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MĚ~!SKA ČÁSTPRAHA 8
Urad městské části (1)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

- Odbor územního rozvoje a výstavby -
oddělení dopravních staveb

Zenklova 35, 18048 Praha 8

SO 11-115 Chodník PS
SO 11-116 Stezka P6
SO 11-117 Stezka P7
chodníkové přejezdy k dopravnímu připojení stavby na místní komunikaci Střížkovská
a Teplická

Spis. zn.: MCP8106120/2015/0VBau
Č.jedn.: MCP8 151274/2015
Vyřizuje: Baumruk. Vladimír

Praha, dne 23.1 1.2015
Střížkov/p 74

vnější schodiště a rampy
SO 11-200 Opěrné zídky SO 11-201-208, lávka SO 11-210
SO 11-300 Vodohospodářské objekty - odvodnění
stavební úpravy zajišťující bezbariérové užívání stavby
definitivní dopravní značení

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOCENÍ II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

L Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou vypracoval
v OS/2015 projektant DIPRO, spol. s LO., pod číslem zakázky 09-013, autorizováno Ing. Danielem
Poličem, Ph.D., autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0011639, Ing. Ivanem
Němcem autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0002656, Miroslavem
Matějíčkem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 0009055, která bude
po nabytí právní moci vrácena stavebníkovi; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tennín zahájení stavby nejméně 7 dní před zahájením stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyo fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) Po provedení terénních úprav pro provedení stavby
b) Po provedení opěrných zdí
c) Po provedení odvodňovacích objektů před jejich zakrytím
d) Po provedení úpravy podloží komunikací zhutněním na pi'edepsanou úroveň
e) Před zahájením pokládky konečných vrstev stavby

4. Stavba bude dokončena do 31.10.2017.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název, sídlo, jakož i kontakt na odpovědného

stavbyvedoucího stavby budou stavebnímu úřadu oznámeny ještě před zahájením stavby.
6. Provádění stavby bude koordinováno s daJšimi částmi stavby (vodohospodářské objekty - vodní

díla), přípojky, venkovní osvětlení a hlavní stavba).
7. Při provádění stavby nebudou poškozeny stávající podzemní sítě, požadavky jejich správců budou

respektovány.
8. Stávající podzemní sítě budou podle požadavků správců podzemních sítí uloženy do chrániček

požadovaného druhu a rozsahu (zejména v prostoru vjezdů a chodníkových přejezdů).
9. Při provádění stavby budou přijata účínná opatření k omezení prašnosti ze stavební čínnosti, např.

kropením staveniště a zakrýváním ložných ploch a nákladních automobilů, převážejících sypké
materiály, proti úletu polétavého prachu dookolí.

10. Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí ve venkovním chráněném prostoru
staveb přesahovat v době od 7:00 do 21:00 hodín LAeq;r=65dB.

ll. Při provádění stavby budou užívány stroje a zařízení se sníženou hlučností nebo zařízení
s akustickým krytem. Motory nákladnich automobilů, stavebních strojů a zařízení budou v době
mimo pracovní nasazení vypínány.

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, dále pak podle § 15 odstl písm, c/ zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.
m.Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad")
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavebni povolení, kterou
dne 13.8.2015 podaJi:

OXCORP a.s., IČO 27069061, Litoměřická 19d/834, 190 00 Praha 9, zastoupená na základě plné
moci Alenou Píšovou, IČ 43951163, Vlnitá 14/li3, 14700 Praha4

(dále jen "stavebník''), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu:
.Plazza Střízkov, polyfunkční dům - komunikace"

Praha 8, Stříž kov, Střížkovská

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. Č. 74, 491/1, 491/2, 492, 493, 494/1,494/2,496/1,542/1,573/2,
854/4 v katastrálním území Střížkov.

Stavba obsahuje následující části (stavební objekty SO):
SO 11-101 Vjezd do 2.PP
SO 11-111 Chodník Pl
SO 11-112 Chodník P2
SO 11-113 Chodník P3
SO 11-114 Chodník P4
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12. Při provádění stavby budou užívány nákladní automobily, stavební stroje a zařízení splňující emisní
limity pro mobilní zdroje.

13. Stavební práce nebudou prováděny v období od 21:00 do 7:00 hodin.
14. Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny

hluku, budou zajištěna účinná protihluková opatření. Všichni pracovníci stavby budou v tomto
smyslu podrobně proškoleni. O školení pracovníků stavby bude pořízen zápis.

15. Hranice staveniště bude oploceno systémovým neprůhledným oplocením výšky min. 2 m.
16. Zvlášť hlučné práce a práce generující vibrace (např. řezání materiálu, hutnění podloží

a konstrukčních vrstev) nebudou prováděny ve dnech pracovního klidu a pracovního volna, budou
prováděny v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hodin. O provádění těchto činností v pracovních
dnech budou vhodným způsobem informováni obyvatelé okolních bytových dOOlŮ.

17. Horizontální doprava materiálu v rámci staveniště bude prováděna pouze kolečky a vozíky
s pryžovými koly.

18. Vozidla stavby budou před výjezdem na veřejné komunikace řádně očištěna. Případné znečištění
veřejných komunikací bude l:ezodkladně uklizeno.

19. Při provádění stavby nebudou omezovány přístupy ke stávajícím parkovacím plochám v místní
komunikaci Teplická a Střížkovská, využívanými obyvateli okolních bytových domů, funkce těchto
parkovacích ploch (nejsou předmětem stavby) bude zachována.

20. Zemní těleso navrhovaných komunikací musí splňovat požadavky ČSN 73 6133 Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací, zejména při provádění zásypů stavební jámy v okolí
polyfunkčního dOOlU.

21. Při provádění venkovních schodišť a šikmých ramp budou dodrženy požadavky ČSN 73 4130
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky.

22. Při provádění odvodněni stavby komunikací budou dodrženy požadavky ČSN 75 9010 Vsakovací
zařízení srážkových vod.

23. Chodníkové přejezdy budou provedeny z betonové dlažby kontrastní barvy oproti barevnému řešení
chodníku.

24. U chodníkového přejezdu z místní komunikace Teplické bude v místě za sklopenou obrubou
proveden varovný pás z reliéfní dlažby, šířky 40 cm, kontrastní barvy oproti barvě chodníkového
přejezdu, a to až do výše nášlapu obruby 8 cm.

25. U chodníkového přejezdu z místní komunikace Střížkovské bude proveden varovný pás z reliéfní
dlažby šířky 40 cm, kontrastní barvy oproti barvě chodníkového přejezdu na rozhraní vjezdu
a chodníkového přejezdu, směrem do vegetačního pásu

26. Podél samostatných chodníků budou provedeny umělé vodící linie formu zvýšeného sadového
obrubníku spřevýšením oproti úrovni chodníku min. 6 ano

27. Stavebník umožní provedení archeologického výzkumu oprávněné organizaci.
28. Při provádění stavebních prací v komunikacích ve správě Technické správy komunikací hl.m. Prahy

budou dodrženy "Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě", schválené usnesením Rady hl.m. Prahy Č. 95
ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy č. I usnesení Rady hl.m. Prahy Č. 127
ze dne 28.1.2014,s účinností od 1.2.2014.

29. Uliční vpusť na komunikaci Střížkovská, která se nachází v místě vjezdu do druhého podzemního
podlaží polyfunkčního domu bude přeložena, včetně kanalizační přípojky, a to do polohy
podle technického požadavku Technické správy komunikaá hl.m. Prahy.

30. Mezi komunikacemi Střížkovská a vjezdem do druhého podzemního podlaží a vjezdem
pro zásobování polyfunkčního domu bude vytvořeno výškové rozvodí tak, aby dešťové vody

ze Střížkovské nezatékaly do podzemních garáží stavby a naopak. Stejné řešení bude aplikováno
mezi komunikací Teplickou a novým vjezdem.

31. Vodorovné definitivní dopravní značení bude provedeno trvanlivou úpravou.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
I. Provedené stavební úpravy stávajících komunikací budou dále užívány jako součásti místních

komunikaá Střížkovská a Teplická.
2. Nové komunikace budou užívány jako účelové komunikace s veřejným přístupem ve vlastnictví

stavebníka.
3. Pěší komunikace na pozemku parc.č. 54211, k.ú. Střížkov bude v případě splnění zákonných

předpokladů užívána jako místní komunikace IV. třídy.
4. Správu a údržbu dokončených částí stavby ve vlastnictví Hl.m. Prahy (stavebních úprav) bude

zajišťovat Technická správa komunikací hl.m. Prahy.
5. Správu a úrržbu nově dokončených komunikací (včetně zímní služby) bude zajišťovat stavebník.
6. Nově dokončené komunikace budou dostatečně osvětlovány ·na předepsanou úroveň venkovním

osvětlením, jehož provoz bude koordinován s provozem veřejného osvětlení ve správě ELTODO
CITELUM, s.r.o.

7. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy následující podklady:
• Dokumentace skutečného provedení stavby, ověřená zhotovitelem stavby, s vyznacerum

případných změn oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení, ověřené ve stavebním
řízenÍ.

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně odvodňovacích zařízení, doklad
o předání zaměření na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2.

• Geometrický plán pozemků nových částí stavby, ke stanovení nového způsobu využití
pozemků podle katastrálních předpisů.

• Doklady o použitých výrobcích (prohášení o shodě, certifikáty výrobků).
• Doklady o likvidaci stavebního odpadu.
• Doklad o provedeném archeologickém výzkumu.
• Výsledky zkoušek zhutnění podloží stavby a konstrukčních vrstev stavby na předepsanou

úroveň
• Doklady o předepsané sanaci podloží stavby, pokud byla geotechnikem stavby předepsána.
• Výsledky zkoušek hutnění zásypů stavební jámy vokolí stavby polyfunkčního domu,

na kterých byla provedena stavba komunikací a informace o druhu použitého zásypového
materiálu odpovídajícího požadavkům ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací.'

• Výsledky měření úrovně venkovního osvětlení dokončených komunikací na předepsanou
úroveň.

• Doklady (kolaudační souhlasy, technické přejímky správců) o dokončenosti dalších staveb
v obvodu stavby komunikací (přípojky podzemních sítí, vodohospodářské stavby, venkovní
osvětlení).

• výkres skutečného provedení definitivního dopravního značení v obvodu stavby schválený
příslušnými silničními správními úřa4' a Policií ČR.

• Vyjádření ÚMČ Praha odboru životního prostředí k provedení vegetačních úprav v obvodu
stavby.
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• Vyjádření dalších správců podzemních sítí stavbou dotčených, zejména k provedené ochraně
sítí.

Stavební úřad při stanovení lhůty pro dokončení stavby vycházel z návrhu stavebníka, který v žádosti
uvedl, že stavba bude dokončena do 31.10.2017 a stavební úřad shledal tuto lhůtu přiměřenou.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dálejen "správní řád"»:

OXCORP a.s., Litoměřická 19d1834, 190 CO Praha 9
Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem evidence, správy a využití majetku, Mariánské
náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
Alena Píšová, Vlnitá 14/363, 14700 Praha47

Odůvodnění:

Dne 13.8.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 3.3.2014 pod č.j. MCP8 008775/2014, v právní
moci dne 7.4.2014

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 1.10.2015 zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
(zveřejněno od 2.10.2015 do 2.11.2015) v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona
s upozorněním, že předmětem řízení je záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředi, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, za využití § 25 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"), zahájení stavebního řízení (navazujícího řízení)
a současně nařídil k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání na den 13.11.2015, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
kjeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval v OS/2015 projektant DlPRO, spol. s r.o., pod číslem
zakázky 09-013, autorizováno Ing. Danielem Poličem, Ph.D., autorizovaným inženýrem pro dopravní
stavby, ČKAIT 0011639, Ing. Ivanem Němcem autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb,
ČKAIT 0002656, Miroslavem Matějíčkem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb,
ČKAIT 0009055, splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zajišťujících bezbariérové užívání staveb, vyhlášky č. 14612008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 4130
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky, ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod, ČSN
73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a podmínky územního rozhodnutí
o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízeníneshleda1 důvody, které by bránily povolení stavby.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy, schváleným usnesením
Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb., hl.m. Prahy, o závazné
části územního plánu hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a ve znění změny Z 1000/00, vydané
Opatřením obecné povahy hl.m. Prahy č. 6/2009 (dále jen "ÚPn"), neboť plocha, na kterou
se stavba umisťuje, je určena pro funkční využití SV - všeobecně smíšené a ZP - parky, historické
zahrady a hřbitovy, kde je provedení navrhované stavby pěších komunikací v souladu s doplňkovou
funkcí.

Pro provedení stavby stanovil stavební úřad i tyto podmínky:

Podmínky č. 10 - 17 vycházejí jednak ze závěrů procesu posuzování vlivu na životní prostředí
a vydaných závazných stanovisek orgánů ochrany životního prostředi a hygienické služby, jednak
z předložené akustické studie, která podrobně specifikuje protih1uková opatření, za předpokladu jejich
plnění zhotovitelem stavby nepřesáhne hladina hluku ze stavební činnosti předepsanou úroveň.

Podmínka č. 19 vychází ze zjištění, že na hranicí stavby se nacházejí stávající veřejná parkoviště, sloužící
pro potřeby odstavení vozidel místních obyvatel. Přístup k těmto parkovacím plochám musí být zajištěn
i během provádění stavby a jejich užíváni nesmí být omezeno.

Podmínka č. 20 odkazuje na plnění požadavků technické normy, kde je nutno provádět zásypy, na který
budou ležet komunikace z předepsaného zásypového materiálu a předepsaným způsobem.

Podminky č. 28 - 30 vycházejí z požadavků správce místních komunikaci Střížkovská a Teplická.

Pro užívání stavby stanovil stavební úřad i tyto podminky:
Podmínky č. 1 - 3 vycházejí z předpokládané kategorizace a třídy komunikaci, které jsou předmětem
stavby.
Podmínka č. 6 stanovuje požadavek na zajištění předepsané úrovně osvětlení dokončených komunikací
tak, aby byla zajištěna jejich bezpečná schůdnost, zejména se jedná o navržené rampy a schodiště.

Stavební úřad obdržel následující podklady pro vydání rozhodnutí:
Rozhodnutí o umístění stavby ÚMČ Praha 8 odboru výstavby ze dne 3.3.2014
č.j. MCP8 008775/2014, v právní moci dne 7.4.2014
Rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odboru životního a speciálních projektů ze dne 28.7.2015 č.j. MCP8
089897/2015, vprávní moci dne 21.8.2015, povolení ke kácení dřevin
Rozhodnutí ÚMČ Praha 8 odboru dopravy k připojení na místní komunikaci Střížkovská
ze dne 29.32013 č.j. MCP8 044095/2013, v právní moci dne 30.4.2013
Rozhodnutí ÚMČ Praha 9 odboru životního prostředí a dopravy ze dne 4.6.2013 č.j. P09
026926/2013-071 S P09026926/2013, v právní moci dne 8.7.2013 k připojení na místní komunikaci
Teplickou
Souhlas ÚMČ Praha 8 odboru územního rozvoje a výstavby ze dne 28.5.2015 č.j. MCP8
070174/2015, kvydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem
Závazné stanovisko MHMP odboru ochrany prostředí ze dne 5.8.2015 č.j. MHMP-
1209727/2015/CCPNIIZS811IPac·
Závazné stanovisko MHMP odboru ochrany prostředí ze dne 17.6.2015 SZn. S-MHMP-
0872720/20 1511/CCPNI
Závazné stanovisko MHMP odboru ochrany prostředí ze dne 27.102015 č.j. MHMP
1835578/20 15/OCPNI
Stanovisko MHMP odboru životního prostředí ze dne 26.4.2013 SZn. S-MHMP-
0217126/2012/CZPNI/EIAl811-8/Pac
Závazné stanovisko MHMP odboru životního prostředí ze dne 18.2.2013 SZn. S-MHMP-
156330 1120 1211/CZPNI
Sdělení MHMP odboru památkové péče ze dne 8.6.2015 č.j. S-MHMP 931725/2015
Sdělení ÚMČ Praha 9 odboru životního prostředi a dopravy ze dne 1.6.2015 zn. P09 03418112015-
145 S P09 03200&'2015
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Souhlasné stanovisko MHMP odboru kanceláře ředitele MHMP, oddělení krizového managementu
ze dne 10.62015 čj. S-MHMP 87996 112015/RED
Závazné stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 27.5.2015 č.j. HSHMP 21>08/2015
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy ze dne 19.6.2015 č.j. HSAA-6312-
3/2015
Závazné stanovisko ÚMČ Praha 8 odboru životního prostředí a speciálních projektů ze dne 10.6.2015
č.j. MCP8 067654/2015
Závazné stanovisko ÚMČ Praha 8 odboru dipravy ze dne 3.6.2015 č.j. MCP8 067653/2015
Stanovisko MHMP odboru rozvoje a financování dopravy ze dne 18.7.2013 č.j. MHMP-
697692/2013/RFD-RdlČd
Vyjádření MHMP odboru stavebního ze dne 13.52013 č.j. MHMP 370202/2013
Vyjádření MHMP odboru územního plánu ze dne 18.4.2DI2 č.j. S-MHMP 176982/2012/0UP
Vyjádření Útvaru rozvoje hl.m. Prahy ze dne 12.4.2012 č.j. URM 2420'2012
Vyjádření Policie ~R, Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy ze dne 5.6.2015 č.j. KRPA-212636-
lICJ-2015-0000DZ
Souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., ze dne 9.6.2015
zn. 100130/211Ku90611003
Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., ze dne 12.6.2015 zn. 30725'2015-263
Technické stanovisko Technické správy komunikací hl.m. Prahy ze dne 22.7.2015
zn. TSKlI6883/15'2200IMe
Koordinační vyjádření Technické správy komunikací hl.m. Prahy ze dne 22.7.2015
m.1343/15/26ffiNo

Dohoda o provedení stavby na pozemcích parc.č. 74, 542/1, 573/2, 854/4 k.ú. Střížkov,
mezi stavebníkem a Hl.m. Prahou ze dne 12.8.2015 č.j. SVMNP/1375181a/15/su
Souhlas Hl.m. Prahy, zastoupeného MHMP odborem evidence, správy a využití majetku
ze dne 3.8.2015 čj. SVMNP/1375181115/su
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi stavebníkem a Hl.m. Prahou
pro pozemek parc.č. 57312,k.ú. Střižkov.ze dne 2.6.2013
Výpis z katastru nemovitostí pro pozemky stavby
Snímek katastrální mapy katastru nemovitostí
Plná moc k zastupování stavebníka zmocněncem ze dne 27.3.2015
Výpis z obchodního rejstříku stavebníka
Hluková studie stavby ze dne 08/2015, vypracovaná Ing. Janou Bari1lovou, autorizovaným technikem
voboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, ČKAlT 00104440,
držitelka certifikátu způsobilosti evid. Č. 803/2006 metrolog II. kvalifikačního stupně v oboru měření
hluku v pracovním a mímopracovním prostředí

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní
postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší stavebníkovi, vlastníkům pozemků stavby
a vlastníkovi stavbou dotčených místriích komunikací Teplická a Střížkovská, Současně se jedná
podle § 9b odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí o navazující řizení
s velkým počtem účastníků řízení. Stavební úřad obdržel dne 7.10.2015 ve stanovené lhůtě žádost spolku
"Střížkov a Prosek pro život, z.s." IČO 03335445, se sídlem Teplická 604/15, 19000 Praha 9 (dále jen
"spolek") o zařazení mezi účastníky stavebního řízení. Stavební úřad posoudil, zda jsou splněny zákonné
předpoklady pro přiznání postavení účastníka řízení navazujícího řízení podle § 3 písm. i) bod č. 2,
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve mění pozdějších předpisů. Bylo
zjištěno, že uvedený spolek nesplňuje zákonné předpoklady pro postavení účastníka řízení (dotčenou
veřejnost), protože podle § 9c odst. 5 nesplnil podminky podle § 3 písm. i) bod č. 2 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kdeje uvedeno, že
dotčenou veřejností je: "právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je
podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, ajejíž hlavní
činností neni podnikání nebojiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 rokvpřede dnem zveřejnění
informaci o navazujícím řízení, případně přede dnem vydání rozhodnutí, nebo kterou podporuje svými
podpisy nejméně 200 osob ''. Stavební úřad zjistil z výpisu ze spolkového rejstříku, že předmětný spolek
byl registrován ke dni 30.9.2014, nesplňuje tedy požadovanou tříletou lhůtu trvání ke dni vydání
rozhodnutí, nepředložil též podle stejného ustanovení spolu s žádostí ze dne 7.10.2015 podpisy nejméně
200 podporujících osob,

Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podminek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Vyjádření NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., ze dne 16.6.2015 zn, 110150096
Vyjádření Pražské teplárenské, a.s., ze dne 12.8.2015 zn. DAMl2172/2015
Vyjádření Bezpečnostní informační služby ze dne 14.7.2015 č.j.2-296/2015-BIS-39
Vyjádření Čeps, a.s., ze dne 16.72015 zn. 820115/KOCIRo/2
Vyjádření Dial Telecom, a.s., ze dne 14.7.2015 zn. PH322839
Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 16.7.2015 zn. 0200339CJ78
Vyjádření CentroNet, a.s., ze dne 14.7.2015 zn. 463/2015
Vyjádření TeliaSonera Intemational Carrier Czech Republic a.s., ze dne 8.7.2015 zn. 1311501747
Vyjádření Českých Radiokomunikací a.s.,ze dne 3.7.2015 zn. UPTS/OS/1l9508/2015
Vyjádření SITEL, spol. s r.o., ze dne 8.7.2015 zn. 1111503029
Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 16.7.2015 zn 1204/2015
Vyjádření NET4GAS, s.r.o., ze dne 7.7.2015 zn. 4812115/0VPIN
Vyjádření T-Mobi1eCzech republic a.s., ze dne 17.7.2015 zn E15667/15
Vyjádření České telekomunikační agentury a.s., ze dne 16.7.2015 č.j. 646062/15
Vyjádření ELTOD().CITELUM, s.r.o., ze dne 9.5.2013 č. EC0400/0648/13 a EC 0400/1607a/13
ze dne 21.62013 a ze dne 31.7.2015 č. EC 0400/2270a/lS
Vyjádření PREdistribuce, a.s., ze dne 17.6.2015 zn. 300025361
Vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., ze dne 25.6.2015 zn. 2352/Se/OSDS/2015
Vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti a.s., ze dne 25.6.2015 zn. 2065/15/2/02
Vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 30.6.2015 zn PVK 27802/0TPČ/15
Vyjádření dalších správců podzemních sítí razítky na výkresu stavby
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.



pod vrstvou humusu písčitohlinitá vrstva tl. 10 cm a pod ní vlastní retenční vsakovací rýha vyplněná
štěrkem 16/30. Rýha bude vyložena geotextilií. Dále je navržena suchá retenční nádrž k zachycení
srážkových vod z chodníků P3 a P5.
stavební úpravy zajišťující bezbariérové užívání stavby obsahují varovné a signální pásy a vodící
linie u chodníků
definitivní dojravní značení obsahuje svislé a vodorovné dopravní značení podle dokumentace

Navržené komunikace budou mít následující konstrukční skladby:

Vjezd do 2 PP, pojížděná část v místě vjezdu pro zásobování, chodníkové přejezdy:

Asfaltový beton ACO II 40 mm

Asfaltový beton ACP 16+ 50mm

Cementová stabilizace SC C8/l0 120 mm
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Vypořádání s připominkami veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila připomínky.

Popis stavby:

Stavba obsahuje následující části (stavební objekty SO):
SO 11-101 Vjezd do2 PP z místní komunikace Střížkovskéje navržen délky 17,19 m a šířky 5,6 m
s vjezdovými poloměry oblouků 5 m
SO 11-111 Chodnik Pl se nachází na západní straně zástavby a tvoří propojení mezi Střížkovskou
a Teplickou délky 87,92 m a šířky 2 m. Severní část chodníku od vjezdu bude s povrchem z betonové
dlažby, jižní část s asfaltovým krytem
SO 11-112 Chodnik P2 je navržen od vjezdu do 2 PP z Teplické souběžně s Teplickou v délce
155,26m šířky 2 ma 4 m
SO 11-113 Chodnik P3 s povrchem ze škrábaného betonu navazuje na chodnik P2 podél východní
strany polyfunkčního danu, je délky 54,61 m a šířky 4 m
SO 11-114 Chodnik P4 propojuje nový chodník P2 se stávajícím chodníkem při komunikaci
Teplická, je délky 32,12 m a šířky 2 m
SO 11-115 ChodníkP5 s povrchem ze škrábaného betonu spojuje hlavní vstup polyfunkčního domu
s centrální pěší komuníkaá, je délky 44,21 m a šířky 2,7 m
SO 11-116 Stezka P6 bude pěší komunikací s mlatovým povrchem délky 49,96 m a šířky 2,2 m
SO 11-117 Stezka P7 bude pěší komunikací s mlatovým povrchem délky 27,74 m a šířky 2 m.
Spojuje těžiště parku se stávajícím asfaltovým chodníkem na nároží křižovatky Teplická -
Litvínovská
chodníkové přejezdy k dopravnímu připojení stavby na místní komunikaci Střížkovská
a Teplická obsahují přejezdy chodníku při místrí komunikaci Střížkovská a Teplická
vnější schodiště a rampy obsahují schodiště v úrovni 1 PP u jíhozápadního rohu polyfunkčního
objektu šířky 6,7 m s 15 schodišťovými stupni 275x150 mm, od severu je navrženo schodíště šířky
6,1 m s 8 stupni 330xl50 mm. Výškový rozdíl při Střížkovské vyrovnává schodiště šířky 6,4 m je
členěno podestou na dva úseky 9 a 10 schodišťových stupňů 300x155 mm. Bezbariérová rampa je
délky 21 marná dva úseky délek 9 m s mezipodestou
SO 11-200 Opěrné zídky SO 11-201-208, lávka SO 11-210 obsahují soustavu opěrných zdí výšky až
4,5 m k podchycení terénu pro výstavbu komunikací Předmětem rekonstrukce bude stávající zeď
z pískovcových bloků (SO 11-201) při místní komunikaci Střížkovská, která bude upravena
do původní podoby. Dále jsou předmětem stavby nové železobetonové opěrné zdi různých profilů
a stavebních výšek, založených na upraveném terénu a v nižší východní části na základových pasech.
SO II - 206 v počtu 3 ks je navržena jako prefabrikovaná, ostatní jsou navrženy jako monolitické
s povrchovou úpravou podle architektonického návrhu. Podobný návrh zdí, včetně předpisu betonu
obsahuje výkres projektové dokumentace S 1-1l2-CO 1. Lávka délky 4,8 m přes vsakovací retenční
nádrž dešťové vody z komunikací je tvořena dvěma nosnými zdmi, do nichž je uložen betonový
profil "U". Parametry zdí i lávky jsou ověřena statickým výpočtem.

SO 11-300 Vodehospodářské objekty - odvodnění, obsahuje odvodňovacívsakovací objekty a plochy
(průlehy), ke kterým stéká srážková voda podélnými a příčnými sklony komunikací. Chodníky
a veřejně přístupné plochy uvnitř vlastního areálu nad podzemními podlažími stavby budou
odvodněny dvorními vpustmi a liniovými žlaby do vnitřní kanalizace polyfunkčního domu, stejně
jako odvodňovací žlab u vjezdu ze Střížkovské. Ostatní chodníky budou odvodňovány pomocí
vsakovacích rýh - průlehů, které bucou mít skladbu:

Štěrkodrť

- 10-

150 mm

360 mmCelkem

Pojížděná část betonového chodníku v místě vjezdu pro zásobování:

Betonová deska

Štěrkodrť

160 mm
200 mm

360 mmCelkem

Chodník povrch asfaltový:

Asfaltový beton

Asfaltový beton

Štěrkodrť

AC08CH

ACPI6+

250 mmCelkem

Chodník - povrch škrábaný beton:

Betonová deska

Štěrkodrť

40 mm

60 mm

150 mm

120 mm
150 mm

Celkem 270 mm

Chodník povrch dlážděný:

Betonová dlažba

Lože

Štěrkodrť

60 mm

30 mm

150 mm

Celkem 240 mm

Obnova stávajícího povrchu chodníku:

Asfaltový beton AC08CH 40 mm
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Asfaltový beton

Stávající podkladní vrstvy

ACPI6+ 60 mm

Celkem 100 mm

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. I písm. f)
ve výši 10000 Kč Iyl zaplacen dne 13.11.2015.

Upozornění:

• Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáblé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

• Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

• Při likvidaci neupotřebitelného materiálu je stavebnik povinen postupovat v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve mění pozdějších předpisů
a vyhlášky Č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadůvznikajících na území hlavniho města Prahy a systém
nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

• Užívání této stavby je podle § 122 stavebního zákona podminěno vydáním kolaudačniho souhlasu.

• Při jednání se stavebním úřadem uvádějte vždy číslo jednací a spisovou značku

Doručuje se veřejnou vyhláškou účastníkům řízení podle § 115 odst. 5 stavebníhozákona na:
Úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (s žádostí o podání informace
o zveřejnění po dobu nejméně 15 dní)

Doručí se:
Doporučeně do vlastních rukou:
1. Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h
2. Alena Píšová, Vlnitá č.p. 363/14, 14700 Praha 4 (zmocněnec)
3. OXCORP a.s., IDDS: e2jfi8v(stavebník)

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastnika.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
Odvolání jen proti odw.0~iínLro~hodnutí je nepřípustné./"" C ,. n'"h ~•.
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Doporučeně:
4. Hasičský záchranný Ihorhlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
5. Hygienická stanicehl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i
6. MHMP, odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
7. MHMP, odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
8. ÚMČ Praha 8, odbrr dopravy, Zenklova č.p, 1/35, 18000 Praha 8
9. ÚMČ Praha 8, odbrr územního rozvoje a výstavby, vodoprávní úřad, Zenklova č.p, 1/35,

18000 Praha 8
10. ÚMČ Praha 8, odbrr životniho prostředí a speciálních projektů, Zenklova č.p, 1/35, 18000 Praha 8
11. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hlavniho města Prahy, správa služby dopravní policie,

IDDS: rkiai5y .
12. ÚMČ Praha 9, odbor životniho prostředí a dopravy, IDDS: nddbppc

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravních agend
Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšiho správního orgánu.
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Toto rozhodnutí musl'DyfvYv"ěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 8.
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Obyčejně:
13. Česká telekomunikační infrastruktura a.s, IDDS: qa7425t
14. ELTODO-CITELUM, no" IDDS: k3h3xq2
15. Pražská plynárenská Distribuce, as., IDDS: Wiqfskt
16. Pražská vodohospodářská společnost a.s. IDDS: a75fsn2
17, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
18. PREdistribuce, a.s.,IDDS: vgsfsr3
19, Technická správa komunikací hl.rn. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8,11000 Iraha I-Staré Město
20. NlPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
21. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
22. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
23. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
24. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq

územniho rozvoje a výstavby
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Za správnost vyhotovení odpovídá Baumruk Vladímír.Razítko, podpis orgánu, který potvrzujevyvěšení a sejmutí oznámení.

Pracoviště; U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 722, mail: vladimirbaumrukčáprahaš.cz tel.sekretariát: 222 805 719 Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent 222 805 722, mail: vladimir .. baumruk@praha8.cz tel.sekretariát: 222 805 719


