MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
odbor stavební
SPIS. ZN.: P4/076328/16/OST/FATU
Č.J.: P4/120257/18/OST/FATU
Oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Lenka Faturíková
tel.: 261 192 506, fax.: 261 192 531, e-mail: posta@praha4.cz

V Praze dne 9.10.2018

ROZHODNUTÍ

I.

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle § 169 odst. 2 stavebního
zákona a § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška OPVÚ“), žádost o výjimku z obecných požadavků na
využívání území pro územní řízení o umístění níže uvedené stavby, kterou dne 28.7.2017 podala
CERINIAFE a.s., IČO 24756393, se sídlem Za zahradami č.p. 387/17, Praha 10-Dolní
Měcholupy, 109 00 Praha 111,
kterou zastupuje Ing. Arch. Petr Babák, nar. 11.2.1971, bytem Bělehradská č.p. 461/26,
120 00 Praha 2-Vinohrady

(dále jen "žadatel"), a na základě posouzení a po projednání podle § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
zamítá
výjimku z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ. Z požadavku tohoto článku, dle něhož jsou-li
v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup
staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, pro potřebu umístění stavby nazvané:
„Bytový dům Baarova“
(dále jen ”stavba”) na pozemcích parc. č. 636/7, 638, 639/1, 640, 641 a 3240/2 v katastrálním území
Michle, včetně přípojek inženýrských sítí, přeložky kabelu elektro 1 kV a rozšíření chodníku v ulici
Baarova v Praze 4,
spočívající v tom, že:
odstup předsazeného arkýře navrhované stavby bytového domu a protilehlých stěn bytových domů
č.p. 1028 na pozemku parc.č. 500 v k.ú. Michle a č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle je
13,76 m místo požadované vzdálenosti 14,66 m (což je výška jižní stěny navrhovaného bytového
domu do výšky plného zábradlí terasy v ustupujícím 5. nadzemním podlaží).
Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů je:
CERINIAFE a.s., Za zahradami č.p. 387/17, Praha 10-Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 111

II. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů přezkoumal podle § 169 odst. 2 stavebního
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zákona a § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška OPVÚ“), žádost o výjimku z obecných požadavků na
využívání území pro územní řízení o umístění níže uvedené stavby, kterou dne 28.7.2017 podala
CERINIAFE a.s., IČO 24756393, se sídlem Za zahradami č.p. 387/17, Praha 10-Dolní
Měcholupy, 109 00 Praha 111,
kterou zastupuje Ing. Arch. Petr Babák, nar. 11.2.1971, bytem Bělehradská č.p. 461/26,
120 00 Praha 2-Vinohrady
(dále jen "žadatel"), a na základě posouzení a po projednání podle § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
zamítá
výjimku z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ. Z požadavku tohoto článku, dle něhož jsou-li
v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup
staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, pro potřebu umístění stavby nazvané:
„Bytový dům Baarova“
(dále jen ”stavba”) na pozemcích parc. č. 636/7, 638, 639/1, 640, 641 a 3240/2 v katastrálním území
Michle, včetně přípojek inženýrských sítí, přeložky kabelu elektro 1 kV a rozšíření chodníku v ulici
Baarova v Praze 4,
spočívající v tom, že:
odstup západního průčelí navrhované stavby bytového domu a protilehlé stěny stavby bez čp/če na
pozemku parc.č. 636/5 v k.ú. Michle je 13,86 m místo požadované vzdálenosti 16,17 m (což je
výška západní stěny navrhovaného bytového domu do výšky plného zábradlí terasy v ustupujícím
5. nadzemním podlaží).
Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů je:
CERINIAFE a.s., Za zahradami č.p. 387/17, Praha 10-Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 111

III. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 31.5.2016 podala
CERINIAFE a.s., IČO 24756393, se sídlem Za zahradami č.p. 387/17, Praha 10-Dolní
Měcholupy, 109 00 Praha 111,
kterou zastupuje Ing. Arch. Petr Babák, nar. 11.2.1971, bytem Bělehradská č.p. 461/26,
120 00 Praha 2-Vinohrady
(dále jen ”žadatel”), a na základě tohoto posouzení podle § 92 odst. 2 stavebního zákona
zamítá
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané
„Bytový dům Baarova“
(dále jen ”stavba”) na pozemcích parc. č. 636/7, 638, 639/1, 640, 641 a 3240/2 v katastrálním území
Michle, včetně přípojek inženýrských sítí, přeložky kabelu elektro 1 kV a rozšíření chodníku v ulici
Baarova v Praze 4.
Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů je:
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CERINIAFE a.s., Za zahradami č.p. 387/17, Praha 10-Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ ICT Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
Dial Telecom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP EVM, Mariánské náměstí č.p. 2/2,
110 00 Praha 1-Staré Město
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny
č.p. 500/44, 145 08 Praha 4-Michle
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Odůvodnění
Ad. I.)
Dne 28.7.2017 obdržel Úřad městské části Praha 4, odbor stavební žádost o povolení výjimky z obecných
požadavků na využívání území, z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška OPVÚ“), pro územní řízení o umístění
výše uvedené stavby, která se týká vzájemného odstupu navrhované stavby bytového domu a sousedních
(protilehlých) staveb č.p. 1028 na pozemku parc.č. 500 v k.ú. Michle a č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498
v k.ú. Michle. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Žádost byla doplněna dne 23.11.2017 pod
č.j. 153463/17.
Žádost byla odůvodněna takto:
Novostavba bytového domu je navržena tak, aby její uliční fasáda respektovala stávající jižní uliční
a stavební čáru ulice Baarova a plynule navazovala na stávající objekty. Výška jižní stěny navrhovaného
bytového domu do výšky plného zábradlí terasy v ustupujícím 5. nadzemním podlaží je 14,66 m
a vzdálenost předsazeného arkýře navrhované stavby bytového domu a protilehlých stěn bytových domů
č.p. 1028 na pozemku parc.č. 500 v k.ú. Michle a č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle
je 13,76 m. Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba není dostavbou proluky, vyžaduje posouzení
vzájemných odstupů staveb podle ust. § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ. Vzhledem k tomu, že stavba
nesplňuje vyhláškou požadovaný odstup staveb, žádáme o povolení výjimky z tohoto ustanovení.
Dokumentace stavby
Dokumentace dokladující odstupové vzdálenosti mezi navrhovaným bytovým domem a sousedními
stavbami dle dokumentace pro územní řízení, kterou zpracoval v srpnu 2015 autorizovaný architekt
Ing. Petr Babák ČKA 02695, Bělehradská 26, 120 00 Praha 2, včetně revize zpracované v dubnu 2017.
Studie proslunění bytů a denního osvětlení obytných místností v navrhované stavbě bytového domu
a studie vlivu navrhované stavby na denní osvětlení obytných místností v protějších bytových domech
č.p. 1028 a 1547 v k.ú. Michle, kterou vypracoval v dubnu 2017 doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.,
Pod Krocínkou 9, 190 00 Praha 9.
V řízení byly doloženy tyto podklady
- plná moc od žadatele CERINIAFE a.s., pro zástupce Ing. Petr Babáka ze dne 14.4.2015
- stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 42386/2015-Šir/2871, Spis.zn. S-HSHMP
42386/2015/8977 ze dne 12.10.2015
- Vyjádření Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 14480/2017, Spis.zn. S-HSHMP 14480/2017/2
ze dne 23.3.2017
Řízení o povolení výjimky z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ a řízení ve věci umístění stavby nazvané
„Bytový dům Baarova“ na pozemcích parc. č. 636/7, 638, 639/1, 640, 641 a 3240/2 v katastrálním území
Michle, včetně přípojek inženýrských sítí, přeložky kabelu elektro 1 kV a rozšíření chodníku v ulici
Baarova v Praze 4 byla spojena podle ust. § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, usnesením vydaným Úřadem městské části Praha 4, odborem stavebním pod
č.j. P4/008331/18/OST/FATU ze dne 15.1.2018, které se poznamenává pouze do spisu.
Stavební úřad opatřením č.j. P4/008679/18/OST/FATU ze dne 16.1.2018 oznámil zahájení řízení
o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území spojeného s územním řízením všem
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známým účastníkům řízení a současně jim dal možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí
a určil lhůtu k vyjádření do 15 dní od doručení tohoto oznámení. Oznámení o zahájení řízení o povolení
výjimky z obecných požadavků na využívání území týkající se vzájemného odstupu navrhované stavby
a protějších bytových domů č.p. 1028 a 1547 v k.ú. Michle v ulici Baarova se nepodařilo doručit do
vlastních rukou účastníku řízení Natalii Dohanych. Z uvedeného důvodu bylo Natalii Dohanych
dooznámeno zahájení řízení o povolení uvedené výjimky veřejnou vyhláškou, opatřením č.j. P4/075988/
/18/OST/FATU ze dne 4.6.2018.
Stavební úřad posoudil žádost o povolení výjimky z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ, spočívající v tom,
že:
-

odstup předsazeného arkýře navrhované stavby bytového domu a protilehlých stěn bytových domů
č.p. 1028 na pozemku parc.č. 500 v k.ú. Michle a č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle je
13,76 m místo požadované vzdálenosti 14,66 m (což je výška jižní stěny navrhovaného bytového
domu do výšky plného zábradlí terasy v ustupujícím 5. nadzemním podlaží)

takto:
V ust. § 169 odst. 1 a 2 stavebního zákona je mj. uvedeno, že právnické osoby, fyzické osoby a příslušné
orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování,
provádění, užívání o odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na
výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy a výjimku z nich lze v jednotlivých odůvodněných
případech povolit z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení
výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob
a sousední pozemky nebo stavby; řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného
obecnými požadavky na výstavbu. Dle ust. § 26 vyhlášky OPVÚ lze za podmínek stanovených
v ust. § 169 stavebního zákona v odůvodněných případech povolit výjimku z ust. § 25 odst. 4, ve kterém
je mj. stanoveno, že jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných
místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn a že obdobně se určují
odstupy u staveb nebytových. V ust. § 25 odst. 8 vyhlášky OPVÚ je mj. stanoveno, že vzájemné odstupy
a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií
a teras.
Stavební úřad po posouzení dospěl k závěru, že i při dodržení požadované odstupové vzdálenosti podle
ust. § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ mezi jižní stěnou navrhované stavby (respektive její předsazenou částí)
a severními stěnami stávajících bytových domů č.p. 1028 a 1547 v k.ú. Michle může navrhovaná stavba
navazovat na stávající uliční a zároveň stavební čáru na severní straně ulice Baarova, neboť odstup od
protilehlých stěn stávajících bytových domů na jižní straně ulice Baarova se posuzuje pouze vzhledem
k výšce stěny navrhované stavby, jejíž výška by měla navazovat na výšku říms sousedních stávajících
staveb na severní straně ulice Baarova, která je max. 12 m, přičemž odstup staveb je 13,76 m. Při
dodržení uvedené maximální výšky staveb v navazující uliční frontě by tak požadovaný odstup staveb byl
splněn. Výška stěn stávajících staveb v souvislé uliční zástavbě se vzhledem k protilehlým stěnám staveb
na uzavřené stavební čáře stávající souvislé zástavby na protější straně ulice neposuzuje, neboť obojí je
již stávajícím stavem dáno.
K posouzení navrhované stavby z hlediska proluky ve stávající zástavbě stavební úřad uvádí, že
navrhovanou stavbu neposoudil jako dostavbu proluky, protože stavbou v proluce je stavba, která svým
výškovým a půdorysným uspořádáním nepřesáhne půdorysné rozměry ani výšku stávající navazující
zástavby a dále se nejedná o proluku z hlediska souvislé zástavby, neboť západním směrem od
navrhované stavby bezprostředně nenavazuje další stavba a ani se nejedná o rohovou proluku, neboť na
západní straně navrhované stavby neprochází veřejná komunikace.
Okruh účastníků řízení byl stanoven ve smyslu ust. § 27 správního řádu takto:
Dle ust. § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je účastníkem řízení ten, o jehož právech, právem
chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva, právem chráněné
zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny.
Odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 posoudil okruh účastníků řízení podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, tak, že účastníky tohoto řízení jsou ve smyslu:
odst. 1 písm.a):
- žadatel, tj. CERINIAFE a.s., Za zahradami č.p. 387/17, Praha 10-Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 111
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odst. 2:
- Klára Becková, U družstva Práce č.p. 1734/92, 140 00 Praha 4-Braník
- Nataliya Dohanych, U háje č.p. 1759/28, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
- Gekos, spol. s r.o., Na Topolce č.p. 1178/16, 140 00 Praha 4-Podolí
- Anna Gordopolova, Pavlova 1-55, Kemerovská oblast, 652050 Jurga, Russian Federation
- Alexey Gornikov, Pestela 1-2, 127000 Moskva, Russian Federation
- Petr Novák, Vltavská č.p. 277/28, 150 00 Praha 5-Smíchov
- Miroslava Novotná, Pajerova č.p. 2554/1, 150 00 Praha 5-Smíchov
- Ladislav Novotný, Pajerova č.p. 2554/1, 150 00 Praha 5-Smíchov
- Jana Rébová, Baarova č.p. 1547/6, 140 00 Praha 4-Michle
- Ing. Silvia Rovňánková, Mánesovo náměstí 1230/2, 85101 Bratislava, Slovakia
- Petr Šimek, K Homolce č.p. 714/10, Praha 5-Slivenec, 154 00 Praha 514
- Edita Šimková, K Homolce č.p. 714/10, Praha 5-Slivenec, 154 00 Praha 514
- Kamila Zlatušková, Podnádražní 910/10, Vysočany, 190 00 Praha 9
jako spoluvlastníci bytového domu č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle v Praze 4
- JUDr. Jaroslav Dospěl, Baarova č.p. 1028/4, 140 00 Praha 4-Michle
- Petr Nohavica, Zašová č.p. 583, 756 51 Zašová
jako spoluvlastníci bytového domu č.p. 1028 na pozemku parc.č. 500 v k.ú. Michle v Praze 4
Stavební úřad uvádí k okruhu účastníků řízení o povolení výjimky, že po oznámení zahájení řízení došlo
ke změně v okruhu účastníků řízení, neboť podle výpisu z katastru nemovitostí k.ú. Michle LV 6986 ze
dne 1.10.2018 již k tomto dni není spoluvlastníkem bytového domu č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498
v k.ú. Michle Helena Janovská, bytem Antala Staška č.p. 1565/30, 140 00 Praha 4-Krč, které bylo
dopisem č.j. P4/130730/18/OST/FATU ze dne 9.10.2018 sděleno, že již dále není účastkem řízení
o povolení výjimky.
Vypořádání s návrhy a připomínkami účastníků:
Dne 29.1.2018 uplatnila písemně námitky spol. GEKOS, spol. s.r.o., spoluvlastník bytového domu
č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle.
Dne 31.1.2018 uplatnili písemně námitky Petr Šimek a Edita Šimková, spoluvlastníci bytového domu
č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle.
Dne 2.2.2018 uplatnila písemně námitky Kamila Janková (provdaná Zlatušková), spoluvlastník bytového
domu č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle.
Dne 2.2.2018 uplatnila písemně námitky Jana Rébová, spoluvlastník bytového domu č.p. 1547 na
pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle.
Dne 7.2.2018 uplatnil písemně námitky Ing. Petr Nohavica, DiS., spoluvlastník bytového domu č.p. 1028
na pozemku parc.č. 500 v k.ú. Michle.
Stanovisko stavebního úřadu k připomínkám účastníků řízení:
Stavební úřad uvádí k připomínkám směřujícím proti vydání rozhodnutí o povolení výjimky, že žádost
byla zamítnuta a proto se těmito připomínkami nezabýval.
Ostatní účastníci řízení námitky neuplatnili. Žadatel se k uplatněným námitkám nevyjádřil.
Ad. II.)
Dne 28.7.2017 obdržel Úřad městské části Praha 4, odbor stavební žádost o povolení výjimky z obecných
požadavků na využívání území, z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška OPVÚ“), pro územní řízení o umístění
výše uvedené stavby, která se týká vzájemného odstupu navrhované stavby bytového domu a stavby bez
čp/če na pozemku parc.č. 636/5 v k.ú. Michle. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. Žádost byla
doplněna dne 23.11.2017 pod č.j. 153463/17.
Žádost byla odůvodněna takto:
Umístění navrhované stavby bytového domu ve vzdálenosti 3,15 m od západní hranice pozemku stavby
par.č. 638 v k.ú. Michle je navrženo po dohodě s majiteli sousedních navazujících pozemků parc.č. 636/1
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a 636/5 v k.ú. Michle. Tato vzdálenost nepřesahuje vzdálenost západní fasády stávajícího objektu č.p. 123
v k.ú. Michle, který bude odstraněn, od západní hranice uvedeného pozemku parc.č. 638 v k.ú. Michle
a umožňuje zachování stávajícího vjezdu na pozemek parc.č. 638 resp. 639/1 v k.ú. Michle v původních
parametrech a současně umožňuje údržbu navrženého bytového domu z pozemku stavebníka. Na
sousedním pozemku 636/1 je nachází stávající vjezd a parkovací stání pro potřeby objektu č.p. 58 na
pozemku parc.č. 635 v k.ú. Michle. Tento stav zůstane zachován. Na pozemku parc.č. 636/5 se nachází
přízemní prodejna. Stavební úpravy a možná nástavba tohoto objektu je determinována okenními otvory
v navazujícím východním štítu administrativní budovy č.p. 1405 na pozemku parc.č. 633/1 v k.ú. Michle.
Z výše uvedeného vyplývá, že tyto pozemky jsou v současné době zastavitelné s prostorovým omezením.
Navržená stavba bytového domu ovlivní zastavitelnost uvedených sousedních pozemků, avšak
zastavitelnost neznemožní.
Vzdálenost západní fasády navrhovaného bytového domu s okny obytných místností není v souladu
s požadavkem na minimální oodstup od sousední stavby přízemní prodejny na pozemku parc.č. 635/5
v k.ú.Michle. Vzhledem k orientaci podélné osy navrženého bytového domu západ – východ je pro
vnitřní prostředí stavby nutné uvažovat s okny obytných místností rovněž na západní straně bytového
domu. Vzhledem k tomu, že stavba nesplňuje požadovaný odstup staveb podle ust. § 25 odst. 4 vyhlášky
OPVÚ, žádáme o povolení výjimky z tohoto ustanovení, konkrétně v případě přízemní budovy prodejny.
Ostupové vzdálenosti západní fasády navrženého bytového domu od fasády vícepodlažní administrativní
budovy č.p. 1405 na pozemku parc.č. 633/1 v k.ú. Michle splňují normou požadované vzdálenosti.
Dokumentace stavby
Dokumentace dokladující odstupové vzdálenosti mezi navrhovaným bytovým domem a sousedními
stavbami dle dokumentace pro územní řízení, kterou zpracoval v srpnu 2015 autorizovaný architekt
Ing. Petr Babák ČKA 02695, Bělehradská 26, 120 00 Praha 2, včetně revize zpracované v dubnu 2017.
Studie proslunění bytů a denního osvětlení obytných místností v navrhované stavbě bytového domu
a studie vlivu navrhované stavby na denní osvětlení obytných místností v protějších bytových domech
č.p. 1028 a 1547 v k.ú. Michle, kterou vypracoval v dubnu 2017 doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.
V řízení byly doloženy tyto podklady
- plná moc od žadatele CERINIAFE a.s., pro zástupce Ing. Petr Babáka ze dne 14.4.2015
- stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 42386/2015-Šir/2871, Spis.zn. S-HSHMP
42386/2015/8977 ze dne 12.10.2015
- Vyjádření Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 14480/2017, Spis.zn. S-HSHMP 14480/2017/2
ze dne 23.3.2017
Řízení o povolení výjimky z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ a řízení ve věci umístění stavby nazvané
„Bytový dům Baarova“ na pozemcích parc. č. 636/7, 638, 639/1, 640, 641 a 3240/2 v katastrálním území
Michle, včetně přípojek inženýrských sítí, přeložky kabelu elektro 1 kV a rozšíření chodníku v ulici
Baarova v Praze 4 byla spojena podle ust. § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, usnesením vydaným Úřadem městské části Praha 4, odborem stavebním pod
č.j. P4/008331/18/OST/FATU ze dne 15.1.2018, které se poznamenává pouze do spisu.
Stavební úřad opatřením č.j. P4/008679/18/OST/FATU ze dne 16.1.2018 oznámil zahájení řízení
o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území spojeného s územním řízením všem
známým účastníkům řízení a současně jim dal možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí
a určil lhůtu k vyjádření do 15 dní od doručení tohoto oznámení.
Stavební úřad posoudil žádost o povolení výjimky z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ, spočívající v tom,
že:
-

odstup západního průčelí navrhované stavby bytového domu a protilehlé stěny stavby bez čp/če na
pozemku parc.č. 636/5 v k.ú. Michle je 13,86 m místo požadované vzdálenosti 16,17 m (což je výška
západní stěny navrhovaného bytového domu do výšky plného zábradlí terasy v ustupujícím
5. nadzemním podlaží).

takto:
V ust. § 169 odst. 1 a 2 stavebního zákona je mj. uvedeno, že právnické osoby, fyzické osoby a příslušné
orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování,
provádění, užívání o odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na
výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy a výjimku z nich lze v jednotlivých odůvodněných
případech povolit z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení
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výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob
a sousední pozemky nebo stavby; řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného
obecnými požadavky na výstavbu. Dle ust. § 26 vyhlášky OPVÚ lze za podmínek stanovených
v ust. § 169 stavebního zákona v odůvodněných případech povolit výjimku z ust. § 25 odst. 4, ve kterém
je mj. stanoveno, že jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných
místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn a že obdobně se určují
odstupy u staveb nebytových. V ust. § 25 odst. 8 vyhlášky OPVÚ je mj. stanoveno, že vzájemné odstupy
a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií
a teras.
Stavební úřad po posouzení dospěl k závěru, že výjimku pro konkrétní požadovaný odstup staveb nelze
povolit, neboť požadovaný odstup staveb vychází z výšky západního průčelí navrhovaného bytového
domu 16,17 m, která vychází z navrhované výšky stavby. Vzhledem k tomu, že stavební úřad zamítl
žádost o povolení výjimky z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ, která se týká odstupu navrhované stavby
a bytových domů č.p. 1028 na pozemku parc.č. 500 v k.ú. Michle a č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498
v k.ú. Michle na protější straně ulice Baarova z důvodů uvedených v odůvodnění výrokové části I. tohoto
rozhodnutí, nelze povolit ani výjimku z odstupu navrhované stavby a stavby prodejny bez čp/če na
pozemku parc.č. 636/5 v k.ú. Michle pro výšku západního průčelí navrhované stavby.
Okruh účastníků řízení byl stanoven ve smyslu ust. § 27 správního řádu takto:
Dle ust. § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je účastníkem řízení ten, o jehož právech, právem
chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva, právem chráněné
zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny.
Odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 posoudil okruh účastníků řízení podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, tak, že účastníky tohoto řízení jsou ve smyslu:
odst. 1 písm.a):
- žadatel, tj. CERINIAFE a.s., Za zahradami č.p. 387/17, Praha 10-Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 111
odst. 2:
- Ivo Koutník, Baarova č.p. 58/3, 140 00 Praha 4-Michle
- Darenka Koutníková, Baarova č.p. 58/3, 140 00 Praha 4-Michle
jako spoluvlastníci stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 636/5 v k.ú. Michle
Vypořádání s návrhy a připomínkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy ani připomínky.
Ad. III.)
Dne 31.5.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána na předepsaném formuláři dle
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, ve znění před účinností vyhlášky č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, účinné od 20.4.2018. Jelikož žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení
a neobsahovala všechny údaje o požadovaném záměru, nebyly připojeny všechny náležitosti stanovené
v ust. § 86 stavebního zákona a přílohy uvedené v části B formuláře žádosti dle přílohy č. 1 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
a úplná dokumentace podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, byl žadatel dne 5.10.2016 vyzván k odstranění
nedostatků žádosti a řízení bylo přerušeno usnesením č.j. P4/122354/16/OST/FATU ze dne 5.10.2016.
Zároveň byla stanovena lhůta k doplnění žádosti do 28.4.2017. Dne 5.4.2017 žadatel podáním pod
č.j. 050452/17 požádal o prodloužení lhůty k doplnění žádosti do 28.7.2017. Stavební úřad usnesením
č.j. P4/097969/17/OST/FATU ze dne 25.7.2017 stanovil novou lhůtu k doplnění žádosti do 28.7.2017
a zároveň řízení usnesením přerušil. Žadatel doplnil žádost dne 28.7.2017 podáním pod č.j. 100073/2017
a zároveň dne 28.7.2017 pod č.j. 100074/2017 požádal o povolení výjimek z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška OPVÚ“). Dále žadatel doplnil žádost o vydání územního rozhodnutí dne 4.8.2017 podáním

Č.j. P4/120257/18/OST/FATU

str. 8

pod č.j. 102855 a dne 16.10.2017 podáním pod č.j. 134974/17. Žádost o povolení výjimek z ust. § 25
odst. 4 vyhlášky OPVÚ byla doplněna dne 23.11.2017 podáním pod č.j. 153463/17.
Řízení o povolení výjimek z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ (výroková část I. a II.) a řízení ve věci
umístění stavby nazvané „Bytový dům Baarova“ na pozemcích parc. č. 636/7, 638, 639/1, 640, 641
a 3240/2 v katastrálním území Michle, včetně přípojek inženýrských sítí, přeložky kabelu elektro 1 kV
a rozšíření chodníku v ulici Baarova v Praze 4 byla spojena podle ust. § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením vydaným Úřadem městské části Praha 4,
odborem stavebním pod č.j. P4/008331/18/OST/FATU ze dne 15.1.2018, které se poznamenává pouze do
spisu.
Charakteristika umísťované stavby v žádosti a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí:
Navrhovaná stavba je podle údajů uvedených v dokumentaci novostavbou bytového domu o 5
nadzemních a 2 podzemních podlaží, přičemž 5. NP je ustupující. Využití objektu je pro bydlení. Celková
plocha pozemků záměru parc.č. 636/7, 638, 639/1, 640 a 641 v k.ú. Michle je 1 990 m2. Zastavěná plocha
stavby je 667 m2.
Součástí stavby jsou:
- 13 bytových jednotek
- 9 ateliérů (administrativa s malou návštěvností)
- 19 garážových stání v podzemních garážích v 1. a 2. PP bytového domu
- 2 krytá parkovací stání na terénu
- 6 nekrytých parkovacích stání na terénu
- přípojka splaškové kanalizace
- vodovodní přípojka
- STL plynovodní přípojka
- přípojka (kabelová smyčka) elektro 1 kV
- přeložka kabelového vedení elektro 1 kV
- vnitřní rozvody dešťové kanalizace na pozemku stavby včetně akumulační nádrže a vsakovací jímky
- účelová komunikace
- pěší komunikace a zpevněné plochy
Dokumentace stavby:
Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracoval v srpnu 2015 autorizovaný architekt
Ing. Petr Babák ČKA 02695, Bělehradská 26, 120 00 Praha 2, včetně revize zpracované v dubnu 2017.
Požárně bezpečnostní řešení zpracoval v červenci 2015 autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost
staveb Ing. Martina Doubková, V Údolí 16, 165 00 Praha 6, včetně revize zpracované v květnu 2017.
Studii proslunění bytů a denního osvětlení obytných místností v navrhované stavbě bytového domu
a studii vlivu navrhované stavby na denní osvětlení obytných místností v protějších bytových domech
č.p. 1028 a 1547 v k.ú. Michle, zpracoval v dubnu 2017 doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Pod Krocínkou 9,
190 00 Praha 9.
Posouzení hluku z dopravního provozu s návrhem TZI oken zpracoval v září 2015 Ing. Vladimír Zúber,
AKMEST, Thákurova 3, 160 00 Praha 6.
Posouzení hydrogeologických poměrů na pozemcích parc.č. 641 a 639/1 v k.ú. Michle zpracoval v září
2016 RNDr. Milan Novák, Ochrana podzemních vod s.r.o., Bělohorská 31, 169 00 Praha 6.
Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů zpracoval v říjnu
2016 úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Ing. Martin Ostrý, položka seznamu ČÚZK 1770/98,
QUATRO-GSP s.r.o.. Šumperská 344, Letňany, 199 00 Praha 9.
Návrh zasakovacího objektu zpracoval autorizovaný inženýr pro městské inženýrství a vodohospodářské
stavby Ing. Marie Matějková, ČKAIT 0003955, Počeradská 680/21, 184 00 Praha – Dolní Chabry.
Stanovení radonového indexu stavebního pozemku zpracoval Ing. Matěj Neznal, zvláštní odborná
způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, evidenční číslo
SÚJB/RCHK/10466/2013, radon v.o.s., Novákových 6, 180 00 Praha 8.
Stavební úřad postupoval při posuzování předložené dokumentace (vypracované v srpnu 2015) dle čl. II
přechodného ustanovení vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
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výměr, kde je stanoveno, že dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle § 1a až 2, 4
a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená
stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.
Ke dni 1.8.2016 vstoupilo v účinnost nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební
předpisy). Dle přechodných ustanovení uvedených v § 85 odst. 1 uvedeného nařízení „dokumentace
a projektová dokumentace, která byla zpracována od 16. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení, (tj. do 1.8.2016) podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
vyhlášky č. 20/2012 Sb., a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do jednoho roku od nabytí účinnosti
tohoto nařízení, se posuzuje podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
vyhlášky č. 20/2012 Sb.“ Vzhledem k datu zpracování doložené projektové dokumentace v srpnu 2015,
stavební úřad postupuje dle přechodného ustanovení uvedeného nařízení.
K řízení byly doloženy tyto doklady a podklady:
1/ majetkoprávní doklady:
- plná moc od žadatele spol. CERINIAFE a.s. pro zástupce Ing. arch. Petra Babáka ze dne 14.4.2015
- souhlas spoluvlastníků sousedních pozemků parc.č. 636/1 a 637 v k.ú. Michle pana Ivo Koutníka
a paní Darenky Koutníkové se zřízením dočasného záboru na těchto pozemcích pro účel realizace
bytového domu na pozemcích parc.č. 638, 639/1, 640 a 641 v k.ú. Michle
- souhlas vlastníka sousedních pozemků parc.č. 642 a 643 v k.ú. Michle spol. Rezidence Baarova s.r.o.
se zřízením dočasného záboru na těchto pozemcích pro účel realizace bytového domu na pozemcích
parc.č. 638, 639/1, 640 a 641 v k.ú. Michle
- Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN č. 8831506827 mezi žadatelem
spol. CERINIAFE a.s. a PREdistribuce, a.s. ze dne 30.9.2015
- Smlouva o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy č. 99/S24/ZD/1530985 mezi žadatelem
spol. CERINIAFE a.s. a PREdistribuce, a.s. ze dne 30.9.2015
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi žadatelem spol. CERINIAFE a.s. a Hlavním
městem Prahou na vybudování chodníku pro pěší v ulici Baarova na pozemcích parc.č. 638 a 640
v k.ú. Michle ze dne 20.9.2016
2/ závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:
- Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 42386/2015-Šir/2871, spis.zn. S-HSHMP
42386/2015/8977 ze dne 12.10.2015
- Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 14480/2017, spis.zn. S-HSHMP 14480/2017/2 ze dne
23.3.2017
- Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 29936/2017, spis.zn. S-HSHMP 29936/2017 ze dne
20.6.2017
- HZS hl.m. Prahy, č.j. HSAA-8684-3/2015 ze dne 30.7.2015
- HZS hl.m. Prahy, č.j. HSAA-7662-3/2017 ze dne 29.6.2017
- OŽPAD ÚMČP4, z hlediska nakládání s odpady, ochrany ovzduší, z hlediska ochrany přírody
a krajiny a z hlediska ochrany ovzduší, zn. P4/086050/15/OŽPAD/MVI/St ze dne 29.7.2015
- OŽPAD ÚMČP4, silniční správní úřad, zn. P4/109422/15/OŽPAD/HERM-391 ze dne 1.9.2015
- OŽPAD ÚMČP4, silniční správní úřad, zn. P4/014237/16/OŽPAD/HERM-654 ze dne 7.3.2016
- OŽPAD ÚMČP4, silniční správní úřad, zn. P4/014237/16/OŽPAD/HERM-708 ze dne 21.3.2016
- OŽPAD ÚMČP4, silniční správní úřad, zn. P4/079601/17/OŽPAD/HERM-St467 ze dne 30.6.2017
- OŽPAD ÚMČP4, rozhodnutí o připojení nemovitosti na místní komunikaci, č.j. P4/61117/16/
/OŽPAD/HART-PRI 009/16 ze dne 16.6.2016
- ODA MHMP, sp.zn. S-MHMP 1149274/2015, č.j. MHMP-1340897/2015/ODA-O4/Da ze dne
27.7.2015
- ODA MHMP, sp.zn. S-MHMP 156528/2016, č.j. MHMP-352366/2016/ODA-O4/Da ze dne
29.2.2016
- OCP MHMP, SZn. S-MHMP-1160338/2015/1/OCP/IV ze dne 12.8.2015
- OCP MHMP, z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí, SZn. S-MHMP1160338/2015/2/OCP/IV ze dne 13.7.2015
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OCP MHMP k podlimitnímu záměru, SZn. S-MHMP-1412062/2015/OCP/IV/EIA/2979P-1/Lin ze
dne 30.9.2015
OPP MHMP, č.j. S-MHMP 1159679/2015 ze dne 11.8.2015
OPP MHMP, č.j. MHMP 1555732/2017, spis.zn. S-MHMP 963351/2017 Hochmannová ze dne
4.10.2017
RED-KM MHMP, č.j. S-MHMP 1159351/2015/RED ze dne 21.7.2015
UZR MHMP, č.j. S-MHMP 1160199/2015/UZR ze dne 2.7.2015
OST ÚMČP4, vodoprávní úřad, spis. zn. P4/150946/16/OST/KSOT, č.j. P4/162623/16/OST/KSOT
ze dne 14.12.2016
Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů,
sp.zn. 82229/2015-8201-OÚZ-PHA ze dne 13.7.2015
Police České republiky, Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy, č.j. KRPA-266605-1/ČJ-20150000DŽ ze dne 23.7.2015
Police České republiky, Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy, č.j. KRPA-36860-1/ČJ-2016-0000DŽ
ze dne 5.2.2016

3/ ostatní vyjádření a stanoviska:
- vyjádření MHMP, odboru evidence majetku, č.j. SVM/VP/1649654/15/sva ze 21.4.2016
- stanovisko Ministerstva obrany ČR, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku Praha, jako vlastník sousedního pozemku 639/2 v k.ú. Michle, č.j. 13-13/2015-6440
ze dne 20.8.2015
- Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., ředitelství spol., zn. 100130/26Ko1100/1240 ze dne 8.7.2015
- Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., ředitelství spol., zn. 100130/12Ko661/679 ze dne 29.3.2017
- Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., jednotka Dopravní cesta Tramvaje, č.j. 964/15 ze dne
14.7.2015
- TSK hl.m. Prahy, a.s., technické stanovisko, č.j. TSK/21246/15/5400/Me ze dne 19.4.2017
- TSK hl.m. Prahy, a.s., koordinační vyjádření odboru koordinace zvláštního užívání komunikací,
zn. 1338/16/5600/Hrd ze dne 7.3.2016
- TSK hl.m. Prahy, a.s., oddělení provozu telematických systémů, č.j. 826 ze dne 25.5.2016
- PVK, a.s., zn. PVK 57190/OTPČ/14 ze dne 4.12.2014 a zn. PVK 40772/OTPČ/15 ze dne 9.7.2015
- PVS a.s., zn. 03969/14/2/02 ze dne 17.10.2014 a zn. 02464/16/2/02 ze dne 29.6.2016
- PVS a.s., zn. 4049/17/2/02 ze dne 8.9.2017
- Povodí Vltavy, státní podnik, zn. 59278/2016-263 ze dne 8.11.2016
- Pražské teplárenské, a.s., zn. Zar/2244/2015 ze dne 18.8.2015 a zn. DAM/0870/2017 ze dne
24.3.2017
- Zdeněk Pěč, ze dne 26.6.2015 a ze dne 24.3.2017
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., technické podmínky
připojení k distribuční soustavě č. 0040512233 a č. 0040512257, ze dne 27.5.2016
- Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., zn. 2016/OSDS/02391
ze dne 14.7.2016
- PREdistribuce, a.s., zn. 25077671 ze dne 12.8.2015
- ELTODO – CITELUM, s.r.o., č.j. 0373/16 ze dne 4.2.2016
- TRADE CENTRE PRAHA a.s., č.j. VO 706/17 ze dne 7.4.2017
- Kolektory Praha, a.s., zn. 1613/006/06/15 ze dne 26.6.2015
Žadatel dále předložil vyjádření provozovatelů veřejné komunikační sítě s působností na území
hl.m. Prahy o existenci podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi podle § 101 odst. 1) zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, které jsou součástí spisu:
- T- Mobile Czech Republic, a.s., č.j. E13760/15 ze dne 23.6.2015 a zn. E12695/17 ze dne 6.4.2017
- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 14.10.2016
- CentroNet, a.s., zn. 430/2015 ze dne 1.7.2015 a zn. 848/2017 ze dne 5.4.2017
- Českých Radiokomunikací, a.s., zn. UPTS/OS/169056/2017 ze dne 25.4.2017
- ČD – Telematika, a.s., č.j. 13304/2015-O ze dne 3.7.2015 a č.j. 1201705426 ze dne 4.4.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření o existenci sítě, č.j. 628837/15 ze dne 23.6.2015
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření o existenci sítě, č.j. 674798/17 ze dne 26.7.2017
- ČEPS, a.s., zn. 751/15/KOC/Ro/1 ze dne 1.7.2015 a 385/17/KOC/Ro/2 ze dne 7.4.2017
- ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0200331471 ze dne 24.6.2015
- TelcoProServices, a.s., zn. 0200628715 ze dne 26.7.2017
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Dial Telecom, a.s., zn. PH430949 ze dne 30.9.2016
iLine s.r.o., č.j. 1641/2015 ze dne 24.6.2015 s prodloužením platnosti do 30.4.2018
Miracle Network, pol. s r.o., č.j. MN/9858/15/AM ze dne 26.6.2015 a č.j. MN/16190/17/AM ze dne
27.3.2017
Air Telecom s.r.o., ze dne 9.12.2016
RIO Media a.s., zn. Vyj-2015-1109 ze dne 9.9.2015 a zn. Vyj-2017-1215 ze dne 8.11.2017
Ministerstva vnitra ČR, ze dne 26.6.2015 a ze dne 24.3.2017
Bezpečnostní informační služba, č.j. 2-267/2015-BIS-39 ze dne 8.7.2015 a č.j. 37-60/2017-BIS-13 ze
dne 6.4.2017
SITEL s.r.o., zn. 1111602768 ze dne 3.6.2016
Telia Sonera Carrier Czech Republic a.s., zn. 1311501707 ze dne 2.7.2015
UPC ČR, a.s., č.j. 1108/15 ze dne 25.6.2015 a zn. 602/2017 ze dne 27.3.2017
iLine s.r.o., č.j. 1641/2015 ze dne 24.6.2015
BOHEMIATEL, s.r.o., ze dne 1.7.2015 a ze dne 18.4.2017
Türk Telekom International CZ s.r.o., ze dne 3.9.2015 a ze dne 21.3.2017
eHAMnet, s.r.o., č.j. #2575/15 ze dne 25.8.2015
Trustia Czech Republic, s.r.o., ze dne 3.7.2015 a ze dne 19.4.2017
COPROSYS a.s., ze dne 21.10.2016
ICT Support, s.r.o., ze dne 16.6.2016
CZnet s.r.o., č.j. 160801841 ze dne 12.10.2017
Praha4.net – Pavel Nechvátal, č.j. 760 ze dne 26.10.2016
FIT-OUT s.r.o., č.j. 288 ze dne 26.10.2016
ABAK, spol. s r.o., č.j. 367/16 SS ze dne 7.10.2016

Podle údajů z katastru nemovitostí je navrhovanou stavbou dotčen zemědělský půdní fond na pozemcích
parc.č. 639/1 a 641 v k.ú. Michle. S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavbu nacházející se na
nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku, není v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) bodu 3
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, třeba
souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s odnětím.
Majetkoprávní vztahy:
Žadatel doložil doklady prokazující jeho vlastnické právo k pozemkům parc.č. 636/7, 638, 639/1, 640
a 641 v katastrálním území Michle výpisem z katastru nemovitostí Kat. území Michle, LV 406 ze dne
23.5.2016. V souladu s § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona stavební úřad ověřil dne 15.1.2018
existenci takového práva v katastru nemovitostí, a zjistil, že pozemky parc.č. 636/7, 638, 639/1, 640 a 641
v katastrálním území Michle jsou ve vlastnictví žadatele.
K pozemku parc.č. 3240/2 v katastrálním území Michle žadatel nemá vlastnické ani jiné právo, a proto
předložil souhlas jeho vlastníka podle § 86 odst. 3 stavebního zákona:
- hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, opatřením MHMP, odboru evidence, správy a využití
majetku, č.j. SVM/VP/1649654/15/sva ze 21.4.2016.
Účastníci řízení:
Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby žadatel a obec,
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále účastníky každého územního řízení osoby, jejichž
vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům a stavbám na nich
mohou být rozhodnutím přímo dotčena a dále ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává.
Odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 posoudil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního
zákona tak, že účastníky tohoto řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jsou:
- Žadatel, kterým je CERINIAFE a.s., Za zahradami č.p. 387/17, Praha 10-Dolní Měcholupy,
109 00 Praha 111
Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území
má být požadovaný záměr uskutečněn:
- Hlavní město Praha, které v řízení zastupuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
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Za účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona, kterými jsou další dotčené
osoby, pokud mohou být přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech a dále ten, komu zvláštní
zákon toto postavení přiznává, považuje odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 tyto osoby:
Dle písm. a)
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:
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP EVM, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré
Město, jako vlastník pozemku parc.č. 3240/2 v katastrálním území Michle dotčeného navrhovanými
přípojkami inženýrských sítí a přeložkou kabelového vedení NN a vlastník stavby komunikace na
tomto pozemku na kterou se navrhovaná stavba dopravně připojuje
Postavení účastníka v územním řízení mají rovněž vlastníci (správci) inženýrských sítí, jejichž práva
a právem chráněné zájmy mohou být přímo dotčeny napojením stavby na inženýrské sítě, resp. mající
právo odpovídající věcnému břemeni k dotčeným pozemkům. V daném případě jsou to:
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414; ČEZ ICT
Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle; SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15,
140 00 Praha 4-Michle; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6,
130 00 Praha 3-Žižkov; PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
a Dial Telecom, a.s., Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86, které mají právo
věcného břemene k přímo dotčenému pozemku parc.č. 3240/2 v katastrálním území Michle
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44,
145 08 Praha 4-Michle; Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha
1-Staré Město a PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov, jako vlastníci
sítí technického vybavení území, na které se navrhovaná stavba napojuje novými přípojkami
- PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov, jako vlastník sítě technického
vybavení území, dotčené navrhovanou přeložkou kabelového vedení NN
Dle písm. b)
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich, může být
rozhodnutím přímo dotčeno, není-li taková osoba sama žadatelem, tj. vlastníci těchto sousedních
pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo:
- vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám
jiné věcné právo:
pozemků parc. č. 495, 496, 498, 500, 502, 633/1, 635, 636/1, 636/3, 636/5, 637, 639/2, 642, 643,
700/60, 700/61, 700/64, 700/65, 700/66, 700/139, 700/140, 700/141, 700/142, 700/148, 700/149,
700/150, 700/151, 700/154, 700/155, 700/156, 700/232 v katastrálním území Michle
staveb č.p. 56, 58, 193, 235, 1026, 1028, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1405 a 1547 v katastrálním
území Michle
stavby bez čp/če na pozemku par.č. 636/5 v katastrálním území Michle
Postavení účastníka v územním řízení mají rovněž vlastníci (správci) inženýrských sítí, jejichž zařízení se
v místě navrhované stavby dle jejich vyjádření nacházejí (neuvedení pod písm. a)). V daném případě jsou
to:
- TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 00409316
- Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886
U ostatních vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že
rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám
na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být ovlivněny.
Dle písm. c)
Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis:
- Městská část Praha 4, kterou v řízení zastupuje OKAS Úřadu MČ Praha 4, dle ust. § 18 odst. 1,
písm. h) zák.č. 131/2000 sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů.
Postavení účastníka řízení podle zvláštního zákona mají rovněž občanská sdružení, neboť jejich postavení
je upraveno v ust. § 70 odst. 3 zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn
a doplňků (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny). Dle tohoto ustanovení je občanské sdružení
oprávněno účastnit se správního řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne,
kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno. Dnem sdělení informace
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o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění
na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V daném případě opatřením č.j. P4/008679/18/OST/FATU ze dne 16.1.2018 zdejší stavební úřad
informoval občanská sdružení o zahájení územního řízení. Ve stanovené lhůtě žádné z občanských
sdružení neoznámilo svoji účast v řízení.
Oznámení o zahájení řízení:
Odbor stavební oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
opatřením č.j. P4/008679/18/OST/FATU ze dne 16.1.2018 a stanovil, že dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení, námitky případně důkazy do 15 dní od doručení tohoto oznámení,
jinak k nim nebude přihlédnuto. V souladu s ust. § 89 odst. 5 stavebního zákona byli v oznámení
o zahájení řízení účastníci řízení poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Ve stanovené lhůtě uplatnili námitky tito účastníci řízení:
Dne 29.1.2018 uplatnila písemně námitky spol. GEKOS, spol. s.r.o., spoluvlastník bytového domu
č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle.
Dne 31.1.2018 uplatnili písemně námitky Petr Šimek a Edita Šimková, spoluvlastníci bytového domu
č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle.
Dne 2.2.2018 uplatnila písemně námitky Kamila Janková (provdaná Zlatušková), spoluvlastník bytového
domu č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle.
Dne 2.2.2018 uplatnila písemně námitky Jana Rébová, spoluvlastník bytového domu č.p. 1547 na
pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle.
Dne 7.2.2018 uplatnil písemně námitky Ing. Petr Nohavica, DiS., spoluvlastník bytového domu č.p. 1028
na pozemku parc.č. 500 v k.ú. Michle.
Dne 14.2.2018 uplatnila písemně námitky Městská část Praha 4, zastoupená OKAS ÚMČP4.
Stanovisko stavebního úřadu k námitkám účastníků řízení:
Stavební úřad uvádí k námitkám směřujícím proti vydání rozhodnutí o umístění stavby, že záměr byl
zamítnut a proto se těmito námitkami nezabýval.
Ostatní účastníci řízení námitky neuplatnili. Žadatel se k uplatněným námitkám nevyjádřil.
Jelikož se k uvedenému dni nikdo z dotčených orgánů ani vlastníků veřejné technické a dopravní
infrastruktury nevyjádřil, Úřad městské části obor stavební využil stanovisek doložených žadatelem.
Stavební úřad posoudil záměr žadatel o vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 90 stavebního zákona
z níže uvedených hledisek:
a) s vydanou územně plánovací dokumentací:
Podle územního plánu hlavního města Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hlavního města
Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou
č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy,
ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen ÚP HMP) se plocha, na kterou se navrhovaný záměr
umisťuje, nachází v polyfunkčním území obytném „OB – čistě obytné“, bez stanovené míry využití
území, které je územím sloužícím převážně pro bydlení. Území bez stanovené míry využití území je
podle oddílu 8 přílohy č. 1 Změny Z1000/00 územního plánu hl.m. Prahy, Opatření obecné povahy č. 6 –
odst. 3) „Stabilizovaným územím, ve kterém je z hlediska limitů rozvoje možné pouze zachování
a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“. Navržená
účelová komunikace, pěší komunikace, parkovací stání, přípojky inženýrských sítí – splaškové
kanalizace, vodovodu a STL plynovodu, kabelové vedení elektro 1 kV a vnitřní rozvody dešťové
kanalizace na pozemku stavby včetně akumulační nádrže a vsakovací jímky jsou v této ploše přípustné
jako doplňkové funkční využití. Část tras přípojek inženýrských sítí - splaškové kanalizace, vodovodu
a STL plynovodu, vedených v komunikaci Baarova se nachází v polyfunkčním území smíšeném „SV – G
– všeobecně smíšené“ se stanoveným kódem míry využití území „G“, ve kterém jsou nezbytná plošná
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zařízení a liniová vedení technického vybavení přípustná rovněž jako doplňkové funkční využití.
Umístění stavby bytového domu v tomto území je tedy z hlediska funkčního využití v souladu s územním
plánem. Záměr však není v souladu s územním plánem z hlediska začlenění stavby do stávající zástavby
ve stabilizovaném území, viz dále.
b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území:
Stavební úřad posoudil umístění stavby ve smyslu § 18 odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona s tím, že platným
podkladem pro umístění stavby je platný územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, jak je výše
uvedeno, který ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona v podrobnostech a souvislostech
územní obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování. Cílem těchto úkolů je chránit a rozvíjet
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví, chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ
jejich totožnosti, určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území, a zajišťovat ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zajistit, aby v nezastavěném území byly v souladu
s jeho charakterem umísťovány jen určené stavby, zařízení a jiná opatření. Stavební úřad zjistil, že
umístění stavby je souladu s územním plánem z hlediska funkčního využití. Z hlediska urbanistického
a architektonického začlenění stavby do území však stavební úřad dospěl k závěru, že záměr není
v souladu s charakterem území, jak je dále odůvodněno v posouzení souladu záměru s obecnými
požadavky na umístění stavby a využívání území.
Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jako dotčený orgán ve smyslu § 6 odst. 1 písm. e)
stavebního zákona, který dbá o soulad záměrů požadovaných v územním řízení s územně plánovací
dokumentací vydal k záměru kladné vyjádření pod č.j. S-MHMP 1160199/2015/UZR ze dne 2.7.2015
z hlediska souladu záměru s územním plánem z hlediska funkčního využití plochy, na kterou se stavba
umisťuje.
c) s obecnými požadavky na umístění stavby a využívání území, zda umístění navrhované
stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu:
Ke dni 1.8.2016 vstoupilo v účinnost nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební
předpisy). Dle přechodných ustanovení uvedených v § 85 odst. 1 uvedeného nařízení „dokumentace
a projektová dokumentace, která byla zpracována od 16. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení, (tj. do 1.8.2016) podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
vyhlášky č. 20/2012 Sb., a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do jednoho roku od nabytí účinnosti
tohoto nařízení, se posuzuje podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
vyhlášky č. 20/2012 Sb.“ Vzhledem k datu zpracování doložené projektové dokumentace v srpnu 2015,
stavební úřad v souladu s ust. § 90 stavebního zákona posoudil, zda dokumentace stavby splňuje obecné
technické požadavky na výstavbu dle ustanovení uvedené vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška OPVÚ“) a vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
TPS“), a dospěl k těmto závěrům:
§ 20 odst. 1 vyhlášky OPVÚ - vymezování pozemků, stanovování podmínek pro jejich využívání
a umisťování staveb na nich
Z doložených souhlasných stanovisek dotčených orgánů vyplývá, že navržená stavba splňuje požadavky
na umístění stanovené zvláštními předpisy, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Z návrhu
a doložených dokladů je zřejmé, že z hlediska funkčního využití je záměr na stavbu bytového domu,
v polyfunkčním území „OB – čistě obytné“ v souladu s územním plánem.
Stavební úřad dále posoudil navrženou stavbu z hlediska začlenění stavby do území a jejího umístění na
pozemku. Pozemek navrhované stavby se nachází na východním okraji pankrácké pláně v bloku obytné
zástavby vymezeném ulicemi Baarova, Pod Farou a Na Křivině na hraně severního svahu pankrácké
pláně svažujícího se směrem od ulice Baarova do údolí Botiče. Jižním směrem od ulice Baarova navazuje
v místě pozemku stavby na tento blok obytné zástavby blok vymezený ulicemi Baarova, U Pomníku
a 5. května se smíšenou zástavbou administrativních a obytných budov, s převažující zástavbou
administrativních budov. Oba bloky zástavby mají zcela odlišný charakter, vyplývající již z odlišného
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funkčního využití ploch stanoveného územním plánem. Zatímco blok obytné zástavby severním směrem
od ulice Baarova (ve kterém se nachází pozemek záměru) se nachází v území s funkčním využitím
„OB – čistě obytné“, bez stanovené míry využití území, navazující blok zástavby jižním směrem od ulice
Baarova se nachází v území s funkčním využitím „SV – G – všeobecně smíšené“ se stanovenou mírou
využití území kódem míry využití území „G“. Území bez stanovené míry využití území je podle oddílu 8
přílohy č. 1 Změny Z1000/00 územního plánu hl.m. Prahy, Opatření obecné povahy
č. 6 – odst. 3) „Stabilizovaným územím, ve kterém je z hlediska limitů rozvoje možné pouze zachování
a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti“. Území se
stanovenou mírou využití (blok smíšené zástavby na jižní straně ulice Baarova) je v tomto případě
rozvojovým územím, ve kterém jsou limity zástavby stanoveny kódem míry využití území, tedy území se
zcela jiným charakterem než zástavba protějšího obytného bloku, ve kterém se nachází pozemek stavby.
Z uvedených důvodů stavební úřad posoudil navrženou stavbu z hlediska začlenění stavby do území
a jejího umístění na pozemku vzhledem k navazující stávající zástavbě na severní straně ulice Baarova.
Navrhovaná stavba svým umístěním na pozemku navazuje na stavební čáru a zároveň uliční čáru stávající
zástavby východním i západním směrem od pozemku stavby, přičemž zástavba navazující na pozemek
stavby východním směrem tvoří souvislou uliční zástavbu. Rovněž hloubka zástavby navrhované stavby
v její vyšší 5 podlažní části (od úrovně ulice Baarova) odpovídá hloubce stávající zástavby. Nižší
2 podlažní část navrhované stavby (od úrovně přilehlého terénu na její severní straně), která navazuje na
vyšší část stavby severním směrem, ale není s ní provozně propojena, a která zasahuje dále do
vnitrobloku, nepřesahuje severním směrem půdorys stávajícího 2 podlažního objetu situovaného v místě
této nižší části navrhované stavby a je tedy z hlediska začlenění stavby do území akceptovatelná, neboť
odpovídá charakteru stávající zástavby na pozemku stavby. Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovaná
stavba svým umístěním na pozemku odpovídá charakteru stávající zástavby.
Navrhovaná stavba však neodpovídá charakteru stávající zástavby na severní straně ulice Baarova
z hlediska její výšky, neboť stávající zástavba východním i západním směrem od pozemku stavby má
uliční římsy v převažující části zástavby ve výšce maximálně 11 m od úrovně komunikace a v případě
nejvyššího objektu v uliční frontě č.p. 1472 na pozemku parc.č. 653/19 v k.ú. Michle je výška římsy od
úrovně komunikace 12 m. U objektů č.p. 957 na pozemku parc.č. 648 v k.ú Michle a č.p. 1472 na
pozemku parc.č. 653/19 v k.ú. Michle jsou šikmé střechy členěny vikýři, přičemž u objektu č.p. 957
v k.ú. Michle je výška průběžného vikýře v líci průčelí (v délce téměř celého průčelí objektu)
max. 13,5 m od úrovně komunikace a u objektu č.p. 1472 v k.ú. Michle je výška arkýře na 1/2 plochy
průčelí max. 13 m od úrovně komunikace. U dále východním směrem navazujících objektů č.p. 53 a 52
v k.ú. Michle nezakreslených na výkresu č. 22 Pohled uliční celkový - koordinace, výška římsy nad
komunikací nepřesáhne 12 m. Dále východním směrem na severní straně ulice Baarova navazuje
zástavba rodinných domů a viladomů. Uvedená stávající zástavba na severní straně ulice Baarova si
v převážné míře zachovává svůj původní charakter a to zejména v části souvislé uliční zástavby
navazující na pozemek stavby, která tvoří uzavřenou stavební čáru, zejména převážně jednotnou výškou
střešních říms (do max. 12 m), hloubkou zástavby a způsobem zastřešení sedlovými střechami. Západním
směrem od pozemku navrhované stavby se za prolukou v zástavbě nachází 3 podlažní objekt s plochou
střechou s ustupujícím 4. NP s výškou plného zábradlí terasy (atiky) nad 3. NP max. 11,2 m. Dále
západním směrem za tímto objektem se nachází nezastavěná proluka až na konec slepé ulice Baarova. Na
základě výše uvedeného stavební úřad posoudil, že převažující výška říms stávající zástavby na severní
straně ulice Baarova je max. 12 m. Vzhledem k tomu, že výška atiky navrhované stavby do úrovně 4. NP
bez ustupujícího 5. NP je 15 m od úrovně komunikace, což je výška o jedno podlaží vyšší než u stávající
zástavby stavební úřad dospěl k závěru, že navrhovaná stavba neodpovídá charakteru stávající zástavby
z hlediska její výšky i z hlediska nerespektování objemu šikmých střech stávajících staveb. Realizací
stavby by tak došlo k narušení původního charakteru stávající souvislé uliční zástavby se sedlovými
střechami s převážně jednotnou výškou střešních říms. K posouzení výšky navrhované stavby vzhledem
k výšce říms stávajících staveb se sedlovými střechami, které navazují na pozemek stavby na severní
straně ulice Baarova a nikoliv k výšce hřebenů jejich střech stavební úřad uvádí, že rozhodujícím
faktorem pro vnímání uličního prostoru z horizontu chodce je právě výška střešní římsy a nikoliv hřebene
střechy, který z uličního prostoru není viditelný. Nejedná se však pouze o zachování výšky stávající
zástavby ale rovněž o její objem, který se při nerespektování objemu stávajících staveb vymezeného
šikmou střechou podstatně zvětšuje.
K posouzení výšky navrhované stavby vzhledem k výšce stávající zástavby na protější jižní straně ulice
Baarova stavební úřad doplňuje již k výše uvedenému, že se jedná o blok s převažující zástavbou
administrativních budov v regulovaném území, se zcela jiným charakterem zástavby, které již bylo téměř
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kompletně přeměněno, v souvislosti s rozvojem BB Centra. Výšku navrhované stavby nelze posuzovat
vzhledem k této zástavbě, neboť výška dvou bytových domů č.p. 1028 a 1547 v k.ú. Michle nacházejících
se proti navrhované stavbě navazuje na výšku dříve realizovaných stávajících budov v bloku zástavby
mezi ulicemi Baarova, U Pomníku a 5. května (konkrétně na výšku administrativní budovy č.p. 309
v k.ú. Michle na nároží ulic Baarova a U Pomníku) vycházející z regulativů pro dané území stanovených
územním plánem.
Podle ust. § 20 odst. 1 vyhlášky OPVÚ je obecným požadavkem takové umisťování staveb na pozemcích,
které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území. Navrhovaná stavba tento požadavek nesplňuje, neboť
svojí výškou atiky posledního neustupujícího podlaží 15 m od úrovně komunikace, která je o 3 m
(tj. výška 1 podlaží) vyšší než výška říms u převažující části navazující zástavby na severní straně ulice
Baarova, která je 12 m narušuje jednotnou linii uličních říms staveb na této straně ulice. K narušení
charakteru stávající zástavby by došlo rovněž nerespektováním charakteristického prostorového
uspořádání uličního prostranství před bytovými domy – chodník s šířkou cca 4 m a podél chodníků
podélná parkovací stání.
K posouzení výšky stavby z hlediska počtu nadzemních a podzemních podlaží stavební úřad uvádí, že
vyhláška OPVÚ ani vyhláška TPS nestanovuje kritéria pro posouzení, zda se jedná o nadzemní či
podzemní podlaží stavby. Podle normy ČSN 73 4301 Obytné budovy, článku 3.3.1. je „podzemní podlaží,
každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní
přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu“. Stavební úřad z hlediska počtu
podzemních podlaží posoudil navrhovanou stavbu, jako 2 samostatné provozně nepropojené části tak, že
vyšší část stavby při ulici Baarova má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží a nižší dvoupodlažní část
stavby, navazující směrem do vnitrobloku má 2 nadzemní podlaží. U dvoupodlažní části stavby situované
směrem do vnitrobloku stavební úřad posoudil podlaží jako nadzemní v souladu s judikaturou správních
soudů, kdy např. NSS v rozsudku č.j. 8 As 75/2010-165 ze dne 19.4.2013 konstatoval nepochopitelnost
posouzení podlaží vybaveného plnohodnotnými okny a vstupními dveřmi z ulice jako podzemní.
Stavební úřad posoudil stavbu jako dvě provozně samostatné části, neboť 2 podlažní část je navržena jako
samostatná bytová jednotka se vstupem z přilehlého upraveného terénu v jejím 1. NP, na kterou na jižní
straně v obou podlažích navazuje stěna podzemních garáží 5 podlažní části stavby.
§ 20 odst. 5 písm. a) vyhlášky OPVÚ – vymezování pozemků, umístění odstavných a parkovacích stání
V návrhu je doložen výpočet dopravy v klidu podle tohoto ustanovení, ve kterém je uvedeno, že stavba je
vybavena potřebným počtem odstavných a parkovacích stání dle tohoto ustanovení takto. Pro potřebu
navrhované stavby musí být zajištěno: pro potřebu 13 bytů (z toho 4 byty o jedné obytné místnosti, 7 bytů
s celkovou plochou do 100 m2 a 2 byty s celkovou plochou nad 200 m2) musí být zajištěno min. 13 stání
a pro potřebu administrativy s malou návštěvností s celkovou kancelářskou plochou 365,5 m2 musí být
zajištěno celkem 10,4 stání, tj. celkem 23,4 stání x součinitel stupně automobilizace 1,25 = 29 stání
x součinitel redukce počtu stání 0,8 = 23,2 stání tj. celkem 24 stání. Pro potřebu 13 bytů musí být
zajištěno 1 parkovací stání pro návštěvníky na 20 obyvatel. Návrh tyto požadavky splňuje. Podle návrhu
je pro bytový dům zajištěno 19 stání v podzemních hromadných garážích, 2 krytá venkovní stání
a 6 nekrytých stání na terénu. Z celkového počtu 27 odstavných a parkovacích stání jsou 2 stání navržena
pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.
§ 23 vyhlášky OPVÚ – Obecné požadavky na umisťování staveb
odst. 1 – Stavby se podle druhu a potřeby umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě
technické infrastruktury a pozemní komunikace.
Připojení na sítě technického vybavení území je novou přípojkou (smyčkou) elektro 1 kV napojenou na
přeložku kabelového vedení elektro NN a dále novými přípojkami vodovodu, splaškové kanalizace
a STL plynovodu. Dešťové vody ze střechy stavby budou likvidovány vsakem na pozemku stavby
pomocí zasakovací jímky s bezpečnostním přepadem a akumulační jímky pro potřeby zalévání zeleně na
pozemku stavby. Dopravní napojení hromadných garáží v 1. a 2. PP a 2 parkovacích stání na terénu na
pozemku stavby na severní straně objektu a dopravní napojení 6 nových parkovacích stání na pozemku
stavby na jižní straně navrhované stavby na veřejnou komunikaci ulici Baarova bude rozšířením dvou
stávajících sjezdů. K žádosti bylo doloženo rozhodnutí o připojení stavby na veřejnou komunikaci, které
vydal Úřad městské části Praha 4, odbor životního prostředí a dopravy, jako silniční správní úřad pod
č.j. P4/61117/16/OŽPAD/HART-PRI 009/16 ze dne 16.6.2016.
odst. 2 – Umístěním stavby na hranici sousedního pozemku nebo v jeho bezprostřední blízkosti nesmí být
znemožněna zástavba sousedního pozemku.
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Umístěním stavby ve vzdálenosti 3,8 m od hranice sousedních pozemků parc.č. 636/1 a 637 v k.ú. Michle
nebude znemožněna jejich zástavba, neboť na pozemku parc.č. 631/1 se nachází vjezd na pozemek stavby
rodinného domu č.p. 58 na pozemku parc.č. 635 v k.ú. Michle a pozemek parc.č. 637 v k.ú. Michle je
zahradou tohoto rodinného domu.
§ 25 vyhlášky OPVÚ – Vzájemné odstupy staveb
odst. 1 – Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické a architektonické …..
Navrhovaná stavba tento požadavek nesplňuje, jak je uvedeno v odůvodnění zamítnutí žádosti o povolení
výjimky z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ, která je předmětem řízení v části I. tohoto rozhodnutí.
odst. 4 – Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností,
musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn.
Navrhovaná stavba bytového domu tento požadavek nesplňuje. Žadatel dne 28.7.2017 podal žádost
o povolení výjimek z tohoto ustanovení, ze kterého je podle ust. § 26 vyhlášky OPVÚ výjimka možná.
Stavební úřad na základě posouzení a po projednání žádost o výjimky zamítl, řízení o povolení výjimek je
předmětem části I. a II. tohoto rozhodnutí.
§ 6 vyhlášky TPS – Připojení staveb na sítě a stavby technického vybavení
Z návrhu je zřejmé, že stavba bude vyhovujícím způsobem napojena na stávající sítě technického
vybavení území, neboť napojení stavby je novou přípojkou (smyčkou) elektro 1 kV a dále novými
přípojkami vodovodu, kanalizace a plynovodu. Dešťové vody ze střechy stavby budou likvidovány
vsakem na pozemku stavby.
§ 10 vyhlášky TPS – Všeobecné požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního
prostředí
odst. 1 – z návrhu je zřejmé, že stavba nebude mít negativní účinky na životní prostředí nad rámec limitů
stanovených zvláštními předpisy, podle kterých posuzují návrh dotčené orgány z hlediska jimi
chráněných veřejných zájmů, což je doloženo souhlasnými stanovisky orgánu ochrany ovzduší, orgánu
odpadového hospodářství a orgánu ochrany veřejného zdraví.
§ 11 vyhlášky TPS – Denní osvětlení
K záměru byla doložena studie denního osvětlení, ve které bylo prokázáno, že denní osvětlení obytných
místností v navrhované stavbě splňuje požadavky na denní osvětlení obytných místností podle
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, Část 2 – Denní osvětlení obytných budov a vlivem navrhované
stavby nedojde ke snížení hodnot denního osvětlení obytných místností ve stávajících sousedních
(protějších) stavbách pro bydlení č.p. 1028 a 1547 v k.ú. Michle pod normou požadované hodnoty.
§ 13 vyhlášky TPS – Proslunění
K záměru byla doložena studie proslunění, ve které bylo prokázáno, že všechny byty v navrhované stavbě
splňují požadavky na proslunění dle ČSN 73 4301 Obytné budovy.
-

s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

K žádosti o vydání územního rozhodnutí byla doložena vyjádření vlastníků a správců veřejné dopravní
a technické infrastruktury, jejichž práva a právem chráněné zájmy by mohly být navrhovaným záměrem
dotčeny.
-

s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů, včetně ochrany
práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:

Návrh na umístění stavby je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh
dotčené orgány. Výše uvedená doložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska
dotčených orgánů byla zkoordinována.
Návrh odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu zabezpečujícím užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 398/2009 Sb., zejména:
Dokumentace splňuje požadavky dané citovanou vyhláškou, zejména ust. § 5 odst. 1 – přístup do
bytového domu je řešen bezbariérově a Přílohy č. 1 bodu 3 – stavba je vybavena výtahem s kabinou
o rozměrech 1100 x 1400 mm v souladu s požadavky této vyhlášky.
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Dokumentace splňuje požadavek ust. § 4 odst. 2 této vyhlášky neboť z celkového počtu 27 odstavných
a parkovacích stání jsou 2 stání navržena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené
v souladu s tímto ustanovením.
K ochraně práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení stavební úřad uvádí:
Rozsah použití míry ochrany práv vlastníků sousedních nemovitostí (v řízeních podle stavebního zákona)
se liší druhem či velikostí stavby, jež je pro ochranu práv vlastníků sousedních nemovitostí rozhodné. Ve
fázi umísťování stavby se řeší předně otázky půdorysné velikosti a výšky stavby, odstupové vzdálenosti
stavby od hranic se sousedním pozemkem, míra zastavěnosti pozemku, vzhled stavby či způsob jejího
užívání.
Ochrana zájmů je zakotvena již v obecných ustanoveních a ve společných postupech v územním
plánování, spočívající ve veřejném projednání územně plánovací dokumentace, tedy ve schváleném
ÚP HMP, v definici zveřejňování písemností, ve veřejném projednání se zástupci veřejnosti ohledně
územně plánovací dokumentace. Územně plánovací dokumenty jsou základním východiskem pro
umísťování staveb, ale v zásadě pro umístění stavby je třeba celá řada dalších rozhodnutí a povolení či
stanovisek získaných v příslušných řízeních.
Územní rozhodnutí je nezbytné u všech záměrů, u nichž nepostačí územní souhlas. Územní rozhodnutí
tedy vyžadují zejména stavby většího rozsahu, které nejsou uvedeny v § 103 a 104 stavebního zákona.
V územním řízení lze rozlišit „dvojí účastníky“. Účastníci územního řízení tedy jsou (do jisté míry
privilegovaní účastníci, obdobně jako ve správním řízení podle správního řádu) žadatel a obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn, a vedle toho další účastníci řízení podle § 85 odst. 2
stavebního zákona (tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,
není-li sám žadatelem, ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž
vlastnická nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, sousedním pozemkům či stavbám na nich může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
např. občanská sdružení).
Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí, musí dbát požadavků uvedených v § 90 stavebního
zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb. Při plnění povinností podle § 152
odst. 1 stavebního zákona musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osoby nebo zvířat, ochranu
životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Definice pojmu „šetrnost k sousedství“, ve
stavebním zákoně ani v jiných právních předpisech není. Sousedství nelze zužovat pouze na pozemky,
které mají společnou hranici s pozemkem, na němž má být uskutečněn stavební záměr, či být realizován,
ale je nutné vycházet z nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 96/2000 Sb. Slovem „šetrnost“ lze
běžně rozumět hospodárnost, šetřivost, spořivost, ale také ohleduplnost, braní zřetele na něco/někoho.
Šetrnost k sousedství ve smyslu stavebního zákona nespočívá jen v dodržování právních a technických
předpisů nebo technických norem při umístění stavby, přípravě a provádění stavby, tedy dodržování
a splnění požadavků veřejného práva, ale spočívá též v seriózním jednání stavebníka vůči sousedům ve
smyslu nikomu neškodit, zdržet se jednání, které by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného.
Tedy při umísťování a navrhování stavby zvažovat nejen výhodnost řešení ze svého hlediska, ale také
nevýhody a problémy, které mohou vzniknout sousedům, účastníkům řízení.
Ochrana práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení spočívá též v tom, že zahájení územního řízení
oznamuje stavební úřad (je-li v území vydán územní nebo regulační plán) účastníkům řízení a dotčeným
orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se
oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.
V oznámení o zahájení územního řízení jsou účastníci poučeni o podmínkách pro uplatňování námitek
v tom směru, že dotčení vlastníci sousedních nemovitostí mohou uplatňovat námitky v rozsahu, ve kterém
je jejich právo přímo dotčeno, občanská sdružení, že mohou podávat námitky v rozsahu vymezeném ve
zvláštním právním předpise, na jehož základě hájí veřejné zájmy, obec, že uplatňuje v územním řízení
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce s tím, že k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
K ochraně svých práv mohou účastníci územního řízení do doby konání ústního jednání nebo ve
stanovené lhůtě se bránit podáním námitek a dotčené orgány podáním závazných stanovisek. Pokud se
v řízení vyskytnou námitky, o kterých nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad
v odůvodnění územního rozhodnutí posoudí a vyhodnotí námitky na základě obecných požadavků na
výstavbu, obecných požadavků na využití území, závazných stanovisek dotčených orgánů nebo
technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Stavební úřad nemůže
posuzovat námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
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Ochranu práv na soukromí řeší obecné požadavky na využívání území, zejména požadavky na vzájemné
odstupy staveb. Požadavek na zachování kvality prostředí, zahrnuje i požadavek na zachování soukromí
v okolních stavbách. Soulad s těmito obecnými požadavky na výstavbu zkoumá stavební úřad z úřední
povinnosti. V rozsahu těchto požadavků stavební úřad posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí,
včetně přiložené dokumentace k územnímu řízení, a závěry dotčených orgánů. V daném případě stavební
úřad zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit
vyjádření (námitky) k nim. Účastníci územního řízení uplatnili proti umístění stavby námitky.
Vzhledem k tomu, že žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána před 1.1.2018, tj. před
účinností zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a dle čl. II přechodného ustanovení výše uvedeného zákona bodu 10 - Správní řízení, která nebyla pravomocně
ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí stavební úřad podle dosavadních právních
předpisů, postupoval stavební úřad dle platných právních předpisů v době podání žádosti.
Závěr:
Stavební úřad postupoval v řízení podle základních zásad činností správních orgánů podle správního řádu,
zejména zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu § 3, § 50 a § 68 správního řádu,
ve spojení s § 90 a § 92 stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., a to v rozsahu, který je
nezbytný pro vydání rozhodnutí. Zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení
seznámit se s podklady pro rozhodnutí a uplatnit námitky a připomínky k nim v souladu s požadavky
správního řádu a stavebního zákona.
Stavební úřad při posouzení žádosti dospěl k závěru, že záměr žadatele není v souladu s požadavky
uvedenými v § 90 stavebního zákona a že by mohly být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem
nebo zvláštními právními předpisy. Umístění stavby nevyhovuje všem obecným požadavkům na
využívání území stanoveným v § 20 odst. 1 vyhlášky OPVÚ, z hlediska začlenění stavby do stávající
zástavby a požadavkům stanoveným v § 25 odst. 1 a 4 vyhlášky OPVÚ. Záměr rovněž není v souladu
s územním plánem z hlediska začlenění stavby do stávající zástavby ve stabilizovaném území.
Na základě zjištění, že návrh není v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto, tak,
jak ve výroku uvedeno.
P o u č e n í

o

o d v o l á n í :

Ad. I., II. a III.)
Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. § 81 odst. 1 ve spojení s ust. § 83 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") odvolat ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení doručením k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem
Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním učiněným u odboru stavebního Úřadu městské části Prahy 4, se
sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, s potřebným počtem stejnopisů (včetně příloh) tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, tj. 18 ks stejnopisů
(včetně příloh).

Ing. Hana Rusňáková
vedoucí oddělení vodohospodářského
a územního rozhodování
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Obdrží:
I. Účastníci řízení o povolení výjimky z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ, týkající se odstupu
předsazeného arkýře navrhované stavby bytového domu a protilehlých stěn bytových domů č.p. 1028 na
pozemku parc.č. 500 v k.ú. Michle a č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle, dle ust. § 27 odst. 2
správního řádu doporučeně do vlastních rukou :
- zplnomocněný zástupce žadatele
1. Ing. Arch. Petr Babák, Kaplická č.p. 1037/12, 140 00 Praha 4-Podolí
trvalý pobyt: Bělehradská č.p. 461/26, 120 00 Praha 2-Vinohrady
zastoupení pro: CERINIAFE a.s., Za zahradami č.p. 387/17, Praha 10-Dolní Měcholupy,
109 00 Praha 111
- ostatní účastníci řízení o povolení výjimky
2. Klára Becková, U družstva Práce č.p. 1734/92, 140 00 Praha 4-Braník
3. JUDr. Jaroslav Dospěl, Baarova č.p. 1028/4, 140 00 Praha 4-Michle
4. Anna Gordopolova, Baarova č.p. 1547/6, 140 00 Praha 4-Michle
5. Alexey Gornikov, Baarova č.p. 1547/6, 140 00 Praha 4-Michle
6. Gekos, spol. s r.o., IDDS: qdvp6rf
sídlo: Na Topolce č.p. 1178/16, 140 00 Praha 4-Podolí
7. Petr Nohavica, Zašová č.p. 583, 756 51 Zašová
8. Petr Novák, Vltavská č.p. 277/28, 150 00 Praha 5-Smíchov
9. Miroslava Novotná, Pajerova č.p. 2554/1, 150 00 Praha 5-Smíchov
10. Ladislav Novotný, Pajerova č.p. 2554/1, 150 00 Praha 5-Smíchov
11. Jana Rébová, Baarova č.p. 1547/6, 140 00 Praha 4-Michle
12. Ing. Silvia Rovňánková, Mánesovo náměstí 1230/2, 85101 Bratislava, Slovakia
13. Petr Šimek, K Homolce č.p. 714/10, Praha 5-Slivenec, 154 00 Praha 514
14. Edita Šimková, K Homolce č.p. 714/10, Praha 5-Slivenec, 154 00 Praha 514
15. Kamila Zlatušková, Podnádražní 910/10, Vysočany, 190 00 Praha 9
II. Účastník řízení o povolení výjimky z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ, týkající se odstupu
předsazeného arkýře navrhované stavby bytového domu a protilehlých stěn bytových domů č.p. 1028 na
pozemku parc.č. 500 v k.ú. Michle a č.p. 1547 na pozemku parc.č. 498 v k.ú. Michle, dle ust. § 27 odst. 2
správního řádu :
16. Nataliya Dohanych, U háje č.p. 1759/28, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
doručuje se veřejnou vyhláškou na:
úřední desku ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů)
III. Účastníci řízení o povolení výjimky z ust. § 25 odst. 4 vyhlášky OPVÚ, týkající se odstupu
západního průčelí navrhované stavby bytového domu a protilehlé stěny stavby bez čp/če na pozemku
parc.č. 636/5 v k.ú. Michle, dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu doporučeně do vlastních rukou :
- zplnomocněný zástupce žadatele
1. Ing. Arch. Petr Babák, Kaplická č.p. 1037/12, 140 00 Praha 4-Podolí
trvalý pobyt: Bělehradská č.p. 461/26, 120 00 Praha 2-Vinohrady
zastoupení pro: CERINIAFE a.s., Za zahradami č.p. 387/17, Praha 10-Dolní Měcholupy,
109 00 Praha 111
- ostatní účastníci řízení o povolení výjimky
17. Ivo Koutník, Baarova č.p. 58/3, 140 00 Praha 4-Michle
18. Darenka Koutníková, Baarova č.p. 58/3, 140 00 Praha 4-Michle
IV. Účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a zároveň účastníci
řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
doporučeně do vlastních rukou :
- zplnomocněný zástupce žadatele:
1. Ing. Arch. Petr Babák, Kaplická č.p. 1037/12, 140 00 Praha 4-Podolí
trvalý pobyt: Bělehradská č.p. 461/26, 120 00 Praha 2-Vinohrady
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zastoupení pro: CERINIAFE a.s., Za zahradami č.p. 387/17, Praha 10-Dolní Měcholupy,
109 00 Praha 111
- Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn zastoupená:
19. 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
- 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:
20. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
21. ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
22. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
23. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zast. MHMP EVM, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
24. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 145 08 Praha 4-Michle
25. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
26. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
27. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
28. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
V. Ostatní účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 1
a ust. § 144 odst. 1 a 2 správního řádu:
doručuje se veřejnou vyhláškou na:
a) úřední desku ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 (ke zveřejnění po dobu
15 dnů)
vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné
věcné právo:
pozemků parc. č. 495, 496, 498, 500, 502, 633/1, 635, 636/1, 636/3, 636/5, 637, 639/2, 642, 643, 700/60,
700/61, 700/64, 700/65, 700/66, 700/139, 700/140, 700/141, 700/142, 700/148, 700/149, 700/150,
700/151, 700/154, 700/155, 700/156, 700/232 v katastrálním území Michle
staveb č.p. 56, 58, 193, 235, 1026, 1028, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1405 a 1547 v katastrálním
území Michle
stavby bez čp/če na pozemku par.č. 636/5 v katastrálním území Michle
tito vlastníci (správci) sítí nebo zařízení technického vybavení území:
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 00409316
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886
VI. Dotčené orgány na dodejku :
29. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město
30. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Magistrát hlavního města Prahy, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
31. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OCP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
32. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP OPP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
33. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP RED, odd. krizového managementu, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré Město
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34. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP UZR, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
35. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
36. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle
37. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor ochrany územních zájmů Praha,
IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
38. ÚMČ Praha 4, OST odd. VÚR (vodoprávní úřad), Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč
39. ÚMČ Praha 4, OŽPAD, Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč
VII. Na vědomí :
40. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, evidence ÚR,
pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
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