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ROZHODNUTÍ
A) SPOLEČNÉ POVOLENÍ
B) ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ POZEMKŮ

Výroková část:
Úřad MČ Praha 17, odbor výstavby, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. c) zák.
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů v souvislosti s ustanovením § 94j odst.2 stavebního zákona, projednal a posoudil
žádost žadatelů:
A) Společnost U kaménky s.r.o., IČO 03531732, Tvrdonická 480/2, 155 21 Praha 5-Zličín a

společnost VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o., IČO 05227071, Na Fialce II 1640/60, 163 00
Praha 6-Řepy, podanou dne 10.6.2019 o vydání společného povolení
B) Eva Chrobáková, nar. 30.9.1979, bytem Novákova 2359/1, Teplice, Martina Štrausová, nar.

24.11.1973, bytem Srbice 146, Ing. Daniel Ulrich, nar. 10.7.1969, bytem Habrová 3082/3, Teplice,
Petr Ulrich, nar. 30.1.1977, bytem Srbice 148 a Jarmila Ulrichová, nar. 27.7.1944, bytem
Bohuslava Martinů 1700, Teplice - všichni zastoupeni na základě plné moci spol. U kaménky s.r.o.,
IČO 03531732, Tvrdonická 480/2, 155 21 Praha 5-Zličín a společnost VIVA IMMOVABLE
ASSETS s.r.o., IČO 05227071, Na Fialce II 1640/60, 163 00 Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
podanou dne 7.10.2019 o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků č.parc. 259, 260/1 a 260/6
k.ú. Řepy
a na základě posouzení a projednání
ve spojeném řízení
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A)
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr
souboru staveb nazvaného:

"Výstavba rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury"
východně od ul. U Kaménky v Praze 6, Městská část Praha 17
navržené na pozemcích k.ú. Řepy
č.parc. 259, 260/1, 260/6, 248/3, 248/4, 1447/2, 1447/3, 1448 a 1431/1 k.ú. Řepy
Soubor staveb se sestává z objektů:
SO.01 – rodinné domy A-D: (č.parc. 260/1 k.ú. Řepy)
- 4x rodinný dům, každý zastavěné plochy 79,46m2, nepodsklepený o dvou nadzemních podlažích
zastřešený plochou střechou, o jedné bytové jednotce
- 4x akumulační nádrž o objemu min. 1,6m3 s přepadem do systému vsakovacích plastových tunelů o
celkovém objemu 3,8m3 ( vždy 1x na pozemku každého RD )
- oplocení po obvodu pozemků a mezi pozemky jednotlivých RD A-D
- zpevněné plochy na pozemcích každého RD
- domovní rozvody vedené mimo budovu - elektro, voda, splaškové a dešťové kanalizace na pozemcích
každého RD
SO.02 – rodinné domy I-IV (č.parc.259 k.ú. Řepy)
- 4x rodinný dům, každý zastavěné plochy 85,75m2, nepodsklepený o dvou nadzemních podlažích
zastřešený plochou střechou o jedné bytové jednotce
- 4x akumulační nádrž o objemu min. 4m3 s přepadem a následným vsakem v zasakovacím drénu na
pozemku RD ( vždy 1x na pozemku každého RD ) .
- opěrné stěny – 1x délky 21,25m výšky max. 1,3m a 1x délky 16,5m výšky max.0,95m
- oplocení po obvodu pozemků a mezi pozemky jednotlivých RD I-IV
- zpevněné plochy na pozemcích každého RD
- domovní rozvody vedené mimo budovu - elektro, voda, splaškové a dešťové kanalizace na pozemcích
každého RD
SO.03 – zařízení staveniště: ( č.parc. 259, 260/1 a 260/6 k.ú. Řepy )
- zpevněná štěrková staveništní komunikace
- 2 mobilní buňky s parkovacími plochami a mobilním chemickým WC
- otevřené skladové plochy a deponie ornice
- oplocení
- napojení na rozvody vody a el.energie
DO.01 – dopravní infrastruktura: ( č.parc. 1447/2, 1447/3, 260/1, 259 a 260/6 vše k.ú. Řepy)
- neprůjezdná obousměrná obslužná komunikace v celkové délce cca 140,1m - obytná zóna se
smíšeným provozem, řešená novým úsekem a částečným rozšířením a stavebními úpravami stávající
komunikace v ul. U Kaménky včetně doprovodné zeleně, obratiště v déle cca 18m a 2 ploch pro
návštěvnická stání v počtu 2x2ks (z toho 1 s parametry pro ZTP)
IO.01.01 - veřejný vodovodní řad včetně přípojek pro 12 parcel (č.parc. 260/1, 259, 260/6 vše k.ú.
Řepy)
- vodovodní řad PE DN 110 v celkové délce 92,43m (řad A) napojený přes šoupě na stávající
vodovodní řad DN100 v ul U Kaménky a navazující odbočný vodovodní řad v délce cca 16,12m (řad
B) – orientační určení polohy ( určené v souřadnicovém systému S-JTSK): začátek: Y=751468,
X=1043445; konec: Y=751400, X= 1043425
- 12 ks vodovodních přípojek v délkách 2,2-6,55m, ukončených ve vodoměrných šachtách
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IO.01.02 - veřejný řad splaškové kanalizace včetně přípojek pro 11 parcel ( č.parc. 248/3, 248/4,
1447/2, 1447/3, 260/1, 259, 260/6 vše k.ú. Řepy)
- řad splaškové kanalizace DN 300 z kameniny v celkové délce cca 148,2m (stoka 1) napojený na
stávající řad splaškové kanalizace při ul. U Kaménky s úpravou stávající šachty (SŠ0) a navazující
odbočný řad splaškové kanalizace v délce 18,15m (stoka 2) orientační určení polohy ( určené
v souřadnicovém systému S-JTSK): začátek: Y=751400, X=1043426; konec: Y=751499, X= 1043489
- 11 ks přípojek splaškové kanalizace DN 200 v délkách 3,5-2,15m, ukončených v revizních šachtách
IO.01.03 - dešťová kanalizace: ( č.parc. 248/3, 248/4, 1447/2, 1447/3, 260/1, 259 vše k.ú. Řepy)
- řad dešťové kanalizace DN 300 pro odvodnění nové komunikace v celkové délce cca 88m, napojený
na stávající řad DN 600 v ul. U Kaménky včetně trubní retence o objemu 18,9m3 ze želbet.trub DN
1000 délky 24m s vírovým ventilem osazeným ve vírové šachtě
- 4 uliční vpusti napojené přes přípojky v délkách 1-2,2m do nově budovaného řadu dešťové kanalizace
- 2 vsakovací žebra vyplněná pískem pro odvodnění zemní pláně komunikace
IO.02 - veřejné osvětlení :( č.parc. 1447/3, 260/1, 259, 260/6 vše k.ú. Řepy )
- nové veřejné osvětlení pro osvětlení nové komunikace s napojením na stávající rozvody VO – sloup č.
617525 při ul. U Kaménky kabelovým vedením v délce cca 118m pro větev II nové zástavby včetně 6ti sloupů výšky 6m
- doplnění 1 nového sloupu výšky 6m v křižovatce ulic U Kaménky a Ke Kaménce na stávající
kabelové vedení
- výměna dvou svítidel ve stávajících sloupech VO č. 617525 a 617526
IO.03 - úprava distribuční sítě: ( č.parc. 1431/1, 1448, 248/3, 248/4, 1447/2, 1447/3, 260/1, 259, 260/6
vše k.ú. Řepy ).
- nová bloková trafostanice vel. 3x4m na č.parc.260/6 k.ú. Řepy
- kabelové vedení 22kV - dva kabely délky cca 316m (celková délka 632m) s napojením na kabelové
vedení směr TS 4653 – RS4650 v ulici Žalanského při č.p. 91
- kabelové vedení 1kV v délce cca 140m z nové TS s osazením přípojkových skříní SS102 (11 ks) a
jedné rozpínací skříně SR402
- úprava stávající sítě 1kV – v trase nových kabelů VN dojde k obnově stávajícího vedení NN v délce
cca 235 m
Přeložka vedení sítě elektronických komunikací: ( č.parc. 260/1 k.ú. Řepy )
- přeložka sítě elektronických komunikací - odklon vedení trasy v délce cca 97,6m s propojením
přeložky na stávající síť společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Druh a účel stavby:
výstavba 8 rodinných domů včetně související technické a dopravní vybavenosti a dočasné stavby
zařízení staveniště
Údaje o katastrálním území, parcelních čísel a druhů pozemků podle katastru nemovitostí
č.parc. 259 k.ú. Řepy o výměře 3834 m2 (orná půda)
č.parc. 260/1 k.ú. Řepy o výměře 3593 m2 (orná půda)
č.parc. 260/6 k.ú. Řepy o výměře 2557 m2 (orná půda)
č.parc. 248/3 k.ú. Řepy o výměře 539 m2 (ostatní plocha)
č.parc. 248/4 k.ú. Řepy o výměře 40 m2 (zahrada)
č.parc. 1447/2 k.ú. Řepy o výměře 1764 m2 (ostatní plocha)
č.parc..1447/3 k.ú. Řepy o výměře 556 m2 (ostatní plocha)
č.parc. 1448 k.ú. Řepy o výměře 1266 m2 (ostatní plocha)
č.parc.1431/1 k.ú. Řepy o výměře 18430 m2 (ostatní plocha)
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Stanoví podmínky pro umístění souboru staveb:
Stavby budou umístěny v souladu se situačními výkresy ozn. C3 v měřítku 1:500, ozn. C4 a C4.b
v měřítku 1:250 a situační výkres zařízení staveniště ozn. CZS v měřítku 1:250 zpracované Ing. Lubošem
Krnáčem ČKAIT 0009106 opatřené datem zpracování 09/2019.
Rodinné domy ozn. A-D o jedné bytové jednotce navržené na pozemku č.parc. 260/1 k.ú. Řepy budou
nepodsklepené o 2 nadzemních podlažích
Rodinné domy ozn. A-D, každý o půdorysných rozměrech 7,25 x 10,95m, zastavěné plochy 79,46m2,
budou řešeny ve dvou blocích o rozměrech max. o rozměrech 14,5x 10,95m jako dva dvojdomy,
doplněné přístřešky nad vstupy o rozměrech cca 0,6x1,0m
Rodinné domy A-D budou zakončeny plochou střechou s výškou atiky +6,47m od ±0,00 stavby na
úrovni:
- RD ozn. A max. 355, 77 n.m. BpV (±0,00 stavby = 349,30 m n.m. BpV)
- RD ozn. B max. 356, 27 n.m. BpV (±0,00 stavby = 349,8 m n.m. BpV)
- RD ozn. C max. 357,27 n.m. BpV (±0,00 stavby = 350,8 m n.m. BpV)
- RD ozn. D max. 358, 02 n.m. BpV (±0,00 stavby = 351,55 m n.m. BpV)
Blok RD ozn. A a B bude ve vzdálenosti 13,31 – 14,22m od hranice s pozemkem č.parc. 1447/3 k.ú.
Řepy, ve vzdálenosti cca 64,83m od hranice s pozemkem č.parc. 248/4 k.ú. Řepy, ve vzdálenosti 10,57m
od bloku RD ozn. C a D, ve vzdálenosti 3,53 – 3,71m od hranice pozemku nově budované komunikace
Zdrojem vytápění a ohřev TUV RD ozn. A-D budou el.kotle o výkonu max.9kW
Na pozemku každého RD ozn. A-D bude pro likvidaci dešťových vod ze střech RD umístěna akumulační
nádrž objemu min. 1,6m3 s přepadem do systému vsakovacích plastových tunelů o celkovém objemu
3,8m3 (včetně obsypání štěrkem).
Oplocení po obvodu a mezi jednotlivými pozemky RD ozn. A-D bude řešeno:
a) z drátěného pletiva výšky 1,5m v délce cca 162m kotvené k ocel. sloupkům včetně betonových
podhrabových dílů
b) prostor před RD přiléhající k nové komunikaci v délce cca 51m, výšky max. 1,5m tvořené kovovými
plotovými dílci výšky 1,0m s podezdívkou z bet.tvarovek výšky 0,5m, doplněné posuvnými
vjezdovými branami š. 2,5m a vstupními brankami š.1,5m
Rodinné domy ozn. I-IV o jedné bytové jednotce navržené na pozemku č.parc. 259 k.ú. Řepy budou
nepodsklepené o 2 nadzemních podlažích
Rodinné domy ozn. I-IV, každý o půdorysných rozměrech 7,00 x 12,25m, zastavěné plochy 85,75m2,
budou řešeny ve dvou blocích o rozměrech max. o rozměrech 14 x 12,24m jako dva dvojdomy, doplněné
přístřešky nad vstupy o rozměrech cca 1,2x2,5m
Rodinné domy I-IV budou zakončeny plochou střechou s výškou atiky +6,626m od ±0,00 stavby na
úrovni:
- RD ozn. I max. 356,126 n.m. BpV (±0,00 stavby = 349,50 m n.m. BpV)
- RD ozn. II max. 356, 126 n.m. BpV (±0,00 stavby = 349,50 m n.m. BpV)
- RD ozn. III max. 357,396 n.m. BpV (±0,00 stavby = 350,77 m n.m. BpV)
- RD ozn. IV max. 357,396 n.m. BpV (±0,00 stavby = 350,77 m n.m. BpV)
Blok RD ozn. I a II bude ve vzdálenosti 13,57-14,63m od hranice s pozemkem č.parc. 257 k.ú. Řepy, ve
vzdálenosti 46,5-47,19m od hranice s pozemkem č.parc. 258 k.ú. Řepy, ve vzdálenosti 7,48m od bloku
RD ozn. III a IV, ve vzdálenosti 6 m od hranice pozemku nově budované komunikace
Zdrojem vytápění a ohřev TUV RD ozn. I-IV budou RD el.kotle o výkonu max.9kW. Pro ohřev TUV
budou RD I-IV doplněny fotovoltaickými panely na plochých střechách s max. výškou 7,76m od ±0,00
stavby
Na pozemku každého RD ozn. I-IV bude pro likvidaci dešťových vod ze střech RD umístěna akumulační
nádrž o objemu min. 4 m3 s přepadem a následným vsakem v zasakovacím drénu na pozemku RD
Oplocení po obvodu a mezi jednotlivými pozemky RD ozn. I-IV bude řešeno z drátěného pletiva výšky
1,8m (na opěrných stěnách výšky 1,25m) kotvené k ocel. sloupkům včetně betonových podhrabových
dílů, doplněné vjezdovými branami š. 2,5m na úrovni západní fasády RD, prostor před RD vč.1
parkovacího stání na pozemcích RD bude řešen jako otevřený.
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16. Mezi pozemky RD II a III bude provedena opěrná stěna délky 21,25m výšky max. 1,3m, mezi pozemkem
RD IV a pozemkem nové komunikace opěrná stěna délky 16,5m, výšky max.0,95m. Opěrné zdi budou
zakončeny bet. korunou, podél opěrných zdí bude provedena drenáž.
17. Na zpevněných plochách pozemků u každého RD ozn. A-D a I-IV bude vyčleněn prostor pro dvě
parkovací stání prostor pro sběrné nádoby na TKO
18. Pro dopravní napojení lokality bude realizována obousměrná obslužná komunikace - novým úsekem a
úpravou (rozšířením a celkovou rekonstrukcí) stávající komunikace v ul. U Kaménky - obytná zóna se
smíšeným provozem funkční skupiny D1 se základní šířkou 5,5m (s lokálním zúžením na 3,5m pro
zklidnění dopravy) v délce cca 140,1m s navazujícím obratištěm délky cca 18m, kde bude komunikace
zúžena na min. 4,85m (v místě stání pro ZTP na min. 3,75m). Součástí dopravního prostoru bude
doprovodná zeleň a 2 plochy návštěvnická stání v novém úseku v počtu 2x2ks (z toho 1 s parametry pro
ZTP).
19. Na začátku upravované komunikace (cca styk ulic U Kaménky a Ke Kaménce) bude proveden krátký
stavební zpomalovací práh délky 1,5m.
20. Rozšířením a stavebními úpravami komunikace úsek od ul Ke Kaménce – slepé zakončení ul. U
Kaménky dojde ke změně třídy této komunikace z III. na IV. třídu. Nový úsek komunikace navazující na
upravovanou komunikaci ul. U kaménky bude mít charakter účelové komunikace veřejně přístupné
(v případě převodu do majetku hl.m.Prahy místní komunikace IV. třídy).
21. Na nový úsek komunikace budou napojeny sjezdy jednotlivých pozemků RD ozn.A-D a I-IV
22. Pro odvodnění nové komunikace bude proveden řad dešťové kanalizace DN 300 v celkové délce cca 88
m, napojený na stávající řad DN 600 při ul. U Kaménky. V místě napojení bude vybudována nová šachta.
Před napojením do stávajícího řadu bude vybudována trubní retence o objemu 18,9m3 ze želbet.trub DN
1000 délky 24m s vírovým ventilem osazeným ve vírové šachtě 2,05x2m (ŠD1 - regulace 5l/s), řad bude
dále vybaven 6-ti šachtami ŠD2 – ŠD7.
23. Do řadu dešťové kanalizace budou napojeny 4 uliční vpusti přes přípojky v délkách 1-2,2m.
24. Systém odvodnění zemní pláně komunikace bude řešen pomocí příčného sklonu do podélného trativodu
resp. vyústěním na svah násypového tělesa do drenážních vrstev a dvou vsakovacích žeber vyplněných
pískem (první o rozměrech 1x0,8x6m po pravé straně na začátku rozšíření stávající komunikace v ul. U
Kaménky, druhé o rozměrech 0,5x0,8x3+8 m po pravé straně nové komunikace cca na úrovni rodinných
domů III a IV).
25. Pro osvětlení nové komunikace bude provedeno nové veřejné osvětlení s napojením na stávající rozvody
VO – sloup č. 617525 při ul. U Kaménky kabelovým vedením v délce cca 118m pro větev II nové
zástavby. Kabelové vedení doplněné zemnícím páskem bude v prostorech vjezdů a přechodu pod novou
komunikací uloženo do chrániček. Nová větev bude osazena 6-ti sloupy typu OSV 060.30 výšky 6m na
bet.základu se svítidly LED Voltana 2.
26. V křižovatce ulic U Kaménky a Ke Kaménce bude na stávající kabelové vedení doplněn 1 nový sloup
OSV 060.30 výšky 6m na bet.základu se svítidlem LED Voltana 2 a provedena výměna dvou svítidel ve
stávajících sloupech VO č. 617525 a 617526 za svítidla LED Voltana 2
27. Pro likvidaci splaškových vod bude vybudován nový řad splaškové kanalizace DN 300 z kameniny
v celkové délce cca 148,2m (stoka1) s navazujícím odbočným řadem v délce 18,15m (stoka 2), napojený
na stávající řad splaškové kanalizace při ul. U Kaménky s úpravou stávající šachty (SŠ0), řad bude dále
vybaven 7-mi šachtami SŠ1 – SŠ7
28. Na budovaný řad splaškové kanalizace bude napojeno 11 ks přípojek splaškové kanalizace DN 200.
Přípojky v délkách 3,5-2,15m budou ukončeny v revizních šachtách.
29. Pro napojení na rozvody vody bude vybudován nový vodovodní řad PE DN 110 v celkové délce 92,43m
(řad A) napojený přes šoupě na stávající vodovodní řad DN100 v ul U Kaménky s navazujícím odbočným
řadem v délce cca 16,12m (řad B), Vodovodní řady budou ukončeny podzemním hydrantem, v trase
vodovodu bude přes odbočku osazen jeden nadzemní hydrant.
30. Na budovaný vodovodní řad bude napojeno 12 ks vodovodních přípojek. Přípojky v délkách 2,2-6,55m
budou ukončeny ve vodoměrných šachtách.
31. Pro napojení záměru na distribuční síť bude vybudována nová bloková trafostanice vel. 3x4m na
č.parc.260/6 k.ú. Řepy na konci nově budované příjezdové komunikace, která bude napojena stávající síť
22kv kabelovým vedením dva kabely délky cca 316 m (celková délka 632 m) s napojením na kabelové
vedení směr TS 4653 – RS4650 v ulici Žalanského při č.p. 91.
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32. Nově navrhované objekty RD včetně parcely pro RD V a parcely bez rodinných domů ( ozn. E a VI)
budou připojeny kabelovým 1kV vedením v délce cca 140 m z nové TS s osazením přípojkových skříní
SS102 (11 ks) a jedné rozpínací skříně SR402 s propojením do stávající sítě NN.
33. V rámci záměru bude provedena úprava stávající sítě NN – v trase nových kabelů VN dojde k obnově
stávajícího vedení NN v délce cca 235 m.
34. V rámci záměru bude provedena přeložka sítě elektronických komunikacích na pozemku č.parc. 260/1
k.ú. Řepy spočívající ve změně (odklonu) vedení trasy v délce cca 97,6m s propojením přeložky na
stávající síť společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V místě přechodu pod novou
komunikací v délce cca 9,5m bude vedení uloženo v chráničce.
35. Zařízení staveniště a skládka materiálu včetně deponie zeminy budou umístěny na pozemcích č..parc.
259, 260/1 a 260/6 k.ú. Řepy v souladu se situačním výkresem zařízení staveniště ozn. CZS v měřítku
1:250 zpracovaným Ing. Lubošem Krnáčem ČKAIT 0009106 opatřeným datem zpracování 09/2019
36. Zařízení staveniště je stavbou dočasnou po dobu realizace záměru, nejpozději do dvou měsíců od
dokončení stavby bude odstraněno.

III.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Stanoví podmínky pro provedení souboru staveb:
Stavby budou provedeny podle ověřené projektové dokumentace, která bude předána po nabytí právní
moci rozhodnutí stavebníkovi
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Stavba bude provedena stavebním podnikatelem. Název a doklad o oprávnění stavebního podnikatele
doloží stavebník stavebnímu úřadu nejpozději 14 dní před zahájením stavby.
Stavba bude dokončena do 31.12.2021
Stavebník nahlásí stavebnímu úřadu 14 dní předem následující fáze výstavby za účelem provedení
kontrolní prohlídky stavby:
• prostorové vytýčení stavby
• provedení ležatých potrubí pro odvádění odpadních a srážkových vod
• prostorové vytýčení tělesa komunikace
• po dokončení hrubé stavby a zastřešení staveb RD
Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu - speciálního
stavebního úřadu pro stavby komunikací Odbor výstavby ÚMČ Praha 17 č.j. ÚMČP17
026290/2019/VYS/Př ze dne 31.10.2019:
a) stavba komunikace bude důsledně a časově koordinována s podmiňující stavbou veřejného osvětlení a
ostatními stavbami v rámci předmětného záměru
b) stavbu komunikace lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, který může být vydán následně nebo
současně s kolaudačním souhlasem podmiňující stavby veřejného osvětlení budovaného v rámci
záměru
c) navržené stálé dopravní značení bude provedeno na základě stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích vydaného příslušným silničním správním úřadem, které bude včetně
definitivního návrhu dopravního značení doloženo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu komunikace
Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu - speciálního
stavebního úřadu pro stavby vodních děl Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 č.j.
ÚMČP17 013098/2019/ŽPD/Ci ze dne 28.8.2019:
a) při stavbě musí být respektována veškerá zabudovaná zařízení a jejich ochranná pásma. Výkopy
budou prováděn tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení.
b) realizací záměru nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod
c) veškerá manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu
úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami
d) v průběhu stavby bude umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající
kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem stavby (spadem stavebního
materiálu) ani následného provozu poškozeny
e) jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro veřejnou
potřebu Pražské vodovody a kanalizace a.s.
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f) pokud se provádění stavebních prací dotkne povrchových znaků stávající veřejné kanalizace,
podmínkou realizace je výměna (starých) a rektifikace poklopů (výměna původních konusů, osazení
betonových rektifikačních prstenců)
g) případně odkryté vodovodní a kanalizační potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení
h) v době sníženého nadloží nebude těžkou nákladní technickou pojížděno nad vodovodním řadem a
kanalizační stokou
i) uzavírání úseků vodovodních řadů souvisejících s předmětnou stavbou, případní náhradní zásobování
vodou bude objednáno v předstihu s Centrálním dispečinkem, Hradecká 1, Praha 3
j) při osazování stožárů VO budou respektována ochranná pásmy vodovodů a stok pro veřejnou potřebu
k) při výsadbě zeleně budou respektována čl. 4.1.7 a 5.2.7 ČSN 73 6005 a „Dohoda o technických
zásadách spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně podmínek pro ukládání
inženýrských sítí ve vztahu k zeleni v hl.m.Praze“ uzavřenou mezi HMP a - PVS, a.s. a PVK a.s..
Zejména v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nevysazovat trvalé porosty – keře a stromy,
dodržet min. vzdálenost 1,5m mezi vnějším okrajem jámy a lícem potrubí, kořenový bal umístit do
neproniknutelných ochranných fólií
l) stavební a výkopový materiál bude zajištěn proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a
stok
m) dočasný zábor staveniště bude zohledňovat stávající vodovodní řady a kanalizační stoky
n) napojení navrhovaného vodovodu nebo stoky na stávající síť včetně napojení přípojek je oprávněna
provádět pouze společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s. na náklad investora na základě řádné
objednávky
o) odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí svým složením vyhovovat
Pražskému kanalizačnímu řádu
p) stavby vodních děl lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí
8. Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu z hlediska
ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hl.m.Prahy, pobočka Západ č.j. HSHMP 65860/2018 ze
dne 18.1.2019
a) před započetím užívání stavby bude doložen protokol z měření, prokazující, že hlučnost způsobená
provozem všech stacionárních zdrojů hluku v součtu v nejbližším venkovním chráněném prostoru
stavby nepřekročí hygienické limity hluku s korekcí na druh chráněného prostou a denní/noční dobu
9. Při realizaci záměr budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu – z hlediska
ochrany zemědělského půdního fondu – Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 č.j.
011293/2019/ŽPD/Šr ze dne 24.7.2019 a č.j. 010195/2019/ŽPD/Šr ze dne 24.7.2019
a) před zahájením stavebních prací provede investor vytýčení hranic záboru v terénu a zjistí, aby tyto
hranice nebyly stavební, dopravní či jinou činností narušovány a svévolně posunovány
b) před zahájením stavebních prací investor zajistí povedení skrývky humózního horizontu o mocnosti
cca 30cm z plochy trvalého záboru o výměře 1020,84 m2 (č.parc. 260/1 k.ú. Řepy) a 1195,53m2
(č.parc. 259, 260/6 k.ú. Řepy). Skrývka v celkovém množství cca 310m3 ( č.parc. 260/1 k.ú. Řepy) a
cca 359m3 (č.parc. 259, 260/6 k.ú. Řepy) bude po dokončení stavby použita na realizaci zahrad a
terénních úprav rodinných domů a na předmětných pozemcích
c) po dobu uložení bude skrývka chráněna proti erozi, zaplevelení a znehodnocení
d) během stavby budou přijata opatření k zabránění úniku škodlivých látek poškozujících ZPF a jeho
vegetační kryt na plochách, které nebudou skryty
10. Při realizaci záměr budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu – Policie ČR,
Krajské ředitelství Policie hlavního města Prahy. Odbor služby dopravní policie - č.j. KRPA-2205741/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 4.7.2019:
a) v rozhledových trojúhelnících připojení na pozemní komunikaci nebude ani v budoucnu umístěna
žádná pevná překážka včetně zeleně a sloupů o průměru větším než 15cm
b) dveře ani vrata se nesmí otvírat vně do pochozího prostoru chodníků nebo pojížděných komunikací
c) před započetím užívání navržené komunikace budou realizovaná navržená dopravní opatření
související se zavedením Zóny 30 v dotčené oblasti
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d) návrhy dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby budou předkládány
k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením prostřednictvím příslušného
silničního správního úřadu
Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu z hlediska
odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a dopravy Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha
17 - č.j. ÚMČP17 018219/2018/ŽPD/Šr ze dne 15.8.2019:
a) vzniklý odpad ze stavební činnosti bude důsledně tříděn dle druhů a kategorií a předáván pouze
osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny, pouze nebude-li recyklace
nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce
b) ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu, nebezpečný odpad bude předán
k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst.3 zákona o odpadech
c) před zahájením užívání stavby předloží stavebník doklad o způsobu odstranění a nakládání s odpady
ze stavební činnosti (faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadu) ke kontrole, pokud jejich
další využití není možné
d) pro novou instalaci spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném výkonu
do 300 kW (krbová kamna) bude použito zařízení, které odpovídá nejlepšímu technickému řešení,
přičemž bude vycházet zejména z prováděcích nařízení ke směrnici Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES o ekodesignu
e) v krbových kamnech nesmí být spalováno chemicky ošetřené dřevo či jakýkoliv druh odpadu
f) při realizaci stavby bude zajištěna údržba přístupových komunikací
g) nákladní prostor automobilů musí být zajištěn proti jakémukoli úniku převáženého materiálu, např.
plachtou
h) při nakládání suti a jiných prašných materiálů musí být použito postupů, které zajistí nízkou produkci
prachu
i) před výjezdem ze staveniště bude zajištěno odstraňování nečistot z pneumatik a podběhů
j) na staveništi musí být zařízení umožňující skrápění možných zdrojů prašnosti
k) stavebník vhodnými technickými prostředky zajistí po celou dobu realizace stavby přístup k sousední
nemovitostem a ovládacím prvkům inženýrských sítí a ke vstupů, do kanalizačních objektů a stok
l) stavebník vhodnými technickými prostředky zajistí důkladný průběžný úklid přilehlých komunikací,
po dobu realizace stavby bude prováděno čištění vozidel stavby, aby nedocházelo k znečišťování
přilehlých komunikací
m) minimálně 4 týdny před kolaudací požádá investor o stanovisko pro definitivní dopravní značení
příslušný silniční správní úřad
n) v případě vybudování staveništního vjezdu požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o
připojení pozemku ke komunikaci
o) v případě záboru přilehlých komunikací v souvislosti se stavební činností požádá stavebník o povolení
zvláštního užívání komunikace příslušný silniční správní úřad a předloží návrh dopravně inženýrských
opatření min. 4 týdny před realizací
p) před započetím stavebních prací požádá investor o schválení trasy staveništní dopravy příslušný
silniční správní úřad, k žádosti doloží souhlas vlastníků komunikací, po kterých bude staveništní
doprava vedena
Výkopové práce v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a v místech křížení budou prováděny
ručně, v ochranných pásmech inženýrských sítí nebudou umisťovány případné objekty zařízení
staveniště, skládky materiálu
Před zahájením stavební činnosti budou vytýčeny stávající inženýrské sítě v místě dotčeném stavbou,
souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude provedeno v souladu s ČSN 736005 (zvláště
s údaji uvedenými v její tabulce č. 1) a s dohodami se správci těchto sítí. Práce budou probíhat dle
podmínek uvedených ve vyjádření správců těchto podzemních sítí a zařízení
V průběhu realizace stavby bude zajištěno, aby hluk během stavební činnosti v době od 7.00 do 21.00
nepřekračoval hygienický limit hluku v LAeq,T 65 dB ve venkovním chráněném prostoru okolních staveb
Stavba bude důsledně a věcně koordinován s akcí uvedenou v koordinačním vyjádření TSK hl.m.Prahy,
a.s. č.j. TSK/45445/18/48/5130/Kl ze dne 14.2.2019
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16. Prostor staveniště bude zajištěn před vstupem nepovolaných osob pevným oplocením a zabezpečen proti
ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v těsném sousedství staveniště.
17. V případě výkopů ve veřejném prostranství musí být označeny a zajištěny ochranným zábradlím případně
lávkami nebo jinou vhodnou zábranou a za snížené viditelnosti musí být osvětlen.
18. Při nedodržení průchozího prostoru 1,5m, příp. celé uzavírky chodníků pro pěší bude zřízena náhradní
bezbariérová trasa
19. Dokončené stavby objektů ze souboru staveb DO.01 – komunikace včetně odvodnění ( IO.01.03 dešťová
kanalizace), IO.01.01 - veřejný vodovodní řad, IO.01.02 - veřejný řad splaškové kanalizace, IO.02 veřejné osvětlení a IO.03 - distribuční sítě elektro 1kV a 22 kV lze užívat na základě kolaudačního
souhlasu. Bez vydaných kolaudačních souhlasů/popř. kolaudačních rozhodnutí podmiňujících staveb
nelze užívat stavby rodinných domů.
20. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu/oznámení o dokončení stavby bude doložen doklad o splnění
oznamovací povinnosti dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu Akademie věd ČR.
21. K žádosti vydání kolaudačního souhlasu/oznámení o dokončení stavby budou předloženy doklady o
způsobu odstranění a nakládání s odpady ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebude možné
22. K žádosti vydání kolaudačního souhlasu/oznámení o dokončení stavby bude předložen doklad o předání
geodetické dokumentace na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2

Účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
- U kaménky s.r.o., Tvrdonická č.p. 480/2, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 517
- VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o., Na Fialce II č.p. 1640/60, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
- Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
- PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
- Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
- Eva Chrobáková, Novákova 2359/1, 415 01 Teplice 1
- Martina Štrausová, Srbice 146, 415 01 Teplice 1
- Daniel Ulrich, Habrová 3082/3, Nová Ves, 415 01 Teplice 1
- Petr Ulrich, Srbice 148, 415 01 Teplice 1
- Jarmila Ulrichová, Bohuslava Martinů 1700, Trnovany, 415 01 Teplice
- Milkpol spol. s r.o., Reinerova č.p. 1657/23, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
- Miroslav Veselovský, K mostku č.p. 80/12, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
- Markéta Veselovská, K mostku č.p. 80/12, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
- Jaroslava Knapp, Ligusterweg 5, 720 76 Tübingen, Německo
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. Odbor evidence majetku, Mariánské nám.2, Praha 1, 110 00 Praha
1-Staré Město
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p.
500/44, 140 00 Praha 4-Michle
- Petr Šimsa, Žalanského č.p. 270/4, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
- Miloslava Šimsová, Žalanského č.p. 270/4, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618

B)
I.

Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
územní rozhodnutí o dělení pozemků
č.parc. 259 k.ú. Řepy o výměře 3834 m2 ( orná půda )
č.parc.260/1 k.ú. Řepy o výměře 3593m2 ( orná půda )
č.parc. 260/6 k.ú. Řepy o výměře 2557 m2 ( orná půda )

Sídlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy
tel: +420 234 683 111
Pracoviště: Španielova 1280/28, 163 00 Praha 6 - Řepy
tel: +420 234 683 111
IČO: 00231223
web: http://www.repy.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2000700399/0800

fax: +420 235 300 129
fax: +420 234 683 403
e-mail: podatelna@praha17.cz
Stránka 9/30

Č.j. ÚMČP17 018440/2019/VYS/Ur

str. 10

(dále jen "dělení pozemků") z důvodu vymezení pozemků pro budoucí zástavbu rodinných domů včetně
rezerv a vymezení pozemků pro dopravní infrastrukturu
Z pozemku č.parc. 260/1 k.ú. Řepy o výměře 3593 m2 bude odděleno 7 částí:
čtyři pozemky ozn. 260/913 (o výměře 403 m2), 260/912 (o výměře 331m2), 260/911 (o výměře 350m2)
a 260/910 (o výměře 349m2) pro výstavbu rodinných domů ozn. A-D
jeden pozemek ozn. 260/909 (o výměře 447 m2) jako rezerva ozn. E pro budoucí zástavbu
jeden pozemek ozn. 260/914 (o výměře 205 m2) pro výstavbu nové komunikace ozn. K2
jeden pozemek ozn. 260/908 (o výměře 347 m2) pro rozšíření stávající komunikace v ul. U Kaménky
ozn. K1
zbývající část pozemku č.parc. 260/1 k.ú. Řepy po oddělení výše uvedených částí bude mít výměru 1161
m2
Z pozemku č.parc. 259 k.ú. Řepy o výměře 3834 m2 bude odděleno 5 částí:
čtyři pozemky ozn. 259/2 (o výměře 483 m2), 259/3 (o výměře 421 m2), 259/4 (o výměře 381 m2) a
259/5 (o výměře 378 m2) pro výstavbu rodinných domů ozn. I-IV
jeden pozemek ozn. 259/6 (o výměře 368 m2) pro výstavbu nové komunikace ozn. K3
zbývající část pozemku č.parc. 259 k.ú. Řepy (ozn.259/1) po oddělení výše uvedených částí bude mít
výměru 1803 m2
Z pozemku č.parc. 260/6 k.ú. Řepy o výměře 2557 m2 budou odděleny 3 části:
jeden pozemek ozn. 260/915 (o výměře 610 m2) jako rezerva ozn. VI pro budoucí zástavbu
jeden pozemek ozn. 260/916 (o výměře 295 m2) pro výstavbu nové komunikace ozn. K4
jeden pozemek ozn. 259/7 (o výměře 12 m2) pro výstavbu nové trafostanice
zbývající část pozemku č.parc. 260/6 k.ú. Řepy určená pro plánovanou výstavbu rodinného domu ozn. V,
bude mít po oddělení výše uvedených částí výměru 1641 m2
II. Stanoví podmínky pro dělení pozemků:
1. Dělení pozemku bude provedeno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres
na podkladě katastrální mapy ozn. ÚR C1 v měřítku 1:500 se zakreslením požadovaného dělení pozemků
s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům zpracovaný Ing. Lubošem Krnáčem,
autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0009106 opatřený datem 09/2018 a návrh
geometrického plánu zpracovaný Jindřichem Tlukou – sdr. GNÓMON, kterou obdrží žadatel a místně
příslušný obecní úřad po nabytí právní moci územního rozhodnutí
2. Nově vzniklé pozemky ozn. 260/913, 260/912, 260/911 určené pro výstavbu rodinného domu ozn. A-C
budou mít přístup přes nově vzniklý pozemek ozn. 259/6 určený pro výstavbu nové komunikace
3. Nově vzniklý pozemek ozn. 260/910 určený pro výstavbu rodinného domu ozn. D bude mít přístup přes
nově vzniklý pozemek ozn. 260/916 určený k výstavbu nové komunikace
4. Nově vzniklý pozemek ozn. 260/909 určený jako rezerva ozn. E pro budoucí zástavbu bude mít přístup
přes nově vzniklý pozemek ozn. 260/916 určený pro výstavbu nové komunikace
5. Nově vzniklé pozemky ozn. 260/914 a ozn. 260/908 určené pro výstavbu nové a úpravu stávající
komunikace budou přístupné a provozně napojeny na pozemek č.parc. 1447/3 k.ú. Řepy (pozemek stávající
komunikace v ul. U Kaménky)
6. Zbývající redukovaná část pozemku č.parc. 260/1 k.ú. Řepy po oddělení výše uvedených částí bude
přístupná přes nově vzniklé pozemky ozn. 260/908 a 260/914 určené pro výstavbu nové komunikace
7. Nově vzniklé pozemky ozn. 259/2, 259/3, 259/4 a 259/5 určené pro výstavbu rodinných domů ozn. I-IV
budou mít přístup přes nově vzniklý pozemek ozn. 259/6 určený pro výstavbu nové komunikace
8. Nově vzniklý pozemek ozn. 259/6 určený pro výstavbu nové komunikace bude přístupný a provozně
napojený na pozemek č.parc. 1447/3 k.ú. Řepy (pozemek stávající komunikace v ul. U Kaménky) přes
nově vzniklé pozemky ozn. 260/914 a 260/908 určené pro výstavbu nové a úpravu stávající komunikace
9. Zbývající redukovaná část pozemku č.parc. 259 k.ú. Řepy (nově ozn.259/1) po oddělení výše uvedených
částí bude přístupná přes nově vzniklý pozemek ozn. 259/6 určené pro výstavbu nové komunikace
10. Nově vzniklý pozemek ozn. 260/915 určený jako rezerva ozn. VI pro budoucí zástavbu bude mít přístup
přes nově vzniklý pozemek ozn. 260/916 určený pro výstavbu nové komunikace
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11. Nově vzniklý pozemek ozn. 260/916 určený pro výstavbu nové komunikace bude přístupný a provozně
napojený na pozemek č.parc. 1447/3 k.ú. Řepy (pozemek stávající komunikace v ul. U Kaménky) přes
nově vzniklé pozemky ozn. 259/6, 260/914 a 260/908 určené pro výstavbu nové a úpravu stávající
komunikace
12. Nově vzniklý pozemek ozn. 259/7 určený pro výstavbu nové trafostanice bude mít přístup přes nově
vzniklý pozemek ozn. 260/916 určený pro výstavbu nové komunikace
13. Zbývající redukovaná část pozemku č.parc. 260/6 k.ú. Řepy po oddělení výše uvedených částí určená pro
plánovanou výstavbu rodinného domu ozn. V, bude mít přístup přes nově vzniklý pozemek ozn. 260/916
určený pro výstavbu nové komunikace
14. Nově vzniklé pozemky ozn. 260/916, 259/6, 260/914 a 260/908 o šířce min. 8m budou součástí veřejného
prostranství za účelem vybudování nové komunikace

Účastníci řízení, dle §27 odst.1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
- VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o., Na Fialce II č.p. 1640/60, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
- Eva Chrobáková, Novákova 2359/1, 415 01 Teplice 1
- Martina Štrausová, Srbice 146, 415 01 Teplice 1
- Daniel Ulrich, Habrová 3082/3, Nová Ves, 415 01 Teplice 1
- Petr Ulrich, Srbice 148, 415 01 Teplice 1
- Jarmila Ulrichová, Bohuslava Martinů 1700, Trnovany, 415 01 Teplice
Odůvodnění:
Společnost U kaménky s.r.o., IČO 03531732, Tvrdonická 480/2, 155 21 Praha 5-Zličín a společnost
VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o., IČO 05227071, Na Fialce II 1640/60, 163 00 Praha 6-Řepy (dále
jen "žadatel") dne 10.6.2019 podala žádost o vydání společného povolení na záměr nazvaný "Výstavba
rodinných domů včetně dopravní a technické infrastruktury" východně od ul. U Kaménky v Praze 6,
Městská část Praha 17, navržené na pozemcích k.ú. Řepy č.parc. 259, 260/1, 260/6, 248/3, 248/4, 1447/2,
1447/3, 1448 a 1431/1. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné povolení pro výše uvedený záměr dle §§
94j - 94p stavebního zákona. Dle § 94j odst.2 se v případě souboru staveb příslušnost k vydání
společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb (v tomto případě je stavbou
hlavní soubor rodinných domů). Žádost byla na základě výzvy a usnesení o přerušení řízení ze dne
19.6.2019 doplněna dne 7.10.2019. Dnem doplnění bylo v řízení pokračováno.
Eva Chrobáková, nar. 30.9.1979, bytem Novákova 2359/1, Teplice, Martina Štrausová, nar. 24.11.1973,
bytem Srbice 146, Ing. Daniel Ulrich, nar. 10.7.1969, bytem Habrová 3082/3, Teplice, Petr Ulrich, nar.
30.1.1977, bytem Srbice 148 a Jarmila Ulrichová, nar. 27.7.1944, bytem Bohuslava Martinů 1700,
Teplice - všichni zastoupeni na základě plné moci spol. U kaménky s.r.o., IČO 03531732, Tvrdonická
480/2, 155 21 Praha 5-Zličín a společnost VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o., IČO 05227071, Na
Fialce II 1640/60, 163 00 Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 ( dále jen žadatel ) dne 7.10.2019 podali
žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků č.parc. 259, 260/1 a 260/6 k.ú. Řepy spolu
s žádostí o spojení se společným povolením, zahájeným a základě podané žádosti ze dne 10.6.2019.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 17 na základě podaných žádostí dne 10.6.2019 o vydání
společného povolení a ze dne 7.10.2019 o vydání rozhodnutí o dělení pozemku ( spolu s žádostí o spojení
řízení), vydal dne 16.10.2019 usnesení, kterým spojil oba typy předmětných řízení, tak jak umožňuje §
140 odst.1.zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků, neboť se
jedná o řízení, k nimž je stavební úřad příslušný, věcně spolu souvisejí, mají společnou dokumentaci a
doklady o projednání, nebrání tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů
účastníků. Dle § 140 správního řádu bylo usnesení pouze poznamenáno do spisu.
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Stručný popis záměru:
Jedná se o soubor staveb pro výstavbu celkem 8 rodinných domů včetně související technické a dopravní
vybavenosti. Je navrženo celkem 8 rodinných domů v energetické třídě B řešených jako dvojdomy o dvou
nadzemních podlažích zastřešené plochou střechou lemovanou atikou orientované kratší stranou k nově
budované komunikaci v ose JV-SZ.
Rodinné domy ozn. A-D 4x rodinný dům o jedné bytové jednotce, o půdorysných rozměrech
7,25x10,95m, zastavěné plochy 79,46m2 (2 bloky o rozměrech 14,5x 10,95m), výška atiky +6,47m od
±0,00 stavby, nad vstupy přístřešky 0,6x1,0m, zateplení fasádním systémem s omítkou v kombinaci barev
šedá a bílá, okapový chodník s kačírkem. Založení objektů je předpokládáno na bet. základových pasech
(nadzemní části z bednících tvárnic ztrac.bednění s výztuží) s pokladní bet.deskou s výztuží a izolací
proti zemní vlhkosti a radonu. Obvodové a nosné zdivo z keram.tvárnic, příčky z ker.příčkovek. Překlady
a stropy systémové z keramobetonových nosníků a stropních vložek stažených želbet. monolitickým
věncem, schodiště železobetonové s výztuží. Střešní krytina živičná a PVC folie. Sousedící vnitřní zdivo
bude od sebe dilatováno tepelnou izolací. Vnitřní komínové těleso třívrstvé s keramickou vložkou. RD
budou vytápěny el.kotlem o výkonu max.9kW s navazujícím teplovodním vytápěním, doplněný krbovou
vložkou na palivové dřevo v ob.pokoji. Domy budou opatřeny jímací soustavou a zařízením autonomní
detekci a PHP. Požárně nebezpečný prostor požárního úseku nezasahuje do požárně nebezpečného
prostoru jiného požárního úseku, požárně nebezpečný prostor nezasahuje mimo pozemek investora. U
každého RD A-D je pro likvidaci dešťových vod ze střech RD navržena akumulační nádrž objemu min.
1,6m3 s přepadem do systému vsakovacích plastových tunelů o celkovém objemu 3,8m3 (včetně
obsypání štěrkem). Nově je navrženo oplocení po obvodu pozemků a mezi pozemky jednotlivých RD.
Nové oplocení je řešeno z ocel. sloupků (á 3m) včetně betonových podhrabových dílů s výplní
z drátěného pletiva výšky 1,5m v délce cca 162m. Oplocení prostoru před RD přiléhající k nové
komunikaci v délce cca 51m výšky max. 1,5m bude tvořeno kovovými plotovými dílci 1,0m
s podezdívkou z bet.tvarovek 0,5m, doplněné posuvnými vjezdovými branami š. 2,5m a vstupními
brankami š.1,5m. RD ozn. A-D budou realizovány společností U Kaménky s.r.o.
Rodinné domy ozn. I-IV – 4x rodinný dům o jedné bytové jednotce, o půdorysných rozměrech
7,00x12,25m, zastavěné plochy 85,75m2 ( 2 bloky o rozměrech 14x 12,25m), výška atiky +6,626m od
±0,00 stavby, nad vstupy přístřešky 1,2x2,5m, zateplení fasádním systémem s omítkou v kombinaci barev
šedá a bílá, okapový chodník s drenáží. Založení objektů je předpokládáno na bet. základových pasech
s vyztuženou deskou podkladního betonu s izolací proti zemní vlhkosti a radonu. Obvodové a vnitřní
nosné zdivo z cihelných bloků, příčky z příčkovek Porotherm. Stropy systémové z keramobetonových
nosníků a stropních vložek se ztužujícím želbet.věncem, schodiště železobetonové/popř. prefa. Sousedící
vnitřní zdivo bude od sebe dilatováno izolací. Střešní krytina jednoplášťová z PVC pásů včetně tepelné a
parotěsné izolace doplněná prosvětlovacím kopulovým světlíkem 1x1m. Komínové těleso vně fasády
nerezové třívrstvé s keramickou vložkou. RD budou vytápěny el.kotlem o výkonu max.9kW s
navazujícím teplovodním vytápěním, doplněný lokálním topidlem na biomasu v ob.pokoji. Pro ohřev
TUV budou RD I-IV doplněny fotovoltaickými panely na plochých střechách s max. výškou 7,76m od
±0,00 stavby. Domy budou opatřeny jímací soustavou a zařízením autonomní detekci a PHP. Požárně
nebezpečný prostor požárního úseku nezasahuje do požárně nebezpečného prostoru jiného požárního
úseku, požárně nebezpečný prostor nezasahuje mimo pozemek investora. Venkovními rozvody
silnoproudu a slaboproudu vedenými mimo budovu bude napojeno venkovní tablo a ovládání brány. U
každého RD I-IV je pro likvidaci dešťových vod ze střech RD navržena akumulační nádrž objemu min.
4m3 s přepadem a následným vsakem v zasakovacím drénu na pozemku RD. Mezi pozemky RD II a III
je navržena opěrná stěna délky 21,25m výšky max. 1,3m, mezi pozemkem RD IV a pozemkem nové
komunikace je navržena opěrná stěna délky 16,5m, výšky max.0,95m. Opěrné zdi budou zakončeny bet.
korunou, do které bude kotveno oplocení. Podél opěrných zdí bude provedena drenáž. Prostor před RD
vč.1 parkovacího stání na pozemcích RD je řešen jako otevřený. Nově je navrženo oplocení po obvodu
pozemků a mezi pozemky jednotlivých RD. Stávající část oplocení z drátěného pletiva kotveného do
sloupků hraničící
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se sousedními pozemky bude zachována případně opravena. Nové oplocení je řešeno z ocel. sloupků ( á
3m) včetně betonových podhrabových dílů s výplní z drátěného pletiva výšky 1,8m, na opěrných zdech
výšky 1,25m, doplněné vjezdovými branami š. 2,5m na úrovni západní fasády RD . Na pozemku každého
RD je vymezena plocha pro parkování dvou osobních automobilů, zpevněné plochy pro přístup a nádoby
na TKO a venkovní terasy na terénu navazující na obytný prostor v 1.NP. Zpevněné plochy budou přes
vsakovací pole (štěrk pod dlažbou) likvidovány vsakem. Na rozvody elektro budou RD napojeny
z přípojkových skříní el. vedením vedeným mimo budovu do RD. Na rozvody vody budou RD napojeny
z vodoměrných šachet, v kterých jsou ukončeny vodovodní přípojky rozvody vody vedenými mimo
budou do stavby RD. Splaškové vody budou ze staveb RD odvedeny pomocí rozvodů splaškové
kanalizace vedenými mimo budovu do revizních šachet, kde jsou ukončeny přípojky splaškové
kanalizace. RD ozn. I-IV budou realizovány společností VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o.
Následující objekty budou realizovány jako společná investice společností VIVA IMMOVABLE
ASSETS s.r.o. a společností U Kaménky s.r.o.
Pro dopravní napojení lokality je navržena neprůjezdná obousměrná obslužná komunikace s krytem
z betonové dlažby - obytná zóna se smíšeným provozem funkční skupiny D1 se základní šířkou 5,5m
v délce cca 140,1m. Ve staničení km 0,04 – 0,08 jsou navrženy 2 směrové (pravostranný a levostranný)
oblouk o poloměru R1=8,75 a R2=4,25m s navazujícím obratištěm délky cca 18m, ke je komunikace
zúžena. Pro zklidnění dopravy je navrženo v trase komunikace lokální zúžení s šířkou 3,5m. Komunikace
je řešena novým úsekem a úpravou (rozšířením a celkovou rekonstrukcí) stávající komunikace v ul. U
Kaménky. Součástí dopravního prostoru bude doprovodná zeleň a 2 plochy navazující na nový úsek pro
návštěvnická stání v počtu 2x2ks (z toho 1 s parametry pro ZTP) a obratiště. Nová komunikace je
navržena jako místní komunikace IV. třídy.
Na začátku upravované komunikace (cca styk ulic U Kaménky a Ke Kaménce) je navržen krátký stavební
zpomalovací práh délky 1,5m. Rozšířením a stavebními úpravami této komunikace úsek Ke Kaménce –
slepé zakončení dojde ke změně třídy této komunikace z III. na IV. třídu.
Pro napojení na rozvody vody je navržen nový vodovodní řad PE DN 110 v celkové délce 92,43m (řad A)
s navazujícím odbočným řadem v délce cca 16,12m (řad B) včetně 12 ks vodovodních přípojek (pro RD
A-D, RD I-IV, RD V, který bude předmětem samostatného řízení, a 3x rezerva - pro parcely ozn. E a VI
bez rodinných domů a výhledové napojení stavby č.p. 117 na č.parc. 255/1 k.ú. Řepy). Vodovodní řad
bude napojen přes šoupě na stávající vodovodní řad DN100 v ul U Kaménky. Vodovodní řady budou
ukončeny podzemním hydrantem, v trase vodovodu bude přes odbočku osazen jeden nadzemní hydrant.
Přípojky v délkách 2,2-6,55m budou ukončeny ve vodoměrných šachtách:
Likvidace splaškových vod je navržena vybudováním nového řadu splaškové kanalizace DN 300
z kameniny v celkové délce cca 148,2m (stoka1) s navazujícím odbočným řadem v délce 18,15m (stoka
2) včetně 11 ks přípojek splaškové kanalizace DN 200 (pro RD A-D, RD I-IV, RD V, který bude
předmětem samostatného řízení a 2x rezerva pro parcely bez rodinných domů ozn. E a VI). Kanalizační
řad bude napojen na stávající řad splaškové kanalizace v ul. U Kaménky s úpravou stávající šachty (SŠ0),
řad bude dále vybaven 7-mi šachtami SŠ1 – SŠ7. Přípojky v délkách 3,5-2,15m budou ukončeny
v revizních šachtách.
Pro odvodnění nové komunikace je navržen řad dešťové kanalizace DN 300 v celkové délce cca 88 m,
napojený na stávající řad DN 600 při ul. U Kaménky. V místě napojení bude vybudována nová šachta
(ŠD0). Před napojením do stávajícího řadu bude vybudována trubní retence o objemu 18,9m3 ze
želbet.trub DN 1000 délky 24m s vírovým ventilem osazeným ve vírové šachtě 2,05x2m (ŠD1 - regulace
5l/s). Do řadu budou napojeny 4 uliční vpusti přes přípojky v délkách 1-2,2m, řad bude dále vybaven 6-ti
šachtami ŠD2 – ŠD7. Systém odvodnění zemní pláně komunikace je pomocí příčného sklonu do
podélného trativodu rep. vyústěním na svah násypového tělesa do drenážních vrstev a dvou vsakovacích
žeber vyplněných pískem (první o rozměrech 1x0,8x6m po pravé straně na začátku rozšíření stávající
komunikace v ul. U Kaménky, druhé o rozměrech 0,5x0,8x3+8 m po pravé straně nové komunikace cca
na úrovni rodinných domů III a IV).
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Pro osvětlení nové komunikace je navrženo nové veřejné osvětlení s napojením na stávající rozvody VO
– sloup č. 617525 při ul. U Kaménky kabelovým vedením v délce cca 118 m pro větev II nové zástavby.
Nová větev bude osazena 6-ti sloupy typu OSV 060.30 výšky 6m na bet.základu se svítidly LED Voltana
2. Z důvodu nedostatečného osvětlení v křižovatce ulic U Kaménky a Ke Kaménce bude na stávající
kabelové vedení doplněn 1 nový sloup OSV 060.30 výšky 6m na bet.základu se svítidlem LED Voltana
2. Z důvodu rozšíření komunikace v ul. U Kaménky bude provedena výměna dvou svítidel ve stávajících
sloupech VO č. 617525 a 617526 za svítidla LED Voltana 2. Kabelové vedení doplněné zemnícím
páskem bude v prostorech vjezdů a přechodu pod novou komunikací uloženo do chrániček.
Pro napojení záměru na distribuční síť je navrhována výstavba nové blokové trafostanice typu Gräper
PKP vel. 3x4m na č.parc.260/6 k.ú. Řepy na konci nově budované příjezdové komunikace, která bude
napojena stávající síť 22kv kabelovým vedením dva kabely délky cca 316m (celková délka 632m) s
napojením na kabelové vedení směr TS 4653 – RS4650 v ulici Žalanského při č.p. 91. Nově navrhované
objekty RD včetně parcely pro RD V a parcely bez rodinných domů ( ozn. E a VI) budou připojeny
kabelovým 1kV vedením v délce cca 140 m z nové TS s osazením přípojkových skříní SS102 (11 ks) a
jedné rozpínací skříně SR402 s propojením do stávající sítě NN. Součástí záměru je i úprava stávající sítě
NN – v trase nových kabelů VN dojde k obnově stávajícího vedení NN v délce cca 235 m.
V rámci záměru je navrhována přeložka sítě elektronických komunikacích na pozemku č.prc. 260/1 k.ú.
Řepy spočívající ve změně (odklonu) vedení trasy v délce cca 97,6m s propojením přeložky na stávající
síť společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V místě přechodu pod novou komunikací
v délce cca 9,5m bude vedení uloženo v chráničce.
Zařízení staveniště na pozemcích investorů č.parc. 259, 260/1 a 260/6 k.ú. Řepy předpokládá zpevněnou
stěrkovou staveništní komunikaci s napojením při jižním okraji č.parc. 260/1 k.ú. Řepy přes č.parc. 248/4
a 248/3 k.ú. Řepy na stávající komunikaci Ke Kaménce. Dopravní trasy budou respektovat stávající
dopravní značení a omezení v dané lokalitě. Na staveništní komunikaci budou navazovat plochy zázemí
(2 mobilní buňky s parkovacími plochami a mobilním chemickým WC), otevřené skladové plochy a
deponie ornice. Staveniště bude oploceno pevným oplocením. Napojení na rozvody vody a el.energie je
přepokládáno staveništním odběrem na nově zbudované sítě v rámci záměru, případně provizorními
přípojkami, které budou zajištěny, po projednání s příslušným správcem, zhotovitelem stavby.
Navrhovanou stavbou vzniknou drobné úpravy zeleně, nedojde ke kácení vzrostlých dřevin.
V dalších technických podrobnostech stavby se odkazuje na projektovou dokumentaci.
K řízení byly předloženy tyto doklady a podklady:
- situační výkres na podkladě katastrální mapy ozn. ÚR C1 v měřítku 1:500 se zakreslením požadovaného
dělení pozemků s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům zpracovaný Ing.
Lubošem Krnáčem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0009106 opatřený datem
09/2018
- návrh geometrického plánu zpracovaný Jindřichem Tlukou – sdr. GNÓMON
Projektová dokumentace zpracovaná:
Ing. Luboš Krnáč, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0009106 opatřený datem 05-09/2019
(souhrnná část, SO 03 zařízení staveniště)
Ing. Vladimír Matějka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0700015 ( SO 01 – RD A -D
architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, ZTI, vytápění, elektro – 05-09/2019 )
Ing.Jan Cakl, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 1400037 ( SO 01 RD A-D
stavebně konstrukční část 05/2019)
Jaromír Špalek, autorizovaný technik pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb ČKAIT 1400051 (
SO 01 RD A-D PBŘ 06/2019 )
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Ing. Čestmír Kabátník, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0003078 ( SO 02 stavební část
– RD I-IV 04-09/2019 )
Ing.Alexander Raška, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0008308 ( SO 02 PBŘ RD I-IV
05/2019 )
Ing. Zdeněk Jícha, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a TPS ČKAIT 0001208 ( SO 02 vytápění
RD I-IV 05/2019)
Ing.Vladimír Sladkovský, autorizovaný inženýr pro TZS ČKAIT 0007828 ( SO 02 silnoproud,
slaboproud RD I-IV 05/2019 )
Karel Sladký, autorizovaný technik pro TPS ČKAIT 0100752 ( SO 02 ZTI RD I-IV 05/2019 )
Ing.Michal Štepánik, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0012543 ( DO.01 komunikace
08/2018-09/2019)
Ing.Marie Matějková, autorizovaný inženýr pro městské inženýrství a vodohospodářské stavby ČKAIT
0003955 ( IO 01.01 veřejný vodovod, IO 01.02 veřejný řad splaškové kanalizace, IO 01.03 dešťová
kanalizace 09/2018 )
Ing.Milan Bláha, autorizovaný inženýr pro TPS – spec.elektrotechnická zařízení ČKAIT 0004481 ( IO 02
– veřejné osvětlení, IO 03 – distribuční síť elektro - 09/2018 )
Jan Drahoš, autorizovaný technik pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb ČKAIT 0008528 (PBŘ
komunikace a vodovod – 10/2018)

Vyjádření, závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů:
- Úřad MČ Praha 17, Odbor životního prostředí a dopravy, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00
Praha 618:
b) rozhodnutí o povolení připojení č.j. ÚMČP17 011125/2019/ŽPD/Šupo ze dne 7.10.2019, které nabylo
právní moci dne 30.10.2019
c) závazné stanovisko a vyjádření č.j. ÚMČP17 018219/2018/ŽPD/Šr ze dne 15.8.2019
d) dodatek k závaznému stanovisku (č.j. ÚMČP17 018219/2018/ŽPD/Šr ze dne 15.8.2019) č.j. ÚMČP17
013064/2019/ŽPD/Ci ze dne 22.8.2019
e) závazné stanovisko speciálního stavebního úřadu pro vodní díla ze dne 28.8.2019 č.j. ÚMČP17
013098/2019/ŽPD/Ci
f) souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF ze dne 24.7.2019 č.j. 011293/2019/ŽPD/Šr pro
č.parc. 260/1 k.ú. Řepy
g) souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF ze dne 24.7.2019 č.j. 010195/2019/ŽPD/Šr pro
č.parc. 259 a 260/6 k.ú. Řepy
- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hlavního města Prahy. Odbor služby dopravní policie - stanovisko
č.j. KRPA-220574-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 4.7.2019 + j. KRPA-114554-2/ČJ-2019-0000DŽ ze dne
15.5.2019
- Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové
Město č.j.: S-MHMP-1624396/2018/OCP ze dne 6.3.2019
- Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové
Město č.j. S-MHMP-1624396/2018/4/UZR ze dne 25.2.2019
- Magistrát hlavního města Prahy, Odbor bezpečnosti, od. preventivní ochrany, nám.Fr.Kafky 16/1, Praha č.j.
MHMP 250009/2019 ze dne 4.2.2019
- Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravních agend, Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové
Město, č.j. MHMP 1624396/2018 ODA ze dne 1.3.2019 – zájmy nejsou dotčeny
- Magistrát hlavního města Prahy, Odbor památkové péče, Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové
Město, č.j. MHMP 548518/2019 ze dne 25.3.2019 – zájmy nejsou dotčeny
- Hygienická stanice hl.m.Prahy, pobočka Západ – závazné stanovisko č.j. HSHMP 65860/2018 ze dne
18.1.2019
- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy – závazné stanovisko č.j. HSAA-12152-3/2018 ze dne
9.11.2018
- Úřad pro civilní letectví ze dne 5.4.2019 č.j. 003280-19-701 – zájmy nejsou dotčeny
- Odbor výstavby ÚMČ Praha 17 závazné stanovisko speciálního stavebního úřadu pro stavby komunikací ze
dne 31.10.2019 č.j. ÚMČP17 016290/2019/VYS/Př
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Stanoviska vlastníků (popř. správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení
- Pražská vodohospodářská společnost, a.s.:
a) smlouva o úpravě vzájemných vztahů ze dne 22.7.2019 č. SPO/38/2019
b) smlouva o smlouvě budoucí darovací ze dne 1.7.2019 č. BD/39/209
c) vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 31.1.2019 č.j. 5910/18/2/02
- Pražské vodovody a kanalizace a.s., vyjádření ze dne 12.12.2018 vydané pod zn. PVK 62985/OTPČ/18
- Hlavní město Praha, prostřednictvím Oboru evidence majetku MHMP, odd.výkonu vlastnických práv ze
dne 25.9.2019 č.j. MHMP 1937204/2019
- Technická správa komunikací hl.m.Prahy, svodná komise ze dne 2.8.2019 č.j. TSK/25776/19/5110/Me+
ze dne 27.2.2019 č.j. TSK/45445/18/5110/Me + koordinační vyjádření ze dne 14.2.2019 č.j.
TSK/45445/18/5130/KJ
- PREDistribuce, a.s.
a) Smlouva o smlouvě budoucí o připojení lokality na napěťové hladině NN č. 8831901254 č.SPP S146133 ze dne 16.4.2019
b) Smlouva o smlouvě budoucí o připojení lokality na napěťové hladině NN č. 8831901305 č.SPP S146133 ze dne 9.5.2019
c) Vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 13.2.2019 č.j. 25128476
d) Vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 13.2.2019 č.j. 25128477
e) Sdělení podmínek připojení k distribuční síti ze dne 26.10.2018 č. 25124058
f) Sdělení podmínek připojení k distribuční síti ze dne 8.10.2018 č. 25122597
- Technologie hlavního města Prahy, a.s.:
a) smlouva o umožnění zásahu do dopravní a technické sítě ze dne 26.6.2019
b) vyjádření k dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ze den 13.6.2019 č.j. 4429/19
- Čeká telekomunikační infrastruktura, a.s.
a) smlouva o realizaci překládky sítě el-komunikací č.VPI/PH/2019/128 ( č. SAP S/4 Hana ) ze dne
20.8.2019
b) vyjádření ze dne 24.10.2018 č.j. 760551/18
Stanoviska vlastníků (popř. správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených
ochranných a bezpečnostních pásem
Alfa Telecom s.r.o. ze dne 23.11.2018
CentroNet, a.s. ze dne 20.11.2018 č.j. 3045/2018
Cznet s.r.o., vyjádření ze dne 29.11.2018, čj. 180102912
CoProSys a.s. ze dne 13.11.2018
České Radiokomunikace a.s., vyjádření zn. UPTS/OS/205103/2018 ze dne 31.10.2018
ČEPS, a.s. ze dne 19.12.2018 č.j. 1321/18/KOC/Ro/5
CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 24.10.2018 č.j. 760551/18 + ze dne
11.2.2019 č.j. 534126/19
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 27.11.2018 č.j. 0101025075
Dial Telecom, a.s., vyjádření ze dne 8.11.2018 vydané pod zn. PH638064
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - Svodná komise, souhrnné stanovisko ze dne 3.12.2018 pod zn.
100630/46Z2591/2549
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. – JDC Metro ze dne 28.11.2018 č.j. 240200/2983/18/Lin + razítkem
do situace
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. – JDC Tramvaje ze dne 27.11.2018 razítkem do situace
ENGEN s.r.o. razítkem na situaci ze dne 27.11.2018
INETCO.CZ a.s., zast. UNI Promotion s.r.o., vyjádření ze dne 30.11.2018 pod zn. 122408955
ICT Support ze dne 19.1.2019
Fine Technology Outsource s.r.o. ze dne 21.11.204.12.2018. 7732
GREPA Networks s.r.o., razítko na situaci ze dne 4.2.2018
Kolektory Praha, a.s. ze dne 20.11.2018 č.j.2453/023/11/18
Letiště Praha, a. s., ze dne 14.2.2019 č.j. 426/19/LP RZI/LP RIP
Levný.net. s.r.o. zast. Fine Technology Outsource s.r.o ze dne 21.11.2018 č.j. 7733
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Ministerstvo vnitra ČR ze dne 21.11.2018 č.j. MV-132710-4/OSM-2018
MO - Sekce ekonomická a majetková - Oddělení ochrany územních zájmů Praha, razítkem do situace ze
dne 13.12.2018, čj. ÚP-497/25-1929-2018
New Telecom s.r.o ze dne 30.11.2018 č.j. 133404342
OPTILINE a.s. zast. SITEL, spol. s r.o., vyjádření ze dne 24.10.2018 vydané pod zn. 1411802208
Pe3ny net s.r.o. ze dne 23.11.2018 razítkem do situace
Planet A, a.s., razítko na situaci ze 21.6.2019
Pražská plynárenská Distribuce a.s., vyjádření ze dne 6.3.2019 č.j-2019/OSS/1326
Pražské vodovody a kanalizace a.s., vyjádření ze dne 12.12.2018 vydané pod zn.PVK 62985/OTPČ/18
Pražská vodohospodářská společnost a.s., vyjádření ze dne 31.1.2019 č.j. 5910/18/2/02
PRE distribuce, a.s., vyjádření ze dne Vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 13.2.2019 č.j.
25128476 a ze dne 13.2.2019 č.j. 25128477
Řízení letového provoz ČR ze dne 18.3.2019 č.j. SCL/3771/2019 a ze dne 26.3.2019 č.j. SCL/4074/2019
SITEL, spol. s r.o., vyjádření ze dne 24.10.2018 vydané pod zn. 1111804748
Středočeské vodárny, a.s. vyjádření ze dne 4.12.2018 č.j. P18710024371
SUPTel a.s., vyjádření ze dne 1.12.2018 pod číslem 21800511
Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s. – TSK 5320 ze dne 3.7.2019 č. 1400
Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s. - svodná komise ze dne 2.8.2019 č.j.
TSK/25776/19/5110/Me+ ze dne 27.2.2019 č.j. TSK/45445/18/5110/Me
Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s - koordinační vyjádření ze dne 14.2.2019 č.j.
TSK/45445/18/5130/KJ
Telia Carrier Czech Republic a.s., zast. SITEL, spol. s r.o., vyjádření ze dne 24.10.2018 vydané pod zn.
1311802763
Telco pro Services, a.s. ze dne 27.11.2018 č.j. P3A18000054161
Technologie hlavního města Prahy, a.s. ze den 13.6.2019 č.j. 4429/19
T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 24.11.2018 vydané pod zn. E42715/18
UPC Česká republika s.r.o. zast. InfoTel s.r.o. ze dne 21.11.2018 č.j.E018787/18
Veolia Energie Praha a.s. ze dne 6.12.2018 č.j. VEPA/20181128-003/ES
Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 21.11.2018 č.j.MW9910121100101366

Ostatní:
- plná moc společnosti U kaménky s.r.o. k zastupování v územním řízení o dělení pozemku č.parc. 260/1 k.ú.
Řepy a v řízení k vydání společného povolení udělená Jarmilou Ulrichovou ze dne 1.10.2019 a 28.2.2018
- plná moc společnosti U kaménky s.r.o. k zastupování v územním řízení o dělení pozemku č.parc. 260/1 k.ú.
Řepy a v řízení k vydání společného povolení udělená Evou Chrobákovou ze dne 1.10.2019 a 28.2.2018
- plná moc společnosti U kaménky s.r.o. k zastupování v územním řízení o dělení pozemku č.parc. 260/1 k.ú.
Řepy a v řízení k vydání společného povolení udělená Martinou Štrausovou ze dne 1.10.2019 a 28.2.2018
- plná moc společnosti U kaménky s.r.o. k zastupování v územním řízení o dělení pozemku č.parc. 260/1 k.ú.
Řepy a v řízení k vydání společného povolení udělená Ing. Danielem Ulrichem ze dne 1.10.2019 a 2.3.2018
- plná moc společnosti U kaménky s.r.o. k zastupování v územním řízení o dělení pozemku č.parc. 260/1 k.ú.
Řepy a v řízení k vydání společného povolení udělená Petrem Ulrichem ze dne 1.10.2019 a 28.2.2018
- stanovisko k zatřídění komunikacích v rámci záměru – Odbor dopravy, Odd.organizace dopravy MHMP ze
dne 30.9.2019 č.j. MHP 1870294/2019
- stanovisko budoucího vlastníka nově budovaných komunikací společnosti U kaménky s.r.o., Tvrdonická
č.p. 480/2, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 517 a VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o., Na Fialce II č.p.
1640/60, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 ze dne 26.9.2019 a 29.9.2019
- vyjádření ke stavebnímu záměru – Odbor územního rozvoje a investic ÚMČ Praha17 ze dne 17.4.2019 č.j.
ÚMČP17 001579/2019/OÚRI/Ro
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vyjádření Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy ze dne 1.6.200185 č.j. 4951/18
hluková studie – Akustika Praha č. 575-SHT-18 11/2018
plán kontrolních prohlídek stavby
protokol o stanovení radonového indexu pozemku – RNDr. Petr Hlinovský 04/2019
inženýrskogeologický a geologický průzkum pro vsakování srážkových vod Mgr. Branislav Kuthan,
05/2019
průkaz energetické náročnosti budovy:
a) RD A-D – Ing. Michaela Šperlová č. oprávnění 0450 - 05/2019
b) RD I-IV – Ing. Michal Havrlík, PhD.d. č.oprávnění 747 - 06/2019

Podle předložené žádosti, doložených dokladů a dokumentace jsou stavbou dotčeny následující
nemovitosti:
Pozemky parc. č. a stavby
Vlastník
Právo k pozemku
v k.ú. Řepy
259, 260/6

VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o.

vlastnické + souhlas se
společnou investicí

260/1

Eva Chrobáková
Martina Štrausová
Daniel Ulrich
Petr Ulrich
Jarmila Ulrichová

souhlas

248/3, 248/4, 1447/2, 1447/3, 1448

Městská část Praha 17

souhlas

1431/1

Hl.m.Praha

souhlas

Žadatelé nemá k dotčenému pozemku č.parc. 260/1 k.ú. Řepy vlastnické právo. K tomuto pozemku
doložili žadatelé souhlas spoluvlastníků: Eva Chrobáková, Martina Štrausová, Daniel Ulrich, Petr Ulrich
a Jarmila vyznačený na situačním výkrese ( v návaznosti na § 86 odst. 2, písm.a) stavebního zákona–
souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona )
Žadatelé nemají k dotčeným pozemků č.parc. 248/3, 248/4, 1447/2, 1447/3, 1448 k.ú. Řepy vlastnické
právo. K tomuto pozemku doložili žadatelé souhlas osoby se svěřenou správou nemovitostí ve vlastnictví
obce – Městská část Praha 17 prostřednictvím starostky Mgr.Jitky Synkové vyznačený na situačním
výkrese ( v návaznosti na § 86 odst. 2, písm.a) stavebního zákona – souhlas k umístění stavebního záměru
podle § 184a stavebního zákona ) + smlouva nazvaná Souhlas městské části Praha 17 s realizací stavby na
pozemcích ve svěřené správě městské části Praha 17 č.parc.248/3, 248/4, 1447/2 a 1447/3 k.ú. Řepy
č.sml. 2019/0217 ze dne 20.9.2019
Žadatelé nemají k dotčenému pozemku č.parc. 1431/1 k.ú. Řepy vlastnické právo. K tomuto pozemku
doložili žadatelé souhlas vlastníka – Hl.m.Praha prostřednictvím Odboru evidence MHMP, Odbor
evidence majetku – odd. výkonu vlastnických práv ze dne 25.9.2019 vyznačený na situačním výkrese ( v
návaznosti na § 86 odst. 2, písm.a) stavebního zákona – souhlas k umístění stavebního záměru podle §
184a stavebního zákona ) + vyjádření ze ze dne 25.9.2019 č.j. MHMP 1937204/2019
Pro realizaci společných investic doložili žadatelé vzájemný souhlas stavebníků – společnosti U kaménky
s.r.o., Tvrdonická č.p. 480/2, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 517 a VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o.,
Na Fialce II č.p. 1640/60, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 ze dne 12.9.2019 vyznačený na situačním
výkrese (v návaznosti na § 86 odst. 2, písm.a) stavebního zákona – souhlas k umístění stavebního záměru
podle § 184a stavebního zákona ).
Oprávnění k umístění staveb podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací a
podzemního vedení distribuční soustavy elektřiny, jako stavebních záměrů budovaných ve veřejném
zájmu, pro které je možno pozemek nebo stavbu, na nichž má být záměr uskutečněn, vyvlastnit, vyplývá
rovněž z příslušných ustanovení zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona č.
458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 184/2026 Sb. – zákon o vyvlastnění v souvislosti s § 184a
odt.3 stavebního zákona.
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Dle vyjádření příslušného orgánu OCP MMP ze dne 6.3.2019 Uvedený záměr nepodléhá posouzení podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Stavbou je dotčen zemědělský půdní fond. Souhlas s vynětím ze ZPF byl příslušným orgánem ochrany
zemědělského půdního fondu pro č.par. 259, 260/6 a 260/1 k.ú. Řepy vydán. Pro realizaci záměru na
pozemku č.parc. 248/4 kú. Řepy není dle ustanovení § 9 odst.2, písm.d) zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, třeba souhlasu orgánu ochrany ZPOF s odnětím.
Stavba svým charakterem obsahuje obytné, dle závěrů stanovení radonového indexu byly dotčené
pozemky zahrnuty do kategorie s nízkým radonovým indexem pozemku.
Účastníci řízení:
Společné povolení
Podle § 94k stavebního zákona je účastníkem společného územního a stavebního řízení a) stavebník, b)
obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, c) vlastník stavby, na které má být
požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo,
není-li sám stavebníkem, d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, e) osoba, jejíž vlastnické
právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být společným povolením přímo dotčeno.
Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 17 posoudil okruh účastníků společného řízení podle § 94k stavebního
zákona a současně podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Účastníky tohoto řízení jsou:
a) ve smyslu § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu – stavebník:
- U kaménky s.r.o., Tvrdonická č.p. 480/2, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 517
- VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o., Na Fialce II č.p. 1640/60, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
b) ve smyslu § 94k písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu – obec, na jejímž území má
být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
- Hl. m. Praha, zast. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace,
Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
- Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 (které postavení
účastníka řízení přiznává § 18 odst.1, písm.h) zákona o hl.m.Praze č. 131/2000 Sb., v platném znění )
c) ve smyslu § 94k písm. c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu – vlastník stavby, na kterém
má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné
věcné právo, není-li sám stavebníkem: - žádná stavby není záměrem dotčena
- Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 jako osoba se svěřenou
správou nemovitostí ve vlastnictví obce – stávající komunikace v ul. U Kaménky
- PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov jako vlastník stávající technické
infrastruktury – distribuční sítě VN a NN, jejíž úprava je navrhována a na kterou se záměr napojuje
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město jako pověřený
správce technické infrastruktury ve vlastnictví obce, na kterou se záměr napojuje a jejíž úprava je
navrhována
- Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice jako pověřený
správce technické infrastruktury ve vlastnictví obce, na kterou se záměr napojuje a jejíž úprava je
navrhována
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov jako vlastník
stávající technické infrastruktury, jejíž přeložka je v rámci záměru navrhována
d) ve smyslu § 94k písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu – vlastník pozemku, na
kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku:
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- Eva Chrobáková, Novákova 2359/1, 415 01 Teplice 1
- Martina Štrausová, Srbice 146, 415 01 Teplice 1
- Daniel Ulrich, Habrová 3082/3, Nová Ves, 415 01 Teplice 1
- Petr Ulrich, Srbice 148, 415 01 Teplice 1
- Jarmila Ulrichová, Bohuslava Martinů 1700, Trnovany, 415 01 Teplice
jako spoluvlastníci dotčeného pozemku č.parc. 260/1 k.ú. Řepy, všichni v řízení zastoupeni na základě plné
moci společností U kaménky s.r.o., Tvrdonická č.p. 480/2, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 517 – dtto 1
- VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o., Na Fialce II č.p. 1640/60, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 jako
vlastník dotčených pozemků č.parc. 259 a 260/6 k.ú. Řepy
- Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 jako osoba se svěřenou
správou nemovitostí ve vlastnictví obce – dotčené pozemky č.parc. 248/3, 248/4, 1447/2, 1447/3, 1448 k.ú
Řepy
- Milkpol spol. s r.o., Reinerova č.p. 1657/23, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618 jako osoba s věcným
břemenem užívání části pozemku dotčeného pozemku č.parc. 1447/3 k.ú. Řepy pro vedení plynové
přípojky, právo chůze a jízdy za účelem zajištění provozu, oprav a údržby
- Miroslav Veselovský, K mostku č.p. 80/12, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618 jako spoluvlastník pozemku
č.parc. 195/3 k.ú. Řepy, v jehož prospěch je evidováno věcné břemeno chůze a jízdy k dotčenému pozemku
č.parc. 1447/2 k.ú. Řepy
- Markéta Veselovská, K mostku č.p. 80/12, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha 618 jako spoluvlastník pozemku
č.parc. 195/3 k.ú. Řepy, v jehož prospěch je evidováno věcné břemeno chůze a jízdy k dotčenému pozemku
č.parc. 1447/2 k.ú. Řepy
- Jaroslava Knapp, Ligusterweg 5, 720 76 Tübingen, Německo jako vlastník pozemku č.parc. 195/4 k.ú.
Řepy, v jehož prospěch je evidováno věcné břemeno chůze a jízdy k dotčenému pozemku č.parc. 1447/2
k.ú. Řepy
- PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov jako osoba v jejíž prospěch je
evidováno věcné břemeno umístění součásti distribuční soustavy k dotčenému pozemku č.parc. 248/3 k.ú.
Řepy
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. Odbor evidence majetku, Mariánské nám.2, Praha 1, pracoviště Nám.
Franze Kafky č.p. 16/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město jako vlastník dotčeného pozemku č.parc. 1431/1 k.ú.
Řepy
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414 jako právní
nástupce spol. T-Systems Czech Republic a.s. a GTS Czech s.r.o., v jejichž prospěch je evidováno věcné
břemeno užívání částí pozemků pro stavbu podzemního komunikačního vedení k dotčenému pozemku
č.parc. 1431/1 k.ú. Řepy
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44, 140
00 Praha 4-Michle jako osoba, v jejíž prospěch je evidováno věcné břemeno umístění plynárenského
zařízení a užívání části pozemku k dotčenému pozemku č.parc. 1431/1 k.ú. Řepy
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov jako osoba, v
jejíž prospěch je evidováno věcné břemeno užívání částí pozemků pro stavbu podzemního komunikačního
vedení k dotčenému pozemku č.parc. 14301/1 k.ú. Řepy
- Petr Šimsa, Žalanského č.p. 270/4, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618, jako spoluvlastník pozemku č.parc.
364/1 k.ú. Řepy, v jehož prospěch je evidováno věcné břemeno služebnosti vedení inženýrské sítě
(vodovodní přípojka), umístění stavby vedení, provozování, udržování a vstup za účelem prohlídky nebo
údržby ke stavbě k dotčenému pozemku č.parc. 1431/1 k.ú. Řepy
- Miloslava Šimsová, Žalanského č.p. 270/4, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618, jako spoluvlastník pozemku
č.parc. 364/1 k.ú. Řepy, v jehož prospěch je evidováno věcné břemeno služebnosti vedení inženýrské sítě
(vodovodní přípojka), umístění stavby vedení, provozování, udržování a vstup za účelem prohlídky nebo
údržby ke stavbě k dotčenému pozemku č.parc. 1431/1 k.ú. Řepy
e) ve smyslu § 94k písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu – osoba, jejíž vlastnické
právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich
může být společným povolením přímo dotčeno a kteří se ve smyslu § 94m, odst.3 stavebního zákona
v případě doručování veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí
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č.parc. k.ú. Řepy: 227, 228, 229, 230, 233/1, 234/3, 234/31, 239/2, 241/1, 241/2, 242/5, 245, 246, 247/3,
248/1, 248/2, 248/6, 248/7, 248/10, 249/1, 249/2, 249/5, 249/9, 252/1, 255/1, 255/2, 256, 257, 258, 260/5,
302, 1352/51, 1352/153, 1443
č.p. k.ú. Řepy: 91, 117, 265, 266, 394, 421, 422, 443, 444, 445, 547, 548, 549, 678, 1415, stavba bez
č.p./ev.č. na č.parc. 248/10

Územní řízení
Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má
být požadovaný záměr uskutečněn. Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále účastníky územního
řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem anebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále pak osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům a stavbám na nich
může být rozhodnutím přímo dotčeno.
Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 17 posoudil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního
zákona a současně podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Účastníky tohoto řízení jsou:
a) podle § 85 odst.1, písm.a) stavebního zákona a současně dle § 27 odst.1 správního řádu je účastník
řízení žadatel
- Eva Chrobáková, Novákova 2359/1, 415 01 Teplice 1
- Martina Štrausová, Srbice 146, 415 01 Teplice 1
- Daniel Ulrich, Habrová 3082/3, Nová Ves, 415 01 Teplice 1
- Petr Ulrich, Srbice 148, 415 01 Teplice 1
- Jarmila Ulrichová, Bohuslava Martinů 1700, Trnovany, 415 01 Teplice
jako spoluvlastníci dotčeného pozemku č.parc. 260/1 k.ú. Řepy, všichni v řízení zastoupeni na základě plné
moci společností U kaménky s.r.o., Tvrdonická č.p. 480/2, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 517
- VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o., IDDS: sv8yad2, sídlo: Na Fialce II č.p. 1640/60, Praha 6-Řepy, 163
00 Praha 618 jako vlastník dotčených pozemků č.parc. 259 a 260/6 k.ú. Řepy
b) § 85 odst. 1, písm.b) stavebního zákona a současně dle § 27 odst.2 správního řádu ( obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn
- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, Vyšehradská č.p. 2077/57,
Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
- Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 (které postavení
účastníka řízení přiznává § 18 odst.1, písm.h) zákona o hl.m.Praze č. 131/2000 Sb., v platném znění
Stavební úřad usoudil, že vlastnická práva a jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbách na nich
dělením pozemku nemůže být přímo dotčeno
Vlastnická a jiná práva k dotčeným a sousedním pozemkům byla ověřena stavebním úřadem dálkovým
přístupem. V souladu s § 184 stavebního zákona byly údaje o fyzických osobách potřebné pro vydání
tohoto rozhodnutí ztotožněny v registru obyvatel.
Oznámení o zahájení řízení
Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 17.10.2019 v souladu s §§ 87 a 94m stavebního zákona zahájení
společného územního a stavebního řízení spojeného s územním řízením o dělení pozemků známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože
mu poměry staveniště byly dobře známy a doplněná žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Veřejné ústní jednání stavební úřad nenařizoval,
neboť záměr dle vyjádření příslušného úřadu – Odbor ochrany prostředí MHMP č.j.: S-MHMP1624396/2018/OCP ze dne 6.3.2019 záměr nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a
předpisů.
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Účastníci řízení byli v oznámení o zahájení řízení poučeni o rozsahu a možnosti uplatnění případných
námitek dle §§ 89 a 94n stavebního zákona ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o
zahájení řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dotčené orgány byly upozorněny, že mohou uplatnit svá
stanoviska ve stejné lhůtě jako účastníci řízení.
Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více jak 30), oznámení o zahájení řízení a další
úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu s přihlédnutím k ustanovení §§ 87 a
94m stavebního zákona
Písemnost bylo zveřejněna na úřední desce ÚMČ Praha 17 a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup
od 18.10.2019 do 3.11.2019. Dnem doručení byl 2.11.2019.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: nebyly uplatněny
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí nebyly uplatněny
Stanoviska sdělili: nebyly uplatněny
Soulad stavby s veřejnými zájmy:
Dle souhlasného závazného stanoviska úřadu územního plánování ( Odbor územního rozvoje MHMP) je
umístění předmětného záměru je v souladu s s platným Územním plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy
(schváleného usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, vyhl. č.32/1999 Sb., hl. m.
Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, včetně platných změn i změny
Z2832 účinné od12.10.2018 – dále jen územní plán ) z hlediska sledování cílů a úkolů územního
plánování, neboť předložený záměr rodinných domů, část komunikace a část liniových inženýrských sítí
technické infrastruktury se nacházejí v zastavitelném území v ploše s rozdílným způsobem využití SV-B
– všeobecně smíšené s kódem míry využití rozvojové plochy vyjádřenou koeficientem B, zbývající části
komunikace a liniových inženýrských sítí technické infrastruktury v nezastavitelném území v ploše
s rozdílným způsobem využití IZ-izolační zeleň. Na pozemky č.parc. 260/1 a 260/6 k.ú. Řepy zasahuje
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu ve smyslu zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
v platném znění. Dále na pozemky č.parc. 259, 260/1 a 260/6 k.ú. Řepy zasahuje ochranné pásmo
radioreléové trasy ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
Záměr byl kladně projednán z hlediska stávajících ochranných a bezpečnostních pásem s vlastníky
technické infrastruktury.
V nezastavitelné části pozemků č.parc. 259 a 260/1 k.ú. Řepy je vymezen tunelový úsek nadřazené sběrné
komunikace celoměstského významu S1, která je veřejně prospěšnou stavbou ozn. 91/DK/44 – Řepy –
Břevnovská radiála.
Z hlediska funkce je stavební záměr podmíněně přípustný využitím (monofunkční stavby pro bydlení v
souladu s hlavním využitím v odůvodněných případech) plochy SV – všeobecně smíšené. Navrhovaný
stavební záměr, v podobě zástavby pouze rodinný mi domy, je volen s ohledem na současnou skladbu
zástavby daného území včetně možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
V bezprostředním okolí plánované výstavby se nachází pouze izolované rodinné domy na samostatných
parcelách s rezidenční povahou. Situování provozoven do nově navrhovaných RD je s přihlédnutím
k tomuto faktu spíše nevhodné, rovněž není žádoucí zatěžovat území další dopravou, která je pro obsluhu
případných komerčních ploch nezbytná. V nejbližším okolí je dostatečně rozvinutá síť služeb,
obchodních a komerčních ploch, které mohou v dostatečné míře uspokojit potřeby i nově řešené lokality.
Stavebním záměrem nedojde k zhodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků,
polyfunkčnost území bude zachována.
Z hlediska posouzení stanovené míry využití území pro plochu záměru (společně řešený celek) je
v dokumentaci obsažen výpočet, z kterého vyplývá, že hrubá podlažní plocha pro 4 R A-D, RD I-IV
včetně RD V, který bude součástí samostatného řízení činí 1840,2m2 a s ohledem na plochu záměru 6713
m2 je výsledný KPP= 0,27˂0,3 (maximálně přípustný). Celková plocha započitatelné zeleně při průměrné
podlažnosti 2 činí 4548,54m2 a výsledný KZ=0,68˃0,65 (minimálně požadovaný).
Návrh liniových staveb inženýrských sítí (technické infrastruktury) v ploše IZ – izolační zeleň, které jsou
součástí záměru, je v souladu s přípustným využitím uvedené plochy. Návrh komunikace v ploše
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IZ-izolační zeleň je podmíněně přípustným využitím (komunikace vozidlové). jedná se o komunikaci
křižující plochu IZ za účelem zajištění dopravního spojení stavebního záměru v ploše SV-B se zástavbou
podobného charakteru nacházející s rovněž v ploše SV-B na opačné straně plochy IZ. Vzhledem
k nepatrnému rozsahu této komunikace oproti rozsahu plochy IZ lze konstatovat, že nedojde
k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti pozemků v předmětné ploše IZ. Umístěné komunikace v této
ploše je přípustné.
Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s
obecnými požadavky na využívání území a technickými požadavky na výstavbu, neboť umístění a
povolení stavebního záměru žadatele je v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se
stanovují obecné požadavky na využívání a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze,
v platném znění (dále jen PSP), zejména:
Obecné zásady uspořádání území v územně plánovací dokumentaci nejsou změnou záměru dotčeny.
Záměr splňuje obecné zásady na vymezování pozemků a veřejných prostranství. Pozemky jsou vymezeny
tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou a uspořádáním, umožňovaly využití pro
navrhovaný účel, aby byl chráněn, posilován a respektován charakter území, navržené dělení pozemků
nevylučuje jejich účelné využití, pozemky určené k zastavění mají přístup z uličního prostranství
s parametry odpovídající způsobu budoucího využití pozemku. Míra zastavění území včetně změny
záměru odpovídá regulativům dle územně plánovací dokumentace (míra využití území). Z hlediska
urbanistického a architektonického charakteru území v návaznosti na ÚPA lze území označit jako
heterogenní charakterizované množstvím nadzemních objektů různého architektonického ztvárnění, hmot
a výšek včetně objektů, doplněné strukturou zahrad, komunikací a zpevněných ploch se střešní krajinou
v kombinaci šikmých a rovných střech. Záměr umožňuje napojení na sítě technického vybavení a
pozemní komunikace. Záměrem není dotčena památková rezervace, popř. zóna a záplavové území.
Umístěním jednotlivých bytových domů s ohledem na odstupové vzdálenosti a návaznost na veřejné
prostranství není omezena zástavba sousedních pozemků dle územně plánovací dokumentace.
Navržená veřejná prostranství vytváří prostorově a vizuálně spojitý systém pro dostupnost a obsluhu
území a prostupnost pro pěší pohyb. Uliční prostranství je vymezeno plošně uliční čarou a vymezuje
hranici uličních prostranství a bloků, dělení pozemků odpovídá vedení uliční čáry. Novou komunikaci se
smíšeným provozem (v oblasti s nízkou intenzitou motorové dopravy a zvýšenými nároky na pobytovou
kvalitu veřejných prostranství) lze charakterizovat jako přístupovou ulici s nejnižší mírou významu v
systému veřejných prostranství města, určenou pro místní obsluhu území jako zónu s omezenou rychlostí
se smíšeným provozem motorové a bezmotorové dopravy, v min. požadované šířce uličního prostranství
8 m, doplněnou veřejným osvětlením. Navržené stavby a zařízení ve veřejném prostranství jsou navrženy
tak, aby nepřiměřeně neomezovaly pěší pohyb a aby byl zachován průchod o čisté šířce nejméně 1,5m.
V rámci změny záměru nedochází ke křížení pěších nebo cyklistických tras s trasami motorových vozidel.
Přisvětlení přechodu, svodidel a protihlukových stěn a valů není navrhováno. Z hlediska plnění
požadavků na technickou infrastrukturu a vybavenost jsou plněny požadavky na jejich umístění v rámci
společně řešeného celku, které slouží výhradně k připojení staveb areálu. Rozvodná energetická vedení a
vedení elektronických komunikací jsou navrženy pod terénem. Prostorové uspořádání sítí technické
infrastruktury dle dokumentace splňují minimální vodorovné vzdálenosti při souběhu, minimální svislé
vzdálenosti při křížení a minimální krytí podle příslušných norem, V rámci záměru nejsou dotčena
stávající stromořadí. Výsadbový pás není navržen s ohledem na šířku komunikace.
V rámci záměru je vymezována stavební čára, kterou lze charakterizovat jako otevřenou, která vymezuje
hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloků ( bloky RD A-D, RD I-IV ). Stavební čáru překračují
pouze zastřešení vstupů do vzdálenosti 1,5m. Z hlediska výškové regulace je výšková regulace stanovena
v dokumentaci jako hladina II 0-9m. Z hlediska odstupů od okolních budov jsou rodinné domy navrženy
tak, aby měly dostatečný odstup od oken obytných místností stávajících okolních budov. Splnění bylo
prokázáno plněním odstupového úhlu podle bodu 2 přílohy č. 1 nařízení.
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Odstupy staveb a pravidla pro výstavbu při hranici se sousedními zastavěnými pozemky a pozemky
určenými k zastavění pro realizaci záměru jsou splněny, neboť odstupy od hranice sousedních pozemků
činí více jak minimálně požadované 3 m. Na hranici s veřejným prostranstvím a mezi pozemky v rámci
společně řešeného celku se odstupy od hranic pozemků neuplatňují. Oplocení na hranici pozemků s
veřejným prostranstvím (stávající a nově zřizované) splňuje požadavky na výšku oplocení a jeho formu
(průhledné s výškou do 2 m, případně s neprůhlednou částí s výškou do 1,2 m). Oplocení na hranici
pozemků uvnitř stavebního bloku nepřesáhne výšku 2 m nad vyšší z obou úrovní přilehlého terénu,
přičemž požadavky na oplocení se neuplatňují na hranici mezi pozemky uvnitř společně řešených celků.
Oplocení je navrhováno mimo průtočné záplavové území.
Z hlediska připojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu je navrhováno kapacitně vyhovující
připojení na pozemní komunikaci, která svými parametry tomuto připojení vyhovuje.
Pro rodinné domy se zřizují vázaná stání pro bydlení a návštěvnická stání v počtu podle nařízení
(minimální požadovaný a maximální přípustný počet stání). Stání vázaná jsou navrhována na jednotlivých
pozemcích rodinných domů (2 stání pro každý RD) v rámci společně řešeného celku mimo uliční
prostranství. Stání návštěvnická v počtu 4 ks na pozemcích v rámci společně řešeného celku do nově
vzniklého uličního prostranství. Vázaná stání pro účel užívání bydlení staveb individuálního bydlení jsou
řešena formou stání na zpevněných plochách na pozemcích rodinných domů. Návštěvnická stání jsou
veřejně přístupná. Záměr splňuje požadavky na připojení staveb na technickou infrastrukturu (§ 35- 38).
Stavby rodinných domů a stavební pozemky společně řešeného celku mají vyřešeno hospodaření se
srážkovými vodami s ohledem na hydrogeologické poměry lokality: zadržováním a vsakováním
(pozemky RD), vsakováním a regulovaným odváděním oddílným systémem k odvádění srážkových vod
do vod povrchových (komunikace). Vsakování nebo odvádění srážkových vod je řešeno v rámci společně
řešeného celku, částečně pak i v rámci širšího území se zaústěním dešťových vod z nově budované
komunikace do stávající stoky dešťové kanalizace při křižovatce ulic Ke Kaménce a U Kaménky.
Z hlediska stavebních požadavků nebyl zjištěn rozpor s požadavky dle § 39 – 66 PSP zejména
mechanická odolnost a stabilita, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, ochrana proti hluku,
bezpečnost a přístupnost při užívání a úspora energie a tepelná ochrana. Průkazem energetické náročnosti
budov bylo prokázáno, že stavby vykazují úspornou stavbu s energetickou náročností B. Posuzované
stavby RD obsahují obytné ale vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku dle předloženého
podrobného radonového průzkumu, nevyžaduje realizace stavby provedení ochranných opatření
stavebních objektů proti vnikání půdního radonu do projektovaných staveb.
V navržených stavbách, které jsou předmětem záměru i ve stavbách navrženou stavbou ovlivněných
budou dle předložené studie splněny požadavky na denní osvětlení. Požadavky na proslunění bytů nově
budovaných a stavbou ovlivněných není dle aktuální právní úpravy PSP vyžadováno. Změna záměru dle
doložených akustických studií řeší ochranu proti hluku a vibracím včetně návrhu vlivu stavby hluku ze
stavební činnosti.
Světlá výška obytných místností činí min. požadovaných 2,6 m. Minimální světlá výška obytných
místnosti je snížena na 2,55m v 1.NP u RD A-D, součástí bytu je jedna obytná místnost o výšce 2,65 m
v 2.NP a ploše větší než 16 m2. Požadavky na vybavení hygienickým zařízením jsou splněny.
Konstrukce staveb (stěny, příčky, stropy spolu s podlahami a povrchy) mají předpoklad z hlediska
požadavků na zvukové izolace, vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. Zabudovaná technická zařízení
působící hluk a vibrace jsou navržena tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce
a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. Stavby RD jsou vybaven místem pro
umístění odpadních nádob na stavebním pozemku jednotlivých RD.
Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než
0,5 m, jsou vysoké nejméně 0,85 m od úrovně podlahy nebo doplněny zábradlím či jinou pevnou
zábranou.
Z hlediska požární bezpečnosti, pro kterou jsou stanoveny požadavky jiným právním předpisem viz
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhláška č. 246/2001 Sb., o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v návaznosti doložené
požárně bezpečnostní řešení stavby, je záměr navržen dle platných norem na úseku požární
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ochrany ( požadavky na konstrukce včetně požárně dělících konstrukcí a prostupů, uzávěrů, rozdělení
stavby do požárních úseků, vybavení bytů zařízením autonomní detekce a signalizace, stanovení počtu
druhů a způsobu rozmístění PHP). Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor nezasahují mezi
sousední požární úseky nezasahují na sousední objekty a mimo pozemky záměru. Nástupní plochy se
nenavrhují.
Zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb nejsou změnou záměru dotčeny.
Stavby rodinných domů nepodléhají posouzení podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. Záměr změny stavby
pozemních komunikací a veřejného prostranství podléhá posouzení z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Pochozí plochy umožňují samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností
pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci (výškové rozdíly, povrchy ploch, podélné a
příčné sklony, vodící linie, signální a varovné pás). Na vnějších odstavných a parkovacích plochách je
vyhrazeno 1 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené v min. požadovaném počtu
stání vycházejícím z celkového počtu stání 4 odpovídající řešení dle bodů 1.1.4. a 1.1.5. přílohy č. 2 této
vyhlášky.
V oblasti dotčené stavbou se nenachází žádná stavba civilní ochrany dle zákona č. 239/2000 Sb.,
nenachází v inundačním území Vltavy dle zákona č. 254/2001 Sb., nemůže tak dojít ke zhoršení průběhu
případné povodně a ovlivnění odtokových poměrů na území hl.m.Prahy a není nutné plánovat povodňové
záchranné a zabezpečovací práce v dotčeném území. Záměr se nenachází v zóně havarijního plánování
podle zákona č. 224/2015 Sb. – není tak nutné řešit ochranu obyvatelstva před vlivy nebezpečných látek a
plánovat opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.
Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblastí, které by
mohly být s ohledem na charakter záměru ovlivněny. Záměr se nedotýká zvláště chráněných území
kategorie přírodní památka, přírodní rezervace, jejich ochranných pásem, významných krajinných prvků,
zvláště chráněných rostlin a živočichů, památných stromů, územního systému ekologické stability a
ochrany krajinného rázu. Záměr se nachází mimo ochranná hluková pásma Letiště Praha o ochranné
hlukové pásmo dráhového systému s paralelní dráhou.
Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené
orgány. Předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná a jejich požadavky, které byly splněny a
nevyžadovaly úpravy projektové dokumentace, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Plnění
zákonných povinností dle stavebního zákona a zvláštních právních předpisů, které jsou uvedeny v
závazných stanoviscích, nepřebíral stavební úřad do výroku rozhodnutí a upozornění na jejich plnění je
součástí rozhodnutí v části Upozornění pro žadatele. Podmínky dotčených orgánů, vyžadujících plnění
podmínek ostatních dotčených orgánů, stavební úřad nepřebíral do podmínek těchto dotčených orgánů,
neboť jejich plnění je zakotveno v samostatných podmínkách ostatních dotčených orgánů ve výroku
rozhodnutí. Totožné podmínky spolupůsobících stavebních úřadů ( obecný a speciální ) byly sjednoceny a
zahrnuty do výroku rozhodnutí.
Závěr:
Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 17 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 předloženou žádost z hledisek uvedených v
ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavební úřad
posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných
stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vzhledem k charakteru a způsobu provádění stavby stanovil stavební úřad do podmínek rozhodnutí
provedení kontrolních prohlídek v průběhu stavby.
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Umístění stavby není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby je zpracována oprávněnou osobou a
splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení záměru.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání, ve kterém uvedou v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávností rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy podáním
u zdejšího správního orgánu odboru výstavby v podatelně ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha –
Řepy.
Ve smyslu § 144 odst.5 správního řádu odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným počtem
stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Podané odvolání má v souladu s § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek

Dana Kolářová
vedoucí odboru výstavby
otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v součtu položky 17 odst.3) ve
výši 1000,- Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč,
položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, položky 17 odst.1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 19500
Kč byl zaplacen dne 20.11.2019.
Vypraveno dne:
__________________________________________________________________________________
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:
V Praze dne:
(razítko, podpis)
__________________________________________________________________________________
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu min. 15 dnů, 15. den je posledním
dnem oznámení.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejnutí
Razítko
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup

od ……………. do …………………
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Doručuje se:
Účastníkům řízení:
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
A) § 94k odst.a) a § 27 odst.1 správního řádu stavebník – do vlastních rukou
1. U kaménky s.r.o., IDDS: keyrui2, sídlo: Tvrdonická č.p. 480/2, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 517
2. VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o., IDDS: sv8yad2, sídlo: Na Fialce II č.p. 1640/60, Praha 6-Řepy, 163
00 Praha 618
B) § 94k odst.b) a § 27 odst.2 správního řádu obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn do vlastních rukou
3. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu, sídlo:
Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
4. Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
C) § 94k odst.c) a § 27 odst.1 správního řádu vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, není-li sám stavebníkem nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám
stavebníkem do vlastních rukou
- Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 -dtto 4
5. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3, sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
6. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2, sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré
Město
7. Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji, sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7Holešovice
8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3Žižkov
D) § 94k odst.d) a § 27 odst.1 správního řádu vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební
záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku - do
vlastních rukou
U kaménky s.r.o., IDDS: keyrui2, sídlo: Tvrdonická č.p. 480/2, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 517 – dtto 1
o zastoupení pro: Eva Chrobáková, Novákova 2359/1, 415 01 Teplice 1
o zastoupení pro: Martina Štrausová, Srbice 146, 415 01 Teplice 1
o zastoupení pro: Daniel Ulrich, Habrová 3082/3, Nová Ves, 415 01 Teplice 1
o zastoupení pro: Petr Ulrich, Srbice 148, 415 01 Teplice 1
o zastoupení pro: Jarmila Ulrichová, Bohuslava Martinů 1700, Trnovany, 415 01 Teplice
- VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o., IDDS: sv8yad2, sídlo: Na Fialce II č.p. 1640/60, Praha 6-Řepy, 163
00 Praha 618 – dtto 2
- Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 -dtto 4
9. Milkpol spol. s r.o., IDDS: wrkms6f, sídlo: Reinerova č.p. 1657/23, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
10. Miroslav Veselovský, K mostku č.p. 80/12, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
11. Markéta Veselovská, K mostku č.p. 80/12, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
12. Jaroslava Knapp, Ligusterweg 5, 720 76 Tübingen, Německo
- PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3, sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov – dtto 5
13. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h, sídlo: Mariánská nám.2, Praha
1, pracoviště Nám. Franze Kafky č.p. 16/1, 110 00 Praha 1-Staré Město
14. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00
Praha 414 ( právní nástupce T-Systems Czech Republic a.s. a GTS Czech s.r.o.),
15. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt, sídlo: U
plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3Žižkov – dtto 8
16. Petr Šimsa, Žalanského č.p. 270/4, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
17. Miloslava Šimsová, Žalanského č.p. 270/4, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
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E) § 94k odst.e) a § 27 odst.2 správního řádu osoba, jejíž vlastnické právo neb jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením
přímo dotčeno, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí –
veřejnou vyhláškou
18. Úřední deska úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6-Řepy (spolu s
žádostí o vyvěšení formou veř. vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a s žádostí o zaslání dokladu
o vyvěšení a sejmutí OV Úřadu MČ Praha 17 a dále o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup)
Vyvěšeno pro:
o č.parc. k.ú. Řepy: 227, 228, 229, 230, 233/1, 234/3, 234/31, 239/2, 241/1, 241/2, 242/5, 245, 246, 247/3,
248/1, 248/2, 248/6, 248/7, 248/10, 249/1, 249/2, 249/5, 249/9, 252/1, 255/1, 255/2, 256, 257, 258,
260/5, 302, 1352/51, 1352/153, 1443
o č.p. k.ú. Řepy: 91, 117, 265, 266, 394, 421, 422, 443, 444, 445, 547, 548, 549, 678, 1415, stavba bez
č.p./ev.č. na č.parc. 248/10
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ O DĚLENÍ POZEMKŮ
A) § 85 odst. 1, písm.a) stavebního zákona a současně dle § 27 odst.1 správního řádu ( tj. žadateli ) do
vlastních rukou:
- U kaménky s.r.o., IDDS: keyrui2, sídlo: Tvrdonická č.p. 480/2, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 5 – dtto 1
o zastoupení pro: Eva Chrobáková, Novákova 2359/1, 415 01 Teplice 1
o zastoupení pro: Martina Štrausová, Srbice 146, 415 01 Teplice 1
o zastoupení pro: Daniel Ulrich, Habrová 3082/3, Nová Ves, 415 01 Teplice 1
o zastoupení pro: Petr Ulrich, Srbice 148, 415 01 Teplice 1
o zastoupení pro: Jarmila Ulrichová, Bohuslava Martinů 1700, Trnovany, 415 01 Teplice
- VIVA IMMOVABLE ASSETS s.r.o., IDDS: sv8yad2, sídlo: Na Fialce II č.p. 1640/60, Praha 6-Řepy, 163
00 Praha 618 - dtto 2
B) § 85 odst. 1, písm.b) stavebního zákona a současně dle § 27 odst.2 správního řádu ( tj. obci, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn ) do vlastních rukou:
- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu, sídlo:
Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 – dtto 3
- Městská část Praha 17, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618 -dtto 4
C) § 85 odst. 2, písm.a) stavebního zákona a současně dle § 27 odst.1 správního řádu ( tj. 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 ) do vlastních rukou: 0
D) účastníkům podle ustanovení § 85 odst.2, písm.b) stavebního zákona a současně dle § 27 odst.2
správního řádu ( t.j. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno ) 0
Dotčené orgány do vlastních rukou:
19. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j, sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha
2 - Nové Město
20. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Západ, Dukelských hrdinů 347/11,
170 00 Praha 7, IDDS: zpqai2i, sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
21. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IDDS: rkiai5y, sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00
Praha 4-Nusle
22. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor bezpečnosti - oddělení preventivní ochrany, IDDS: 48ia97h, sídlo:
Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
23. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h, sídlo: Jungmannova č.p. 35/29,
110 00 Praha 1-Nové Město
24. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h, sídlo: Jungmannova č.p. 35/29,
110 00 Praha 1-Nové Město
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25. Úřad MČ Praha 17, Odbor životního prostředí a dopravy, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00
Praha 618
26. Úřad MČ Praha 17, Odbor výstavby, Žalanského č.p. 291/12b, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Ostatní:
27. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3, sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha
1-Staré Město
28. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf, sídlo: Pařížská č.p. 67/11, 110 00 Praha 1-Josefov
29. spis P 259, 260/1, 260/6 Ře
Příloha po nabytí právní moci rozhodnutí
pro žadatele - stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a
vyhotovení ověřené dokumentace
pro Institut plánování rozvoje hl.m. Prahy – stejnopis písemného vyhotovení společného povolení
opatřený doložkou právní moci + část ověřené dokumentace ( situační výkres ozn. C3 v měřítku 1:500,
koordinační situační výkresy ozn. C4 a C4.b v měřítku 1:250 a situační výkres zařízení staveniště ozn.
CZS v měřítku 1:250 zpracované Ing. Lubošem Krnáčem ČKAIT 0009106 opatřené datem zpracování
09/2019)
pro dotčené orgány (stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb)
- stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci + příslušná část
projektové dokumentace
Stavebníkovi i osobě odpovědné za odborné vedení stavby se připomíná:
• Doba platnosti společného rozhodnutí je dva roky od nabytí právní moci, toto pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla
•

•
•

•
•
•
•
•

•

zahájena v době jeho platnosti. Platnost společného povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení
stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba byla již zahájena.
Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení
opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru
staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje
o povoleném stavebním záměru.
Stavba nesmí být zahájena dříve, než toto povolení nabude právní moci.
Podle § 157 stavebního zákona při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebního úřadu musí být
veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen
vést zhotovitel stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, příloha č. 16 této vyhlášky.
Změnu povolené stavby lze provést jen na základě povolení změny stavby před dokončením dle § 118 stavebního zákona
Upozorňujeme, že přílohou k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu/oznámení o dokončení stavby u objektů, které je
předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku geometrický plán potvrzený
katastrálním úřadem ( § 121 odst.1 stavebního zákona )
Upozorňujeme, že přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu/oznámení o dokončení stavby jsou údaje určující polohu
definičního bodu stavby a adresního místa budovy ( § 121 odst.1 stavebního zákona )
Upozorňujeme, že přílohou k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu/oznámení o dokončení stavby je doklad o ohlášení
změn příslušnému úřadu obce, týkající se změn obsahu technické mapy (Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy – Oddělení
IMIP – referát technické dokumentace, Vyšehradská 57, Praha 2 ) - § 121 odst.1 stavebního zákona )
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními
právními předpisy včetně zkoušek na objekty ze souboru staveb, které nevyžadují vydání kolaudačního souhlasu/oznámení o
dokončení stavby a souhlasná vyjádření k užívání stavby vlastníků ( popř.správců ) sítí, na které se stavba napojuje, nebo
jejich úprava byla prováděna
Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány státní správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při
povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na
výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy. V případě stavby, která podléhá bezbariérovému řešení je nutné dodržet
i ustanovení mimo měřítko předložené dokumentace. ( jedná se zejména o nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se
stanovují obecné požadavky na využívání a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební
předpisy), a vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
v platném znění. a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách
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Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č.
309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života
osob na staveništi.
Pro stavby mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě splní požadavky na mechanickou
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí včetně bezbariérového užívání stavby,
ochranu proti hluku, úsporu energie a tepla. Rozhodující výrobky pro kvalitu stavby jsou stanoveny a posuzovány podle
zvláštních předpisů
Povinnosti stavebníka při provádění stavby jsou zakotveny v § 152 stav. zákona. jedná se zejména:
- řádná příprava a provádění stavby se zřetelem na ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí
a majetku a šetrnost k sousedství
- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby/nebo jiným vhodným
způsobem s uvedením údajů ze štítku a ponechat jej tam až do dokončení stavby¨
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se
prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, které jsou součástí schválené
projektové dokumentace, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky
se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo
bezpečnost stavby.
Povinnosti vlastníka stavby a zařízení a stavbyvedoucího/stavebního dozora jsou zakotveny v §§ 153 a 154 stav.zákona.
V případě záboru místní komunikace (výkopové práce) požádá investor v dostatečném předstihu před realizací ( min. 4 týdny
před realizací ) o povolení zvláštního užívání komunikací příslušný silniční správní úřad (OŽPD ÚMČ Praha 17) a předloží
návrh DIO
Při výkopových a stavebních pracích v ochranných a bezpečnostních pásmech dotčených inženýrských sítí a dotčených
komunikací je nutné postupovat v souladu s podmínkami příslušných správců, popř. vlastníků dotčených sítí a komunikací
Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací je nutné respektovat „Zásady a
technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě schválené
usnesením RHMP č.95 ze dne 31.1.2012 ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP č.127 ze dne 28.1.2014
V případě kácení dřevin je třeba postupovat v souladu se zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ( tj. zákon se vztahuje i na zapojené porosty
dřevin o celkové ploše kácených zapojených porostů přesahujících 40m2.
Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již od doby přípravy stavby oznamovací
povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Při realizaci záměru budou dodrženy povinnosti plynoucí ze zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o měně některých zákonů,
v platném znění (zejména §10-16,40) včetně prováděcích předpisů především vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, v platném znění (viz závazné stanovisko
dotčeného orgánu Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 č.j. ÚMČP17 018219/2018/ŽPD/Šr ze dne 15.8.2019)
Při realizaci záměru bude postupováno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a
souvisejícími předpisy
Případné čerpání podzemní vody ze stavební jámy za účelem snižování její hladiny, vyžaduje povolení vodoprávního úřadu
k nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst.1 písm. b) bod 3 vodního zákona
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