsahuje plán 1.NP bytového domu Pomořanská
483 s vyznačením posuzovaných místností a bodů. Závěr studie je nepravdivý.
Součástí studie „Vliv výstavby na denní osvětlení a proslunění objektů Pomořanská 482/14 a 483/16“,
kterou zpracovala společnost A.W.A.L, v listopadu 2012 (aktualizace) je půdorys 1. NP jak objektu
č.p. 482, tak objektu č.p. 483(str. 8). Na následující straně je uvedeno, že byty na východní straně vyhoví
jak z hlediska proslunění, tak z hlediska činitele denní osvětlenosti.
K námitce č. 46 – nejednoznačné vyjádření Útvaru rozvoje hl. města Prahy ze dne 13.9.2010.
Účastníci navrhují pominout toto vyjádření, a vyjádření ze dne 6.9.2010 brát v potaz.
K postavení Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy (dříve Útvaru hl.m. Prahy) se stavební úřad vyjádřil
již u námitky č. 9 a č. 42. Vyjádření IPR hl.m. Prahy je bráno jako námitka účastníka řízení
(Obce hl.m. Prahy). Stavební úřad si nemůže mezi jednotlivými vyjádřeními vybírat.
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K námitce č. 47 – týkající se velké hmoty na hraně Trojské kotliny, narušení pásu izolační zeleně,
ohrožení budoucí tramvajové trati a nedostatku parkovacích míst, ohrožení veřejného zájmu
(upřednostňování soukromého zájmu nad veřejným)
K námitkách týkajících se hmoty objektu, narušení izolační zeleně, nedostatku parkovacích stání
a ohrožení budoucí tramvajové trati se stavební úřad vyjádřil již výše, viz námitka č. 5, 7, 10, 11, 12, 14.
Hlavní město Praha v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy
a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného
pořádku.
Na rozdíl od ostatních měst a obcí má Praha velmi složitý systém správy obce a má i své zákony,
vyhlášky apod. Z hlediska samosprávy (toho, co si dělá každá obec po svém – např. údržba ulic a zeleně,
výstavba infrastruktury, opravy škol a podobně) je dvoustupňový a zahrnuje jednotlivé městské části
a vlastní Hlavní město Prahu. Z hlediska přeneseného výkonu státní správy (tj. toho, co obec vykonává
pro stát) je tento systém třístupňový a zahrnuje 57 městských části, dále 22 městských částí pověřených
výkonem státní správy a Magistrát Hlavního města Prahy.
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Cílem územního plánování je
vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích. Orgány územního plánování koordinují veřejné
a soukromé záměry v území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů.
Orgány územního plánování jsou obce a orgány obce, kraje a orgány kraje (v Praze vykonává působnost
krajského úřadu Ministerstvo pro místní rozvoj), Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra.
K nástrojům územního plánování patří zejména územně plánovací podklady a územně plánovací
dokumentace. Územně plánovacími podklady jsou mimo jiné územně analytické podklady, které zjišťují
a vyhodnocují stav a vývoj území, a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn využití
území nebo jeho prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb. Odborem pro zajišťování
procesních činností pořizování územního plánu hl.m. Prahy a pro zajišťování procesních činností
pořizování územně plánovací dokumentace a podkladů je v hl.m. Praze odbor územního rozvoje MHMP.
Ve věcech přenesené působnosti je pak podřízen Ministerstvu pro místní rozvoj. V procesu schvalování
územně plánovací dokumentace je daným orgánem zastupitelstvo hl.m. Prahy.
Podle ust. § 90 písm. b) stavebního zákona platného v době podání žádosti, tedy i zákona, podle kterého
se tato žádost posuzuje, stavební úřad posuzuje soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací,
s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona), zejména s charakterem území,
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů.
Nejprve je nutno uvést, jakým způsobem jsou cíle územního plánování v ust. § 18 stavebního zákona
definovány. Při maximálně přípustné míře zjednodušení lze konstatovat, že cílem územního plánování je
rozvoj dotčeného území. Ten je chápán jako zajištění souladu mezi výstavbou a požadavkem udržitelného
rozvoje území (soulad mezi požadavky na příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a kohezi
společenství). Tento cíl je pak zajišťován cestou vzájemné koordinace veřejných a soukromých zájmů
v horizontálních i vertikálních rovinách.
Veřejným zájmem v České republice je, aby vznikaly a byly provozovány stavby, které nebudou
ohrožovat zdraví ani lidské životy a které nebudou poškozovat své okolí. Stejně tak je veřejným zájmem
dodržování zákonů, tzn. zajistit, aby realizace staveb byla v souladu s územním plánem, a v souladu
se všemi vyhláškami a předpisy. O veřejném zájmu by se dalo říci, že je to zájem obecně prospěšný,
hospodářský, společenský, který sleduje rozvoj společnosti a trvale udržitelný rozvoj území.
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Pro úplnost stavební úřad ještě uvádí, že definici pojmu „veřejný zájem“ stavební zákon nepodává. Podle
§ 2 odst. 4 správního řádu stavební úřad dbá na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem.
Zásada ochrany veřejného zájmu neznamená, že by stavební úřad měl veřejný zájem sám definovat
a rozhodovat o tom, co je a není veřejný zájem. V případě odkazu na veřejný zájem v § 2 odst. 4,
resp. některých dalších ustanovení správního řádu (např. § 38 odst. 2, § 41 odst. 3, § 50 odst. 3 věta první,
§ 85 odst. 2) nejde také o odkaz na jakýsi abstraktní veřejný zájem, ale vždy o konkrétní veřejné zájmy,
které vyplývají z právní úpravy. „Soulad přijatého řešení s veřejným zájmem“ zahrnuje tedy proces
hledání a nalézání jednotlivých veřejných zájmů, které jsou již vyjádřeny v právních předpisech.
Zpravidla v úvodních ustanovení právních předpisů deklarující účel právní úpravy, např. zájem
na ochranu životního prostředí, na ochraně veřejného zdraví atd. Proto tento neurčitý právní pojem je
vždy nutno vykládat v kontextu konkrétní projednávané věci (srov. nález Ústavního soudu ze dne
25.1.2005, sp. zn. III. ÚS 455/03, in Sb. n u ÚS ročník 2005, sv. 36, s. 165). V oblasti územního
plánování a stavebního řádu jsou veřejné zájmy formulovány zejména ve zvláštních právních předpisech
a na jednotlivých úsecích jsou chráněny k tomu zřízenými dotčenými orgány, která pro jednotlivá správní
řízení vydávají závazná stanoviska. V daném případě byla vydána řada závazných stanovisek garantující
ochranu veřejného zájmu.
Současně je pak třeba mít na zřeteli, že v podmínkách demokratického právního státu nelze veřejný zájem
ztotožňovat se zájmem většiny; vůle většiny nemůže též zasáhnout do elementárních práv menšiny.
Závěr územní analýzy výstavby bytových projektů v Praze pro rok 2020, kterou zpracovává každoročně
IPR, uvádí následující: „V září 2020 jsme na území Prahy evidovali nejintenzivnější bytovou výstavbu za
posledních 10 let, alespoň co se týče počtu bytů vznikajících prostřednictvím aktuálních developerských
projektů novostaveb bytových domů. V září 2020 bylo na území Prahy sečteno 137 aktuálních
developerských projektů novostaveb bytových domů, v rámci kterých je realizována výstavba
14 450 bytových jednotek s plánovaným horizontem dokončení výstavby nejpozději do konce roku 2023
(94 % z uvedeného počtu bytů ale bylo/bude dokončeno v letech 2020, 2021 a 2022). Sečteny byly pouze
developerské projekty, které vyhověly stanoveným podmínkám (viz 1.2 Metodika analýzy). Prstenec
modernistického města představoval v rámci Prahy znovu nejvýznamnější území nové bytové výstavby.
Bylo zde soustředěno přes 40 % celopražské kapacity nových bytů vznikajících prostřednictvím
aktuálních developerských projektů.“
Modernistickým prstencem města je právě i oblast jižního kraje sídliště Bohnice, kde má být umístěn
záměr bytového domu.
Z výše uvedeného vyplývá, že není upřednostňován soukromý zájem nad veřejným.
K námitce č. 48 – obyvatelé bytového domu Pomořanská č.p. 482 a 483 budou vystaveni hluku
z výstavby
Součástí dokumentace je studie „Měření hluku z dopravního provozu, návrh TZI oken a výpočet hluku ze
stávajícího parkoviště“ – červenec 2014, které zpracovala společnost AKMEST, Thákurova 3. Rovněž
bylo doloženo „Posouzení hluku z dopravní obsluhy a ze stacionárních zdrojů hluku“- srpen 2014, které
zpracovala společnost AKMEST, Thákurova 3. Závěry obou studií jsou kladné, ve prospěch záměru
navrhované stavby bytového domu. Více je k problematice akustiky popsáno v námitce č. 13 a 17. Kladně
se k záměru vyjádřila také Hygienická stanice hl.m. Prahy ve svém závazném stanovisku, kde jsou
uvedeny podmínky, které budou plněny v rámci následujícího řízení, budou doloženy podrobné ZOV
a aktuální akustická studie.
Podrobné řešení ZOV včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru bude
součástí dokumentace ke stavebnímu povolení, jak je uvedeno v podmínkách tohoto rozhodnutí. Tato
podmínka byla stanovena i Hygienickou stanicí hl.m. Prahy v závazném stanovisku č.j. HSHMP
09190/2020 ze dne 10.3.2020, viz výše.
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K námitce č. 49 – průduchy z garáží vyúsťují přímo do protějších oken domu Pomořanská č.p. 482
a č.p. 483
Námitka je irelevantní, neboť podle výkresové části i souhrnné technické zprávy bude odváděný vzduch
z garáží (navržený je systém podtlakového větrání) vyfukován vzduchotechnickou šachtou nad střechu
objektu. Přirozený vzduch do prostoru podzemní garáže bude zajištěn trvale neuzavíratelnými otvory
ve vjezdových vratech, popř. ostatními neuzavíratelnými otvory, případně světlíky sloužícími pro požární
větrání v prostoru garáží.
K námitce č. 50 – nedostatečné ozelenění pozemku výjezdu a nesoulad s koeficientem zeleně
Ohledně koeficientu zeleně (KZ) se stavební úřad vyjádřil u námitky č. 28. Z dokumentace předložené
žadatelem pak vyplývá, že umístění navrhované stavby počítá s integrací zeleně. Na jižní a východní
straně objektu bude vysázen souvislý pás stromů a keřů, který bude přecházet ve stávající zeleň. Při
nájezdu u ulice K Pazderkám bude založen zárodek pásu izolační zeleně.
Nemůže docházet k nesouladu s koeficientem zeleně, neboť pozemek parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja nemá
stanovenou míru využití území, na pozemku není stanoven minimální podíl zeleně a maximální podíl
hrubých podlažních ploch, pro pozemek nejsou územním plánem dané žádné závazné požadavky. Nelze
se jich tedy dovolávat.
Výpočet zeleně uvedený v dokumentaci neprokazuje soulad záměru s vymezeným koeficientem, ale
pouze uvádí, jakého koeficientu zeleně bude při provedení plánovaných venkovních a sadových úpravách
dosaženo.
K námitce č. 51 – týkající se možnosti otočení větších automobilů (popelářské vozy, vozy
záchranného systému apod.) zpět do Kobylis
K dopravnímu řešení včetně připojení navrhované komunikace se stavební úřad vyjádřil výše,
např. u námitky č. 14. Venkovní parkoviště disponuje dostatečnou plochou, na které se mohou větší vozy
otočit a vyjet zpět směrem k ulici K Pazderkám. Kladně se k záměru vyjádřil také Hasičský záchranný
sbor hl.m. Prahy, Hygienická stanice hl.m. Prahy, ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí, ÚMČ Praha 8
odbor dopravy a Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy.
Dokumentace obsahuje zprávu požární ochrany, ve které je uvedeno, že příjezd k objektům bude zajištěn
po stávajících nebo nových komunikacích.
K námitce č. 52 – týkající se toho, zda developer v případě schválení stavby uvažuje
o kompenzacích za zhoršení kvality bydlení sousedních domů, které povede ke snížení ceny
nemovitosti
Jde o námitky, ke kterým stavební úřad nepřihlíží, protože překračují rámec stavebního zákona.
Náležitosti a obsah dokumentace stanovuje vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, která tento požadavek neuvádí (resp. po novele
stavebního zákona vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Neuvádí jej ani stavební zákon,
a proto k námitce znehodnocení jejich nemovitostí, jakým způsobem budou kompenzovány investice
do sousedních domů, nelze přihlédnout. Tvrzení, že umístněním mohou být dotčena jejich vlastnická
práva, jim zakládá postavení účastníků v územním řízení, a nikoli, aby v dokumentaci byla věcně řešena
otázka znehodnocení jejich nemovitostí. Namítající účastníci neprokazatelným způsobem budoucí
znehodnocení předjímají.
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K námitce č. 53 – náhlá proměna volné plochy přiléhající k poliklinice na stavební parcelu
Souvisí s námitkou č. 16. Pozemek se podle platného územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
nachází v ploše s funkčním využitím OB – čistě obytné, jedná se tedy o území zastavitelné, určené
převážně pro umístění staveb pro bydlení. Politika územního rozvoje hl. m. Prahy se v současné době
zaměřuje na to, aby nedocházelo k plošnému rozšiřování zástavby, ale naopak k rozvoji zástavby
v hranicích území, které je v současně době zastavěno. Těmito principy se řídí i příprava nového
územního plánu hl. m. Prahy, tzv. Metropolitního plánu, v současné době dochází běžně k zastavování
volných pozemků.
Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je stavebním pozemkem až pozemek, jeho část
nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním
plánem.
K námitce č. 54 – stavbou bude narušen krajinný ráz
Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa
či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem
na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny,
harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by
mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody, kterým je MHMP
odbor ochrany prostředí (dříve odbor životního prostředí).
Sídliště Bohnice je sice uceleným architektonickým souborem, nejedná se však o architektonickou
památku, která by byla pro výjimečné pojetí nebo historickou hodnotu chráněna, viz také vyjádření
MHMP odboru památkové péče (území leží mimo památkově chráněná území ve smyslu zákona o státní
památkové péči). Navrhovaný záměr nemění základní znaky území tak, aby změna vyvolala neúnosný
zásah do krajinného rázu. Součástí dokumentace je od prvopočátku závazné stanovisko orgánu ochrany
přírody ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pod č.j. S-MHMP502654/2008/1/OOP/VI ze dne 4.9.2008, jehož závěrem je že „umístěním výše uvedené stavby nemůže
být snížen či změněn krajinný ráz.“ Následně byla vydaná aktualizovaná stanoviska, naposledy dne
17.3.2020 pod szn. S-MHMP 0292117/2020 OCP, č.j. MHMP 457965/2020, kde odbor ochrany prostředí
MHMP zhodnotil stavbu následovně: „Záměr se nedotýká zvláště chráněných území kategorie přírodní
památka, přírodní rezervace, jejich ochranných pásem, významných krajinných prvků, zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů, památkových stromů, územního systému ekologické stability (ÚSES), ani
ochrany krajinného rázu. Záměr je navržen do vysoce urbanizovaného prostředí panelového sídliště
v Troji – Bohnicích, které nelze označit za krajinu ve smyslu zákona (srov. rozsudek Nejvyššího správního
soudu 7 As 23/2014 – 57 ze dne 11.6.2014). Vzhledem k absenci krajiny nejsou dány předpoklady
pro postup dle ust. § 12 odst. 2 zákona. Dále OCP MHMP vyhodnotil záměr z hlediska možnosti jeho
vlivu na lokality soustavy Natura 2000 a vydává stanovisko podle ust. § 45i odst. 1 ve spojení s ust. § 77a
odst. 4 písm. n) zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv, a to samostatně
nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí
oblast v územní působnosti OCP MHMP. OCP MHMP jako dotčený orgán ochrany přírody uplatňuje
stanovisko k předloženému záměru v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura
2000 v působnosti OCP MHMP. Do působnosti OCP MHMP náležejí evropsky významné lokality
CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj, CZ0213779 – Břežanské údolí, CZ0110049 – Havránka
a Salabka, CZ 0110040 – Chuchelské háje, CZ0110054 – Kaňon Vltavy u Sedlce, CZ0113002 –
Milíčovský les, CZ0113001 – Obora Hvězda, CZ0110050 – Prokopské údolí, CZ0113773 – Praha –
Petřín. Ptačí oblasti nejsou na území hlavního města Prahy vymezeny. Záměr nezasahuje na území žádné
EVL ani ptačí oblasti. Nejbližší EVL od navrhovaného záměru je EVL CZ0110049 – Havránka a Salabka,
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která je od záměru vzdálena vzdušnou čarou 300 m. Jedná se o nejznámější a plošně jedny
z nejrozsáhlejších vřesovišť ve středních Čechách, která jsou předmětem ochrany v této EVL. Ohrožení
všech suchých vřesovišť spočívá v zarůstání konkurenčně silnými travami, kterým vyhovuje akumulace
dusíku v půdě, absence pastvy či vypalování. Uvedený záměr nemůže změnit přírodní podmínky na území
EVL. Nemá vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry.“ Stavba nepodléhá zjišťovacímu
řízení.
Viz také námitka č. 2.
K námitce č. 55 – objekt má navržené dopravní připojení v místě stavebně připravené zastávky
MHD. Očekávaná zvyšující se návštěvnost ZOO vyvolá potřebu nového dopravního řešení MHD
Záliv, do kterého navržené dopravní připojení zasahuje, bylo a v současné době je pouze přípravou
autobusové zastávky. V současné době, jak je vidět z ortofotomap jednotlivých let, parkují v tomto zálivu
osobní automobily. Dopravní označení zastávky zde umístěno není a ani v minulosti nikdy nebylo.
Součástí dokumentace je i vyjádření Svodné komise Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s.,
zn. 100630/19P740/713 ze dne 22.5.2020. V tomto souhrnném stanovisku je uvedeno, že se jedná
o souhlasné stanovisko pro potřeby územního řízení, resp. se jedná o stanovisko k aktualizované DUR
z 10/2019. Ve stanovisku je uvedeno pouze upozornění na existenci plánovaných tramvajových tratí
a na připravovaný záměr lanové dráhy Podbaba – Bohnice. Dále je uveden požadavek na přechod
komunikace K Pazderkám realizací bezvýkopovou technologií omezení provozu MHD. Společnost
ROPID je organizátorem dopravy na území hl.m. Prahy a stanovisko nepatří mezi podklady řízení
o umístění stavby.
K dopravnímu připojení se stavební úřad vyjádřil u námitky č. 14.
K námitce č. 56 – požadující z hlediska dopravního řešení vyjádření také Městské části PrahaTroja, neboť komunikace K Pazderkám se nachází nejen na katastru MČ Praha 8, ale také
na katastru MČ Praha-Troja
Schválení dopravního připojení je zcela v kompetenci ÚMČ Praha 8 odboru dopravy, neboť severní část
komunikace K Pazderkám se nachází na území Městské části Prahy 8. Pro připojení na komunikaci bylo
vydáno rozhodnutí o připojení, které je platné do 7.5.2022, pokud do té doby nebude vydáno rozhodnutí
o umístění stavby.
K námitce č. 57 - narušení „pohody bydlení“ stavebními pracemi a následným provozem
navrhovaného bytového domu
Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu lze: „pohodou bydlení (resp. kvalitou prostředí)
rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdraví a vhodné pro všechny
kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je
v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku
(z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množství
zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro zabezpečení pohody bydlení se pak
zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů
a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech“. Při posuzování, zda je
pohoda bydlení zajištěna, nelze zcela abstrahovat od určitých subjektivních hledisek daných způsobem
života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou
zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho
plynoucí subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně
požadovatelných standardů se zohledněním místních zvláštností dané lokality. Rozhodné kritérium
pro určení míry a intenzity potenciálního či tvrzeného zásahu je tzv. přípustná míra podle stavebně
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technických předpisů, kterou lze, zejména ve stavebním řízení rozumět i míru přiměřenou poměrům
v intencích občanského zákoníku. Z dokumentace vyplývá, že obtěžování sousedů nepřekročí míru
přiměřenou poměrům obyvatel sousedního sídliště podle právních předpisů tak, že by byly vážně
ohroženy výkony práv účastníků řízení zaručené zákonem.
Pokud se nejedná o obtěžování mimořádné, převyšující míru přiměřenou poměrům, nemůže si vlastník
sousední nemovitosti osobovat právo na to, aby byla vyloučena každá stavební změna v sousedství, která
by i snížila míru jeho soukromí a pohody bydlení. Skutečnost, že na sousedním stavebním pozemku
dosud nestála stavba, jejíž povaha umožní, aby někteří její uživatele „viděli do soukromí“, v přípustné
míře došlo ke snížení osvětlení a oslunění, zvýšení hlukové zátěže a imisí, nezakládá právo na to, aby
tento stav přetrval i do budoucna.
Umístění a realizace navrhované stavby bude mít na své okolí pozitivní vliv a vybudováním nových
prostorů na bydlení není v daném případě spojeno s narušením jednotlivých složek kategorie pohody
bydlení. V důsledku umístění navrhované stavby dojde k navýšení investic do prostředí, oživení oblasti,
zvýšení atraktivity okolí jako celku, posílení kvality a množství dostupných služeb apod., které
v souhrnném efektu povedou k posílení pohody bydlení v daném místě. Současně dojde k potlačení
negativních stránek současného stavu, kdy předmětný pozemek je opuštěný a nevyužívaný, což vede
k jeho dalšímu chátrání. Navrhovaný objekt je navíc umisťován do značné vzdálenosti od stávajícího
bytového domu č.p. 482 a 483 a polikliniky Mazurská, vzdálenost fasád těchto objektů bude min. 41,0 m,
což je dostatečná vzdálenost na to, aby byla zachována pohoda bydlení a soukromí stávajících obyvatel.
Parkoviště u umisťovaného objektu bude od domů č.p. 482 a 483 vzdáleno min. 26,0 m, mezi
parkovištěm a okny domů č.p. 482 a 483 se navíc nachází zeleň a komunikace pro pěší.
Každé prostředí se s časem vyvíjí, a tudíž i mění. Vyložit obecné požadavky výše citovaných ustanovení
podzákonných předpisů jako požadavek na neměnnost architektonického a urbanistického prostředí, by
bylo v rozporu s jejich účelem. Obzvláště městské prostředí se v tomto ohledu vyznačuje vyšší mírou
dynamiky než prostředí mimoměstské či nijak neobydlené. Záměr je v souladu se současným
urbanistickým přístupem k území hlavního města Prahy, který preferuje intenzivněji využít plochy uvnitř
města při plném respektování stávající zástavby a aktivovat její vnitřní potenciál. Rozvoj je chápán jako
zlepšování stavu. Navrhovaná stavba tak jakkoliv z povahy věci mění stávající prostředí, doplňuje
charakter a strukturu sídliště, kdy jde o stavby domů bytových. Navrhovaná stavba se svými rozměry
a prvky ocitá na pomezí stávajících osmipodlažních panelových domů a výškových objektů na druhé
straně ulice Lodžská. Navrhovaná zástavba tak vychází z objemů a principů stávající zástavby
a z urbanistického hlediska se do území začleňuje, stávající strukturu zástavby respektuje a přiměřeně
dotváří. Umísťovaným záměrem nebude snížena hodnota území ani kvalita prostředí, ale naopak dojde
ke kultivaci předmětného pozemku. Stavba respektuje omezení vyplývající z právních předpisů
chránících veřejné zájmy. Dotčené orgány na úseku péče o životní prostředí, posuzování vlivů na životní
prostředí, ochrany veřejného zdraví, ochrany obyvatelstva, požární ochrany a pozemních komunikací
vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas. Stavba bytového domu
odpovídá požadavkům na zdravé životní prostředí a není v daném prostředí rušivou funkcí. Souhlasné
závazné stanovisko vydal i orgán územního plánování, tj. obor územního rozvoje MHMP.
Kladné stanovisko dotčeného orgánu Hygienické stanice hl.m. Prahy, která je orgánem chránícím veřejné
zdraví, č.j. S.HK 1725/22762/06 ze dne 31. 5. 2006 (aktualizované dne 7.8.2008
pod č.j. S.HK/2288/23992/08, rovněž dne 20.11.2009 pod č.j. S.HK/3306/26438/09, dne 23.9.2014 pod
č.j. HSHMP 41798/2014 a naposledy dne 10.3.2020 pod č.j. HSHMP 09190/2020) uvádí, že
s předloženou dokumentací souhlasí za stanovených podmínek, které byly již několikrát uvedeny
(akustická studie, podrobné ZOV – bude doloženo ke stavebnímu řízení, dáno jako podmínky tohoto
rozhodnutí). Součástí dokumentace je studie „Měření hluku z dopravního provozu, návrh TZI oken
a výpočet hluku ze stávajícího parkoviště“ – červenec 2014, které zpracovala společnost AKMEST,
Thákurova 3. Rovněž bylo doloženo „Posouzení hluku z dopravní obsluhy a ze stacionárních zdrojů
hluku“- srpen 2014, které zpracovala společnost AKMEST, Thákurova 3. Závěry obou studií jsou kladné,
ve prospěch záměru stavby bytového domu Troja Horizons.
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Toto příznivé hodnocení je dáno tím, že vytápění objektu je pomocí horkovodu (nevznikají spaliny),
jednotlivé zdroje jsou diverzifikovány a vyvolaná doprava je relativně malá. Jeho imisní příspěvky budou
standardní a nevybočující z normálu a podle hodnocení dotčených orgánů malé. Dotčený orgán
z hlediska ochrany ovzduší, kterým je MHMP odbor ochrany prostředí, se k záměru v závazném
stanovisku č.j. S-MHMP-173319/2006/1/OOP/VI ze dne 12.6. 2006 (aktualizace ze dne 4.1. 2013
pod sp. zn. S-MHMP-1509886/2012/1/OZP/VI a dne 17.3.2020 pod sp.zn. S-MHMP 029117/2020 OCP,
č.j. MHMP 457965/202) vyjádřil zcela kladně. „Odvod vzduchu z podzemních garáží je nucený
s výduchem nad střechu objektu. Zdrojem tepla a ohřevu teplé užitkové vody v objektu bude systém CZT
prostřednictvím výměníkové stanice umístěné v prvním podzemním podlaží bytového domu. Záměrem
nevzniká nový zdroj znečišťování ovzduší.“ Chráněné zájmy tak nejsou dotčeny. Zároveň, při správně
provedených protiprašných opatřeních, nebude docházet k překračování imisních limitů ani během
výstavby. Stavební úřad stanovil v podmínce tohoto rozhodnutí podmínky, které zajistí minimální vliv
stavby na sousední objekty během výstavby. Podrobnější podmínky během realizace budou uvedeny
v podmínkách stavebního povolení, toto není předmětem územního řízení.
K námitce č. 58 - pozemky posuzovaného záměru by měly zůstat volné pro budoucí rozvoj
občanských aktivit v místě bydliště
Podle platného územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy se předmětný záměr nachází v zastavěném
území s funkčním využitím: OB – čistě obytné, pro které není v územním plánu stanoven kódy míry
využití území a s nímž je navržená funkce v souladu. Pozemek parc.č. 1285/38 v k.ú.Troja je
v soukromém vlastnictví, stavební úřad posuzuje předložený záměr a nemůže žadateli přikazovat, co má
na svém pozemku realizovat.
Daný pozemek se nachází na hranici s nezastavitelným územím vymezeným pro zeleň. Ze samotného
určení průběhu hranice mezi zastavitelným a nezastavitelným území, je zřejmé, že územním plánem bylo
určeno, že daný pozemek je určen pro možné další zastavění a není potřeba jeho vymezení
pro nezastavitelnou zeleň. Daný pozemek je tedy pozemkem na okraji zástavby, netvoří volný prostor
v zástavbě, který by bylo potřeba zachovat z hlediska provozu území.
K námitce č. 59 - týkající se územní rezervy propojení Prahy 6 a Prahy 8, které je plánováno přes
přemostění Vltavy, kde má být vedena tramvajová trať. Toto by bylo v kolizi s navrhovaným
dopravním připojením bytového domu Troja Horizons
V platném územním plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ve výkresu č. 25, je uvedena pouze jedna trasa
veřejně prospěšné stavby nazvané „4/DT/8 Praha 8 – Tramvajová trať – Kobylisy – Bohnice“. Trasa je
vedena v komunikaci K Pazderkám a pak uhýbá severním směrem do komunikace Lodžská. Obě tyto
komunikace jsou realizovány jako čtyřproudé, se středním zeleným pásem, umožňujícím umístění
tramvajového tělesa. Navrhovaná příjezdová komunikace bytového domu se nachází západně od veřejně
prospěšné stavby, zcela mimo trasu této stavby. V této části komunikace K Pazderkám, těsně
za navrhovanou připojovací komunikací záměru, dochází rovněž ke snížení počtu jízdních pruhů
komunikace ze 4 na 2. Platný územní plán s prodloužením trasy tramvaje západní směrem nepočítá.
Více uvedeno u námitky č. 12.
K námitce č. 60 - navrhované dopravní připojení bytového domu Troja Horizons přímo na páteřní
komunikaci je nekoncepční, nestandardní a nebezpečné
K dopravnímu připojení se stavební úřad vyjádřil u námitky č. 14 a v námitce č. 15 se stavební úřad
vyjádřil k posouzení dopravy v celé lokalitě sídliště. K připojení na komunikaci K Pazderkám se vyjádřil
příslušný dotčený orgán, tj. odbor dopravy ÚMČ Praha 8, který vydal i rozhodnutí o připojení.
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K námitce č. 61 - dopravní intenzita v ulici K Pazderkám po otevření tunelu Blanka zásadně
vzrostla v místě, kde se má připojit obslužná komunikace k navrhované stavbě Troja Horizons,
a kde se dál doprava z obslužné komunikace má otáčet do protisměru
K dopravnímu připojení se stavební úřad vyjádřil u námitky č. 14, k celkové tendenci nárůstu dopravy
na komunikacích u námitky č. 13. K dopravnímu řešení a napojení stavby se kladně vyjádřily příslušné
dotčené orgány, odbor dopravy ÚMČ Praha 8 a Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie
hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie.
K námitce č. 62 - je velmi pravděpodobné, že obyvatelé bytového domu Troja Horizons budou
využívat sousední parkoviště polikliniky Mazurská
Součástí návrhu bytového domu Troja Horizons je i plnění dopravy v klidu, které je v souladu s čl. 10
odst. 3 vyhlášky OTPP. Z citovaného článku vyhlášky OTPP vyplývá, že stavby musí být vybaveny
zařízením pro dopravu v klidu (parkovací a odstavná stání) odpovídající velikosti, funkci a umístění
stavby a řešené přednostně jako součást stavby. V bytovém domě Troja Horizons je navrženo celkem
94 bytových jednotek a plocha obchodu o užitné ploše 275 m2. Počet parkovacích stání je odvislý
od velikosti a počtu bytových jednotek – navrženy jsou 4 byty nad 100 m2, 43 bytů do 100 m2
a 47 jednotek bude o 1 obytné místnosti. Navrženo je tedy celkem 98 parkovacích stání, přičemž
75 parkovacích stání bude umístěno v podzemní garáži a 23 parkovacích stání bude umístěných na terénu.
Návštěvnická stání mají dle požadavků stavebního úřadu záměrně jiný režim dostupnosti (veřejně
přístupný), než rezidenční parkovací stání, uzavřená v podzemních garážích. Všechna potřebná parkovací
stání budou v souladu s čl. 10 odst. 3 vyhlášky OTPP, umístěna pouze na pozemku stavby parc.č. 1285/38
v k.ú. Troja a navrhovaným záměrem nebudou konzumována jakákoliv jiná stávající parkovací stání
na okolních pozemcích.
Nelze předjímat, že budoucí obyvatelé bytového domu budou disponovat větším počtem automobilů, než
ukládá vyhláška a dále nelze předjímat a namítat, že budou vlastníci bytových jednotek v umisťovaném
návrhu pravděpodobně využívat parkoviště polikliniky. Jedná se o pouhou domněnku, která není ničím
doložena.
K námitce č. 63 - navrhovaným dopravním připojením vznikne nové kolizní místo obslužné
vozovky a chodníku, lidé nebudou moci absolvovat procházkový okruh kolem bytových domů
K dopravnímu připojení se stavební úřad vyjádřil u námitky č. 14. Kolizní místo chodce versus automobil
vzniká na každé dopravní křižovatce, kdy chodci při překračování musí dbát zvýšené opatrnosti.
Navrhované připojení bude pomocí dvoupruhové komunikace o standardní šířce jednoho jízdního pruhu
3 m. Při ústí připojovací komunikace na komunikaci K Pazderkám je navržen přechod pro chodce, což
přecházející chodce jednoznačně upřednostňuje.
K námitce č. 64 - ztráta výhledu pro obyvatele bytového domu Pomořanská č.p. 482 a 483
Právo na výhled žádný obecně závazný předpis sám o sobě nezakotvuje a toto právo přímo negarantuje.
Stavební úřad v územním řízení posoudil, zda v daném případě mohou případné imise přesahovat míru
přiměřenou poměrům. Vzhledem k tomu, že na výhled jako takový není sám o sobě bez dalšího právní
nárok, je v této souvislosti nezbytné poukázat též na práva vlastníka předmětného pozemku, který má
právo na svém pozemku realizovat stavbu v souladu s obecně závaznými předpisy. Stavební úřad ověřil,
že stavba jednoznačně nenarušuje celkovou urbanistickou koncepci konkrétní lokality, včetně dodržení
požadavků na odstupové vzdálenosti staveb. Posuzování námitek je potřeba poměřovat též s odkazem
na nutné vážení subjektivních práv všech účastníků řízení podle stavebního zákona. Výhled z oken není
neměnnou konstantou, na kterou by měla osoba nárok takový, který by v budoucnosti vždy zamezil
jakékoli výstavbě či změně prostředí. Např. výhledu z oken by již mohl zamezit vzrostlý strom, který by
bylo v důsledku nároku potřeba pokácet. Stavební úřad dále uvádí, že námitka týkající se nejen výhledu
z oken je obecná, neobsahuje žádné věcné argumenty, které by se „k výhledu z oken“ měly vztahovat.
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Pozemek parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja byl od počátku účinnosti současného územního plánu sídelního
útvaru hl.m. Prahy zahrnutý do plochy s využitím OB – čistě obytné, tedy určen k zastavění. Jak již bylo
uvedeno výše, při koncepci bylo počítáno s tímto pozemkem jako součástí sídliště.
Zásah do výhledu je do jisté míry pocitová záležitost, pojem znehodnocení výhledu je subjektivní názor
každého jedince. Výhled lze zahrnout do pojmu „pohoda bydlení“, za kterou se považuje souhrn činitelů
a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů,
respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména
kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby,
zábavních podniků, ze stavebních prací apod.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými
emisemi pachů a prachu, osluněním apod. Vzhledem k tomu, že budou splněny odstupové vzdálenosti,
stanoviska a vyjádření dotčených orgánů jsou kladná, stavba se vhodně začleňuje do stávající zástavby,
nemůže záměr narušit výhled ze stávajících staveb. Navrhovaná stavba žadatele představuje vhodné
začlenění do stávající zástavby. Provedení stavby bude v souladu s architektonickým a urbanistickým
charakterem prostředí a nedotkne se nepřiměřeně požadavků na zachování pohody bydlení dotčeného
území. Respektuje přirozenou strukturu zástavby lokality, osazení a odstupy objektů, stejně jako výškové
uspořádání. Po vlastnících sousedních staveb je spravedlivé požadovat, aby zatížení novou stavbou
snášeli, neboť toto zatížení je v posuzovaném případě přiměřené poměrům.
Navrhovaná stavba bude od stávajících objektů č.p. 483 a 482 vzdálený min. 42 m, což je i z hlediska
vyhlášky OTPP dostatečná vzdálenost, osvětlení a oslunění taktéž vyhovuje.
K námitce č. 65 - umístěním kontejnerů na odpad v blízkosti příjezdové komunikace, mezi
navrhovaným záměrem a stávajícími bytovými domy Pomořanská č.p. 482 a 483, dojde ke zhoršení
kvality bydlení stávajících obyvatel.
Nádoby na komunální odpad jsou umístěny v těsném sousedství západní fasády navrhovaného bytového
domu, mezi vstupem do objektu a parkovacím stáním, ve vzdálenosti min. 42 m od východní fasády
stávajícího bytového domu Pomořanská č.p. 482 a č.p. 483 v k.ú. Troja. Vzdálenost 42 m je podle
stavebního úřadu dostačující na to, aby obyvatelé bytového domu Pomořanská č.p. 482 a č.p. 483
v k.ú. Troja nebyly nádobami na komunální odpad určenými pro navrhovaný záměr dotčeni.
K námitce č. 66 – případný pád jeřábu
Zásady organizace výstavby (zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, stanovení
speciálních podmínek pro provádění stavby apod.) jsou předmětem dokumentace pro stavební povolení
a budou řešeny ve stavebním řízení. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při výstavbě i jejím užívání
bude dle normových požadavků. Součástí výkresu ZOV je návrh umístění dvou jeřábových těles,
umístěných v prostoru při západní fasádě navrhovaného bytového domu, na pravé straně navrhované
komunikace parkoviště. Jeřábová ramena budou mít dosah max. 30 m. Vzdálenost středu bližšího jeřábu
bude od stávajícího bytového domu Pomořanská č.p. 482 v k.ú. Troja min. 38,5 m.
Podrobné řešení ZOV včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru bude
součástí dokumentace ke stavebnímu povolení, jak je uvedeno v podmínkách tohoto rozhodnutí. Tato
podmínka byla stanovena i Hygienickou stanicí hl.m. Prahy v aktuálním závazném stanovisku
č.j. HSHMP 09190/2020 ze dne 10.3.2020, viz výše.
K námitce č. 67 – týkající se toho, aby na základě nesouhlasů a petic byla pro záměr bytového
domu Troja Horizons požadována EIA
Z dokumentace vyplývá, že navrhovaný záměr byl posouzen z hlediska uvedeného v § 90 odst. e)
stavebního zákona (platného v době podání žádosti) s požadavky zvláštních právních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
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To, zda bude záměr projednáván ve zjišťovacím řízení nebo nebude projednáván ve zjišťovacím řízení je
plně v kompetenci dotčeného orgánu MHMP odboru ochrany prostředí. Stavební úřad nemůže svévolně
vyžadovat posouzení EIA, navíc mu tato kompetence nepřísluší.
Dne 16.5.2013 pod szn. S-MHMP-0198499/2013/OZP/VI/EIA/1976P-1/Pac bylo vydáno sdělení dle
ust. § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. V závěru je
uvedeno, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.
Při posledním doplnění dokumentace bylo doloženo aktuální stanovisko odboru ochrany prostředí
MHMP, č.j. MHMP 457965/2020, sp.zn. S-MHMP 0292117/2020 OCP. Příslušný orgán v tomto
stanovisku sdělil, že dne 1.11.2017 nabyla účinnosti novela zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí. Na základě této novely zákona předložený záměr již není předmětem posuzování vlivů na
životní prostředí dle ust. § 4 odst. 1 zákona, jelikož nedosahuje příslušných limitních hodnot a ani
nenaplňuje kritéria uvedená v ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona.
Stavební úřad je obsahem závazného stanoviska vázán a nedisponuje oprávněními jakýmkoli způsobem
stanovisko interpretovat nebo jej obsahově měnit.
K námitce č. 68 – týkající se nesprávných a neodůvodněných stanovisek dotčených orgánů.
(nesouhlas zejména se stanovisky ÚMČ Praha 8 odbor dopravy, Policie ČR Krajské ředitelství
policie hl. m. Prahy, MHMP odbor ochrany prostředí)
Stavební úřad k závazným stanoviskům dotčených orgánů uvádí, že z § 4 odst. 2 stavebního zákona
vyplývá: „dotčené orgány vydávají pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska
na základě zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatnými rozhodnutím ve správním řízení,
nestanoví-li tyto zvláštní právní předpisy jinak“. Podle citovaného ustanovení stavebního zákona jsou
podkladem pro vydání rozhodnutí závazná stanoviska dotčených orgánů. Správní úřad je ex lege obsahem
závazného stanoviska vázán a nedisponuje přitom oprávněním jakýmkoli způsobem toto stanovisko
interpretovat, anebo jej obsahově měnit. K vydání územního rozhodnutí je k dokumentaci pro územní
řízení zapotřebí zejména závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu, ochrany ovzduší k umístění zdrojů znečištění, státní památkové péče, orgánů ochrany
veřejného zdraví. Závazné stanovisko orgánu veřejného zdraví má za cíl vymezit hygienické limity
chemických, fyzických a biologických ukazatelů, které jsou upraveny v podzákonných právních normách.
Ve věci závazných stanovisek stavební úřad postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány
chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů.
Závazná stanoviska výše uvedených dotčených orgánů jsou kladná.
Stanoviska byla v posledním odvolání proti územnímu rozhodnutí č.j. MCP8 085605/2017 ze dne
29.6.2017 napadena a odvolací orgán si vyžádal přezkumy. Závazné stanovisko Hasičského záchranného
sboru hl.m. Prahy nemohlo být přezkoumáno, neboť uplynula lhůta jednoho roku od jeho vydání. Přesto
se MV-GŘ HZS ČR stanoviskem zabýval a odvolací orgán se o závěry MV-GŘ HZS ČR opřel, což byl
jeden z důvodů zrušení napadeného rozhodnutí.
Při posledním doplnění však došlo k vydání a doložení nového koordinovaného závazného stanoviska
(č.j. HSAA-3826-3/2020 ze dne 18.3.2020).
Závazné stanovisko týkající se ochrany vod podle vodního zákona bylo nadřízeným orgánem, odborem
ochrany prostředí MHMP, změněno. Nicméně v posledním doplnění bylo doloženo nové, aktuální
závazné stanovisko vodoprávního úřad (spis.zn. MCP8 127355/2020/OV.JbL, č.j. MCP8 165365/2020
ze dne 11.6.2020).
Vyjádření Policie ČR, krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, odboru služby dopravní policie
č.j. KRPA-206430-1/ČJ-2015-000DŽ bylo přezkoumáno Policejním prezidiem a shledáno korektním.
Dne 18.3.2020 pod č.j. KRPA-59200-1/ČJ-2020-0000DŽ byla potvrzena platnost přezkoumávaného
stanoviska/vyjádření.
Sdělení MHMP odboru ochrany prostředí (dříve odboru životního prostředí) nebylo taktéž shledáno
závadným.
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Rozhodnutí o připojení na komunikaci je pravomocné a je platným podkladem řízení.
Většina stanovisek dotčených orgánů byla aktualizována a při posledním doplnění znovu doplněna.
Stavební úřad je obsahem závazného stanoviska vázán a nedisponuje oprávněními jakýmkoli způsobem
stanovisko interpretovat nebo jej obsahově měnit. K požadavku na přezkoumání závazných stanovisek
stavební úřadu uvádí, že v I. instanci právní předpisy, konkrétně správní řád, toto neumožňují, protože
námitka nesměřuje proti rozhodnutí ve věci samé. Závazné stanovisko samo o sobě není způsobilé
vyvolat samostatné právní následky, kdy tyto může vyvolat vždy prostřednictvím rozhodnutí ve věci
samé, které dosud vydáno však nebylo. Přezkoumání závazného stanoviska dotčeného orgánu je možné
v rámci odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, tedy v daném případě proti územnímu rozhodnutí, které
bylo oznámeno účastníkům řízení. Podrobný postup upravuje § 149 odst. 4 správního řádu. Z tohoto
důvodu je požadavek účastníka předčasný a v průběhu územního řízení u orgánu I. stupně nemá oporu
v zákoně.
K námitce č. 69 – porušení definice podzemního podlaží. Uvedené první podzemní podlaží není
podlažím podzemním, nýbrž nadzemním, a proto se má započítávat do HPP
Podle vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze
pro podzemní podlaží platí: „Podzemním podlažím je takové podlaží, které má úroveň podlahy nebo její
větší část níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 3,0 m po obvodu
stavby; podlaží s vyšší úrovní podlahy, včetně ustupujícího, je podlažím nadzemním.“
Úroveň 1. PP je z východního pohledu -3,15 m pod úrovní přilehlého terénu ±0,000 = nejvyšší i nejnižší
bod přilehlého terénu;
úroveň 1. PP je ze severního pohledu -3,15 m pod úrovní přilehlého terénu ±0,000 = nejvyšší bod;
(nejnižší bod = -0,800 m);
úroveň 1. PP je z jižního pohledu -1,3 m pod úrovní podlahy přilehlého terénu -1,850 m= nejvyšší bod;
(nejnižší bod = -2,100 m);
úroveň 1. PP je ze západního pohledu -2,65 m pod úrovní podlahy přilehlého terénu -0,5 m= nejvyšší
bod; (nejnižší bod = -2,100 m);
Dle výše uvedených výšek nejvyšších bodů přilehlého terénu vůči uvedené úrovni podlahy 1. PP je
zřejmé, že toto podlaží je v dokumentaci správně označeno jako podzemní podlaží. Nesplnění úrovně
podlahy 1. podzemního podlaží níže než 0,8 m od přilehlého terénu v menší části tohoto podlaží
neznamená nedodržení definice podzemního podlaží.
Objekt je umisťován do území, kde není stanoven kód míry využití území, tedy není stanoven minimální
podíl zeleně a zejména max. podíl hrubých podlažních ploch. Tedy i v případě, že by se podzemní podlaží
započítávalo do součtu hrubých podlažních ploch, je toto číslo pouze informativní.
K námitce č. 70 – zásadní nesouhlas s povolením výjimečné přípustného napojení navrhované
stavby přes funkční plochu IZ - izolační zeleň
Během průběhu projednávání tohoto záměru došlo ke změně územního plánu, kdy ode dne 12.10.2018 je
účinná změna Z 2832/00, která nemá přechodná ustanovení, tzn. že i záměry podané před tímto datem,
ale neukončené do 12.10.2018, se posuzují již podle této změny. V současně době již neexistuje
výjimečná přípustnost, využití se dělí na hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití.
Souhlasy IPR hl.m. Prahy a Městské části Praha 8 již nejsou potřeba k žádnému využití (toto bylo
stanoveno Metodickým pokynem, který byl následně změněn na základě výzvy Ministerstva pro místní
rozvoj č.j. 12265/2014 - 81 ze dne 28.3.2014; z Opatření obecné povahy č. 6/2009, z přílohy C.
Odůvodnění, kapitoly Postup při umísťování výjimečně přípustné stavby se vypustil celý text a nahradil
slovy: Rozhodnutí o umísťování výjimečně přípustné stavby je plně v kompetencích příslušných
stavebních úřadů).
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Od 1.1.2018 soulad s územním plánem posuzuje orgán územního plánování, což je v případě Prahy odbor
územního rozvoje MHMP, který k záměru vydává závazné stanovisko.
Záměr se nachází v území s využitím:
- OB – čistě obytné, s nímž je navržená funkce bydlení v souladu. Pro dané území nejsou
stanoveny regulativy prostorového uspořádání s přiřazenými koeficienty míry využití území.
- část přípojek technické infrastruktury se nachází v zastavitelném území na ploše s využitím ZMK
– zeleň městská a krajinná, SV – všeobecně smíšené, VV – veřejné vybavení a S4 – vybraná
komunikační síť
- příjezdová komunikace a část technické infrastruktury se nachází v nezastavitelném území
na ploše s využitím IZ – izolační zeleň
Z hlediska plošných regulativů je umístění bytového domu vč. související technické a dopravní
infrastruktury, sadových a terénních úprav, v souladu s hlavním a přípustným využitím plochy OB.
Umístění obchodních jednotek (jejichž HPP nepřekračuje 300 m2) v přízemí objektu je posuzováno jako
podmíněně přípustné. Bude se jednat o obchodní jednotky uspokojující potřeby související s hlavním
využitím (bydlení), např. Tabák, večerka. Jejich provozem nedojde ke snížení kvality prostředí
pro každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených
pozemků. Z výše uvedených důvodů je jejich umístěni přípustné. Umístění parkovacích stání je v ploše
OB posuzováno jako podmíněně přípustné. Vzhledem k tomu, že tato stání uspokojují potřeby související
s hlavním využitím plochy OB (bydlení), je jejich umístění přípustné. Umístění částí liniových vedení
technické infrastruktury je v plochách SV, VV, S4 a IZ přípustné. Umístění části liniového vedení
technické infrastruktury v ploše ZMK je podmíněně přípustné. Jedná se o umístění vedení nad rámec
dané plochy, nicméně se jedná o nejkratší možnou trasu, vedení je podzemní, zeleň bude zachována
a veřejný zájem tak není dotčen. Z výše uvedených důvodů je záměr přípustný. Umístění vozidlové
komunikace v ploše IZ je posuzováno jako podmíněně přípustné. Jedná se příčný přechod pásu
zeleně, dominantní podíl zeleně je zachován, nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti
dotčených pozemků. Z výše uvedených důvodů je umístění této komunikace v ploše IZ přípustné.
Z hlediska sledování cílů a úkolů územního plánování stavební úřad konstatoval, že předložený stavební
záměr v tomto rozsahu je možno z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, tj. dle ust. § 18 a
19 stavebního zákona, akceptovat.
V rámci doplnění bylo předloženo závazné stanovisko orgánu územního plánování – odboru
územního rozvoje MHMP vydané dne 11.2.2020 pod č.j. MHMP 240764/20020, sp.zn. S-MHMP
208527/2020 se závěrem, že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, s Politikou
územního rozvoje a s cíli a úkoly územního plánování.
Stavba již není posuzována jako výjimečně přípustná.
K námitce č. 71 – počet navrhovaných parkovacích míst je nedostatečný a podhodnocený
Plnění dopravy v klidu navrhovaného bytového domu je v souladu s čl. 10 odst. 3 vyhlášky OTPP.
Z citovaného článku vyhlášky OTPP vyplývá, že stavby musí být vybaveny zařízením pro dopravu
v klidu (parkovací a odstavná stání) odpovídající velikosti, funkci a umístění stavby a řešené přednostně
jako součást stavby. V bytovém domě Troja Horizons je navrženo celkem 94 bytových jednotek a plocha
komerce o celkové velikosti užitné plochy 275 m2. Počet parkovacích stání je odvislý od velikosti a počtu
bytových jednotek – navrženy je 4 byty nad 100 m2, 43 bytů do 100 m2 a 47 jednotek bude o 1 obytné
místnosti. Navrženo je tedy celkem 98 parkovacích stání, přičemž 75 parkovacích stání bude umístěno
v podzemní garáži a 23 parkovacích stání bude umístěno na terénu. Návštěvnická stání mají dle
požadavků stavebního úřadu záměrně jiný režim dostupnosti (veřejně přístupný), než rezidenční
parkovací stání, uzavřená v podzemních garážích. Všechna potřebná parkovací stání budou v souladu
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s čl. 10 odst. 3 vyhlášky OTPP, umístěna pouze na pozemku stavby parc.č. 1285/38 v k.ú. Troja
a navrhovaným záměrem nebudou konzumována jakákoliv jiná stávající parkovací stání na okolních
pozemcích. Počet stání je navržen podle vyhlášky OTPP a je dostačující.
Stavební úřad nemůže nad rámec vyhlášky požadovat po žadateli vyšší počet parkovacích stání
a předjímat, zda někteří uživatelé bytů budou mít jedno či více osobních automobilů.
K námitce č. 72 – návrh neřeší plovoucí značku DH, která je součástí celé funkční plochy
Plovoucí značka DH v rámci jiné funkční plochy vyjadřuje požadavek umístit či respektovat funkční
plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy. Značka DH znamená
plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P + R.
Vzhledem k danému funkčnímu využití plovoucí značky, které je určeno primárně pro plochy související
s hromadnou dopravou, je zřejmé, že plovoucí značka s funkční náplní DH byla v území umístěna
s ohledem na plánovanou veřejně prospěšnou stavbu tramvajové trati 4/DT/8 Praha 8 – tramvajová trať –
Kobylisy – Bohnice, jejíž průběh je zakreslen ve výkresu územního plánu č. 25 – Veřejně prospěšné
stavby. V místě plovoucí značky má být podle výkresu územního plánu koncová smyčka tramvajové trati
a značka DH by tedy měla určovat, aby v rámci plochy OB byly umístěny také plochy spojené
s provozem hromadné dopravy. Pozemek stavby se nachází zcela mimo tuto oblast, kde má být vedena
tramvajová trať a jeho možné ovlivnění uvedenou plovoucí značkou DH není pravděpodobné.
Dotčené orgány posuzující dopravní řešení v oblasti záměru Troja Horizons neshledaly rozpor se záměry
veřejné dopravy.
K námitce č. 73 – navrhovaný záměr vzhledem ke své výšce znemožňuje zástavbu na pozemku
parc.č. 1285/1 v k.ú.Troja
Pozemek parc.č. 1285/1 v k.ú. Troja je podle platného územního plánu situován v ploše s funkčním
využitím ZMK – zeleň městská a krajinná. Toto území je územím nezastavitelným a lze tam umisťovat
pouze stavby související s rekreačními aktivitami nenarušujícími přírodní charakter území.
ZMK – zeleň městská a krajinná
Hlavní využití: Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.
Přípustné využití: Krajinná zeleň, skupinové, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy
a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky. Nekrytá veřejně přístupná hřiště s přírodním povrchem
bez vybavenosti stavebního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu
sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace
účelové, drobná zahradní architektura.
Podmíněně přípustné využití: Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit:
parkovací a odstavné plochy. Dále lze umístit: zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny, záchranné stanice
pro volně žijící živočichy. Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zařízení pro provoz PID, a to
i nad rámec potřeb dané plochy za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit dopravní
a technickou infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu
související s hlavním a přípustným využitím. Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní
a biologické funkce a přirozeného rozlivu. Přípustné využití v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná
a městská zeleň a Pěstební plochy – sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek
bezprostředně sousedí. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení
využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.

K námitce č. 74 – záměr je v některých místech vysvahován a odvádí dešťové vody na sousední
pozemky
Pokud je vysvahování v okolí domu mírné a je provedeno částečným násypem zeminy na rostlý terén,
předpokládá se, že i v rámci svahování se budou dešťové vody zasakovat. Plocha odvodnění komunikace
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a parkoviště je vyřešena tak, aby dešťové vody byly likvidovány na pozemku investora v souladu
s ČSN 759010, na základě zpracovaného Hydrogeologického posudku možnosti likvidace srážkových
vod ze střechy a zpevněných ploch objektu „Bytovým dům Troja“, který zpracoval RNDr. Tomáš Vrana
v červenci 2012. Ke vsaku budou použity vsakovací šachty z beton. prefabrikátů o vnitřním průměru
2 m, se štěrkovým obsypem (zahloubení v úrovni cca 265 m n.m.) se štěrkovým obsypem. Vsakovací
plocha dna bude 8,03 m2, retence pro přítok 8,14 m3. Dle zpracovaného hydrologického posudku je třeba
na každých 100 m2 sběrné plochy objekt o efektivní filtrační ploše 4 m2 a retenčním objemu 4 m3.
Pro vsakování vody ze střech jsou navrženy 4 vsakovací šachty, pro odvodnění zpevněných ploch pak
6 vsakovacích šachet s bezpečnostním přepadem, napojeným do přípojky dešťové kanalizace a následně
do stávajícího Bohnického sběrače (VP1 2000 ZCI) napojením na stávající kanalizační vložku
na pozemku parc.č. 1285/41 v k.ú. Troja.
K námitce č. 75 – chybí reálné posouzení krajinného rázu
K posouzení krajinného rázu se stavební úřad vyjádřil u námitky č. 2 a 54.
K námitce č. 76 – do funkční plochy ZMK nelze umístit inženýrské sítě, která neslouží funkční
ploše ZMK
V ploše ZMK lze podle Přílohy č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy umisťovat
následující (viz změna Z 2832/00 účinná od 12.10.2018):
ZMK – zeleň městská a krajinná
Hlavní využití: Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.
Přípustné využití: Krajinná zeleň, skupinové, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy
a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky. Nekrytá veřejně přístupná hřiště s přírodním povrchem
bez vybavenosti stavebního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu
sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace
účelové, drobná zahradní architektura.
Podmíněně přípustné využití: Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit:
parkovací a odstavné plochy. Dále lze umístit: zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny, záchranné stanice
pro volně žijící živočichy. Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zařízení pro provoz PID, a to
i nad rámec potřeb dané plochy za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit dopravní
a technickou infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu
související s hlavním a přípustným využitím. Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní
a biologické funkce a přirozeného rozlivu. Přípustné využití v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná
a městská zeleň a Pěstební plochy – sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek
bezprostředně sousedí. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení
využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.

Umístění části liniového vedení technické infrastruktury v ploše ZMK je podmíněně přípustné. Jedná
se o umístění vedení nad rámec dané plochy, nicméně se jedná o nejkratší možnou trasu, vedení je
podzemní, zeleň bude zachována a veřejný zájem tak není dotčen.
K námitce č. 77 – není dostatečně řešeno hospodaření s dešťovou vodou
K hospodaření s dešťovými vodami se stavební úřad vyjádřil u námitky č. 74.
K námitce č. 78 – z hlediska dopravy bude porušena koncepce sídliště Bohnice tím, že vjezd bude
přímo z hlavní tepny vedoucí sídlištěm
K posouzení dopravního připojení se stavební úřad vyjádřil u námitky č. 14 a č. 15.
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K námitce č. 79 – nemožnosti přistání vrtulníků letecké záchranné služby na pozemku
předmětného záměru
Stavebnímu úřadu není z jakéhokoliv podkladu známa potřeba zachovat pozemek přilehlý k poliklinice
Mazurská jako heliport, sloužící k přistání vrtulníků letecké záchranné služby. Pozemek parc.č.1285/38
v k.ú. Troja je zastavitelným pozemkem, navíc v majetku soukromé osoby (společnosti). Vlastník
pozemku parc.č. 1285/8 v k.ú. Troja a objektu na tomto pozemku (poliklinika Mazurská) se jako účastník
řízení z hlediska přistávání vrtulníků nevyjádřil. Kladné stanovisko vydal i Hasičský záchranný sbor
hl.m. Prahy (zn. HSAA-11739-3140/ODZS-2008 ze dne 13.10.2008, č.j. HSAA-14773-3/2012 ze dne
28.11.2012, č.j. HSAA-3826-3/2020 ze dne 18.3.2020) a Hygienická stanice hl.m. Prahy
(č.j. S.HK/1725/22762/06 ze dne 31.5.2006, č.j. S.HK/2288/23992/08 ze dne 7.8.2008,
č.j. S.HK/3306/26438/09 ze dne 20.11.2009, č.j. HSHMP 41798/2014 ze dne 23.9.2014, č.j. HSHMP
09190/2020, sp.zn. S-MHMP 09190/2020 ze dne 10.3.2020).
Níže popsané námitky byly podány jako poslední, v zákonné lhůtě stanovené v oznámení
o pokračování územního řízení a pozvánce k ústnímu jednání, které se konalo dne 15.12.2020.
Vesměs se jedná o opakující se námitky.
K námitce č. 80 – stavba není v souladu s územním plánem
Umisťovaná stavba je z hlediska způsobu využití i z hlediska prostorového uspořádání v souladu
s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též ÚPn), schváleným usnesením Zastupitelstva
hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hlavního města Prahy, o závazné části
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, s Opatřením obecné povahy
č. 6/2009, kterým byla vydána změna Z1000/00 účinná od 12.11.2009 a s Opatřením obecné povahy
č. 55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00 účinná od 12.10.2018 a jejích následných změn. Záměr
se nachází v území s využitím:
- OB – čistě obytné, s nímž je navržená funkce bydlení v souladu. Pro dané území nejsou
stanoveny regulativy prostorového uspořádání s přiřazenými koeficienty míry využití území.
- část přípojek technické infrastruktury se nachází v zastavitelném území na ploše s využitím ZMK
– zeleň městská a krajinná, SV – všeobecně smíšené, VV – veřejné vybavení a S4 – vybraná
komunikační síť
- příjezdová komunikace a část technické infrastruktury se nachází v nezastavitelném území
na ploše s využitím IZ – izolační zeleň
OB – čistě obytné
Hlavní využití: Plochy pro bydlení.
Přípustné využití: Byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní
zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení
technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití: Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit:
zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2,
parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily. Dále lze umístit: Lůžková zdravotnická zařízení,
církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení,
administrativu a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení,
ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu; stavby, zařízení
a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID); zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství
a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. Podmíněně přípustné je využití přípustné v plochách OV (tj. využití
pro drobnou nerušící výrobu a služby a obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující
2 000 m2) za podmínky, že s plochami OV posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí a že nebude narušena
struktura souvisejícího území a omezena využitelnost dotčených pozemků. Pro podmíněně přípustné využití platí,
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že nedojde ke snížení kvality prostředí pro každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo
ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování.
SV – všeobecně smíšené
Hlavní využití: Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení,
obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.
Přípustné využití: Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující
funkcí od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění
s obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, stavby
pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení,
mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného
stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná nerušící
výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací
stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení
a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory. Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace
a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová
vedení technické infrastruktury. Parkovací a odstavné plochy, garáže.
Podmíněně přípustné využití: Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním
využitím v odůvodněných případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území definovanému
v ÚAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou
nepřevyšující 20 000 m2, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R,
čerpací stanice pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin,
zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Pro podmíněně přípustné využití platí, že
nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování.
ZMK – zeleň městská a krajinná
Hlavní využití: Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.
Přípustné využití: Krajinná zeleň, skupinové, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy
a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky. Nekrytá veřejně přístupná hřiště s přírodním povrchem
bez vybavenosti stavebního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu
sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace
účelové, drobná zahradní architektura.
Podmíněně přípustné využití: Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit:
parkovací a odstavné plochy. Dále lze umístit: zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny, záchranné stanice
pro volně žijící živočichy. Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zařízení pro provoz PID, a to
i nad rámec potřeb dané plochy za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit dopravní
a technickou infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu
související s hlavním a přípustným využitím. Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní
a biologické funkce a přirozeného rozlivu. Přípustné využití v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná
a městská zeleň a Pěstební plochy – sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek
bezprostředně sousedí. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení
využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.
IZ – izolační zeleň
Hlavní využití: Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných ploch.
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Přípustné využití: Výsadby dřevin a travní porosty. Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší
komunikace a prostory, liniová vedení technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití: Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice
pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, plošná zařízení technické infrastruktury, při zachování
dominantního plošného podílu zeleně. Stavby pro provoz a údržbu, související s hlavním a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné je využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební
plochy – sady, zahrady a vinice za podmínky, že s nimi posuzovaná plocha bezprostředně sousedí. Pro podmíněně
přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.
VV – veřejné vybavení
Hlavní využití: Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství
a vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní systém.
Přípustné využití: Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení
sociálních služeb, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria
a obřadní síně, vysokoškolská zařízení. Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely
a modlitebny, nerušící služby, to vše související s hlavním využitím. Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace
a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném
rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití: Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských
zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona. Zařízení sociálních služeb nad rámec zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: ubytovací
zařízení, administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2,
čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů,
manipulační plochy, malé sběrné dvory, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže. Dále lze umístit:
stavby, zařízení a plochy pro provoz PID. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo
ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování.
S4 – ostatní dopravně významné komunikace
Hlavní využití: Provoz automobilové dopravy a PID.
Přípustné využití: Ostatní komunikace funkčních skupin B5 a C5 zařazené do vybrané komunikační sítě. Parkovací
a odstavné plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, technická infrastruktura.
Podmíněně přípustné využití: Není stanoveno.
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního
plánování.

Z hlediska plošných regulativů je umístění bytového domu vč. související technické a dopravní
infrastruktury, sadových a terénních úprav, v souladu s hlavním a přípustným využitím plochy OB.
Umístění obchodních jednotek (jejichž HPP nepřekračuje 300 m2) v přízemí objektu je posuzováno jako
podmíněně přípustné. Bude se jednat o obchodní jednotky uspokojující potřeby související s hlavním
využitím (bydlení), např. Tabák, večerka. Jejich provozem nedojde ke snížení kvality prostředí
pro každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených
pozemků. Z výše uvedených důvodů je jejich umístěni přípustné. Umístění parkovacích stání je v ploše
OB posuzováno jako podmíněně přípustné. Vzhledem k tomu, že tato stání uspokojují potřeby související
s hlavním využitím plochy OB (bydlení), je jejich umístění přípustné. Umístění částí liniových vedení
technické infrastruktury je v plochách SV, VV, S4 a IZ přípustné. Umístění části liniového vedení
technické infrastruktury v ploše ZMK je podmíněně přípustné. Jedná se o umístění vedení nad rámec
dané plochy, nicméně se jedná o nejkratší možnou trasu, vedení je podzemní, zeleň bude zachována
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a veřejný zájem tak není dotčen. Z výše uvedených důvodů je záměr přípustný. Umístění vozidlové
komunikace v ploše IZ je posuzováno jako podmíněně přípustné. Jedná se příčný přechod pásu zeleně,
dominantní podíl zeleně je zachován, nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených
pozemků. Z výše uvedených důvodů je umístění této komunikace v ploše IZ přípustné.
V ploše OB – čistě obytné se nachází plovoucí značka DH. Vzhledem k danému funkčnímu využití
plovoucí značky, které je určeno primárně pro plochy související s hromadnou dopravou, je zřejmé, že
plovoucí značka s funkční náplní DH byla v území umístěna s ohledem na plánovanou veřejně
prospěšnou stavbu tramvajové trati 4/DT/8 Praha 8 – tramvajová trať – Kobylisy – Bohnice, jejíž průběh
je zakreslen ve výkresu územního plánu č. 25 – Veřejně prospěšné stavby. V místě plovoucí značky má
být podle výkresu územního plánu koncová smyčka tramvajové trati a značka DH by tedy měla určovat,
aby v rámci plochy OB byly umístěny také plochy spojené s provozem hromadné dopravy. Pozemek
stavby se nachází zcela mimo tuto oblast, kde má být vedena tramvajová trať a jeho možné ovlivnění
uvedenou plovoucí značkou DH není pravděpodobné.
Stavební záměr se nachází ve stabilizovaném území. Stabilizované území je dle platného územního plánu
zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou,
v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj. Podle oddílu 7a odst. 3 přílohy č. l vyhlášky
č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy platí:
Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území; z hlediska limitů rozvoje je možné pouze
zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební
činnosti. Přípustné řešení se v tomto případě stanoví v souladu s charakterem území s přihlédnutím
ke stávající urbanistické struktuře a stávajícím hodnotám výškové hladiny uvedeným v Územně
analytických podkladech hl.m. Prahy.
Záměr se nachází v jižní části bohnického sídliště s typickou modernistickou strukturou zástavby.
Převažující výšková hladina bytových domů v okolí se pohybuje v rozmezí 21 - 40 m. Při ulici
k Pazderkám se jedná většinou o budovy 8 podlažní, v ulicích Mazurská, Pomořanská a Hnězdenská
o domy 11 - 15 podlažní. Bytová zástavba je doplněna nižšími objekty občanské vybavenosti (poliklinika,
obchodní centrum apod.). Objekt svým jednoduchým architektonickým pojetím koresponduje s okolní
panelovou zástavbou, respektuje výškovou hladinu okolních staveb a vhodně hmotově doplňuje hlavní
kompoziční osu území – ulici Lodžskou. Z panoramatických zákresů do 3D modelu Prahy je zřejmé, že
záměr nepřevyšuje objekty definující horizont. Svým pojetím parteru záměr vytváří podmínky pro oživení
veřejného prostoru. Z výše uvedených důvodů je záměr ve stabilizovaném území shledán přípustný.
Stavební úřad posoudil umístění stavby a ve smyslu § 18 odst. 1, 2, 3 stavebního zákona s tím, že platným
podkladem pro umístění stavby a uspořádání pozemků je platný územní plán sídelního útvaru
hl. m. Prahy, jak je níže uvedeno, který ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona
v podrobnostech a v souvislostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování. Cílem
těchto úkolů je chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví, chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života
obyvatel a základ jejich totožnosti, určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území
a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zajistit, aby v nezastavěném
území byly v souladu s jeho charakterem umisťovány jen určené stavby, zařízení a jiná opatření. V rámci
žádosti bylo předloženo závazné stanovisko orgánu územního plánování – odboru územního rozvoje
MHMP vydané dne 11.2.2020 pod č.j. MHMP 240764/20020, sp.zn. S-MHMP 208527/2020 se závěrem,
že stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, s Politikou územního rozvoje a s cíli a úkoly
územního plánování.
Vzhledem k výše uvedenému a po pečlivém zvážení všech relevantních aspektů stavební úřad
zkonstatoval soulad záměru s platným Územním plánem SÚ hl. m. Prahy.
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Z hlediska sledování cílů a úkolů územního plánování taktéž zkonstatoval, že předložený stavební záměr
v tomto rozsahu je možno z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, tj. dle ust. § 18 a 19
stavebního zákona, akceptovat.
K námitkám týkajícím se souladu či nesouladu s územním plánem, hranicím funkčních ploch, vedení
příjezdové komunikace v izolační zeleni, umístění technické infrastruktury v ploše ZMK, umístění
v území se zvýšenou ochranou zeleně, se stavební úřad opakovaně vyjádřil výše. Soulad byl potvrzen
nejen závazným souhlasným stanoviskem orgánu územního plánování, tj. odboru územního rozvoje
MHMP, tak i odvolacím orgánem, kdy soulad s územním plánem byl napadán i v posledním odvolání.
K námitce č. 81 – stavba je v rozporu s požadavky společnosti České Radiokomunikace, a.s.
Paprsek společnost České Radiokomunikace, a.s. míjí objekt v úrovni 7. NP (292 až 294 m n.m.). Dle
zákresu je dodrženo ochranné pásmo paprsku 3 m, neboť paprsek je od hrany objektu vzdálen cca 4 m.
K námitce č. 82 – nesprávné posouzení vsakování dešťových vod
Řešení vsakování dešťových vod je podrobně popsáno v technické zprávě a zakresleno ve výkresu č. 001
– koordinační situace. K řešení bylo vydáno kladné souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu, dne
11.6.2020 pod spis.zn. MCP8 127355/2020/OV.JbL, č.j. MCP8 165365/2020. Vsakovací objekty jsou
vodním dílem, bude pro ně zpracovávána dokumentace pro stavební povolení.
Součástí dokumentace je hydrogeologický posudek zpracovaný společností AGROGEOLOGIE,
RNDr. Tomáš Vrana, v červenci 2012. Závěrem je uvedeno, že při dodržení základních podmínek, je
možné srážkové vody likvidovat podpovrchovým vsakováním.
Vody z komunikace budou odvedeny do vsaků, které jsou umístěny pod těmito zpevněnými plochami a
následně odvedeny dešťovou přípojkou do Bohnického sběrače. V koordinační situaci jsou uvedeny
spády, vsakovací studny a odvodňovací žlaby zakresleny.
K námitce č. 83 – nedodržení požadavků vlastníků pozemků
Souhlasy vlastníků dotčených pozemků byly doloženy.
Hlavní město Praha, za které v majetkoprávních úkonech vydává souhlas odbor evidence majetku
MHMP, vydal dne 10.6.2020 pod č.j. MHMP 639418/2020, sp.zn. S-MHMP 602576/2020 souhlas
s realizací stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:
- požaduje, aby investor dodržel „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací
a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 95
ze dne 31.1.2012 a č. 127 ze dne 28.1.20214 – převzato do podmínky tohoto rozhodnutí, týká
se realizace stavby
- z hlediska technického řešení požadujeme dodržení stanoviska Technické správy komunikací
hl.m. Prahy, a.s. zn. TSK/05218/20/1109/Ve ze dne 17.4.2020 – viz níže k této námitce
- na vjezd a výjezd ze staveniště, na staveništní dopravu a na zásahy do pozemků a komunikací
ve správě TSK budou uzavřeny smlouvy – není předmětem územního řízení
- bude uzavřena krátkodobá nájemní smlouva min. 1 měsíc před zahájením prací – není předmětem
územního řízení
- bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na inženýrské sítě – není
předmětem územního řízení
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. vydala dne 17.4.2020 pod č.j. TSK/05218/20/1109/Ve
souhlasné technické stanovisko za vlastníka hl.m. Prahu, kde souhlasí s připojením stavby a staveniště na
komunikaci K Pazderkám, nově budované komunikace a komunikační plochy na pozemku investora
nebudou převzaty do správy TSK hl.m. Prahy, dále jsou uvedena upozornění na narušení a zpětnou
úpravu povrchů a průběžnou údržbu během výstavby.
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Úsek dopravního inženýrství požaduje určit typ napojení příjezdové komunikace na komunikaci
K Pazderkám a požaduje projednat s ROPID/DPP navrhované zkrácení dotčeného parkovacího zálivu.
Určení, zda se jedná o sjezd či křižovatku není v kompetenci stavebního úřadu, ani toto určení není
rozhodující pro umístění stavby. Kladně se k řešení vyjádřila Policie ČR, i dotčený orgán – odbor
dopravy ÚMČ Praha 8, který vydal pravomocné rozhodnutí o připojení. Dopravní podnik hl.m. Prahy,
a.s. vydal k záměru aktualizované stanovisko, ve kterém nepožadoval vyjádření ROPID, ani
se ke zkrácení zastávky nevyjádřil, resp. kolize se zastávkou BUS nebyla nikde zmíněna.
K námitce č. 84 – stavba je v kolizi s připravovanou lanovou dráhou Podbaba – Bohnice
K obdobné námitce se stavební úřad vyjádřil již několikrát.
V platném územním plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ve výkresu č. 25, je uvedena pouze jedna trasa
veřejně prospěšné stavby nazvané „4/DT/8 Praha 8 – Tramvajová trať – Kobylisy – Bohnice“. Trasa je
vedena v komunikaci K Pazderkám a pak uhýbá severním směrem do komunikace Lodžská. Obě tyto
komunikace jsou realizovány jako čtyřproudé, se středním zeleným pásem, umožňujícím umístění
tramvajového tělesa. Navrhovaná příjezdová komunikace bytového domu se nachází západně od veřejně
prospěšné stavby, zcela mimo trasu této stavby. V této části komunikace K Pazderkám, těsně
za navrhovanou připojovací komunikací záměru, dochází rovněž ke snížení počtu jízdních pruhů
komunikace ze 4 na 2. Platný územní plán s prodloužením trasy tramvaje západní směrem nepočítá.
V Zásadách územního rozvoje je ve výkresu 2 Výkres ploch a koridorů nadmístního významu - dopravní
infrastruktura vyznačen koridor územních rezerv pro tramvajovou dopravu. V textové části je v bodu
5.6.1 Koridory tramvajové dopravy uvedena jako významné propojení severní tramvajová tangenta mezi
MČ Praha 6 a Praha 8, vymezená koridory v úseku Dejvice – Podbaba a Bohnice – Kobylisy a koridorem
územní rezervy v úseku Podbaba – Troja – Bohnice. Dále jsou zde stanoveny podmínky pro rozhodování
o změnách v území a úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci.
Takovou podrobnější územně plánovací dokumentací je územní plán. Jako úkoly pro vypracování
podrobnější územně plánovací dokumentace bylo uloženo prověřit tramvajové tratě v celoměstsky
významných koridorech, případně je vymezit jako koridory územních rezerv, a při prověřování řešení
územní rezervy severní tramvajové tangenty v úseku Podbaba – Troja – Bohnice respektovat výjimečné
přírodní a urbanistické hodnoty území a celoměstsky významné areály zoologické a botanické zahrady.
V platném územním plánu jsou ve výkresu č. 5 – Doprava jsou na území hl. m. Prahy jako závazné prvky
vymezeny tramvajové trati, a to jak stávající, tak i navrhované, popř. územní rezervy pro tramvajové
tratě. V místě, kde ZUR vymezují pro tramvajovou trať koridor územních rezerv, s úkolem prověření
tohoto koridoru a případně jeho vymezení, územní plán územní rezervy pro tramvajovou trať
nevymezuje. Při rozhodování v území se v případě schváleného územního plánu postupuje především
podle územního plánu. Jestliže v územním plánu není vymezena územní rezerva pro tramvajovou trať,
s kterou se uvažovalo v ZÚR, tak je zřejmé, že v souladu s úkoly pro zpracování územního plánu byla
možnost umístění této územní rezervy jako závazného prvku územního plánu prověřena, avšak
po prověření nebyla v územním plánu vymezena. Při rozhodování o změnách v území by se postupovalo
podle podmínek stanovených v ZÚR pouze v případě, že by Praha neměla platný územní plán. V případě,
že územní plán hl. m. Prahy je schválený a platný, je potřeba rozhodovat v souladu s ním. Není tedy
důvod pro zamítnutí umístění některých objektů stavby z důvodu jejich zasahování do koridoru územní
rezervy, kterou stanovily ZÚR hl. m. Prahy. Zásady územního rozvoje jsou jedním z nástrojů územního
plánování. Zásady územního rozvoje stanovují uspořádání území Prahy v podrobnostech kraje, vymezují
rozvojové plochy nebo koridory pro všechny typy infrastruktury nadmístního významu a stanovují
požadavky na jejich využití. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních
plánů. Územní plán Prahy zpřesňuje cíle a úkoly vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a ze Zásad
územního rozvoje hl. m. Prahy. Je tedy podrobnější územně plánovací dokumentací než zásady územního
rozvoje, se kterými je v souladu. Je závazný pro pořízení a vydání regulačních plánů a zejména
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pro rozhodování stavebních úřadů. Při posuzování záměru z hlediska jeho souladu s územně plánovací
dokumentací stavební úřady posuzují soulad záměru právě s územním plánem, a nikoliv se zásadami
územního rozvoje, se kterým je územní plán v souladu a které dále zpřesňuje. Soulad záměru se Zásadami
územního rozvoje hl. m. Prahy se v řízení o umístění stavby samostatně neposuzuje.
V souhrnném stanovisku Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. (zn. 100630/17P740/713 ze dne
22.5.2020) je rovněž uvedeno, že je plánovaná stavba tramvajové trati v ulicích K Pazderkám a Lodžská.
Dále je uvedeno, že navržený záměr nemá přímý vliv na tramvajové trati, respektive opačně, nicméně je
potřeba zohlednit budoucí tramvajový provoz při návrhu opatření pro ochranu obytných prostor před
hlukem z dopravy. Ze strany Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. došlo k upozornění na plánovaný
záměr na výstavbu lanové dráhy Podbaba – Bohnice, který je však ve fázi příprav, není zanesený v ZÚR,
ani v platném územním plánu, se kterým by bylo vhodné plánovaný bytový dům koordinovat, což bylo
převzato do podmínek tohoto rozhodnutí.
V současné době není v platném územním plánu jižně od navrhovaného objektu vedena žádná tramvajová
trať, byť navrhovaná, a nelze tedy předjímat záležitost dlouhodobého výhledu.
Kladně se k umístění vyjádřil orgán územního plánování (č.j. MHMP 240764/20020, sp.zn. S-MHMP
208527/2020 ze dne 11.2.2020), taktéž byla tato problematika řešena odvolacím orgánem při posledním
odvolání, kdy odvolání týkající se kolize s tramvajovou tratí bylo vyhodnoceno jako nedůvodné.
K námitce č. 85 – chyby v dokumentaci
V námitce je uvedeno, že dokumentace je nedostatečná a nepřehledná. Více není specifikováno, v čem
má nedostatečnost a nepřehlednost spočívat.
Dokumentace je zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, obsahuje předepsané
výkresy a situace. Každý výkres obsahuje legendu, kterou je nutné se při čtení výkresů řídit.
Ve výkresech řezů je zobrazeno vše, co vyhláška požaduje, hranice stavby jsou zobrazeny, jedná
se o obálku stavby, tedy obvodové konstrukce, hranice pozemků ve výkresu řezů zobrazeny nejsou, neboť
to vyhláška nevyžaduje. Ve výkresech řezů jsou důležité výškové kóty, nadmořské výšky apod.
K námitce č. 86 – neaktuální stanoviska a vyjádření vlastníků a správců sítí
Součástí spisu je vyjádření společnosti ÚVT Internet s.r.o., č.j. 20270246 ze dne 22.10.2020 s platností
do 22.4.2021, tedy v době oznámení pokračování v řízení a v den ústního jednání bylo vyjádření platné.
Dále je součástí spisu vyjádření společnosti Kolektory Praha, a.s., zn. KP/002840/2020_001 ze dne
16.10.2020, s platností do 22.10.2022.
Stavební úřad obnovení stanovisek a vyjádření správců a vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury
nepožadoval, neboť poměry v místě jsou mu známy a nedošlo k jejich změně.
K námitce č. 87 – stanoviska jsou k odlišnému záměru
V dokumentaci s aktualizací 10/2019 nedošlo ke změnám, které by měly vliv na energetické údaje stavby
či řešení bezbariérové vyhlášky. Stavba jako taková je od podání dokumentace stále stejná.
K námitce č. 88 – narušení pohody bydlení
K pohodě bydlení se stavební úřad obsáhle vyjádřil již v námitkách uvedených výše, např. námitka č. 5,
57, 64. Pohoda bydlení byla řešena i odvolacím orgánem, kdy nebyla úvaha stavebního úřadu a soulad
s vyhláškou OTPP vyvrácen.
K námitce č. 89 – chybí průzkum kontaminace půdy a podzemních vod
Tato námitka je nedůvodná, jedná se o nepodložený požadavek. Žádný z dotčených orgánů tento průzkum
nepožadoval.
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K námitce č. 90 – připojení na komunikaci nesplňuje „výhledy“
K připojení nově navrhované příjezdové komunikace na komunikaci K Pazderkám bylo vydáno
pravomocné rozhodnutí o připojení (č.j. MCP8 132206/2020 ze dne 6.5.2020) podle § 10 odst. 1 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na komunikaci K Pazderkám v Praze 8 s tím, že platnost
tohoto rozhodnutí je omezena do 7.5.2022, pokud do té doby nebude vydáno rozhodnutí o umístění
stavby, a že připojení bude podle dokumentace. Rozhodnutí o připojení bylo vydáno se souhlasem Policie
ČR, Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, čj. KRPA-206430-1/Čj-2015-0000DŽ ze dne 5.6.2015
a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná.
Součástí rozhodnutí o připojení je i situační výkres se zakreslenými rozhledovými trojúhelníky, potvrzený
Policií ČR.
K námitce č. 91 – stavba neobsahuje řešení pro nevidomé
Záměr vyhoví požadavkům bezbariérové vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Přechody, příp. místa k umožnění přechodu budou bezbariérové s nájezdy šikmou rampou ve sklonu
max. 8,33 %. Obrubník v nájezdu bude mít hranu 20 mm nad vozovkou, okraj nájezdu bude vyznačen
výrazně jinou strukturou, šířky min. 1,5 m. Varovný pás přechodu bude šířce 400 mm v délce šířky
přechodu na sklonu z dlažby s reliéfním povrchem. Signální pás přechodu bude proveden v šířce
min. 800 mm z dlažby s reliéfním povrchem přes celý chodník. Parkovací místa pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace budou o rozměrech min. 3,5 x 5 m, celkem bude v garážích vyznačeno
6 parkovacích stání pro tyto osoby a na venkovním parkovišti 2 stání.
Přístup do objektů je zajištěn bez schodů či vyrovnávacích stupňů, příp. bude na schodišti osazena
zdvihací plošina. Před vstupy do objektů budou patřičně velké plochy (1,5 x 1,5 m, resp. 1,5 x 2,0 m
při otevírání dveří ven). Vstup do objektu bude mít šířku min. 1,25 m, hlavní křídlo dvoukřídlých dveří
bude umožňovat otevření min. 0,9 m.
Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky je předmětem dokumentace ke stavebnímu povolení.
K námitce č. 92 – dojde k ohrožení stability okolních objektů
Z čl. 7 odst. 1 vyhlášky OTPP vyplývá, že pozemek určený k zastavění svými vlastnostmi, zejména
polohou, tvarem, velikosti a základovými poměry musí umožňovat realizaci navrhované stavby a její
bezpečné užívání. Podle čl. 30 odst. 1 vyhlášky OTPP se stavby zakládají způsobem odpovídajícím
základovým poměrům; nesmí být přitom ohrožena stabilita jiných staveb. Součástí dokumentace je studie
„Předběžné geotechnické posouzení základových poměrů pro projekt BD TROJA HORIZONS“, které
vypracoval Ing. Ladislav Šrédl, autorizovaný inženýr pro geotechniku, v září 2005. Ze závěru studie
vyplývá, že staveniště má velmi dobré základové poměry, které v navržených hloubkách podzemního
podlaží negativně ovlivňuje možný výskyt podzemní vody. Dále je v závěru uvedeno, že bude nutné volit
pravděpodobně kombinaci pažené a svahované jámy. V současné době existují možnosti, jak lze stavební
jámu realizovat i bez nutnosti kotvení a zásahu do sousedního pozemku, např. kombinací milánských stěn
v místech, kde je málo prostoru a svahování v místech, kde prostor naopak je. Žadatel si je vědom toho,
že na sousední pozemky bez souhlasu vlastníků nelze kotvami zasahovat.
Účastníci řízení neuvedli bližší důvody, které by měly způsobit negativní vliv na základové poměry
a stabilitu okolních domů, které se nacházejí ve vzdálenosti min. 41 m (poliklinika Mazurská). Podle
ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a) OTPP musí být stavba navržena a provedena tak, aby zatížení a jiné
vlivy, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit
destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé nemovitosti.
Ke stavebnímu povolení bude doložen projekt statického zabezpečení stavební jámy a sousedních staveb
tak, aby nedošlo k ohrožení jejich stability a detailní způsob založení objektu a podmínky pro provádění
stavby (viz výše podmínky tohoto územního rozhodnutí).
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K námitce č. 93 – v dokumentaci není zanesena hasící nádrž
Ve vyjádření společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s., zn. 695/20/2/02 ze dne 9.3.2020, je
problematika hasebního zásahu uvedena pouze jako upozornění s tím, že velikost požární nádrže bude
doplněna v dalším stupni dokumentace.
Podle aktualizovaného požárně bezpečnostního řešení stavby, které zpracovala Ing. Svatava Čermáková
v únoru 2020 a aktualizovala v dubnu 2020, není již potřeba SHZ instalovat, postačí pouze OTK. Přesto
je ve 3. PP (výkres č. 208) ponechána rezerva pro případné navrácení nádrže, pokud by to bylo
v budoucnu z nějakého nového důvodu nutné.
K námitce č. 94 – chybějící biologické hodnocení
Posuzování vlivu záměru na faunu a floru je plně v kompetenci dotčeného orgánu MHMP odboru
ochrany prostředí. Dotčený orgán na žádná problémová místa ve svých vyjádřeních neupozorňuje, orgán
ochrany prostředí na toto nepoukázal ani ve sdělení podle ust. § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí) – stavba není z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v přímém konfliktu. Dle orgánu ochrany životního prostředí je záměr navržen do vysoce urbanizovaného
prostředí panelového sídliště, které nelze označit za krajinu. Záměr se nedotýká zvláště chráněných území
kategorie přírodní památka, přírodní rezervace, jejich ochranných pásem, významných krajinných prvků,
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, památných stromů, ÚSES, ani ochrany krajinného rázu.
Záměr nemůže mít vliv na lokality soustavy Natura 2000, ani na evropsky významné lokality (EVL),
nejbližší EVL je vzdálena 300 m.
Stavební úřad je obsahem závazného stanoviska vázán a nedisponuje oprávněními jakýmkoli způsobem
stanovisko interpretovat nebo jej obsahově měnit. Nelze požadovat hodnocení nad rámec legislativy,
navíc na základě projednávání jiného projektu na sousedním pozemku.
K námitce č. 95 – doprava v klidu – chybný výpočet, zastaralé zhodnocení počtu PS
Stavební úřad vychází z předložené dokumentace a nelze předjímat, zda bude či nebude dotažena příčka.
V územním řízení se posuzuje zejména „obálka“ stavby, umístění, urbanistické a architektonického
začlenění stavby. V podmínkách územního rozhodnutí je uveden max. počet bytových jednotek,
od kterého se odvíjí výpočet parkovacích stání. Počet parkovacích stání je v podmínkách taktéž uveden.
Dokumentace pro stavební povolení musí být shodná s dokumentací pro územní řízení, počet parkovacích
stání bude naplněn.
Výpočet dopravy v klidu je zpracován v souladu s čl. 10 odst. 3 OTPP, neboť žádost o umístění stavby
byla podána v roce 2008, tedy v době platnosti vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, posouzení je tedy nutné zhodnotit podle této vyhlášky
(viz přechodná ustanovení).
Více se k dopravě v klidu vyjádřit stavební úřad u námitek výše.
K námitce č. 96 – dopravní napojení
Dopravní napojení bylo posouzeno příslušnými dotčenými orgány a schváleno jako vyhovující. Příslušný
odbor dopravy vydal rozhodnutí o připojení na komunikaci K Pazderkám, č.j. MCP8 1322062020 ze dne
6.5.2020, které nabylo právní moci dne 27.5.2020. Platnost rozhodnutí je do 7.5.2022, pokud do té doby
nebude vydáno rozhodnutí umístění stavby.
Dále bylo dopravní řešení posouzeno Policií České republiky, viz výše.
K námitce č. 97 – chybějící souhlas vlastníka pozemků s umístěním osvětlení
Areálové osvětlení podél příjezdové komunikace je umístěno na pozemku parc.č. 1285/40 v k.ú. Troja,
jak je patrné z koordinační situace, i ze situace dopravy (výkres č. 022). Hranice pozemků jsou v této
situaci zobrazeny čerchovanou červenou čárou, osvětlení, zakreslené zelenou čárkovanou čárou,
se nachází uvnitř řešeného území, mezi čerchovanými červenými čarami.
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Pro úplnost stavební úřad uvádí, že k územnímu řízení nemusí být dokládány smlouvy budoucí na věcné
břemeno, podle stavebního zákona, dle kterého se dokumentace posuzuje, postačí souhlas vlastníka
dotčeného pozemku.
K námitce č. 98 – stavba je v rozporu s požadavky na využití území – čl. 4, čl. 8, čl. 9, čl. 10 OTPP
Účastníci řízení v námitce ocitovali příslušná ustanovení, nespecifikovali však, v čem rozpor spočívá,
pouze uvádějí, že některé povinnosti nebyyo dostatečně zdůvodněny.
Stavební úřad se souladu s vyhláškou OTPP podrobně věnoval v odstavci odůvodnění, viz výše. Taktéž
odvolací orgán ve svém rozhodnutí č.j. MHMP 1886217/2018, sp.zn. S-MHMP 1603840/2017/STR
ze dne 12.12.2018 uvedl, že odůvodnění souladu s vyhláškou OTPP je dostačující, stavební úřad se jím
zaobíral a soulad potvrdil.
K námitce č. 99 – zatížení území
Účastníci řízení namítají překročení limitních hodnot, neuvádějí však konkrétní hodnoty.
Co se týká zatížení území hlukem, spadá tato problematika pod ochranu veřejného zdraví.
Kladné stanovisko dotčeného orgánu Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. S.HK 1725/22762/06 ze dne
31. 5. 2006 (aktualizované dne 7.8.2008 pod č.j. S.HK/2288/23992/08, rovněž dne 20.11.2009
pod č.j. S.HK/3306/26438/09, dne 23.9.2014 pod č.j. HSHMP 41798/2014 a naposledy dne 10.3.2020
pod č.j. HSHMP 09190/2020) uvádí, že s předloženou dokumentací souhlasí za stanovených podmínek,
kterými jsou:
- v projektové dokumentaci pro stavební řízení je třeba předložit akustickou studii hodnotící hluk
ze stacionárních zdrojů umístěných na objektu a hluk z obslužné dopravy vůči nejbližší chráněné
zástavbě
- rovněž je nutno předložit podrobné ZOV včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti ve venkovním
chráněném prostoru nejbližších staveb, dále navrhnout způsob ochrany tohoto prostoru
před nadlimitním hlukem.
Hygienická stanice hl.m. Prahy závěrem zhodnotila, že dokumentace je v souladu se zájmy chráněnými
orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlas se váže na splnění stanovených podmínek, tyto podmínky
se vztahují k dalšímu stupni řízení, byly tedy převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí a podrobné ZOV
a akustická studie bude nedílnou součástí dokumentace pro stavební povolení.
Součástí dokumentace je „Měření hluku z dopravního provozu, návrh TZI oken a výpočet hluku
ze stávajícího parkoviště“ – červenec 2014, které zpracovala společnost AKMEST, Thákurova 3. Rovněž
bylo doloženo „Posouzení hluku z dopravní obsluhy a ze stacionárních zdrojů hluku“- srpen 2014, které
zpracovala společnost AKMEST, Thákurova 3. Závěry obou studií jsou kladné, ve prospěch záměru
stavby bytového domu Troja Horizons. V závěru této studie se uvádí: „Limitní hodnoty pro hluk
z dopravní obsluhy budou před chráněnými fasádami dodrženy. Stacionární zařízení nebudou zdrojem
nadměrného hluku, pokud bude dodržena u VZT výše uvedená hlučnost a u ostatních zařízení výše
uvedená doporučení a zásady montáže. V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden přesný
výpočet hluku ze stacionárních zařízení (už bude známa hlučnost a rozmístění vzduchotechniky).“
Stavební úřad nemá důvod se domnívat, že výše uvedené limity nebudou dodrženy.
Limitní hodnoty pro hluk z dopravního provozu před chráněnými fasádami navrhovaného objektu budou
dodrženy. Uvnitř chráněných místností bude zaručeno odpovídající hlukové klima instalací oken
se zvukově izolačními vlastnostmi. Dopravní obsluha stávajícího parkoviště u polikliniky Mazurská
nebude zdrojem nadměrného hluku pro chráněná místa ve venkovním prostoru. Limitní hodnoty pro hluk
z dopravní obsluhy budou před chráněnými fasádami (navrhovaný objekt a objekt č.p. 482 a 483)
dodrženy.
K části námitky, která se týká zatížení území znečištěním ovzduší stavební úřad uvádí, že záměr byl
pro potřeby územního řízení posouzen dotčeným orgánem hájícím veřejný zájem na úseku ochrany
životního prostředí. Do řízení bylo jednak doloženo souhrnné stanovisko MHMP, odboru ochrany
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prostředí vydané k původní žádosti dne 4.9.2008, pod zn.: S-MHMP- 502654/2008/1/OOP/VI, dále bylo
doloženo souhrnné stanovisko MHMP, odboru životního prostředí ze dne 4.1.2013, pod szn.: S-MHMP1509816/2012/1/OZP/VI a aktualizované stanovisko ze dne 17.3.2020, pod sp.zn.: SMHMP
0292117/2020 OCP. Podle těchto stanovisek není z hlediska ochrany ovzduší dotčen zájem hájený tímto
dotčeným orgánem. K řízení bylo rovněž doloženo sdělení dle ust. § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ze dne 16.5.2013 pod
zn.: S-MHMP-0198488/2013/OZP/VI/EIA/1976P-l/Pac. Závěrem sdělení bylo, že záměr nepodléhá
zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona. Dílčím závěrem tohoto sdělení týkající se ochrany ovzduší
bylo, že na základě zkušeností s posuzováním záměrů obdobných parametrů lze usuzovat, že imisní
příspěvky znečišťujících látek z provozu navrhovaného záměru budou velmi nízké. Dále je zde uvedeno,
že z výsledků modelu ATEM - aktualizace 2012, je záměr situován do lokality imisně mírně zatížené.
Není zřejmé, odkud účastníci řízení čerpali informace o překročení imisních limitů. Ve stanoviscích, která
byla podkladem rozhodnutí, toto uvedeno není. Pořízení rozptylové studie nebylo do řízení orgánem
ochrany životního prostředí požadováno a nebylo tudíž doloženo.
K námitce č. 100 – špatné vyhodnocení odhadované intenzity dopravy pro akustickou studii
Akustická studie byla zpracována oprávněnou osobou a stavebnímu úřadu nepřísluší ji měnit. Na základě
akustické studie bylo vydáno kladné stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy, která se záměrem
souhlasí za podmínky, že k dalšímu stupni dokumentace bude předložena aktuální akustická studie. Tato
podmínka byla převzata do podmínek tohoto územního řízení.
K námitce č. 101 – stavba je posouzena podle nesprávných prováděcích předpisů
Přechodná ustanovení Nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky
na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, tzv. pražské stavební
předpisy, uvádějí: „Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována do 30. září podle
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do 30. září 2016,
se posuzuje podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.“
Dokumentace pro územní řízení byla zpracována v roce 2008, žádost byla podána dne 1.7.2008. Je
pravdou, že byla dokumentace v průběhu let doplňována a aktualizována, stále se však jedná o jeden
projekt. Posuzování je tak zcela v souladu s přechodným ustanovením PSP.
K námitce č. 102 – záměr je v kolizi se záměry HMP v oblasti rozvoje a obsluhy trojské kotliny
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce, zde tedy zájmů
občanů MČ Praha – Troja, neboť námitka byla podána MČ Praha – Troja. Jedná se o námitku ve velmi
obecné rovině, kolizní záměry, resp. záměry, se kterými má být záměr v kolizi, nejsou v námitkách
nikterak upřesněny a definovány.
Na území MČ Praha – Troja se má nacházet pouze přípojka NN, která bude vedena v zemi, protlakem
pod komunikací. Toto vedení nemůže nijak ovlivnit budoucí záměry HMP, ani zájmy občanů MČ Praha –
Troja, nemá vliv na řešení trojské kotliny, která se nachází zcela mimo zájmové území řešené stavby.
K námitce č. 103 – stavba je v rozporu s ust. § 90 a 19 stavebního zákona a vyhláškou OTPP,
zejména rozpor ve výškovém a objemovém uspořádání, stavba se nachází ve stabilizovaném území,
v území s ochranou zeleně, dochází ke kolizi se ZÚR a s koridorem budoucí tramvajové trati
a s plánovanou zastávkou MHD
Umístění stavby, půdorysný rozměr, výška a hmota odpovídají prostředí, do kterého je stavba
umísťována. Pozemek pro výstavbu navrhovaného objektu se nachází na hraně Trojského vrchu,
na severní straně pozemek sousední s parkovištěm a poliklinikou Mazurská, na jižní straně s komunikací
K Pazderkám, na východní straně s volným ozeleněným pozemkem a komunikací Lodžská a na západní
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straně se stávající bytovou zástavbou. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru, orientovaného ve směru
sever – jih, pozemek je téměř rovinný, v mírném sklonu k jihu a západu. Návrh plně respektuje
požadavky na vzájemné odstupy budov, denní osvětlení a proslunění jak budovy nově navržené, tak
budov stávajících. Díky architektonickému členění navržených objektů se dosahuje příznivého
hmotového působení a zapojení do stávající urbanistické struktury.
V bezprostředním okolí záměru se nacházejí výhradně původní stavby charakteristické pro socialistickou
panelovou výstavbu 20. století. Konkrétně se jedná o osmipodlažní dvojdomy lemující zástavbu
při západní hraně vltavského údolí a dvanáctipodlažní bytové domy v ulicích Pomořanská a Mazurská.
Pro tyto domy jsou charakteristické unifikované, pravidelně členěné fasády bez klasického horizontálního
dělení (římsa, nástupní podlaží, ustupující podlaží) a spojování do měřítkově velkých monotónních celků.
Návrh záměru se snaží sladit s charakterem staveb v okolí. Jednoduchá kvádrová hmota záměru je
v polovině příčně rozdělena uskočením na dvě hmoty, obdobným způsobem jako sousední izolované
dvojdomy. Vnější obálka domu je volně přetažena přes první ustupující podlaží (9. až 10. NP). Objekt
se bude jevit jako jednoduchá hmota odkazující se na panelové sousedy, přestože za perforovanou
obálkou ukrývá byty s terasami. Poslední podlaží (11. NP) výškově umístěné nad hlavní římsou objektu
tvořenou přetaženou fasádou nebude z menší vzdálenosti vůbec viditelné, v dálkových pohledech je
odskočení podpořeno barevně méně výrazným pojednáním. Objekt bude v přízemí převýšen, bude
vytvořeno loubí kolem komerčních prostor, které jsou důležité z hlediska vazeb na bezprostřední okolí,
oživí lokalitu a nevyužívaný park při křižovatce ulic K Pazderkám a Lodžská dostane nový smysl.
Na předmětných pozemcích není definována výšková hladina, ani struktura zástavby. Plochy v okolí jsou
definovány jako volná sídlištní zástavba a volné monobloky dosahují výškových omezení 40+, 40, 30
a 25 m. Navrhovaný objekt s výškou 34 m vytváří protiváhu jednak zastavěné ploše s limitem 40 m při
východní straně ulice Lodžská, jednak zbývající nezastavěné části téže plochy s koeficientem hrubých
podlažních ploch H. Z hlediska výška okolní zástavby navrhovaný objekt nijak nevyčnívá, pozemek
záměru se nachází v oblasti, kde výška zástavby v součtu s terénem dosahuje výšek okolo 300 m n.m.,
s tím, že směrem na východ, podél hrany údolí Vltavy, výška terénu mírně narůstá. Uvažovaný objekt
svojí výškou 308,05 m n.m. z uvedeného rámce nevyčnívá.
Objekt se svými 11 nadzemními podlažími spadá do kategorie objektů s podlažností 9 až 13. S touto
a vyšší podlažností je počítáno symetricky přes ulici Lodžská. Sousední objekty definující horizont
při pohledu z údolí jsou v pásmu podlažnosti 9 až 13, stávající objekt přes ulici Lodžská je 14tipodlažní.
Obytné panelové domy umístěné po dvojicích podél hrany údolí se nacházejí při samé horní hranici
pásma 6 až 8 podlaží, při ústí ulice Lodžská je však počítáno s vyšším objektem. Záměr tak vhodně
reaguje na způsob podlažnosti okolí.
Objekty v okolí na sebe bezprostředně nenavazují, proto se výška obvodových linií střech uplatní zejména
v pohledech z větší vzdálenosti. Limitující výškou zůstává linie atik panelových domů určující horizont
při pohledu z jihu, v ulici Mazurská. Jak je patrné z výkresu č. 400 Pohledy – okolí, navrhovaný objekt
(31,1 m) svou římsou nedosahuje výšky hlavní římsy objektů v pozadí (37,54 m), i při započítání
ustupujícího podlaží (34,15 m) nebude navrhovaná stavba vyšší než pohledově exponovaná zástavba.
Umístěním stavby nemůže být snížen či změněn krajinný ráz. Záměrem je umístění bytového domu
a jeho připojení na inženýrské sítě. Jedná se o kvádrovou hmotu o 11 nadzemních podlaží a třech
podzemních podlažích. Objekt je umisťován při terénní hraně bohnické plošiny, která k jihu spadá
do trojského údolí. Stavba je orientována severojižním směrem, hmotově a měřítkem odpovídá objektům
panelových domů sídliště Bohnice. Stavba jako taková se významněji nedotýká charakteristik krajinného
rázu, nenarušuje hodnoty v místě a oblasti krajinného rázu.
Z čl. 4 odst. 1 vyhlášky OTPP dále vyplývá, že umístění staveb a míra zastavění pozemku musí odpovídat
požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Podle ustálené judikatury
Nejvyššího správního soudu lze: „pohodou bydlení (resp. kvalitou prostředí) rozumět souhrn činitelů
a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdraví a vhodné pro všechny kategorie uživatelů,
resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána
zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby,
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zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množství zeleně, nízkými
emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita
narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které
se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech“. Při posuzování, zda je pohoda
bydlení zajištěna, nelze zcela abstrahovat od určitých subjektivních hledisek daných způsobem života
osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; podmínkou zohlednění
těchto subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho plynoucí
subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně
požadovatelných standardů se zohledněním místních zvláštností dané lokality. Rozhodné kritérium
pro určení míry a intenzity potenciálního či tvrzeného zásahu je tzv. přípustná míra podle stavebně
technických předpisů, kterou lze, zejména ve stavebním řízení rozumět i míru přiměřenou poměrům
v intencích občanského zákoníku. Z dokumentace vyplývá, že obtěžování sousedů nepřekročí míru
přiměřenou poměrům obyvatel sousedního sídliště podle právních předpisů tak, že by byly vážně
ohroženy výkony práv účastníků řízení zaručené zákonem.
Navrhovaná stavba se umisťuje
ve vzdálenosti cca 42 m od nejbližších obytných budov (č.p. 482 a 483 v k.ú. Troja, v ulici Pomořanská),
od navrhovaného parkoviště budou tyto objekty umístěny ve vzdálenosti cca 27 m, mezi parkovištěm
a okny domů č.p. 482 a 483 se navíc nachází zeleň a komunikace pro pěší. Objekt je navrhován
na křižovatku ulic, frekventovaných komunikací Lodžská a K Pazderkám, kdy obytné budovy jsou pouze
na západní straně, již zmiňovaná č.p. 482 a 483, severně se nachází poliklinika.
Pokud se nejedná o obtěžování mimořádné, převyšující míru přiměřenou poměrům, nemůže si vlastník
sousední nemovitosti osobovat právo na to, aby byla vyloučena každá stavební změna v sousedství, která
by i snížila míru jeho soukromí a pohody bydlení. Skutečnost, že na sousedním pozemku dosud nestála
stavba, jejíž povaha umožní, aby někteří její uživatele „viděli do soukromí“, v přípustné míře došlo
ke snížení osvětlení a oslunění, zvýšení hlukové zátěže a imisí, nezakládá právo na to, aby tento stav
přetrval i do budoucna.
Umístění a realizace navrhované stavby bude mít na své okolí spíše pozitivní vliv a vybudováním nových
prostorů na bydlení není v daném případě spojeno s narušením jednotlivých složek kategorie pohody
bydlení. V důsledku umístění navrhované stavby dojde k navýšení investic do prostředí, oživení oblasti,
zvýšení atraktivity okolí jako celku, posílení kvality a množství dostupných služeb apod., které
v souhrnném efektu povedou k posílení pohody bydlení v daném místě. Současně dojde k potlačení
negativních stránek současného stavu, kdy předmětný pozemek je opuštěný a nevyužívaný, což vede
k jeho dalšímu chátrání.
Každé prostředí se s časem vyvíjí, a tudíž i mění. Vyložit obecné požadavky výše citovaných ustanovení
podzákonných předpisů jako požadavek na neměnnost architektonického a urbanistického prostředí, by
bylo v rozporu s jejich účelem. Obzvláště městské prostředí se v tomto ohledu vyznačuje vyšší mírou
dynamiky než prostředí mimoměstské či nijak neobydlené. Záměr je v souladu se současným
urbanistickým přístupem k území hlavního města Prahy, který preferuje intenzivněji využít plochy uvnitř
města při plném respektování stávající zástavby a aktivovat její vnitřní potenciál. Rozvoj je chápán jako
zlepšování stavu. Navrhovaná stavba tak jakkoliv z povahy věci mění stávající prostředí, doplňuje
charakter a strukturu sídliště, kdy jde o stavbu domu bytového. Navrhovaná stavba se svými rozměry
a prvky ocitá na pomezí stávajících osmipodlažních panelových domů a výškových objektů na druhé
straně ulice Lodžská. Navrhovaná zástavba tak vychází z objemů a principů stávající zástavby
a z urbanistického hlediska se do území začleňuje, stávající strukturu zástavby respektuje a přiměřeně
dotváří. Umísťovaným záměrem nebude snížena hodnota území ani kvalita prostředí, ale naopak dojde
ke kultivaci předmětného pozemku. Stavba respektuje omezení vyplývající z právních předpisů
chránících veřejné zájmy. Dotčené orgány na úseku péče o životní prostředí, posuzování vlivů na životní
prostředí, ochrany veřejného zdraví, ochrany obyvatelstva, požární ochrany a pozemních komunikací
vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas.
Žadatel doložil, jako přílohu k vyjádření k poslednímu podanému odvolání, zákresy do panoramatu města
od sídliště Baba, památníku na Vítkově a od mostu Barikádníků, kdy bylo prokázáno, že navržená stavba
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se v daném pohledu výškově neuplatní, jelikož se v daných pohledech buď vůbec na horizontu
neuplatňuje silueta sídliště, nebo uplatňuje-li se, tak navržená stavba nevystupuje výškově nad ostatní
stavby bytových domů v pozadí. Navržené řešení, jak bylo prokázáno, není z hlediska výškové hladiny
okolní zástavby, ani z hlediska uplatnění stavby v dálkových pohledech neakceptovatelné. Stavební úřad
vede řízení a posuzuje záměr na základě podané žádosti, kdy je podaným návrhem vázán a není oprávněn
v případě, že je v žádosti navržená stavba v daném území přijatelná a v souladu se všemi zákonnými
předpisy, požadovat po žadateli jiné vhodnější řešení. Stavební úřad je tedy příslušný pouze k tomu, aby
posoudil žádost o umístění stavby, tak jak byla stavba navržena a v případě, že navržený záměr splňuje
všechny zákonné požadavky, umístění stavby v území povolí.
K souladu s územním plánem, stabilizovanému území, území se zvýšenou ochranou zeleně se stavební
úřad podrobně již několikrát vyjádřil u výše uvedených námitek, stejně tak k tramvajové tangentě
a plánované zastávce MHD.
Co se týče povrchového parkoviště a umístění veškerých stání pouze v objemu stavby, stavební úřad
uvádí, že neexistuje žádný předpis, který by určoval, aby veškerá parkovací stání byla umístěna uvnitř
stavby. Počet parkovacích stání je odvozen z vyhlášky OTPP, kde je uvedeno, že stavby musí být
vybaveny zařízením pro dopravu v klidu, stání mají být řešena přednostně jako součást stavby, anebo
umístěna na pozemku stavby, což návrh splňuje. Na povrchu budou umístěna návštěvnická parkovací
stání, která musí být z logiky věci veřejně přístupná.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Petici proti zmiňované stavbě ze dne 7.1.2009 posoudil stavební úřad následovně:
„Petice proti bytovému domu Troja Horizons“ nesplňuje náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu
petičním. Kromě toho, že byla doložena pouze její neověřená kopie, nejsou splněna následující
ustanovení:
§ 4 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním „k podpisu pod petici občan uvede své
jméno, příjmení a bydliště“
§ 4 odst. 2 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním „pokud podpisové archy neobsahují text
petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena“
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům stavební úřad neposoudil tuto listinu jako petici podle zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním, nýbrž jako připomínky veřejnosti v rámci územního řízení vedeného
podle stavebního zákona.
Petice je směrována proti „betonovému monstru“ v ulici K Pazderkám. Podpisy na petici mají zabránit
stavbě 11 patrového domu s parkovištěm a příjezdové komunikaci za poliklinikou v Mazurské ulici.
V petici jsou uvedené stejné důvody nesouhlasu jako v námitkách, se kterými se stavební úřad vypořádal
výše.
Jan Knittl a Vlasta Knittlová (jako fyzické osoby) předali při ústním jednání dne 8.1.2009 připomínky
veřejnosti, které jsou totožné s námitkami účastníků řízení, viz výše.
Dne 9.12.2020 byl do podatelny ÚMČ Praha 8 doručen Pavlem Vondráčkem a Jitkou Vondráčkovou,
bytem Krynická 502/23, 180 00 Praha 8, dále Tatjanou Oplovou, bytem Notečská 568/2, 180 00 Praha 8,
zásadní nesouhlas s výstavbou bytového domu. Důvodem je zahušťování sídliště, problémové parkování
v přilehlé oblasti, a především likvidace zelené plochy, kterých je na území Prahy nedostatek. Připomínky
se shodují s námitkami účastníků řízení, viz výše.
Dne 14.12.2020 se k námitkám paní Vlasty Kopáčkové a dalších připojil Michal Šírek, Pomořanská
483/16, 18100 Praha 8, který však není vlastníkem žádné bytové jednotky. Jeho námitky jsou tedy brány
jako připomínky veřejnosti. S námitkami se stavební úřad vypořádal výše.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Závěr:
Stavební úřad postupoval v řízení podle základních zásad činnosti správních orgánů podle správního řádu,
zejména zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu § 3, § 50 a § 68 správního řádu,
a to v rozsahu, který je nezbytný pro vydání rozhodnutí, zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí
a umožnil účastníkům územního řízení a veřejnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí a uplatnit
námitky a připomínky k nim v souladu s požadavky správního řádu a stavebního zákona.
V mezích požadavků právních předpisů zajistil podklady pro územní rozhodnutí, aby vydané rozhodnutí
bylo v souladu s veřejným zájmem, tedy veřejnými zájmy vyjadřovanými a garantovanými ve zvláštních
zákonech a též prostřednictvím dotčených orgánů, do jejichž působnosti ochrana veřejných zájmů patří.
K provedení důkazů užil všech důkazních prostředků, které byly vhodné ke zjištění stavu věci, a které
nebyly získány a provedeny v rozporu s právními předpisy. Tato hlediska stavení úřad užil při hodnocení
důkazů. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby
s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Dále
stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak
vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů, a zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby
s ostatními stavbami v území. Stavební úřad se tedy, v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zabýval
i vlivem stavby na zátěž území. Konstatoval, že funkční využití území i prostorová regulace byly
stanoveny (navrženy, projednány, schváleny) v rámci pořizování územního plánu a tato projednaná
a předpokládaná zátěž – únosné zatížení území – nebyla překročena. Na základě zjištění, že záměr je
v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Upozornění:
Ověřenou grafickou přílohu (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000
a koordinační situace v měřítku 1:250, výkresy pohledů) obdrží v souladu s ustanovením § 92 odst. 4
stavebního zákona žadatel po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, pokud bylo v době platnosti požádáno o stavební povolení.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo
jeho zákonného zástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
Investor je povinen plnit ustanovení zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v době výstavby a provozu.
Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Umisťovaná stavba obsahuje části, které podléhají samostatnému projednání ve stavebním řízení
se speciálním stavebním úřadem.
Stavební povolení speciálního stavebního úřadu je možno vydat až po vydání předchozího souhlasu podle
§ 15 stavebního zákona. O tento souhlas stavebník požádá u stavebního úřadu, který vydal rozhodnutí
o umístění stavby.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu
Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Kryštof
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl
zaplacen.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 8 a MČ Praha Troja.
Vyvěšeno dne: …………………………………. Sejmuto dne: ………………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Doručí se:
Účastníci řízení – doručuje se veřejnou vyhláškou na:
o úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů)
o úřední desku MČ Praha – Troja, Trojská 230/96, Praha-Troja, 171 00 Praha 71 (ke
zveřejnění po dobu 15 dnů)
Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou:
1. URBIA, s.r.o., IDDS: 6n3s4ke
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 ÚMČ Praha 8, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, 180 00 Praha 8
4. Městská část Praha-Troja, IDDS: 9qsbzvx
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Doporučeně do vlastních rukou:
5. Hlavní město Praha zastoupené MHMP odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
6. ÚMČ Praha 8, odbor správy majetku, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň
7. Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
8. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
9. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
10. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
11. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
12. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq
13. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
14. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
15. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
16. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
17. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
18. Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6
Doporučeně:
19. Magistrát hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h
- MHMP odbor pozemních komunikací a drah
- MHMP odbor ochrany prostředí
- MHMP odbor památkové péče
- MHMP odbor územního rozvoje
- MHMP odbor bezpečnosti
20. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8
21. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 48 Praha 8
22. ÚMČ Praha 8, odbor územ. rozvoje a výstavby, vodopr. úřad, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8
23. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
24. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i
25. Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4
26. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IDDS: rkiai5y
Obyčejně:
27. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu
28. Prague Construction a.s., IDDS: z5hfr7z
Co: spis, evidence, PM
Za správnost vyhotovení odpovídá Ing. Vendula Peterková.
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