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ROZHODNUTÍ  

  

  

Výroková část: 

Městská část Praha 13, Úřad městské části, odbor stavební (dále stavební úřad), se sídlem 
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 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, v územním řízení posoudila žádost o 
změnu Rozhodnutí o umístění stavby, o využití území, o výjimkách z obecných technických 
požadavků, vydaného zdejším stavebním úřadem dne 24.10.2007 pod č.j. OUR 4585/06/Bar, 
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právní moc 24.11.2007, kterou dne 2.12.2008 podaly společnosti Office Center 
LAMBDA,a.s., se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 00 Praha 1, IČ 27915298; Office 
Center Stodůlky ÉTA, a.s. se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 00 Praha 1, IČ 
27913228 a N.J.B. REAL, a.s. se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 00 Praha 1, IČ 
27072401; zastoupené na základě plných mocí Olgou Břečkovou, inženýrské služby, Újezd 
415/15, 150 00 Praha 5, IČ 15280519 ( dále jen "žadatelé"). Po posouzení změny záměru 
podle § 90 stavebního zákona  vydává stavební úřad  podle § 92 a § 94 stavebního zákona a 
§ 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, 

rozhodnutí o  změně  

výše uvedeného rozhodnutí pro stavbu 

nazvanou 

„Západní M ěsto-Západní část při komunikaci Jeremiášova, Východní část při 
komunikaci Jeremiášova, Praha 13“ 

Změna územního rozhodnutí č.j. OUR 4585/06/Bar ze dne 24.10.2007 se týká výroku I  
v části  původně označené jako „Francouzská čtvrť“ a spočívá ve změně: 

·    půdorysných a výškových rozměrů původně bytového domu – Francouzská čtvrť, tj. ve změně na dvě budovy 

označené C1 a C2, umístěné na pozemcích č. parc. 160/157, 160/158, 160/168, 160/171, 160/173, 160/177, 160/182, 

162/245, 162/246, 162/251, 162/254, 2187/6, k.ú. Stodůlky, a ve změně funkčního využití na administrativu, 

·    polohy vjezdů do domů C1, C2 na pozemcích č. parc. 162/195, 162/245, k.ú. Stodůlky, 

·    umístění chodníků přilehlých k domům C1, C2 na pozemcích č. parc. 160/182, 162/195, 162/245, k.ú. Stodůlky, 

·    polohy stanoviště nádob na odpad na pozemku č. parc. 162/195, k.ú. Stodůlky, 

·    spočívající ve zrušení distribuční trafostanice-DTS „C“ původně na pozemku č. parc. 162/195, k.ú. Stodůlky, 

·    počtu a polohy elektropřípojek domů C1, C2 na pozemcích č. parc. 160/125, 160/182, 162/198, 162/251, k.ú. 

Stodůlky, 

·    počtu a polohy přípojek splaškové kanalizace domů C1, C2 na pozemcích č. parc. 160/21, 160/125, 160/182, 

162/195, 162/238, 162/244, 162/245 k.ú. Stodůlky, 

·    polohy areálové dešťové kanalizace a objemu retenčního tělesa na pozemcích č. parc., 160/96, 160/100, 160/157, 

160/159, 160/168, 160/169, 160/171, 160/172, 160/173, 160/178, 162/199, 162/251, k.ú. Stodůlky, 

·    polohy 2 ks vodovodních přípojek domů C1, C2 na pozemcích č. parc. 162/195, 162/238, 162/245, 162/246, k.ú. 

Stodůlky, 

·    počtu a polohy přípojek plynu domů C1, C2 na pozemcích č. parc. 162/195, 162/238, 162/245, 162/246, k.ú. 

Stodůlky, 

·    počtu a polohy přípojek slaboproudých vedení domů C1, C2 na pozemcích č. parc. 162/195, 162/245, 162/246, k.ú. 

Stodůlky, 

·    areálového osvětlení na pozemcích č. parc. 160/96, 160/98, 160/159, 160/169, 160/171, 160/172, 160/173, 160/174, 

160/178, 162/199, 162/251, 162/252, 162/253, k.ú. Stodůlky, 

·    nezastavěných ploch u objektu City administrativa C1, C2 a mezi objekty City administrativa B1, B2 a C1, C2, včetně 

změny počtu mělkých bazénků na 2 ks na pozemcích č. parc. 160/96, 160/98, 160/157, 160/158, 160/159, 160/160, 
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160/161, 160/162, 160/168, 160/169, 160/170, 160/171, 160/172, 160/173, 160/174, 160/177, 160/178, 160/179, 

160/182, 162/195, 162/199, 162/208, 162/245, 162/246, 162/251, 162/252, 162/253, 162/254, 162/255, 163/2, 163/7, 

163/15, 163/16, 163/17, 163/18, 2187/6, k.ú. Stodůlky. 

  

Pro umístění stavby a projektovou přípravu se stanovují tyto podmínky: 

a) Podmínka č. 3 se nahrazuje zněním:  

City administrativa - část C 

bude sestávat z administrativních domů C1 a C2 umístěných ve střední části řešeného území 
jižně od komunikace V71 a východně od komunikace K4. Hlavní hmoty domů budou ve tvaru 
dvou pod sebe řazených písmen E s orientací podélné osy ve směru S-J.  

Budovy C1, C2 budou samostatné, budou k sobě přiléhat podzemními podlažími a třemi 
nadzemními podlažími. V místě styku budov C1 a C2 bude v úrovni terénu objekty průchod 
ve směru V-Z. Každá budova bude mít vlastní vstup se vstupní halou. Domy budou s 
plochými střechami. Vjezd do garáží, pro oba objekty společný, bude domem C2 v úrovni 
1. PP, ze západu z komunikace K4. 

Budova C1 

Bude svou kratší stranou orientována k náměstí. Na západě bude přiléhat ke komunikaci K4, 
na východě bude sousedit s parkem. Bude mít 3 PP a 6 NP. 6. NP, ustupující, bude technické. 
Objekt bude vepsán do obdélníku o rozměrech max. 93,3 x max. 37,9 m. Dům bude od 
úrovně 1.PP výše ve tvaru písmene E. Šířka podélného křídla bude max. 21,7 m, šířka tří 
příčných vystupujících křídel bude max. 18,4 m. Dále pak, na jižní straně budovy C1, při 
jejím východním průčelí, bude přisazena (v úrovni 1.PP a 2.PP) hmota komerčních ploch o 
rozměrech max. 10,7 m x max. 17,8 m, která svou jižní stranou bude přiléhat k náměstí.  

2.PP bude sledovat obrys podélného křídla a jižního příčného křídla budovy, 3.PP bude 
sledovat obrys podélného křídla budovy. Východní hrana podzemních podlaží bude 
předsazena před průmět podélného křídla 1.NP o max. 3,7 m. V podzemních podlažích bude 
hromadná garáž, technické zázemí a v úrovni 1.PP a 2.PP (přes 2 podlaží) komerční plochy. 
Hlavní vstup do domu bude ze západní strany. 1.NP se nachází na úrovni 375,65 m n.m.Bpv 
(= ±0,00). Jižní fasáda domu C1 bude v úrovni 2.PP vzdálena od severní fasády „nákladního“ 
výtahu metra 20,45 m, západní fasáda domu C1 bude v úrovni 2. PP vzdálena od západní 
fasády tohoto výtahu 27,73 m.  Jižní fasáda domu C1 sleduje hranici pozemků č. parc. 
160/100 a 160/173, k.ú. Stodůlky. Úroveň horní hrany atiky posledního podlaží bude na kótě 
max. 402,70 m n.m. Bpv.  

  

Objekt C2 

Bude navazovat směrem severním na objekt C1, a to tak, že podélná osa objektu C2 bude 
navazovat na podélnou osu objektu C1. Na západě bude přiléhat ke komunikaci K4, na 
východě bude sousedit s parkem. Bude mít 3 PP a 5 NP. 5. NP, ustupující, bude technické. 
Objekt bude vepsán do obdélníku o rozměrech max. 93,3 x max. 37,9 m. Dům bude od 1. NP 
výše ve tvaru písmene E. Šířka podélného křídla bude max.21,7 m, šířka tří příčných 
vystupujících křídel bude max. 18,4 m. 
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1.PP bude sledovat obrys 1.NP, v místě mezi prvním (jižním) a druhým příčným křídlem 
bude východní hrana 1.PP předsazena před průmět 1.NP o max. 15,6 m, 2.PP a 3.PP bude 
sledovat podélné křídlo objektu, východní hrana podzemních podlaží bude předsazena před 
průmět podélného křídla 1.NP o max. 2,9 m. 

  

  

V podzemních podlažích bude hromadná garáž a technické zázemí. Hlavní vstup do domu 
bude ze západní strany. 1.NP se nachází na úrovni 379,62 m n.m Bpv. (= ±0,00). Severní 
fasáda domu C2 bude v úrovni 1.PP vzdálena od severní fasády „nákladního“ výtahu metra 
199,72 m, západní fasáda domu C2 bude v úrovni 1.PP vzdálena od západní fasády tohoto 
výtahu 27,73 m. Severní fasáda domu C2 bude od hranice pozemkových parcel č. 162/194 a 
162/245, k.ú. Stodůlky min. 10,4 m. Úroveň horní hrany atiky posledního podlaží bude na 
kótě max. 402,70 m n.m Bpv.  

b) Podmínka č.5 se nahrazuje zněním 

Fasády objektů Britské čtvrti budou odrážet charakter moderních rezidenčních objektů, fasády 
budou členité, tvořené arkýři, balkony, lodžiemi, terasami a ustoupenými podlažími. 
Materiálově budou fasády tvořené omítkami a obkladovými materiály v tónech teplých a 
neutrálních barev v kombinaci s tóny studených barev. Fasády a barevnost objektů čtvrti 
City bytové budou svým charakterem odrážet architekturu moderních bytových domů. 
Fasády budou tvořeny balkóny, lodžiemi, arkýři a ustoupenými podlažími. Materiálové 
řešení fasád bude kombinovat omítky a obkladové materiály.  Fasády objektů City 
administrativa,  objekty A, B a C, budou mít charakter moderních administrativních 
budov. Fasády budou tvořeny kombinací rovných ploch a členitých částí „obrazovek“ 
v kombinaci s arkýři, balkony a ustoupenými podlažími. Konstrukce fasád bude tvořena 
zavěšeným fasádním systémem v kombinaci s obkladovými systémy a plochami omítek. Na 
objektech B1 a A (sekce A2) směrem do náměstí budou úchyty pro montáž lanové konstrukce 
stěny vizuálně uzavírající náměstí směrem k Jeremiášově ulici. Technologická zařízení budov 
a výstupy na střechy mohou přesahovat horní hrany atik max. o 3 m. 

  

c) Podmínka č.7.3.se nahrazuje zněním 

Doprava v klidu 

- Pro Britskou čtvrť bude umístěno v území max. 325 stání, z toho min. 287 v garážích bytových domů A, B a C Britské 

čtvrti, ostatní na terénu v parkovacích zálivech podél nových komunikací. 

  

- Pro City bytová bude umístěno v území max. 466 stání, z toho min. 333 v garážích bytových domů A a B City bytová, 

ostatní na terénu v parkovacích zálivech podél nových komunikací a na parkovišti jižně od objektu A City bytová. 

  

- Pro objekty City administrativa C1 a C2 bude umístěno v území max. 308 stání, z toho 
min. 257 v hromadných garážích objektů, ostatní na terénu v parkovacích zálivech 
podél nových komunikací. 
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- Pro objekty City administrativa A1, A2 a B1, B2, B3 bude umístěno v území max. 1488 
stání, z toho cca 1415 v hromadných garážích jednotlivých objektů, ostatní na terénu 
v parkovacích zálivech podél nových komunikací. 

- Parkoviště P+R o kapacitě min.70 stání bude umístěno dle podm. č. 4.5. 

- Parkovací zálivy budou řešeny tak, že parkovací stání budou doplněna zelenými plochami vybíhajícími z pásů zeleně. 

  

d) podmínka č.8.2.se nahrazuje zněním: 

Inženýrské sítě nové: 

-    veřejná komunikační síť: 

    V objektu A Britská čtvrť, sekci A5, bude umístěn traťový rozvaděč napojený na ATU 
Stodůlky metalickým resp. optickým kabelem. Kabely budou vedeny stávajícími kabelovody 
a od komory 3793  metalický kabel resp. od komory 3793/1 optický kabel (2 trubky HDPE) 
budou vedeny v úložné trase ulicemi K Brance, Flöglova a Vlachova, protlakem pod ulicí 
Jeremiášovou a v jižním chodníku komunikace V71 do traťového rozvaděče v sekci A5. 
Z traťového rozvaděče budou vedeny úložné kabelové telefonní rozvody ke všem novým 
objektům a definitivní připojení firmy Pavel Švestka, s.r.o. 

  

-    kabelovody: 

Mezi budovami  City administrativa budou umístěny kabelovody pro vzájemné areálové 
propojení budov. Jeden kabelovod, propojující objekty B2 a B3, bude umístěn pod 
komunikací K1, další pod náměstím propojí objekty  B1 a A2,  a další propojí objekt B1 s 
„invalidním“ výtahem metra. 

-    plynovod: 

Nový STL plynovod PE 225 bude napojen na stávající plynovod DN 300 v ulici Hábova, 
protlakem veden pod ulicí Jeremiášovou až k City administrativa a dále v nových 
komunikacích s odbočkami ke kotelnám v jednotlivých čtvrtích nebo objektech (City 
administrativa), s předpokládaným připojením navazujícího území. Páteřní větev bude z PE 
225, dl. cca 327 m, další rozvody z PE 160, délka cca 1027 m. 

Objekty Britské čtvrti budou připojeny jednou STL přípojkou ze STL řadu umístěného 
v chodníku při komunikaci V71. Každý z objektů A a B čtvrti City bytová bude připojen 
jednou STL přípojkou (celkem dvě přípojky) z STL řadu umístěného v chodníku při 
komunikaci K3 (část K3 ve směru S-J). 

Objekty C1 a C2 City administrativa budou připojeny celkem dvěma STL přípojkami 
dn 40 ze STL řadu umístěného v chodníku při komunikaci K4. 

Objekt A čtvrti City administrativa bude připojen dvěma STL přípojkami ze STL řadu 
umístěného v chodníku při komunikaci K2, objekty B1, B2 a B3 budou připojeny celkem 
třemi STL přípojkami ze STL řadu umístěného v chodníku při komunikaci K1 

-    elektro - silnoproud: 

·    Rozpínací stanice RS1 bude umístěna při severním chodníku komunikace K3a u Britské čtvrti, bude provedena v 

 samostatném kioskovém provedení. 
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·    Rozpínací stanice RS2 bude umístěna v objektu B1 City administrativa. 

·    Distribu ční transforma ční stanice DTS „A, B a D“ (mimo „C“), řešené jako kioskové, budou umíst ěny 

v západní části  řešeného území.  

·    Velkoodběratelské transformační stanice VOTS „E“ a „F“ budou umístěny ve východní části v objektu A (v sekcích A1 

a A2), další VOTS „G“ a „H“ v objektech B1 a B2 (City administrativa). 

V administrativním objektu označeném C1 bude umístěna VOTS „J“ napojená na síť 
VN umístěnou v chodníku při západní fasádě objektu C1, v objektu C2 bude umístěna 
VOTS „I“ napojená na síť VN umístěnou v chodníku při severní fasádě objektu C2. 

·    Dvě napájecí kabelová vedení 22 kV pro připojení území výstavby budou umístěna mezi TR Zličín a TR Jinonice. 

Kabely z R22 v TR Zličín budou vedeny kabelovým tunelem pod dálnicí D5 (Rozvadovská spojka), dále při východní 

hranici pozemku č. parc.317/13 v k.ú. Třebonice, dále v krajnicích polních cest, podél asfaltové komunikace v Chabech 

a podél další cesty až do řešeného území do RS1. RS 2 bude do sítě připojena dvěma kabely zapojením do napájecí 

sítě VN v místě poblíž Oistrachovy ulice. Kabely budou dále pokračovat k Jeremiášově ulici, odtud v trase stávajících  

kabelů 22 kV podél Jeremiášovy ulice směrem k TR Jinonice, kde budou naspojkovány na stávající kabely. V celé trase 

kabelového vedení mezi TR Zličín a  RS1 a RS2 budou přiloženy trubky HDPE pro zatažení optokabelů do rozpínacích 

stanic. Připojení RS1 a RS2 do systému DŘT se provede  metalickými kabely. 

·    2 trubky HDPE pro budoucí zatažení optokabelů budou položeny k trase kabelů mezi TR Zličín a RS1 a RS2.  

·    RS1 a RS2 budou zasmyčkovány (kabely 22 kV, kabel DŘT, trubky HDPE)  

·    Distribuční síť 22 kV bude vyvedena z RS1, do kabelových smyček budou zapojeny nové distribuční a 

velkoodběratelské stanice. Kabelové smyčky budou propojeny do stávající sítě 22 kV u TS 4452 (Stodůlky) a u TS 4215 

(Chaby).  

·    Kabelová síť NN bude vedena z jednotlivých DTS a VOTS  s propojením vůči síti dalších trafostanic.  

·    Přípojkové skříně SP (nebo rozpojovací jistící skříně) budou umístěny na jednotlivých objektech (vchodech). 

·    Dvě velkoodběratelské stanice pro zařízení staveniště budou umístěny v území výstavby; jedna západně od 

Jeremiášovy ul. při vyústění severního podchodu, druhá při budoucí křižovatce komunikací K3 a K4.  

-    veřejné osvětlení: 

    Veřejným osvětlením budou osvětleny nové vozidlové komunikace, náměstí,  pěší a 
parkové cesty a cyklostezka, a to ze zapínacího místa umístěného vedle nové RS1, 
připojeného z distribuční sítě NN. Zapínací místo bude mít rezervu pro budoucí rozšíření 
veřejného osvětlení.  

·   Komunikace V71 v části směrově rozdělené bude osvětlena středovou soustavou 
s ohraněnými stožáry vždy dvěma svítidly na krátkém dvouramenném výložníku 180°; část 
dočasně dvoupruhová bude osazena jednostranně v místě budoucího středového zeleného 
pásu, tak, aby bylo možné doplnit dvojitý výložník a druhé svítidlo. 

·   Komunikace K1 bude osvětlena jednostrannou soustavou s ohraněnými stožáry.  

·   Komunikace K2, K3, K3a, K4 a K5 budou osvětleny vystřídanou soustavou s ohraněnými 
stožáry, v místech zúžení bude soustava jednostranná. 

·   Parkové a pěší cesty, náměstí  a cyklostezka budou osvětleny ohraněnými parkovými 
stožáry. 

-    areálové osvětlení: 
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Areálové osvětlení parkově upravené plochy, umístěné mezi objekty C1, C2 a B1, B2 
City administrativa, bude napojeno z rozvaděčů společné potřeby objektů C1, C2 a B1, 
B2. 

Parkově upravená plocha u Britské čtvrti bude doplněna o areálové osvětlení, které bude napojeno z rozvaděče 

společné spotřeby umístěného v sekci A5. Areálové osvětlení, osvětlení sportovního hřiště a napájení technologie 

vodního prvku přináležející k objektům čtvrti City bytová bude umístěno v parku jižně od objektů a bude napojeno 

z rozvaděče umístěného v technické místnosti pod dětským hřištěm. Sportovní hřiště bude napojeno z rozvaděče 

umístěného v pilířku vedle hřiště. 

Prostor nám ěstí bude dopln ěn o areálové osv ětlení, které bude napojeno z rozvad ěče umíst ěného v op ěrné 

stěně při objektu C1 City administrativa.  

-    vodovod 

Oblast bude zásobována vodou z vodovodního řadu umístěného východně od komunikace Jeremiášova. Napojení bude 

provedeno na výtlačný řad DN 600 v ulici Hábova. Od tohoto místa bude řad DN 300 veden západním směrem, v úseku 

pod ulicí Jeremiášovou bude veden protlakem. 

Jihovýchodně od budoucího objektu A (City administrativa) bude řad rozbočen. První větev v profilu DN 200 povede od 

rozbočení západním směrem pod  komunikací K2, od místa budoucího křížení komunikací K2 a na ní kolmé komunikace 

dále povede severním směrem pod chodníkem, dále v kolektoru objektu metra, dále pod komunikací K4 a dále ke 

křížení s komunikací V71. 

Druhá větev v profilu DN 300 povede od rozbočení severním směrem pod budoucím parkem, dále pod  komunikací K1, 

dále západním směrem pod komunikací V71. V křižovatce komunikací V71 a K4 se obě větve spojí. Od tohoto místa 

dále povede řad DN 300 západním směrem pod  komunikací V71, kde bude na hranici řešeného území ukončen.  

Řad DN 200 bude v místě budoucího křížení komunikace K4 a K3 rozbočen. Od tohoto místa povede řad DN 200 

západním směrem pod komunikací K3. V místě budoucího křížení komunikací K3 a K3a bude řad rozbočen. První větev 

v profilu DN 200 povede západním směrem v komunikaci K3a, kde bude ukončena. Druhá větev povede jižním směrem 

v profilu DN 200 pod komunikací K3, kde bude v křižovatce komunikací K3 a K5 rozbočena. Řad DN 200 z místa 

odbočení bude vést jižním směrem pod komunikací K3 a zde ukončen. Další řad DN 200 z místa odbočení povede 

západním směrem pod komunikací K5 a bude zde ukončen. V komunikaci K2 budou na řad DN 200 připojeny 2 řady DN 

200 (jihovýchodně a jihozápadně od objektu A – City administrativa), které budou založeny pro budoucí rozvoj v jižní 

části, povedou jižně. V křižovatce komunikací V71 a K4 bude na  řad  DN 300 připojen řad DN 200, který bude založen 

pro budoucí rozvoj severní části území, povede severně. 

Na hlavních řadech budou umístěny nadzemní hydranty pro zajištění požárního zásahu. 

Objekt A Britské čtvrti bude připojen jednou vodovodní přípojkou z vodovodního řadu 
vedeného v komunikaci V71, každý z objektů B a C bude připojen jednou vodovodní 
přípojkou (celkem dvě přípojky) z vodovodního řadu vedeného v komunikaci K3. 

Objekt A čtvrti City bytové bude připojen jednou vodovodní přípojkou z vodovodního řadu 
vedeného v komunikaci K3, objekt B čtvrti City bytové bude připojen jednou vodovodní 
přípojkou z vodovodního řadu vedeného v komunikaci K4. 

Objekty C1 a C2 City administrativa budou připojeny celkem dvěma vodovodními 
přípojkami z vodovodního řadu vedeného v komunikaci K4. 

Objekt A čtvrti City administrativa bude připojen dvěma vodovodními přípojkami z vodovodního řadu v komunikaci K2, 

objekty B1, B2 a B3 (City administrativa) budou napojeny celkem třemi vodovodními přípojkami (pro každý z objektů 

jedna přípojka) z vodovodního řadu v komunikaci K1. Technologická místnost přináležející k vodnímu prvku – „kaskáda“ 
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v parku jižně od objektu B čtvrti City bytová bude připojena jednou vodovodní přípojkou z vodovodního řadu vedeného 

východně v jižním prodloužením komunikace K4.  

-    kanalizace splašková 

Splaškové vody z území budou odváděny do dvou řadů; veškeré řady budou provedeny 
v profilu DN 300. 

Objekty B1, B2 a B3  City administrativa budou odkanalizovány do stávajícího řadu DN 300, 
napojovací bod bude pod komunikací K1, východně od objektu B1. Z tohoto místa budou 
vedeny 2 řady - jižně pod K1 k oblouku a druhý řad severně ke křižovatce komunikací K1 a 
V71. 

Ostatní objekty budou odkanalizovány do stávajícího řadu DN 300, napojovací bod bude 
v ulici Hábova. Z tohoto místa bude řad DN 300 veden západním směrem, v úseku pod 
Jeremiášovou ulicí bude veden protlakem. Dále bude řad veden západně pod komunikací K2 
a pokračovat bude v trase budoucího prodloužení komunikací K2 a K3. V místě křížení 
komunikací K3 a K5 bude řad rozbočen, západní větev DN 300 povede po  komunikací K5, 
kde bude ukončena. Severní větev povede pod  K3 mezi objekty čtvrti City bytová. V místě 
křížení komunikací K3 a K3a bude řad rozbočen, západní větev povede pod komunikací K3a, 
kde bude ukončena. Východní větev povede pod komunikací K3 mezi objekty čtvrtí City 
bytová a Britská. V místě křížení komunikací K3 a K4 bude řad rozbočen, jižní větev povede 
v komunikaci K4, na jejímž jižním konci bude ukončena. Severní větev povede pod K4 mezi 
objekty Britské čtvrti a objekty City administrativa-část C. V místě křížení komunikací K4 a 
V71 bude řad rozbočen, severní větev bude ukončena na rozhraní křižovatky mezi valy. 
Západní větev povede v komunikaci V71, na jejímž konci bude ukončena. V komunikaci K2 
budou na budoucí řad DN 300 připojeny 2 řady DN 300 (jihovýchodně a jihozápadně od 
objektu A – City administrativa), které budou založeny pro budoucí rozvoj jižně položeného 
území, povedou jižním směrem. V křížení komunikací V71 a K4 bude na budoucí řad DN 300 
připojen  řad DN 300, který bude založen pro budoucí rozvoj severně položeného území, 
povede severním směrem. Splaškové odpadní vody z objektu A Britské čtvrti budou 
odvedeny šesti přípojkami do splaškových kanalizačních řadů v komunikacích V71 a K4, 
každý z objektů B a C Britské čtvrti bude odveden dvěma přípojkami do splaškových 
kanalizačních řadů v komunikací K3 a K3a. Objekt A čtvrti City bytová bude připojen čtyřmi 
přípojkami do splaškových kanalizačních řadů v komunikacích K3a, K3 a K5. Objekt B čtvrti 
City bytová bude připojen čtyřmi přípojkami do splaškových kanalizačních řadů 
v komunikacích K4 a K3. 

Objekty C1 a C2 City administrativa budou připojeny čtyřmi přípojkami do 
splaškového kanalizačního řadu v komunikaci K4. 

Objekt A čtvrti City administrativa bude připojen třemi přípojkami splaškové kanalizace do 
řadu splaškové kanalizace v komunikaci K2, objekty B1, B2 a B3 budou připojeny celkem 
šesti přípojkami (pro každý z objektů dvě přípojky) splaškové kanalizace do řadu splaškové 
kanalizace v komunikaci K1. Strojovna jezírka umístěného východně od objektu B3 City 
administrativa bude napojena přípojkou vedenou směrem západním do řadu splaškové 
kanalizace v komunikaci K1. 

-    kanalizace dešťová  

Dešťové vody z území budou  odváděny do dvou řadů dešťové kanalizace. 
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Ze severovýchodní části území budou dešťové vody odvedeny do stávajícího řadu dešťové 
kanalizace DN 300, napojovací bod (první) bude mezi objektem B1 čtvrti City administrativa 
a ulicí Jeremiášova.  

Řad odvádějící dešťové vody zejména ze severní části náměstí bude veden z  prvního 
napojovacího bodu v profilu DN 300 jihozápadním směrem pod komunikaci K1, dále 
západním směrem pod komunikací K1, dále pod severním okrajem náměstí před jižní průčelí 
objektu C1 City administrativa, kde bude ukončen. 

Řad odvádějící dešťové vody  zejména z komunikace V71 bude veden v profilu DN 300 
z prvního napojovacího bodu severním směrem, kde bude zaústěn do podzemní retenční 
nádrže o rozměrech cca 23,5 x 12 m, světlá výška cca 2,1 m, horní hrana konstrukce na kótě 
cca 367,300 m n.m Bpv., která bude umístěna na pozemku č.parc. 160/6 k.ú. Stodůlky 
v parkově upravené ploše severovýchodně od pěší komunikace navazující na podchod ve 
vzdálenosti cca 7 m. 

Z této retenční nádrže bude veden řad DN 400 západním směrem pod komunikaci K1, kde 
bude rozdělen, jižní větev DN 300 bude vedena pod komunikací K1, kde bude pod obloukem 
ukončena. Severní větev DN 300 povede pod komunikací K1 pod plánované křížení 
komunikací V71 a K1. 

Z betonové retenční nádrže dále bude veden řad DN 300 severovýchodním směrem pod 
budoucí komunikaci V71. Z tohoto místa bude dále veden západně pod komunikací V71, 
ukončen bude severozápadně od objektu A Britské čtvrti. 

Ostatní plocha bude odkanalizována do stávajícího řadu DN 300 v ulici Hábova, napojovací 
bod (druhý) bude severozápadně od objektu Pražské plynárenské a.s. v ulici Hábova. Z tohoto 
místa bude řad DN 300 veden západním směrem, v úseku pod ulicí Jeremiášova bude veden 
protlakem. V místě budoucího křížení komunikace K2 s na ní kolmou komunikací 
(jihovýchodně od objektu A City administrativa) bude řad rozbočen. 

Severní větev DN 300 bude vedena při východním průčelí objektu A čtvrti City 
administrativa, od jihovýchodního rohu náměstí povede dále západně, kde bude pod 
prostorem vstupu do sekce A2 objektu City administrativa ukončena.  

Západní větev bude vedena jako trubní retence DN 2000 v délce cca 152 m pod komunikací 
K2, v místě jihozápadně od sekce A1 objektu čtvrti City administrativa bude vedena dále 
západně jako řad DN 500. V místě budoucího křížení komunikací K2 a na ní kolmé 
komunikace bude řad rozbočen. 

Severní větev DN 300 bude vedena při západním průčelí objektu A čtvrti City administrativa, 
od jihozápadního rohu náměstí povede dále východně, kde bude jižně od stávajícího vestibulu 
metra ukončena. 

Západní větev DN 500 bude dále vedena v trase budoucího prodloužení komunikací K2 a K3. 
V místě křížení komunikace K3 a K5 bude řad rozbočen, západní větev DN 300 povede pod 
komunikací K5, kde bude ukončena. Severní větev povede pod komunikací K3 mezi objekty 
čtvrti City bytová. 

V místě křížení komunikací K3 a K3a bude řad rozbočen, západní větev povede pod 
komunikací K3a, kde bude ukončena. Východní větev povede pod budoucí komunikací K3 
mezi objekty čtvrtí City bytová a Britská. 
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V místě budoucího křížení komunikací K3 a K4 bude řad rozbočen, jižní větev povede 
v komunikaci K4, na jejímž jižním konci bude ukončena. Severní větev povede pod 
komunikací K4 mezi objekty Britské a City administrativa – část C. V místě budoucího 
křížení komunikací K4 a V71 bude řad rozbočen, severní větev bude ukončena na rozhraní 
křižovatky mezi valy. Západní větev povede v komunikaci V71, na jejímž konci bude 
ukončena. 

V  komunikaci K2 budou na řadu dvě odbočení jižním směrem (v místech jihovýchodně a jihozápadně od objektu A – 

City administrativa), která budou založena pro budoucí rozvoj v jižní části území. 

V  křížení komunikací V71 a K4 bude na budoucí řad připojen  řad DN 300, který bude založen pro budoucí rozvoj území 

v severní části, povede severně. 

Dešťové vody ze střech objektu A Britské čtvrti budou svedeny do trubní retence  DN 600, 
délky cca 140 m, uložené podél severní fasády objektu, ze které budou napojeny přípojkou do 
dešťové kanalizace v komunikaci V71. Dešťové vody z vnitrobloku a ze střech objektů A, B a 
C Britské čtvrti budou svedeny do retenčního jezírka umístěného jižně od sekce A2, a do tří 
vsakovacích a retenčních těles umístěných jižně od objektu B a jižně a západně od objektu C 
Britské čtvrti, odkud budou dále napojeny dvěma přípojkami do dešťové kanalizace 
v komunikaci K3 a K3a. Celková délka retenčních těles bude cca 119 m. Dešťová kanalizace 
objektu A čtvrti City bytová bude svedena přípojkami do trubní retence 2 x DN 1000, délky 
cca 42 m, umístěné jižně od objektu A. Těleso trubní retence bude napojeno přípojkou na řad 
dešťové kanalizace umístěné v komunikaci K5. Dešťová kanalizace objektu B čtvrti City 
bytová bude svedena přípojkami do trubní retence DN 1600, délky cca 32 m, umístěné jižně 
od objektu B. Těleso trubní retence bude napojeno přípojkou na řad dešťové kanalizace 
umístěné v komunikaci K3. 

Dešťová kanalizace objektů C1 a C2 City administrativa bude svedena přípojkami do 
retenčního tělesa umístěného východně od objektů C1 a C2 City administrativa. Těleso 
trubní retence bude napojeno přípojkou na řad dešťové kanalizace umístěné při 
severním okraji náměstí. 

Objekt A čtvrti City administrativa bude připojen třemi přípojkami dešťové kanalizace do dešťové trubní retence 

v komunikaci K2, objekt B1 bude připojen 2 přípojkami dešťové kanalizace do řadu dešťové kanalizace v komunikaci K1 

a do řadu při severním okraji náměstí, objekt B2 bude připojen 2 přípojkami dešťové kanalizace do řadu dešťové 

kanalizace v komunikaci K1, objekt B3 bude připojen dvěma přípojkami dešťové kanalizace do řadů dešťové kanalizace 

umísťovaných směrem východním a jižním od objektu B3. 

Technologická místnost přináležející k vodnímu prvku – „kaskáda“ v parku jižně od objektu B čtvrti City bytová a 

zmíněný vodní prvek budou připojeny přípojkou dešťové kanalizace, vedenou jihovýchodním směrem v prostoru parku, 

do řadu dešťové kanalizace vedeného západně od objektu A City administrativa. Odvodnění střechy objektu hlavního 

větrání metra, umístěného východně od objektu A čtvrti City administrativa, bude svedeno přípojkou do řadu dešťové 

kanalizace umístěného při východní fasádě objektu A City administrativa. 

e) Podmínka č. 9 se nahrazuje zněním: 

Vytápění a ohřev TUV  

Britské čtvrti bude centrální plynovou kotelnou umístěnou v podzemním podlaží sekce A3. 
Propojení budovy A a B a C bude rozvody vedenými parkově upravenou plochou. 
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Vytápění a ohřev teplé vody čtvrti City bytová bude centrální plynovou kotelnou umístěnou 
v podzemním podlaží objektu A. Propojení budovy A a B bude rozvodem vedeným pod 
komunikací.  

Vytápění čtvrti City administrativa bude pěti plynovými kotelnami – v objektu A sekce A1 i 
A2, v objektu B1, v objektu B2 a v objektu B3 - umístěnými v technickém podlaží.  

Vytápění objektů C1 a C2 City administrativa bude dvěma plynovými kotelnami – v 
objektu C1, C2 - umístěnými v technickém podlaží.  

Ohřev TUV objektů City administrativa A, B1, B2, B3, C1 a C2 bude el. bojlery.  

  

Odkouření všech kotlů bude vyvedeno nad střechy domů. 

  

f) Podmínka č.12. se nahrazuje zněním: 

Nezastavěné plochy: 

V rámci jednotlivých čtvrtí, s výjimkou p ředzahrádek p řízemních byt ů, 
budou parkov ě upraveny s použitím zatravn ěných ploch, vzrostlé zelen ě, 

vodních prvk ů s využitím deš ťových vod ze st řech (Britská čtvr ť) a 
studní, s popínavou i mobilní zelení; jejich sou částí budou d ětská a 
sportovní h řišt ě. Systém zpevn ěných cest vedoucích k jednotlivým 
domům, k propojení celého území navzájem a s Jeremiášov ou ulicí 

(propojení City administrativa s komunikací Jeremiá šovou a 2 p ěší cesty 
z prostoru nám ěstí), provedených s bezbariérovými úpravami, bude 

veden s respektováním tras p říjezdu požárních vozidel. Mezi bytovými 
zahradami a u d ětských h řišť budou ploty a mezi zahradami a parky bude 

oplocení p řevážně vzrostlými ke ři. Hlavní i vedlejší komunikace budou 
lemovány čtyřřadými alejemi strom ů, prostor nám ěstí dv ěma 

jedno řadými alejemi ve zpevn ěných plochách. Mezi komunikací 
Jeremiášovou a City administrativa bude ochranná (i zolační) nízká a 

střední zeleň se solitérními stromy umíst ěnými s respektováním 
inženýrských sítí. Dominantním prvkem bude jezírko se stálou vodní 

hladinou, s osázením b řehů vodními rostlinami. Jihozápadn ě od jezírka 
bude umíst ěna podzemní strojovna o velikosti cca 4,5 x 7,5 m a  výšky 
cca 3,3 m.  Zbytek plochy bude zatravn ěn. V parkov ě upravené ploše 

mezi objekty C1, C2 a B1, B2 City administrativa bu dou umíst ěny vodní 
prvky - „ řeka“ o ší řce koryta cca 1,2 m a dva m ělké bazénky o rozm ěrech 

max. 2,3 x 13,3 m. 

V parkov ě upravené ploše jižn ě v prodloužení sekce B2 objektu B City 
bytová bude umíst ěn vodní prvek – vodní kaskáda s technologickým 

zařízením, které bude umíst ěno v prostoru pod d ětským h řišt ěm 
východn ě od vodní kaskády. Kaskáda bude vepsána do obdélník u 

o rozm ěrech cca 19 x 29 m. 

g) Podmínka č.13. se nahrazuje zn ěním: 
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Dokumentace sadových úprav, která bude zpracována v  souladu s ČSN 
839011 Technologie vegeta čních úprav v krajin ě - Práce s p ůdou, ČSN 

839021 Technologie vegeta čních úprav v krajin ě – Rostliny a jejich 
výsadba, ČSN 839031 Technologie vegeta čních úprav v krajin ě -  

Trávníky a jejich zakládání, ČSN 839041 Technologie vegeta čních úprav 
v krajin ě – Technicko-biologické zp ůsoby stabilizace terénu, ČSN 839051 
Technologie vegeta čních úprav v krajin ě – Rozvojová a udržovací pé če, 
bude p ředložena ke schválení p říslušnému orgánu ochrany p řírody p řed 
podáním žádosti o stavební povolení. K žádosti o st avební povolení bude 

doložen souhlas orgánu ochrany p řírody s osazovacím plánem zelen ě.  

h) Nově se stanovují podmínky: 

  

21.  Projektová dokumentace pro povolení stavby bude zpr acována tak, aby:  

-    v návaznosti na vypracovanou akustickou studii Grei f akustika, s.r.o. ze dne 16.5.2008 řešila ú činná 

protihluková opat ření u všech zdroj ů hluku s provozem administrativních objekt ů C1, C2 City administrativa 

souvisejících, p ři respektování hygienických limit ů hluku ve venkovním chrán ěném prostoru staveb a 

v chrán ěném venkovním prostoru dle § 11, odst. 4 na řízení vlády č. 148/2006 Sb., na pracovištích dle § 2 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v chrán ěném vnit řním prostoru staveb dle § 10, odst. 3 na řízení vlády č. 148/2006 

Sb.. Při provád ění stavebních prací nesmí hluk p řekro čit v chrán ěném venkovním prostoru staveb a 

v chrán ěném venkovním prostoru hygienické limity stanovené § 11, odst. 7 na řízení vlády č. 148/2006 Sb., 

-    řešila ú činnost v ětrání a klimatizace zajiš ťující spln ění hygienických požadavk ů stanovených §§ 40, 41 a 42 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve spojení s p řílohou č. 1 a č. 2 k tomuto na řízení vlády. Pokud budou podzemní 

parkovací podlaží pracovišt ěm, je nezbytné v tomto prostoru respektovat p řípustné expozi ční limity (PEL) a 

nejvyšší p řípustné koncentrace (NPK-P) oxidu uhelnatého bilanc ované v ovzduší pracoviš ť dle § 9 na řízení 

vlády č. 361/2007 Sb. ve spojení s p řílohou č. 2 k tomuto na řízení vlády. Pro intervaly „provozních špi ček“ 

koncentrace oxidu uhelnatého v pracovním ovzduší, j ehož zdrojem není technologický proces nep řekro čí 30% 

jejich PEL,  

-    konstrukcí a uspo řádáním pracoviš ť bylo zajišt ěno denní osv ětlení pracoviš ť a omezení tepelné zát ěže 

slune čním zářením podle požadavk ů § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

-    gastronomický provoz byl navržen dle na řízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygien ě 

potravin; v každém podlaží budou řešeny úklidové komory a další pomocné provozy.  

  

22. Součástí projektové dokumentace pro povolení stavby bud e: 

-    provozn ě technický popis navržených velkoodb ěratelských transforma čních stanic 22/0,4 kV pro objekty C1, 

C2 City administrativa ,  

-    zákres sít ě elektronických komunikací (SEK) do situace stavby okótované od pevných bod ů a zároveň 

okótované navržené stavby od stejných pevných bod ů, včetně nových inženýrských sítí, oplocení, vjezd ů na 

staveništ ě trvalých i provizorních, je řábových  drah, za řízení staveništ ě, apod.  

  

V ostatních podmínkách zůstává text společného rozhodnutí o umístění stavby, o využití 
území, o výjimkách z obecných technických požadavků pro předmětnou stavbu, vydaného 
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městskou částí Praha 13, Úřadem městské části, odborem stavebním dne 24.10.2007 pod zn. 
OUR 4585/06/Bar, beze změny. 

  

Změna umístění stavby je zakreslena v ověřené dokumentaci (1 ks koordinační situace na 
podkladu katastrální mapy v měř. 1:500 a 1 ks situace katastrální se záborem v měř. 1:1000), 
kterou se doplňuje grafická část původního společného rozhodnutí a kterou po nabytí právní 
moci ověřenou obdrží žadatel. 

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 zák. 500/2004 Sb., správní řád, jsou žadatelé, tj 
společnosti Office Center LAMBDA,a.s., se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 00 Praha 1, 
IČ 27915298, Office Center Stodůlky ÉTA, a.s. se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 00 
Praha 1, IČ 27913228 a N.J.B. REAL, a.s. se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 00 
Praha 1, IČ 27072401. 

  

rozhodnutí o námitkách ú častník ů řízení 

Společná námitka účastníků řízení Motolského ordoviku, o.s., Ordovická 3, Praha 5, o.s. Bellušova ulice, Bellušova 

1815/24, Praha 5 a Spolku OSJZM, Ordovická 3, Praha 5, týkající se požadavku na přerušení řízení do doby doplnění 

podkladů zejména o dopady změny územního rozhodnutí z bytových na nebytové prostory v oblasti dopravy v širším 

kontextu, se zamítá. 

Společná námitka účastníků řízení Motolského ordoviku, o.s., Ordovická 3, Praha 5, o.s. Bellušova ulice, Bellušova 

1815/24, Praha 5 a Spolku OSJZM, Ordovická 3, Praha 5, týkající se neřešení dopadů na výstavbu školských zařízení, 

se zamítá. 

Společná námitka účastníků řízení Motolského ordoviku, o.s., Ordovická 3, Praha 5, o.s. Bellušova ulice, Bellušova 

1815/24, Praha 5 a Spolku OSJZM, Ordovická 3, Praha 5, že návrh na změnu umístění stavby není v souladu s územně 

plánovací dokumentací, zejména jsou překročeny závazné (směrné) koeficienty, se zamítá. 

Společná námitka účastníků řízení Motolského ordoviku, o.s., Ordovická 3, Praha 5, o.s. Bellušova ulice, Bellušova 

1815/24, Praha 5 a Spolku OSJZM, Ordovická 3, Praha 5, týkající se chybějících výpočtů závazných (směrných) 

koeficientů územního plánu, se zamítá. 

Společná námitka účastníků řízení Motolského ordoviku, o.s., Ordovická 3, Praha 5, o.s. Bellušova ulice, Bellušova 

1815/24, Praha 5 a Spolku OSJZM, Ordovická 3, Praha 5, že dokumentace k návrhu na změnu umístění stavby není 

provedena dle dopadů zrušené vyhlášky Z1000/00 MHMP, se zamítá. 

Společná námitka účastníků řízení Motolského ordoviku, o.s., Ordovická 3, Praha 5, o.s. Bellušova ulice, Bellušova 

1815/24, Praha 5 a Spolku OSJZM, Ordovická 3, Praha 5, týkající se rozporu záměru s vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. 

Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, v platném znění (OTPP) – zejména v dopadu 

výšek budov a vzdálenostech mezi budovami, se zamítá. 

  

Odůvodn ění:  

Žadatelé, společnosti Office Center LAMBDA,a.s., se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 00 Praha 1, IČ 27915298; 

Office Center Stodůlky ÉTA, a.s. se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 00 Praha 1, IČ 27913228 a N.J.B. REAL, a.s. 

se sídlem Václavské náměstí 1/846, 110 00 Praha 1, IČ 27072401; zastoupené na základě plných mocí Olgou 

Břečkovou, inženýrské služby, Újezd 415/15, 150 00 Praha 5, IČ 15280519 podali dne 2.12.2008 žádost o vydání 
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změny rozhodnutí, vydaného městskou částí Praha 13, Úřadem městské části, odborem stavebním dne 24.10.2007 pod 

zn. OUR 4585/06/Bar pro stavbu uvedenou ve výroku; toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.11.2007. 

Umíst ění, funkce a kapacita zm ěny stavby:  

Změna rozhodnutí spo čívá v nahrazení jednoho bytového domu 
nazvaného Francouzská čtvr ť dvěma budovami C1 a C2, v četně jejich 

napojení na ve řejnou infrastrukturu. Zm ěnou bytového domu 
na administrativní objekty navazující na část City administrativa bude 

vytvo řen homogenní administrativní komplex, soust ředěný okolo 
veřejného parku, sou časně bude harmonizován pom ěr kancelá řských a 

bytových ploch v rámci stavby nazvané „Západní M ěsto-Západní část p ři 
komunikaci Jeremiášova, Východní část p ři komunikaci Jeremiášova, 

Praha 13“. 

Kapacita administrativního objektu City administrativa - část C ( C1+C2) nahrazující bytový dům „Francouzská čtvrť“: 

komerční plochy:    cca 702 m2 

kancelářská plocha pro umístění trvalých pracovních míst:    cca 10855 m2 

kantýny:    cca 1146 m2 

parkovací a odstavná stání:     308 stání, z toho 257 v garážích 

     

Projektant:  AHK architekti, s.r.o., se sídlem Pod Radnicí 2a/1235, Praha 5, IČ: 26143968, 

    zodpovědný projektant akad. arch. Jan Kerel, autorizovaný architekt ČKA 00064 

  

Soulad stavby s ve řejnými zájmy:  

Záměr je z hlediska prostorového i z hlediska funkčního uspořádání v souladu s Územním plánem sídelního útvaru 

hl. m. Prahy, 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, 

neboť plocha dotčená navrženou změnou je určena pro funkční využití „SMJ-smíšené městského jádra“, s kódem míry 

využití území H. Ve funkční ploše SMJ lze v souladu s územním plánem umístit stavbu pro administrativu; k  navržené 

změně jsou doložena stanoviska Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (stanovisko zn. 8727/08 ze 14.11.2008) a Městské části 

Praha 13 (usnesení Rady městské části Praha 13 č. 592 z 29.9.2008). Tato stanoviska byla vydána v době platnosti 

změny Z1000/00 územního plánu, podle níž bylo překročení 60% kapacity území jednou z hlavních funkcí hodnoceno 

jako využití výjimečně přípustné. Dodržení míry využití území dotčeného změnou umístění stavby stanovené kódem 

míry využití území H je v dokumentaci pro územní řízení doloženo a ověřeno výpočtem.  

  

Záměr vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o 

obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zejména těmto 

požadavkům:  

-  stavba je v souladu s čl. 4, odst. 1, 2, 10, 11, 18 a čl. 9, odst. 2  

Po posouzení dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a ze znalosti místa stavební úřad 
konstatuje, že umístění stavby, její půdorysná stopa, výška a hmota odpovídají 
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předpokládanému rozvoji území. Napojení stavby na stávající uliční síť a na technickou 
infrastrukturu odpovídá funkčnímu využití území a míře zastavěnosti pozemků tak, jak je 
stanoveno Územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy, kterým je vyjádřen i 
předpokládaný rozvoj území. Rozvodná energetická a telekomunikační vedení se umísťují 
pod zem; 

-  stavba v souladu s čl. 4, odst. 1 respektuje omezení vyplývající z právních předpisů 
chránících veřejné zájmy, protože dotčené orgány státní správy na úseku péče o životní 
prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany veřejného zdraví, požární ochrany a 
pozemních komunikací vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů 
souhlas; 

-    stavba v souladu s čl. 4, odst. 1 odpovídá požadavkům na pohodu bydlení a zdravé životní 
prostředí. Dotčené orgány na úseku péče o životní prostředí, posuzování vlivů na životní 
prostředí, ochrany veřejného zdraví a ochrany obyvatelstva vyslovily se stavbou z hlediska 
jimi chráněných veřejných zájmů souhlas. Změnou umístění stavby a jejím následným 
provozem nedochází k zatěžování jejího okolí nad přípustnou míru, což je doloženo studiemi, 
akustickou studií, rozptylovou studií; 

- stavba v souladu s čl. 4, odst. 2 je napojena na sítě technického vybavení a skelet pozemních komunikací (které jsou 

uspořádány v souladu s čl. 4, odst. 11); 

-    stavbou v souladu s čl. 4, odst. 18 bude zřízeno osvětlení veřejných ploch a místních 
komunikací; 

-    stavba je v souladu s čl. 7, odst. 4 umístěna tak, že  na plochách stavebních pozemků, které 
nejsou určeny k zastavění, budou vytvořeny podmínky pro růst vegetace;  

-    stavba je v souladu s čl. 8, odst. 2 umístěna tak, že vzájemné odstupy protilehlých stěn 
s okny obytných místností sousedících staveb jsou rovny alespoň výšce vyšší z protilehlých 
stěn;   

-  stavba je v souladu s čl.10, odst. 1, 3, neboť doprava v klidu, odpovídá velikosti, funkci i 
poloze stavby v rámci hl.m.Prahy, její součástí jsou i návštěvnická stání v odpovídajícím 
počtu;  

-  připojení na sítě a stavby technického vybavení je v souladu s požadavky čl. 11; 

-  stavba je v souladu s čl. 13 odst. 1, neboť architektonické ztvárnění a materiálové 
řešení stavby je v souladu s jejím významem a umístěním v návaznosti na stanici metra a 
předpokládaným rozvojem navazujícího území;  

-  stavba je v souladu s čl. 13, odst. 3, který se týká limitů škodlivých exhalací, hluku, tepla, 
otřesů, vibrací, prachu, zápachu apod., protože dotčené orgány státní správy na úseku péče o 
životní prostředí a ochrany veřejného zdraví vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných 
veřejných zájmů souhlas; 

-  stavba v souladu s čl. 13, odst. 4 má vyřešeno nakládání s odpady; 

  

Záměr vyhovuje obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, stanoveným vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
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užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění (podmínka č. 12 tohoto 

rozhodnutí). 

  

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.  

Požadavky vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury města, jako účastníků řízení, 
zahrnul stavební úřad rovněž do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad požadavky stanovené ve vyjádřeních výše uvedených vlastníků a správců, zahrnul do podmínek tohoto 

rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky týkají změny umístění stavby nebo požadavků na zpracování 

projektové dokumentace. Požadavky týkající se výlučně provádění umísťované stavby, ani požadavky týkající se 

vzájemných (smluvních) vztahů stavebníka a vlastníka nebo správce technické infrastruktury nebyly do podmínek tohoto 

rozhodnutí zahrnuty, neboť jsou v tomto stupni řízení bezpředmětné. Rovněž těmito subjekty uplatněné obecné 

požadavky, které stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek výroku zahrnuty.  

  

Stavebník předložil v rozsahu projednávané změny dále uvedená vyjádření provozovatelů elektronických komunikací, 

zejména podzemních vedení veřejné komunikační sítě dle § 101 zák. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 

Požadavky na obsah projektové dokumentace k zajištění ochrany sítí elektronických komunikací, zejména podzemních 

vedení veřejné komunikační sítě byly stanoveny podmínkou č. 17 původního rozhodnutí (výrok I) a zůstávají beze 

změny. 

  

Na základě podrobného radonového průzkumu (RNDr. Věra Kameníčková, držitelka povolení 
SÚJB k nakládání se zdroji ionizujícího záření s vymezením rozsahu činnosti na měření a 
hodnocení výskytu radonu na stavebních pozemcích) bylo prokázáno, že je nutno realizovat 
provedení příslušných opatření ke snížení přírodního ozáření důsledku výskytu radonu a 
produktů jeho přeměny, neboť stavba je umístěna na pozemku se střední radonovou zátěží. 
Návrh příslušných opatření je uložen podmínkou č. 18 původního rozhodnutí o umístění 
stavby a zůstává beze změny.  

  

K řízení byly předloženy a doplněny, tyto doklady a podklady: 

Stanoviska dotčených orgánů: 

-    Závazná stanoviska a vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí SZn.: 
S-MHMP-399035/2008/1/OOP/VI ze dne 25.8.2008, 

-    Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí SZn.: S-MHMP-
291409/2008/1/OOP/VI ze dne 15.5. 2008, 

-    Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního plánu  SZn.: S-MHMP-
50883/2009/OUP ze dne 30.1.2009, 

-    Závazná stanoviska Úřadu městské části Praha 13, odboru životního prostředí zn.: 
OŽP/P13-49486/08/Nep  ze dne 15.9.2008, 
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-    Souhlasné závazné stanovisko Úřadu městské části Praha 13, odboru dopravy zn.: P13-
49513/2008/Vy ze dne 9.9.2008, 

-    Souhlasné koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy 
č.j.: HSAA-8234-2243/ODZS-2008 ze dne 24.7.2008, 

-    Souhlasné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy, pobočky Praha-západ č.j.: 
Z.HP/2005/52005/08 ze dne 6.6.2008 

-    Souhlasné závazné stanovisko ČR – Státní energetické inspekce, územního inspektorátu 
Praha zn.: 761-010.103Ju ze dne 19.8.2008, 

  

vyjádření vlastníků - správců inž. sítí a komunikací:  

-    Vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. zn.: PVK 18749/OTPČ/08 ze dne 
22.7.2008, 

-    Vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. zn.: 4293/08/2/02/Pa ze dne 
26.8.2008, 

-    Vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s. zn.: 4017/Re/OSDS/08 ze dne 
11.7.2008+razítko na situaci, 

-    Stanovisko PREdistribuce, a.s. zn.: S24210/MH/1205/319 ze dne 22.7.2008, 

-    Vyjádření Telefónicy O2 Czech Republic, a.s. Čís. Jednací: 81536/08/CPH/V0V ze dne 
15.7.2008+razítko na situaci. 

žadatelé dále předložili: 

-    Vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy Č.j.: 8727/08 ze dne 14.11.2008, 

-    Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v souvislosti 
s výstavbou “Západního Města-východní část-Stodůlky“ o celkové výměře 1,9899 ha vydaný 
Magistrátem hl. m. Prahy, odborem ochrany prostředí pod SZn.: S-MHMP-
388281/2008/OOP/VII/239/G dne 21.7.2008, 

-    Usnesení Rady městské části Praha 13 č. 592 ze dne 29.9.2008 s dopisem starosty městské 
části Praha 13 Č.j.: 665/star/2008 ze dne 2.10.2008, 

-    Společné rozhodnutí o umístění stavby, o využití území, o výjimkách z obecných 
technických požadavků vydané městskou částí Praha 13, Úřadem městské části, odborem 
stavebním dne 24.10.2007 pod zn.: OUR 4585/06/Bar, 

-    Osvědčení o autorizaci zodpovědného projektanta akad. arch. Jana Kerela 

-    Osvědčení o autorizaci zodpovědného projektanta Ing. arch. Hölzla 

-    Živnostenský list inženýringu – Olga Břečková Inženýrské služby 

-    Plná moc žadatele NJB REAL a.s. Václavské náměstí 1/846, Praha 1 

-    Plná moc žadatele Office Center Stodůlky Éta a.s. Václavské náměstí 1/846, Praha 1 

-    Plná moc žadatele Office Center Stodůlky Lambda a.s. Václavské náměstí 1/846, Praha 1 

-    Výpis z obchodního rejstříku žadatele NJB REAL a.s. 
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-    Výpis z obchodního rejstříku žadatele Office Center Stodůlky Éta 

-    Výpis z obchodního rejstříku žadatele Office Center Stodůlky Lambda 

-    Výpis z obchodního rejstříku projektanta AHK architekti s.r.o. 

-    Výpis z Obchodního rejstříku projektanta – koordinátora dopravy Projektový ateliér DUA 
s.r.o. 

-    Osvědčení o autorizaci Ing. Václav Malina – zapsán pod pořadovým číslem  ČKAIT 
0001926 

-    Oznámení o částečné změně účastníka územního řízení ze dne 12.11. 2008. 

  

  

Účastníci řízení: 

Podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona jsou účastníky územního řízení žadatel a 
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. 

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. 

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. i) 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. Z občanských sdružení evidovaných na 
zdejším stavebním úřadu podle § 70 zákona č. 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, informovaných o zahájení řízení, se k účasti v tomto řízení 
přihlásila v zákonné lhůtě níže uvedená občanská sdružení. 

  

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení podle výše citovaného ustanovení stavebního zákona a 

současně podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tak, že za účastníky tohoto řízení považuje: 

ve smyslu § 27, odst. 1 správního řádu žadatele: 

·    Office Center LAMBDA,a.s., Václavské náměstí 1/846, Praha 1, IČ 27915298 

·    Office Center Stodůlky ÉTA, a.s. Václavské náměstí 1/846, Praha 1, IČ 27913228 

·    N.J.B. REAL, a.s. Václavské náměstí 1/846, Praha 1, IČ 27072401 
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ve smyslu § 27, odst. 2 správního řádu jsou to tito účastníci řízení: 

·    hl.m. Praha, zastoupené URM, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 

·    MČ Praha 13  

·    Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, IČ 25656635 

·    Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4, IČ 27403505 

·    PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, IČ 27376516  

·    Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, IČ 60193336 

·    DP hl.m.Prahy a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČ: 00005886 

·    Motolský ordovik, občanské sdružení, IČO: 28555805, Praha 5-Stodůlky, Ordovická 3 

·    Občanské sdružení Bellušova ulice, IČO: 22662260, Praha 5, Bellušova 29/1815 

·    Občanské sdružení ulic Mohylová a Zvoncovitá, IČO: 22664858, Praha 5, Zvoncovitá 
1972/15  

·    Občanské sdružení Stodůlky-Háje, IČO: 22681311, Praha 5, Za Mototechnou 49a/1295 

·    Spolek občanských sdružení jihozápadního města, občanské sdružení, IČO: 26579952, 
Praha 5-Stodůlky, Ordovická 3 

  

Oznámení o zahájení řízení: 

Zahájení územního řízení ve věci změny umístění výše uvedené stavby bylo opatřením Úřadu městské části Praha 13, 

odboru stavebního Č.J.: P13-65863/2008 ze dne 8.12.2008 oznámeno účastníkům řízení uvedeným v § 85, odst. 1 

stavebního zákona a  dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85, odst. 2 veřejnou vyhláškou. 

Současně bylo nařízeno veřejné ústní jednání na den 12.1.2009. Účastníci řízení byli v oznámení o zahájení řízení a 

konání veřejného ústního jednání upozorněni, že své námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim 

nebude přihlédnuto. Současně 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. O ústním jednání  byl vyhotoven 

protokol. 

Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno: 

na úřední desce ÚMČ Praha 13 ve dnech od 9.12.2008 do 25.12.2008. 

  

Námitky ú častník ů řízení:  

Z účastníků územního řízení uplatnily námitky tyto osoby: 

1)   Motolský ordovik, o.s., Ordovická 3, Praha 5, o.s. Bellušova ulice, Bellušova 1815/24, Praha 5 a Spole k 

OSJZM, Ordovická 3, Praha 5 , společně požadovaly přerušení řízení do doby doplnění podkladů zejména o dopady 

změny územního rozhodnutí z bytových na nebytové prostory v oblasti dopravy v širším kontextu. 

Stavební úřad námitku posoudil takto: 

V dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby, o využití území, o výjimkách 

z obecných technických požadavků, které vydal Úřad městské části Praha 13, odbor stavební dne 24.10.2007 pod zn.: 

OUR 4585/06/Bar, jsou konkrétně v souhrnné technické zprávě, oddíle 3., písm. c v dostatečné podrobnosti odpovídající 
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rozsahu navržené změny zpracovány dopravní obslužnost a dopravní řešení, a to jak ve vztahu k širším vztahům, tak i 

k bezprostřednímu okolí stavby dotčenému navrhovanou změnou. V uvedeném oddíle souhrnné technické zprávy je 

zpracováno i řešení dopravy v klidu. K návrhu řešení je doloženo souhlasné stanovisko  ÚMČ Praha 13 – odboru 

dopravy jako příslušného silničního správního úřadu. Z uvedeného vyplývá, že podklady pro vydání rozhodnutí jsou 

dostatečné a není důvod řízení přerušit. 

  

2)   Motolský ordovik, o.s., Ordovická 3, Praha 5, o.s. Bellušova ulice, Bellušova 1815/24, Praha 5 a Spole k 

OSJZM, Ordovická 3, Praha 5 , společně uplatnily námitku, podle které v dokumentaci nejsou řešeny dopady na 

výstavbu školských zařízení. Svoji námitku účastníci blíže nespecifikují ani nedokládají, v čem spatřují dotčení zájmů, 

které jim přísluší hájit podle zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební úřad námitku posoudil takto: 

Stavební úřad podle § 94, odst. 1 stavebního zákona projednává návrh na změnu územního rozhodnutí v rozsahu této 

změny. Navrženou změnou územního rozhodnutí dochází ke změně původně bytového domu označeného Francouzská 

čtvrť na administrativní budovy označené City administrativa-část C, včetně úpravy napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, a ke změně nezastavěných ploch mezi objekty City administrativa B1, B2 a C1, C2. Tato změna nemá 

vazbu na jakákoliv existující či připravovaná školská zařízení.    

3)   Motolský ordovik, o.s., Ordovická 3, Praha 5, o.s. Bellušova ulice, Bellušova 1815/24, Praha 5 a Spole k 

OSJZM, Ordovická 3, Praha 5 , společně uplatnily námitku, podle které návrh na změnu územního rozhodnutí není 

v souladu s územně plánovací dokumentací, zejména jsou překročeny závazné (směrné) koeficienty. 

Stavební úřad námitku posoudil takto: 

Námitka není opodstatněná, neboť v dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí je prokázán soulad návrhu s platnou 

územně plánovací dokumentací – platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. Návrh změny je v souladu 

s možným využitím dotčené funkční plochy „SMJ-smíšené městského jádra“. Propočty a porovnáním předepsaných a 

navrhovaných hodnot je prokázáno dodržení směrných (tedy pro řízení závazných) hodnot koeficientů podlažních ploch 

(KPP) a zeleně (KZ) stanovených kódem míry využití území H. 

  

4)   Motolský ordovik, o.s., Ordovická 3, Praha 5, o.s. Bellušova ulice, Bellušova 1815/24, Praha 5 a Spole k 

OSJZM, Ordovická 3, Praha 5 , společně uplatnily námitku, podle které nejsou doloženy výpočty závazných (směrných) 

koeficientů územního plánu. 

Stavební úřad námitku posoudil takto: 

Námitka není opodstatněná, neboť v dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí jsou zpracovány výpočty hodnot 

koeficientů podlažních ploch (KPP), zeleně (KZ) i zastavěné plochy (KZP). Těmito výpočty a porovnáním vypočtených 

hodnot s hodnotami stanovenými kódem míry využití území (H) je doloženo dodržení předepsaných hodnot koeficientů 

definujících míru využití území vyjádřenou kódem míry využití území.  

  

5)   Motolský ordovik, o.s., Ordovická 3, Praha 5, o.s. Bellušova ulice, Bellušova 1815/24, Praha 5 a Spole k 

OSJZM, Ordovická 3, Praha 5 , společně uplatnily námitku, podle které dokumentace není provedena dle dopadů 

zrušené vyhlášky Z1000/00 MHMP. 

Stavební úřad námitku posoudil takto: 
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Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí respektuje Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy v podobě před revizí 

– změnou Z 1000/00, zrušenou rozsudkem Nejvyššího správního soudu čj. 9 Ao 2/2008-62). I s touto již zrušenou 

změnou je záměr a jeho projednání v souladu. 

  

6)   Motolský ordovik, o.s., Ordovická 3, Praha 5, o.s. Bellušova ulice, Bellušova 1815/24, Praha 5 a Spole k 

OSJZM, Ordovická 3, Praha 5 , společně uplatnily námitku, podle které je změna ÚR v rozporu s OTPP. Zejména 

v dopadu výšek budov a vzdálenostech mezi budovami. Ani tuto námitku účastníci blíže nespecifikují a ani v tomto 

případě nespecifikují, v čem spatřují dotčení zájmů, které jim přísluší hájit podle zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební úřad námitku posoudil takto:  

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí je zpracována v souladu s vyhl. č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných 

technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, v platném znění (OTPP). Posouzení souladu záměru s jednotlivými 

články OTPP je uvedeno výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Uvedená dokumentace je zpracována v souladu s čl. 8 

OTPP – Vzájemné odstupy staveb, neboť budovy City administrativa C1, C2 byly navrženy k umístění v souladu s 

požadavky formulovanými čl. 8,odst. 1 OTPP.  

Návrh umístění objektů C1 a C2 je rovněž v souladu s ustanovením čl. 8, odst. 2 OTPP, podle kterého, jsou-li v některé 

z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce 

vyšší z protilehlých stěn; obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. Min. odstupová vzdálenost protilehlých stěn 

sekce B3 objektu B City bytová a objektu C1 City administrativa je 33,7 m; tato vzdálenost je větší než kterákoliv z výšek 

protilehlých stěn uvedených objektů, tedy požadavek dle čl. 8, odst. 2 OTPP je splněn. Min. odstupová vzdálenost 

protilehlých stěn objektů A a C Britské čtvrti a objektu C2 City administrativa je 33,3 m; tato vzdálenost je větší než 

kterákoliv z výšek protilehlých stěn těchto objektů, tedy požadavek dle čl. 8, odst. 2 OTPP je opět splněn. 

  

Po ústním jednání zplnomocněný zástupce žadatelů doplnil stanovisko Magistrátu hl. m. 
Prahy, odboru územního plánu, vydané dne 30.1.2009 pod č.j. S-MHMP/50883/2009/OUP, 
jako nový podklad podle současně platných právních předpisů. Příslušný stavební úřad dne 
3.2.2009 oznámil Č.j.: P13-06941/2009 doplnění tohoto podkladu všem účastníkům řízení a 
současně stanovil lhůtu pro seznámení s doplněným podkladem. Ve stanovené lhůtě se 
účastníci řízení k doplněnému podkladu nevyjádřili. 

  

Závěr:  

Stavební odbor ÚMČ Praha 13 v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil 
účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim. 

K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby 
s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, s obecnými 
technickými požadavky na výstavbu a obecnými technickými požadavky zabezpečujícími 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, přezkoumal a 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. Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše 
uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno. 
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Upozornění pro žadatele: 

Řešení předmětné stavby v dokumentaci pro stavební povolení musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 

369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace dále musí obsahovat řešení odstraňování odpadů, včetně odpadů ze stavební činnosti, v 

souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

  

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podat odvolání odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru 

stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se 

podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal 

jeden stejnopis (4ks).  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

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. 

  

  

  

  

Ing. Tomáš Círus v.r. 

vedoucí odboru stavebního 
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Za správnost vyhotovení: Ing. Zlata Bartošová 

  

  

  

Toto  rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15  dnů. 

  

Vyvěšeno dne: ......9. 3. 2009........................    Sejmuto dne: ......25. 3. 2009.............................. 

  

  

  

  

  

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

  

  

  

  

  

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 17 ve výši 1000,- Kč byl zaplacen. 

  

  

Příloha pro žadatele po právní moci rozhodnutí: 

koordinační situace na podkladu katastrální mapy v měř. 1:500 – 1 ks 

situace katastrální se záborem v měř. 1:1000 – 1 ks 
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Rozdělovník:  

A.  Účastníci řízení: 

1.    Olga Břečková-Inženýrské služby, Újezd 415/15, 150 00 Praha 5 zastupující Office Center LAMBDA,a.s., Václavské 

náměstí 1/846, Praha 1, Office Center Stodůlky ÉTA, a.s. Václavské náměstí 1/846, Praha 1, N.J.B REAL, a.s. 

Václavské náměstí 1/846, Praha 1 

2.    hl. m. Praha, zast. Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 

  

B.  Účastníci řízení – doru čení veřejnou vyhláškou:  

3.   ÚMČ Praha 13, úřední deska- pro vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů. Dnem 
vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (ÚMČ 
Praha 13). 

C. Dotčené orgány:  

4.   HS hl.m.Prahy, Rytířská 12, 110 01  Praha 1 
5.   HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24  Praha 2 
6.   MHMP DOP, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1 
7.   MHMP-OOP odd. ochrany přírody a krajiny, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1 
8.   MHMP-OOP odd. městských organizací, Jungmannova 35/29, 111 21  Praha 1 
9.   ÚMČ Praha 13 - DOP, Sluneční nám. 13, 158 00  Praha 5 
10.  ÚMČ Praha 13 - OŽP, Sluneční nám. 13, 158 00  Praha 5  

11.  MHMP-OÚP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 

  

D. Ostatní: 

12. Office Center LAMBDA,a.s., Václavské náměstí 1/846, Praha 1 
13. Office Center Stodůlky ÉTA, a.s. Václavské náměstí 1/846, Praha 1 

14. N.J.B REAL, a.s. Václavské náměstí 1/846, Praha 1 

15. ÚRM, evid. ÚR- pí Faktorová, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 

 


