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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části (1) ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oICj
Poslední den zveřejnění:
Počet listů:o' f

Výroková část:

Úřad městské části Praha 8, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písm. c/
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 8.7.2014 podala společnost

CTR Sluncová a.s., IČO 25067567, Sladkovského náměstí 1/525, 13000 Praha 3-Žižkov
kterou zastupuje ORTOGONAL s.r.o., IČO 28068815, Mládeže 2568, 390 02 Tábor 2 '

(dále jen "žadatel "), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

Obytný soubor Sluncová
Praha, Karlín, U Invalidovny, U Sluncové

(dále jen "stavba"). Na pozemcích parc.č. 678/1 (ostatní plocha), parc.č. 693/123 (ostatní plocha),
parc.č.693/124 (ostatní plocha), parc.č. 693/148 (ostatní plocha), parc.č. 693/151 (ostatní plocha),
parc.č.6931152 (ostatní plocha), parc.č. 693/218 (ostatní plocha), parc.č, 693/244 (ostatní plocha),
parc.č.708 (ostatní plocha), parc.č, 719/2 (ostatní plocha), parc.č. 719/3 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc.č. 719/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 719/5 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 719/6
(zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 719/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 719/8 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc.č. 720/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č, 720/2 (ostatní plocha), parc.č. 832 (ostatní
plocha) v katastrálním území Karlín bude umístěna stavba obytného souboru - bytového domu
(pozemky parc.č. 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 719/7, 719/8, 693/123, 693/124, 693/152,
693/244,708 v k.ú. Karlín), komunikace, včetně přilehlých chodníků, jejich odvodnění a dopravního
připojení, parkoviště a areálové zpevněné plochy (pozemky parc.č. 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6,
693/124, 708, 720/2, 693/218, 832, 678/1 v k.ú. Karlín), přístřešky pro odpadní nádoby (pozemek
parc.č. 719/2 v k.ú, Karlín), gabionové stěny, oplocení a zídky (pozemky parc.č. 719/2, 719/3, 719/4,
719/5, 719/6, 719/7, 693/123, 693/124/708 v k.ú. Karlin), reklamní panely (pozemky parc.č. 693/244,
708 v k.ú. Karlín), oplocení areálu (pozemky parc.č. 693/124, 693/244, 693/152, 719/7, 708
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v k.ú. Karlín), zařízení staveniště (pozemky parc.č. 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 719/7, 6931123,
693/124,693/152,693/244,708,719/8 v k.ú. Karlín), úprava přípojky splaškové kanalizace (pozemky
parc.č. 719/2, 693/124, 832 v k.ú. Karlín), úprava areálové splaškové kanalizace (pozemek
parc.č.693/124 v k.ú. Karlín), nový rozvod areálové splaškové kanalizace (pozemky parc.č. 719/2,
719/6, 693/123, 693/124 v k.ú. Karlín), veřejný řad dešťové kanalizace (pozemky parc.č. 719/2, 708
v k.ú. Karlín), areálový rozvod dešťové kanalizace (pozemky parc.č. 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6,
719/7, 693/123, 6931124, 708 v k.ú. Karlín), přípojka dešťové kanalizace (pozemek parc.č. 719/2
v k.ú. Karlín), retenční potrubí (pozemky parc.č. 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/7, 719/8, 693/123,
693/124 v k.ú. Karlín), úprava stávající vodoměrné šachty (pozemek parc.č. 693/124 v k.ú. Karlín),
rozvod areálového vodovodu (pozemky parc.č. 693/123, 693/124 v k.ú. Karlín), rozvod požárního
vodovodu (pozemky parc.č. 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 693/124 v k.ú. Karlín), rozvody elektro
(pozemky parc.č. 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 708, 720/1, 720/2, 832 v k.ú. Karlín), připojení
slaboproudu a rozvod areálového slaboproudu, umístění slaboproudé chráničky (pozemky
parc.č. 719/2, 708, 832 v k.ú. Karlín), rozvod veřejného osvětlení (pozemky parc.č. 719/2, 708, 693/124,
720/1, 720/2, 678/1, 832 v k.ú. Karlín), rozvod areálového osvětlení (pozemky parc.č. 719/2, 719/6,
693/123, 693124 v k.ú. Karlín), staveništní přípojka silnoproudu (pozemky parc.č. 719/2, 832
v k.ú. Karlín), prodloužení teplovodní přípojky včetně osazení kompenzátorů na stávající teplovodní
vedení se změnou parametrů a výměny vedení teplovodu z výměníkové stanice (pozemky
parc.č.693/123, 693/124, 693/244, 693/148 v k.ú. Karlín), sadové úpravy (pozemky parc.č. 719/2,
719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 719/7, 719/8, 693/123, 693/124, 693/152, 693/244, 708 v k.ú. Karlín).

Stavba obsahuje:

stavba obytného souboru - jedná se o novostavbu souboru bytového domu členěného na 3 nadzemní
sekce (věže) označené "A", "B", "C" se 7 NP. Jednotlivé sekce budou mít půdorysné rozměry
max. 43,7 x 21,5 m (resp. 45,1 x 22,7 m vztaženo k vnějším předsazených konstrukcí), budou
propojeny společným podzemním podlažím o půdorysném rozměru max. 120,8 x 50,4 m. Pod sekcí
"B" bU"de umístěno ještě 2. PP. Obytný soubor bude umístěn zhruba ve středu pozemků výstavby, a
bude preklenovat plochu v územním plánu určenou pro komunikaci. V celém souboru bude umístěno
max. 183 bytů, celkem 154 garážových stání v podzemních podlažích, technické a technologické
zázemí a vnitřní komunikace.

komunikace včetně přilehlých chodníků, jejich odvodnění a dopravního připojení, parkoviště
a areálových zpevněných ploch - zhruba uprostřed pozemku parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín a přes
pozemek parc.č. 708 v k.ú. Karlín bude vedena částečně krytá komunikace napojující se na stávající
komunikace U Invalidovny a U Sluncové. Tato obousměrná komunikace bude mít v délce cca 210 m
šířku min. 7,0 m, bude dvoupruhová s chodníkem šířky min. 1,5 m po obou stranách. V délce
cca25m, ve východní části mezi pozemky parc.č. 693/151 a 719/1 vk.ú. Karlín, bude tato
komunikace zúžena na min. 4,0 m, bude obousměrná jednopruhová s jednostranným chodníkem
šířky min. 1,5 m. Tato komunikace III. třídy bude vedena v rozsahu úrovně 1. NP a I. pp
jednotlivých sekcí. Vjezdy do podzemních garáží budou z východní strany u sekce "C" a tato
obslužná přípojná komunikace bude napojena na nově umisťovanou veřejnou průjezdnou
komunikaci. Ve východní části pozemků výstavby, u jižní obslužné komunikace vjezdu, bude
umístěno povrchové parkoviště o max. půdorysných rozměrech 31,0 x 16,0 m, které je určeno
p'~o ?arková?í I? a.utomobilů návštěvníků. Podél východní a jižní strany tohoto parkoviště, a podél
jtzm strany Jednotlivých sekcí, bude veden samostatný veřejný chodnik šířky min. 2,0 m, který bude
rozšířen o pruh šířky min. 1,5 m ze zatravňovacích dlaždic pro pojezd HZS. Většina bytů bude
přístupná z průjezdné komunikace 3 hlavními vstupy pro jednotlivé sekce, některé byty budou
přístupné z jižního chodníku přes vlastní předzahrádky. Součástí nových komunikací jsou přechody
pro chodce s úpravami pro nevidomé, zpomalovací prahy a celkové odvodnění těchto ploch (pomocí
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uličních vpustí, liniového odvodňovacího žlabu u vjezdů do garáží a štěrbinových žlabů u
povrchového parkoviště). Součástí nové průjezdné veřejné komunikace je obnova povrchů části
komunikace U Sluncové na pozemcích parc.č. 708, 720/2 a 693/218 v k.ú. Karlín a obnova povrchů
části komunikace U Invalidovny na pozemcích parc.č. 693/124, 719/2, 678/1 a 832 v k.ú. Karlín
(úprava není součástí umístění).

přístřešky pro odpadní nádoby - přístřešek o max. půdorysných rozměrech 5,9 x 2,2 m (včetně
zastřešení rozměr max. 6,1 x 2,7 m) pro 3 odpadní nádoby bude umístěn v západní části, při pěší
komunikaci pravé strany nově budované komunikace, tj. u křižovatky ulic Na Špitálsku,
U Invalidovny. Na východní straně povrchového parkoviště bude umístěn přístřešek
o max. půdorysných rozměrech 10,5 x 5,4 m (včetně zastřešení rozměr max. 10,8 x 5,8 m) a bude
sloužit pro skladování 12 odpadních nádob. Přístřešky budou provedeny z betonových stěn výšky
2 m a zastřešeny budou pultovou střechou, max. celková výška přístřešků bude 3,0 m.

gabionové stěny, oplocení a zídky - tyto prvky budou doplňovat sadové úpravy a navazovat
na obytný soubor. Nad stropem 1. pp budou po obvodu provedeny betonové atiky výšky max. 1,0 m
od upraveného terénu, na které budou, při jižní straně, navazovat gabionové stěny výšky max. 2,2 m
a pletivový plot výšky max. 1,5 m. Tyto gabionové stěny a oplocení vytvoří v jižní části souboru
předzahrádky pro nejníže položené byty, v severní části bude toto ohraničení tvořit atika nad I. pp a
oplocení. Prostor mezi jednotlivých sekcemi ohraničený předzahrádkami, v jižní části souboru, bude
ozeleněn a přístupný z jižního chodníku brankou v pletivovém oplocení na podezdívce (celkové
výšky max. 1,5 ml. V severní části souboru bude tento ozeleněný prostor přístupný přes zahrádky
přízemních bytů. Podél obslužné komunikace u vjezdů a podél přístupových chodníků u východní
strany sekce "C" budou umístěny gabionové opěrné stěny výšky 1,0 - 2,2 m. Podél jižní, části
západní a východní strany povrchového parkoviště bude umístěna gabionová opěrná stěna výšky 0,5
- 2,0 m, která bude opatřena zvenku popínavou zelení. Celá atika podzemního podlaží (mimo části
atiky nad průjezdnou komunikací) bude po obvodu opatřena popínavou zelení, oplocení
předzahrádek bude doplněno o živé ploty.

dočasné reklamní panely - oboustranný panel na ocelové konstrukci výšky max. 8,5 m bude umístěn
při severní hranici pozemku parc.č. 693/244 v k.ú. Karlín. Celkový rozměr panelu bude 10,0 x 5,0 m.
Druhý panel na ocelové konstrukci výšky max. 4,5 m bude umístěn na pozemku parc.č. 708
v k.ú. Karlín, při hranici s pozemkem parc.č. 719/1 v k.ú. Karlín, celkový rozměr panelu bude
5,0 x 2,5 m a bude směrovat k objektu Rezidence Invalidovna. Reklamní panely jsou stavbou
dočasnou, a to do doby kolaudace souboru.

Dočasný zábor bude proveden na komunikaci a ve volném terénu v hloubce cca 4,7 m. Ze ŠS I bude
vedena staveništní přípojka KG DN 200 délky cca 1,2 m k buňkovišti.

areálová splašková kanalizace (úprava a nový rozvod) - bude umístěna na pozemcích parc.č. 719/2,
719/6,693/123,693/124 v k.ú. Karlín. Mezi šachtami ŠSl a ŠS3 bude areálový rozvod splaškové
kanalizace rekonstruován (KT DN 200 v délce cca 23,0 m a hloubce cca 3,7 - 4,6 ml. Do šachty ŠS3
budou napojeny nové areálové rozvody splaškové kanalizace KG DN 200 větvící se do dvou směrů
jižního a severního vedoucích k rohům podzemního podlaží (délky cca 37,9 a 16,5 ml.

veřejná stoka dešťové kanalizace:

o východní větev KT DN 400 bude umístěna na pozemcích parc.č. 719/2 a 708 v k.ú. Karlín.
Přípojky dešťové kanalizace (sever, jih) budou napojeny do této větve, která bude zaústěna
do Žižkovské stoky v nově vybudované ŽB napojovací komoře. Celková délka východní větve
bude cca 200,0 m a bude umístěna do tělesa nové komunikace, kterou bude zároveň odvodňovat
pomocí připojovacích potrubí KT DN 200.

o západní větev KT DN 300 bude umístěna na pozemku parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín a bude
odvodňovat pomocí připojovacího potrubí KT DN 200 část nově budované komunikace při
napojení na ulici U Invalidovny. Délka západní větve bude cca 17,0 m a bude ústit do Žižkovské
výpusti.

oplocení severní strany pozemků výstavby - při severní hranici pozemků výstavby, na pozemcích
parc.č. 693/124, 693/244, 693/152, 719/7 a 708 v k.ú. Karlín bude umístěno oplocení
z poplastovaného pletiva max. výšky 2,0 m a délky cca 227 m.

areálový rozvod dešťové kanalizace:

o rozvody jižní větve areálové dešťové kanalizace budou umístěny na pozemcích parc.č. 719/2,
719/3,719/4,719/5,719/6 v k.ú. Karlín. Potrubí bude provedeno z KG aKT DN 100 až DN 200
(mezi přípojkou dešťové kanalizace a retenčním potrubím, napojení na ležaté rozvody objektu
a odvodnění komunikací u vjezdu do garáží a parkoviště), potrubí bude ukládáno převážně
ve volném terénu v hloubce cca 1,0 - 3,1 m. Část potrubí vedená pod komunikací bude
provedena z materiálu SN8 KG.

o rozvody severní větve areálové dešťové kanalizace budou umístěny na pozemcích parc.č. 719/2,
719/7,693/123,693/124,708 v k.ú. Karlín. Potrubí bude provedeno z KG DN 100 až DN 150
(mezi přípojkou dešťové kanalizace a retenčním potrubím, napojení na ležaté rozvody objektu
a odvodnění komunikací u vjezdu do garáží a parkoviště), potrubí bude ukládáno převážně
ve volném terénu v hloubce cca 2,5 - 3,1 m. Část potrubí vedená pod komunikací bude
provedena z materiálu SN8 KG.

přípojka dešťové kanalizace:

o přípojka jižní větve bude umístěna na pozemku parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín, délka přípojky mezi
ŠD14 a ŠD7 bude cca 8,0 m z potrubí KT DN 200 a bude se napojovat na východní větev nové
stoky dešťové kanalizace.

o přípojka severní větve bude umístěna na pozemku parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín, délka přípojky
mezi ŠDl a ŠD8 bude cca 6,1 m z potrubí KT DN 200 a bude se napojovat na východní větev
nové stoky dešťové kanalizace před napojovací komorou. Potrubí jižní větve bude umístěno
v chodníku a páteřní komunikaci cca 2,5 m pod upraveným terénem, potrubí sevemí větve bude
umístěno v chodníku a pod páteřní komunikací cca 3,1 m pod upraveným terénem.

dočasné zařízení staveniště - oploceno, provozní, sociální a výrobní zařízení, napojeno na rozvod
vody, el. energie, odvodnění a osvětlení. Dopravně bude připojeno západním vjezdem/výjezdem
na komunikaci U Invalidovny a východním vjezdem/výjezdem na komunikaci U Sluncové.
Pro zařízení staveniště budou využívány přípojky, které budou vybudovány v předstihu. Na ploše
staveniště bude umístěno buňkoviště (kanceláře, šatny, sociální zařízení) ve dvou podlažích, plochy
pro parkování vozidel a skládky stavebního materiálu, vrátnice, čistící zóna, výškové jeřáby,
staveništní výtahy, skládky materiálu a mezideponie a zpevněné staveništní komunikace.

přípojka splaškové kanalizace - bude umístěna na pozemcích parc.č. 71912, 693/124, 832
v k.ú. Karlín. Připojení na stoku splaškové kanalizace v ulici U Invalidovny bude stávající přípojkou
KT DN 200, která bude mezi přípojným bodem a šachtou ŠS I v délce cca 11,0 m rekonstruována.

o na přípojkách bude osazena škrtící klapka pro omezení průtoku na hodnotu max. 10 lis/ha.
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retenční potrubí:

o jižní retenční potrubí bude umístěno na pozemcích parc.č. 719/2, 719/3, 719/4, 719/5
v k.ú. Karlín. Bude provedeno z betonové nebo sklolaminátové trouby DN 1000 v délce
cca 132,0 m podél jižní strany souboru. Do tohoto potrubí bude ústit potrubí sbírající dešťové
vody z části střech, teras, předzahrádek. Celková kapacita bude cca 103,6 m3 a bude sloužit ke
zpomalení průtoku vod do veřejné stoky dešťové kanalizace a následně do Žižkovské výpusti.
Potrubí bude uloženo ve volném terénu v hloubce cca 5,1 m.

větev. Na západní větvi budou umístěny 2 stožáry VO, na východní větvi 5 stožárů VO, osvětlení
nezastřešené části veřejné komunikace bude provedeno výbojkovými svítidly, část komunikace na
úrovni 1. PP bude osvětlena zářivkovými svítidly.

o severní retenční potrubí bude umístěno na pozemcích parc.č. 719/2, 719/7, 719/8, 693/123,
693/124 v k.ú. Karlín. Bude provedeno z betonové nebo sklolaminátové trouby DN 800 v délce
cca 112,0 m podél severní strany souboru. Do tohoto potrubí bude ústit potrubí sbírající dešťové
vody z části střech, teras, předzahrádek. Celková kapacita bude cca 56,0 m3 a bude sloužit
ke zpomalení průtoku vod do veřejné stoky dešťové kanalizace a následně do Žižkovské výpusti.
Potrubí bude uloženo ve volném terénu a částečně pod chodníkem v hloubce cca 3, I m.

úprava stávající vodoměrné šachty - stávající vodoměrná šachta na pozemku parc.č. 693/124
v k.ú. Karlín bude rekonstruována, příp. vyměněna za novou šachtu. Do šachty je napojena stávající
vodovodní přípojka LT 100. Ze šachty bude veden areálový vodovod a staveništní přípojka
HDPE DN 100 délky cca 8,0 m.

rozvod areálového osvětlení - bude umístěno na pozemích parc.č. 719/2,719/6,693/123,693/124
v k.ú. Karlín. Areálové osvětlení bude napojeno na vnitřní rozvody, bude se jednat o svítidla
na stožárech, zemní reflektory a nástěnné reflektory. Kabely budou uloženy do zeleně podél
chodníků a podél parkoviště.

staveništní přípojka silnoproudu - přípojka bude vedena z napojovacího bodu SR 11/499 a bude
umístěna na pozemcích parc.č. 719/2 a 832 v k.ú. Karlín. Přípojka délky cca 44,0 m bude ukončena
ve staveništním rozvaděči, odtud budou vedeny areálové rozvody do míst potřeby.

prodloužení teplovodní přípojky včetně osazení kompenzátorů na stávající teplovodní vedení
se změnou parametrů a výměny vedení teplovodu z výměníkové stanice - stávající vedení je
dovedeno přes pozemek parc.č. 693/244 v k.ú. Karlín do stávající podzemní šachty na pozemcích
parc.č. 693/123 a 693/124 v k.ú. Karlín. Z této šachty bude přípojka 2x DN 80 prodloužena
o cca 3,0 m jižním směrem k souboru a bude ukončena ve výměníkové stanici v 1. PP. Stávající
šachta bude zrušena, celá trasa bude vedena bezkanálově. Na pozemku parc.č. 693/148 v k.ú. Karlín
budou na stávající teplovodní vedení umístěny 3 ks jednočinných kompenzátorů 2 x DN 80 z důvodu
úpravy parametrů teplovodu ze sekundáru na primár. Kompenzátory budou usazeny ve výkopu
velikosti cca 3,0 x 1,5 m a hloubky cca 1,2 m. Z výměníkové stanice bude severním směrem v délce
cca 19,0 m provedena výměna teplovodního vedení 2 x DN 80, které dále pokračuje k objektu
č.p.499.

rozvod areálového vodovodu - na pozemcích parc.č. 693/123 a 693/124 v k.ú. Karlín bude
z vodoměrné šachty veden nový areálový vodovod HDPE DN 100 délky cca 28,0 m, který bude
veden ve volném terénu v hloubce cca 2,0 m pod terénem a ukončen v I. PP, kde bude osazena
vodoměrná sestava.

rozvod požárního vodovodu - za stávající vodovodní přípojkou bude z areálového rozvodu vysazena
odbočka pro požární vodovod HDPE DN 100, který bude po pozemcích parc.č. 719/2, 719/3, 719/4,
719/5,719/6,693/124 v k.ú. Karlín veden k hydrantům (v zeleném pásu u sekce "C" a sekce "A").
Délka požárního vodovodu bude cca 226,0 m a potrubí bude osazeno 2 nadzemními hydranty.
Potrubí bude uloženo cca 1,5 m pod volným terénem.

rozvody elektro - propojení rozvodů bude provedeno na pozemcích parc.č. 719/2, 719/3, 719/4,
719/5, 719/6, 708, 720/1, 720/2 a 832 v k.ú. Karlín. Dojde k propojení napojovacích bodů SR 11/499
a SR 11/404 a kabel AYKY 3 x 185 + 95 mm" délky cca 349,0 m bude veden při jižní části souboru
v chodnících, komunikacích (kabel uložen v chráničce) a přilehlé zeleni. Trasa propojení povede přes
nové přípojkové skříně SS 102 (umístěna na západní straně podzemního podlaží sekce "A" - pro
sekce "A" a "B") a SR502 (umístěna při východní straně sekce "C", v gabionové stěně při vstupu
do souboru). Mezi připojovacími skříněmi budou rozvedeny trasy v délce cca 1,0 až 3,0 m ve volném
terénu.

sadové úpravy - zeleň navrhovaná v prostoru obytného souboru a v jeho těsné blízkosti je zejména
náhradní výsadbou za dřeviny, které budou vykáceny z důvodu realizace stavby. Na řešeném území
je navrženo několik ploch zeleně od travnatých ploch, přes plochy pokryvných dřevin a záhonů
s keři, lemujícími komunikace, soukromé předzahrádky oddělené živými ploty až po stromořadí
kolem příjezdů a jižního chodníku, výsadby solitérních stromů a keřů na veřejných plochách
a jednoho stromu ve zpevněné ploše s vegetační plochou min. 9 m2• 

připojení slaboproudu a rozvod areálového slaboproudu včetně umístění chráničky - bod připojení na
kabel společnosti 02 Czech Republic a.s. bude v blízkosti jižní strany objektu Rezidence
Invalidovna, kabel bude veden po pozemcích parc.č. 708 a 719/2 v k.ú. Karlín a bude ukončen
ve společné skříni s elektro. Délka přípojky bude cca 75,0 m, podél trasy budou umístěny rezervní
chráničky 2x HDPE 40/30 pro možnost napojení dalších slaboproudých komunikací.
Mezi připojovací skříní a souborem budou vedeny potřebné trasy slaboproudu v chráničkách délky
cca 4,0 m. Podél nové přípojky elektro v západní části bude uložena rezervní chránička pro možnost
připojení na slaboproudé komunikace. Chránička 4 x HDI o průměru 40 mm bude délky cca 42,0 m.

rozvod veřejného osvětlení - mezi zapínacím bodem ZB I, který bude umístěn vedle skříně elektro
poblíž východní strany sekce "C", a sloupem veřejného osvětlení Č. 800502 a sloupem Č. 800722
bude umístěn kabel veřejného osvětlení délky cca 263,0 m - západní větev a cca 124,0 m - východní

Prostorové řešení umisťované stavby:

Obytný soubor bytového domu se bude sestávat ze tří sekcí (věží) označených "A", "B", ,,"C". Jednotlivé
sekce budou mít 7 nadzemních podlaží, z čehož poslední sedmé bude ustupující a ze dvou podzemních
podlaží, z čehož 2. PP bude pouze pod sekcí "B". Každá sekce bude mít půdorysné rozměry
max. 43,7 x 21,5 m (rozměr včetně vnějších předsazených konstrukcí bude max. 45,1 x 22,7 m), budou
propojené podzemním podlažím o půdorysných rozměrech max. 120,8 x 50,4 m. Pod objekty bude
v rozsahu úrovně 1. PP a I. NP vedena částečně krytá průjezdná komunikace. Max. výška atiky objektů
bude + 22,3 m od ± 0,00, cožje úroveň podlahy I. NP, max. výška technologie bude + 22,7 m od ± 0,00.

Max. zastavěná plocha nadzemní částí bude 2619 m2, celkové hrubé podlažní plochy budou
max. 14911 m2.

Umístění stavby:

Obytný soubor bytového domu o třech sekcích včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu
bude umístěn na pozemcích parc, č. 678/1 (pouze dočasný zábor stavby), 693/123, 693/124, 693/148
(pouze dočasný zábor stavby), 693/151 (dotčen pouze požárně nebezpečným prostorem), 693/152,
693/218 (pouze dočasný zábor stavby), 693/244, 708, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 719/7, 719/8,
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720/1 (pouze dočasný zábor stavby), 720/2 (pouze dočasný zábor stavby), 832 (pouze dočasný zábor
stavby) v katastrálním území Karlín mezi komunikacemi u Invalidovny a U Sluncové v Praze 8, jak je
zakresleno v ověřené grafické příloze (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000
a koordinační situace v měřítku 1:400, celkový situační výkres v měřítku 1:400, výkresy pohledů), kterou
po nabytí právní moci územního rozhodnutí obdrží žadatel v souladu s ustanovením § 92
odst. 4 stavebního zákona.

částmi vznikne prostor šířky min. 10,6 m, ve kterém bude vedena veřejná komunikace. Tato
komunikace bude v délce obytného souboru (směr západ - východ) zastřešena, se dvěma místy
nezastřešení, která budou mezi sekcí "A" a "B", a sekcí "B" a "C". Toto nezastřešení bude
o max. rozměru 7,0 x 10,3 m. Od 2. NP budou mít jednotlivé sekce max. půdorysné rozměry
43,7 x 21,5 m (s předsazenými konstrukcemi max. 22,7 x 45,1 m).

Vymezení území dotčeného vlivem stavby:
Řešené území se nachází v katastrálním území Karlín mezi ulicemi U Invalidovny a U Sluncové, při jižní
a východní hranici památkové zóny. Pozemky výstavby leží v zastavěném území obce, na severním úpatí
kopce Vítkova a v přímé blízkosti železničního koridoru. Severní hranici řešeného území obklopuje areál
MŠ a ZŠ Petra Strozziho, ze západní strany sousedí s technickou stavbou rozvodů elektroinstalací
a komunikací U Invalidovy, za níž jsou nejbližšími objekty budovy Krajského ředitelství policie
hl.m. Prahy, z východní strany se nachází objekt Rezidence Invalidovna a areál Ministerstva obrany.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků územního řízení,
neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být umístěním stavby
dotčeny, následovně: pozemky parc.č. 692/3, 693/145, 678/2, 678/3, 679/1, 693/149, 693/195
v k.ú. Karlín, pozemek parc.č. 693/235 v k.ú. Karlín, pozemek parc.č. 693/256 v k.ú. Karlín a objekt
č.p. 664 na tomto pozemku, pozemek parc.č. 719/1 v k.ú. Karlín, pozemek parc.č. 693/194 v k.ú. Karlín,
pozemek parc.č. 693/113 v k.ú. Karlín a objekt č.p. 628 na tomto pozemku, pozemek parc.č. 693/115
v k.ú. Karlín a objekt bez č.p./č.e. na tomto pozemku, pozemek parc.č, 676 v k.ú. Karlín a objekt č.p. 426
na tomto pozemku, pozemek parc.č. 677 v k.ú. Karlín a objekt č.p. 499 na tomto pozemku, pozemek
parc.č. 692/16 v k.ú. Karlín, pozemek parc.č. 720/16 v k.ú. Karlín a objekt bez č.p./č.e. na tomto
pozemku, pozemek parc.č. 720/17 v k.ú. Karlín a objekt č.p. 404 na tomto pozemku, pozemek
parc.č.4428/1 v k.ú. Žižkov.

5. Budou respektovány následující odstupové vzdálenosti:
a) vzdálenost západní fasády souboru (vystupující části I. PP nad terén) od objektu č.p. 499

na pozemku parc.č. 677 v k.ú. Karlín bude min. 42,5 m
b) vzdálenost předsazených částí severní fasády jednotlivých sekcí bude od hranice pozemků

parc.č. 693/244 a 693/148, 693/149 v k.ú. Karlín min. 2,7 m
c) vzdálenost předsazených částí při severní fasádě sekce "B" od objektu na pozemku

parc.č. 693/115 v k.ú. Karlín bude min. 60,0 m
d) vzdálenost předsazených částí při severní fasádě sekce "C" od objektu na pozemku

parc.č. 693/113 v k.ú. Karlín bude min. 61,0 m
e) vzdálenost východní strany hmoty obytného souboru (vystupující části I. PP nad terén)

od jihozápadního rohu objektu č.p. 664 na pozemku parc.č. 693/256 v k.ú. Karlín bude min. 54,5
m

f) vzdálenost jižní části obytného souboru od společné hranice pozemků parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín
4428/1 v k.ú. Žižkov bude min. 10,7 m

g) vzdálenost mezi jednotlivými sekcemi bude min. 23, I m (vztaženo k předsazeným konstrukcím)

5. Budou respektovány následující výškové kóty, vše ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv):
a) úroveň podlahy I. NP (vstupní podlaží) = ± 0,00 m, tj. 191,40 m n. m.
b) úroveň podlahy I. PP = cca - 3,4 m
c) úroveň podlahy 2. PP = cca - 6,2 m
d) úroveň komunikace = cca - 3,55 m, tj. 187,85 m n.m.
e) úroveň výšky atiky jednotlivých sekcí = max. + 22,30 m, tj. 213,70 m n. m.
f) max. úroveň sekcí včetně technologie = + 22,70 m, tj. 214,10 m n.m.

Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

I. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku
a sousedních staveb a koordinační situaci v měřítku 1 :400.

6. Barevné a materiálové řešení fasád:
Nadzemní sekce vystavěné ve formě tří věží tvoří propojující přemostění páteřní komunikace
a zároveň propojují dvě samostatné sekce podzemního parkování. Páteřní komunikace prochází
úrovní I. PP pod příčně uloženými sekcemi "A", "B", "C". Přemostění sekcí zajišťuje v páteřní
komuníkaci průjezdnou výšku min. 4,5 m. Vytvořený komunikační průjezd je mimo zakrytí sekcemi
částečně zastřešen pultovou střechou tak, aby byl do prostoru zajištěn maximální přísun denního
světla. Zastínění průjezdné komunikace tak tvoří pouze vlastní hmoty sekcí v půdorysném průmětu.
Na západní straně souboru, směrem ke komunikaci U Invalidovny a Na Špitálsku, bude provedeno
skleněné markýzové přestřešení komunikace, tato markýza bude navazovat na zasklenou část
přestřešení komunikace na západní straně sekce "A".
Vlastní objekty jednotlivých sekcí jsou koncipovány s totožnými dispozicemi i vnější koncepcí fasád.
Společná podnož věžových sekcí je tvořena kompletem podzemního parkování složeného ze dvou
hmot. Vychází z koncepce základního soklového parteru úrovně I. NP, hlavní hmoty jednotlivých
sekcí soustředěné do úrovně 2. NP až 6. NP s výrazným zapojení zalamovaného tvarosloví fasády,
které je respektováno a odraženo i v tvarosloví balkonových desek. Zalamované tvary fasád jsou
estetickým koncepčním prvkem, který přispívá k výraznému zdrobnění a přizpůsobení měřítka
stavby účelům bydlení, a rovněž jsou funkčním prvkem řešení oslunění a osvětlení vnitřních
obytných prostor. Do hlavní hmoty, jejíž zalamované tvary se pomyslně obracejí k hlavnímu zdroji
slunečního světla od jižní strany a vytvářejí koncepci otevřených okvětních listů, je zasazen tvarově
čistý prvek hranolu s transparentním materiálovým řešením. Tento hranol je koncipován globálně
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2. Obytný soubor bytového domu bude umístěn mezi areál ZŠ a Mš Petra Strozziho, komunikace
U invalidovny a U Sluncové a železnici Nového spojení.

3. Jedná se o novostavbu obytného souboru, jehož celkový půdorys bude přibližně tvaru obdélníka. Tři
nadzemní hmoty (sekce - věže) označené "A", "B", "C" o 7 NP, poslední podlaží bude ustoupené,
budou umístěny na společné podnoži (I PP, pod sekcí "B" bude umístěno také 2. PP). V podzemních
podlažích budou umístěny garáže, sklepní kóje a technické zázemí objektu, v I. NP až 7. NP budou
umístěny bytové jednotky. V úrovni I. PP a I. NP bude všemi sekcemi vedena veřejná komunikace.

4. Celkové rozměry po obvodu stavby budou max. 120,8 x 53,4 m. V úrovni I. PP bude soubor
rozdělen na jižní část o max. rozměru 120,8 x 17,7 m a severní část o max. půdorysném rozměru
120,8 x 22,5 m. V úrovni I. NP bude každá ze sekcí opět rozdělena na jižní a severní část, mezi
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jako prvek lodžií, materiálové řešení je tvořeno skleněnými stěnami s vloženými barevnými akcenty
různě barevného skla. Ustoupené 7. NP je navrženo jako tvarově mnohotvárný prvek koncepčně
amorfuě rozprostřený na střeše objektu, který vytváří výškové zakončení objektu bez výrazné
gradace.
Materiálové řešení fasád je tvořeno kombinací zateplovacího systému s probarvenou omítkou bílé,
světle šedé a tmavě šedé barvy. Pro úroveň I. NP je použita tmavě šedá barva, hlavní hmota
jednotlivých sekcí ve 2. NP až 6. NP je v barvě bílé, ustoupené podlaží 7. NP je v barvě světle šedé.
Tato barevnost objekt horizontálně člení a přispívá k optickému snížení výška objektu. Horizontální
linie jsou podtrženy zakomponováním kompozitních desek balkonových zábradlí v barvě
odpovídající fasády, které mají lokálně zvýrazněná místa svislými pruhy probarveného kompozitu.
Tato barevnost bude pro každou sekci jiná.

i) Nová veřejná komunikace bude zařazena do kategorie místních komunikací jako místní
komunikace do III. třídy, samostatné parkoviště s návštěvnickými stáními bude zařazeno do
III. třídy a samostatný chodník vedoucí po jižní straně řešeného území do IV. třídy.

7. Dopravní řešení:
a) přes pozemky parc.č. 719/2 a 708 v k.ú. Karlín, ve směru západ - východ, bude vedena nová

veřejná komunikace. Tato obousměrná dvoupruhová částečně krytá komunikace bude na západní
straně napojena na komunikaci U Invalidovny, na východní straně se bude napojovat
na komunikaci U Sluncové. V délce cca 210 m bude mít tato komunikace šířku min. 7,0 m,
v úseku mezi pozemky parc.č. 693/151 a 719/1 v k.ú. Karlín, v délce cca 25 m, bude komunikace
zúžena na šířku min. 4,0 m a bude obousměrná jednopruhová, opatřena dopravní značkou
přednost v jízdě P7 a P8. Příčný sklon komunikace bude 2,5 %.

b) Zúžená část komunikace šířky 4,0 m je I. etapou výstavby této komunikace. Dostavba
do parametrů dvoupruhové komunikace s oboustranným chodníkem bude řešena jako II. etapa
výstavby, která bude umožněna po vyřešení vztahů na pozemcích parc.č. 708, 71911, 719/2, 72011,
720/2 v k.ú. Karlín, bude řešena samostatným územním rozhodnutím takovým způsobem, aby
byla naplněna definice veřejně prospěšné stavby č. VPS 93/DK/8 - veřejná komunikace, propojení
Karlína a Invalidovny.

c) vjezd a výjezd do podzemních garáží bude na východní straně objektu u sekce "C", připojovací
obslužné komunikace budou mít šířku min. 6,0 m. Příčný sklon této obslužné komunikace bude
2,5 %.

d) v podzemních garážích bude umístěno celkem 154 parkovacích stání, z toho bude v severní části
vyhrazeno 18 stání pro vozidla na plynná paliva a 7 stání pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace.

e) ve východní části pozemku parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín, u jižní obslužné komunikace vjezdu, bude
umístěno povrchové parkoviště o max. půdorysných rozměrech 31,0 x 16,0 m, které je určeno
pro parkování 19 automobilů návštěvníků, z toho I stání bude uzpůsobeno osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace.

f) Podél veřejné komuníkace šířky min. 7,0 m bude umístěn oboustranný veřejný chodník šířky
min. 1,5 m, v zúžené části bude chodník pouze jednostranný (mezi novou komunikací a objektem
Rezidence Invalidovna), který bude mít šířku min. 1,5 m. Podél východní a jižní strany
povrchového parkoviště, a podél jižní strany jednotlivých sekcí bude veden samostatný veřejný
chodník šířky min. 2,0 m, který bude rozšířen o pruh šířky min. 1,5 m ze zatravňovacích dlaždic
pro pojezd HZS. Nově vybudovaný chodník při komunikaci U Invalidovny bude v místě svého
ukončení napojen přes přechod pro chodce na stávající chodník u objektu č.p. 499. Na východní
straně souboru bude jednostranný chodník podél zúžené komunikace navazovat na stávající
chodník vedený podél objektu č.p. 664.

g) Součástí nových komunikací budou přechody pro chodce s úpravami pro nevidomé, zpomalovací
pruhy a odvodnění. To bude řešeno pomocí uličních vpustí, liniového odvodňovacího žlabu u
vjezdů do garáží a štěrbinových žlabů u povrchového parkoviště, dešťové vody budou následně
odvedeny areálovou dešťovou kanalizací přes retenční potrubí do Žižkovské výpusti.

h) režim v podzemních garážích bude obousměrný, parkovací stání budou kolmá.

8. Napojení na inženýrské sítě:
a) kanalizační přípojky

splašková kanalizace - připojení na stoku splaškové kanalizace v ulici U Invalidovny bude
stávající přípojkou KT DN 200, která bude mezi přípojným bodem a šachtou ŠS I v délce
cca 11,0 m zrekonstruována. Dočasný zábor bude proveden na komunikaci a ve volném
terénu v hloubce cca 4,7 m.

- staveništní kanalizační přípojka - ze ŠS I bude vedena staveništní přípojka KG DN 200 délky
cca 1,2 m k buňkovišti.

b) areálová splašková kanalizace (úprava a nový rozvod) - mezi šachtami ŠSI a ŠS3 bude
areálový rozvod splaškové kanalizace rekonstruován (KT DN 200 v délce cca 23,0 m a hloubce
cca 3,7 - 4,6 m). Do šachty ŠS3 budou napojeny nové areálové rozvody splaškové kanalizace
KG DN 200 větvící se do dvou směrů - jižního a severního vedoucích k rohům podzemního
podlaží (délky cca 37,0 a 16,0 m).

c) veřejná stoka deštové kanalizace:
- východní větev KT DN 400 bude umístěna na pozemcích parc.č. 719/2 a 708 v k.ú. Karlín.

Přípojky dešťové kanalizace (sever, jih) budou napojeny do této větve, která bude zaústěna
do Žižkovské stoky v nově vybudované ŽB napojovací komoře. Celková délka východní
větve bude cca 200,0 m a bude umístěna do tělesa nové komunikace, kterou bude zároveň
odvodňovat pomocí připojovacích potrubí KT DN 200.

- západní větev KT DN 300 bude umístěna na pozemku parc.č, 719/2 v k.ú. Karlín a bude
odvodňovat pomocí připojovacího potrubí KT DN 200 část nově budované komunikace při
napojení na ulici U Invalidovny. Délka západní větve bude cca 17,0 m a bude ústit do
Žižkovské výpusti.

d) areálový rozvod deštové kanalizace:
- rozvody jižní větve areálové dešťové kanalizace budou umístěny na pozemcích parc.č. 719/2,

719/3,719/4,719/5,719/6 v k.ú. Karlín. Potrubí bude provedeno z KG aKT DN 100 až DN
200 (mezi přípojkou dešťové kanalizace a retenčním potrubím, napojení na ležaté rozvody
objektu a odvodnění komunikací u vjezdu do garáží a parkoviště), potrubí bude ukládáno
převážně ve volném terénu v hloubce cca 1,0 - 3,1 m. Část potrubí vedená pod komunikací
bude provedena z materiálu SN8 KG.
rozvody severní větve areálové dešťové kanalizace budou umístěny na pozemcích
parc.č.7l9/2, 71917, 693/123, 693/124, 708 v k.ú. Karlín. Potrubí bude provedeno
z KG DN 100 až DN 150 (mezi přípojkou dešťové kanalizace a retenčním potrubím, napojení
na ležaté rozvody objektu a odvodnění komunikací u vjezdu do garáží a parkoviště), potrubí
bude ukládáno převážně ve volném terénu v hloubce cca 2,5 - 3,1 m. Část potrubí vedená pod
komunikací bude provedena z materiálu SN8 KG.

e) přípojka deštové kanalizace:

přípojka jižní větve bude umístěna na pozemku parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín, délka přípojky
mezi ŠD14 a ŠD7 bude cca 8,0 m z potrubí KT DN 200 a bude se napojovat na východní
větev nové stoky dešťové kanalizace.

- přípojka severní větve bude umístěna na pozemku parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín, délka přípojky
mezi ŠD I a ŠD8 bude cca 6, I m z potrubí KT DN 200 a bude se napojovat na východní větev
nové stoky dešťové kanalizace před napojovací komorou. Potrubí jižní větve bude umístěno
v chodníku a páteřní komunikaci cca 2,5 m pod upraveným terénem, potrubí severní větve
bude umístěno v chodníku a pod páteřní komunikací cca 3, I m pod upraveným terénem.
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- na přípojkách bude osazena škrtící klapka pro omezení průtoku na hodnotu max. 10 lis/ha.
f) retenční potrubí:

jižní retenční potrubí bude umístěno na pozemcích parc.č. 719/2, 719/3, 719/4, 719/5
v k.ú. Karlín. Bude provedeno z betonové nebo sklolaminátové trouby DN 1000 v délce
cca 132,0 m podél jižní strany souboru. Do tohoto potrubí bude ústit potrubí sbírající dešťové
vody z části střech, teras, předzahrádek. Celková kapacita bude cca 103,6 m: a bude sloužit ke
zpomalení průtoku vod do veřejné stoky dešťové kanalizace a následně do Zižkovské výpusti.
Potrubí bude uloženo ve volném terénu v hloubce cca 5,1 m.

Č. 800722 bude umístěn kabel veřejného osvětlení délky cca 263,0 m - západní větev a
cca 124,0 m - východní větev. Na západní větvi budou umístěny 2 stožáry VO, na východní
větvi 5 stožárů VO, osvětlení nezastřešené části veřejné komunikace bude provedeno
výbojkovými svítidly, část komunikace na úrovni 1. PP bude osvětlena zářivkovými svítidly.

- rozvod areálového osvětlení - bude umístěno na pozemích parc.č. 719/2, 719/6, 693/123,
693/124 v k.ú. Karlín. Areálové osvětlení bude napojeno na vnitřní rozvody, bude se jednat o
svítidla na stožárech, zemní reflektory a nástěnné reflektory. Kabely budou uloženy do zeleně
podél chodníků a podél parkoviště.

m) staveništní přípojka silnoproudu - přípojka bude vedena z napojovacího bodu SR 11/499 a bude
umístěna na pozemcích parc.č. 719/2 a 832 v k.ú. Karlín. Přípojka délky cca 44,0 rn bude
ukončena ve staveništním rozvaděči, odtud budou vedeny areálové rozvody do míst potřeby.

n) prodloužení teplovodní přípojkv včetně osazení kompenzátorů na stávající teplovodní vedení
se změnou parametrů a výměny vedení teplovodu z wměníkové stanice - stávající vedení je
dovedeno přes pozemek parc.č. 693/244 v k.ú. Karlín do stávající podzemní šachty na pozemcích
parc.č. 693/123 a 693/124 v k.ú. Karlín. Z této šachty bude přípojka 2x ON 80 prodloužena
o cca 3,0 m jižním směrem k souboru a bude ukončena ve výměníkové stanici v 1. PP. Stávající
šachta bude zrušena, celá trasa bude vedena bezkanálově. Na pozemku parc.č. 693/148
v k.ú. Karlín budou na stávající teplovodní vedení umístěny 3 ks jednočinných kompenzátorů
2 x DN 80 z důvodu úpravy parametrů teplovodu ze sekundáru na primár. Kompenzátory budou
usazeny ve výkopu velikosti cca 3,0 x 1,5 m a hloubky cca 1,2 m. Z výměníkové stanice bude
severním směrem v délce cca 19,0 m provedena výměna teplovodního vedení 2 x DN 80, které
dále pokračuje k objektu č.p. 499.

o) návrh stavby bude v souladu s ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebníc~ pracích". ,

p) při realizaci inženýrských sítí bude dodržena CSN 73 3050 "Zemní práce", CSN 75 6101
"Stokové sítě a kanalizační přípojky", ČSN 73 6005 "Prostorové ,uspořádání sítí technického
vybavení", ČSN 75 5411 "Vodárenství, vodovodní přípojky" a CSN 75 5101 "Navrhování
vodovodního potrubí".

q) inženýrské sítě a úložná zařízení budou opatřena účinnou protikorozní ochranou nebo budou
zhotovena z materiálů nepodléhající korozi

- severní retenční potrubí bude umístěno na pozemcích parc.č. 719/2, 719/7, 719/8, 693/123,
693/124 v k.ú. Karlín. Bude provedeno z betonové nebo sklolaminátové trouby DN 800
v délce cca 112,0 m podél severní strany souboru. Do tohoto potrubí bude ústit potrubí
sbírající dešťové vody z části střech, teras, předzahrádek. Celková kapacita bude cca 56,0 m3

a bude sloužit ke zpomalení průtoku vod do veřejné stoky dešťové kanalizace a následně do
Žižkovské výpusti. Potrubí bude uloženo ve volném terénu a částečně pod chodníkem
v hloubce cca 3,1 m.

g) úprava stávající vodoměrné šachty - stávající vodoměrná šachta na pozemku parc.č. 693/124
v k.ú. Karlín bude rekonstruována, příp. vyměněna za novou šachtu. Do šachty je napojena
stávající vodovodní přípojka LT 100. Ze šachty bude veden areálový vodovod a staveništní
přípojka HDPE ON 100 délky cca 8,0 m.

h) rozvod areálového vodovodu - na pozemcích parc.č. 693/123 a 693/124 v k.ú. Karlín bude
z vodo měrné šachty veden nový areálový vodovod HDPE DN 100 délky cca 28,0 m, který bude
veden ve volném terénu v hloubce cca 2,0 m pod terénem a ukončen v 1. PP, kde bude osazena
vodoměrná sestava.

i) rozvod požárního vodovodu - za stávající vodovodní přípojkou bude z areálového rozvodu
vysazena odbočka pro požární vodovod HDPE DN 100, který bude po pozemcích parc.č. 719/2,
719/3,719/4,719/5,719/6,693/124 v k.ú. Karlín veden k hydrantům (v zeleném pásu u sekce "C"
a sekce "A"). Délka požárního vodovodu bude cca 226,0 rn a potrubí bude osazeno 2 nadzemními
hydranty. Potrubí bude uloženo cca 1,5 m pod volným terénem.

j) rozvody elektro - propojení rozvodů bude provedeno na pozemcích parc.č. 719/2, 719/3, 719/4,
719/5, 719/6, 708, 720/1, 720/2 a 832 v k.ú. Karlín. Dojde k propojení napojovacích bodů SR
11/499 a SR 11/404 a kabel AYKY 3 x 185 + 95 mm' délky cca 349,0 m bude veden při jižní části
souboru v chodnících, komunikacích (kabel uložen v chráničce) a přilehlé zeleni. Trasa propojení
poveden přes nové přípojkové skříně SS 102 (umístěna na západní straně podzemního podlaží
sekce "A" - pro sekce "A" a "B") a SR502 (umístěna při východní straně sekce "C", v gabionové
stěně při vstupu do souboru). Mezi připojovacími skříněmi budou rozvedeny trasy v délce cca 1,0
až 3,0 m ve volném terénu.

k) připojení slaboproudu a rozvod areálového slaboproudu včetně umístění chráničkv - bod
připojení na kabel společnosti 02 Czech Republic a.s. bude v blízkosti jižní strany objektu
Rezidence Invalidovna, kabel bude veden po pozemcích parc.č. 708 a 719/2 v k.ú. Karlín a bude
ukončen ve společné skříni s elektro. Délka přípojky bude cca 75,0 m, podél trasy budou umístěny
rezervní chráničky 2x HDPE 40/30 pro možnost napojení dalších slaboproudých komunikací.
Mezi připojovací skříní a souborem budou vedeny potřebné trasy slaboproudu v chráničkách
délky cca 4,0 m. Podél nové přípojky elektro v západní části bude uložena rezervní chránička pro
možnost připojení na slaboproudé komunikace. Chránička 4 x HDI o průměru 40 mm bude délky
cca 42,0 m.

I) osvětlení:

- rozvod veřejného osvětlení - mezi zapínacím bodem ZBl, který bude umístěn vedle skříně
elektro poblíž východní strany sekce "C", a sloupem veřejného osvětlení Č. 800502 a sloupem

9. Opěrné stěny:
a) nad stropem 1. PP budou po obvodu provedeny betonové atiky výšky max. 1,0 m, na které budou,

při jižní straně, navazovat gabionové stěny výšky max. 2,2 m a pletivový plot výšky max. 1,5 m.
Tyto gabionové stěny a oplocení vytvoří v jižní části souboru předzahrádky pro nejníže položené
byty, v severní části bude toto ohraničení tvořit atika nad 1. PP a oplocení.

b) prostor mezi jednotlivých sekcemi ohraničený předzahrádkami, v jižní části souboru, bude
ozeleněn a přístupný z jižního chodníku brankou v pletivovém oplocení na podezdívce (celkové
výšky max. 1,5 m). V severní části souboru bude tento ozeleněný prostor přístupný přes zahrádky
přízemních bytů.

c) podél obslužné komunikace u vjezdů a podél přístupových chodníků u východní strany sekce "C"
budou umístěny gabionové opěrné stěny výšky 1,0 - 2,2 ID. Podél jižní, části západní a východní
strany povrchového parkoviště bude umístěna gabionová opěrná stěna výšky 0,5 - 2,0 m, která
bude opatřena zvenku popínavou zelení.

d) celá atika podzemního podlaží (mimo části atiky nad průjezdnou komunikací) bude po obvodu
opatřena popínavou zelení, oplocení předzahrádek bude doplněno o živé ploty.

10. Při severní hranici pozemků výstavby, na pozemcích parc.č. 693/124, 693/244, 693/152, 719/7 a 708
v k.ú. Karlín, bude umístěno oplocení z poplastovaného pletiva max. výšky 2,0 m a délky cca 227 m.
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ll. Dočasné reklamní panely
a) oboustranný panel na ocelové konstrukci výšky max. 8,5 m bude umístěn při severní hranici

pozemku parc.č. 693/244 v k.ú. Karlín. Celkový rozměr panelu bude 10,0 x 5,0 m.
b) jednostranný panel na ocelové konstrukci výšky max. 4,5 m bude umístěn na pozemku parc.č. 708

v k.ú. Karlín, při hranici s pozemkem parc.č. 719/1 v k.ú. Karlín, celkový rozměr panelu bude
5,0 x 2,5 m a bude směrovat k objektu Rezidence Invalidovna (č.p. 664).

c) reklamní panely jsou stavbou dočasnou, a to do doby kolaudace souboru.

12. Přístřešky na komunální odpad - jeden přístřešek o max. půdorysných rozměrech 5,9 x 2,2 m (včetně
zastřešení budou max. rozměry 6,1 x 2,7 m) pro 3 odpadní nádoby bude umístěn v západní části,
na pozemku parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín, při pěší komunikaci pravé strany nově budované
komunikace, tj. u křižovatky ulic Na Špitálsku, U Invalidovny. Na východní straně povrchového
parkoviště na pozemku parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín bude umístěn druhý přístřešek o max. půdorysných
rozměrech 10,5 x 5,4 m (včetně zastřešení budou max. rozměry 10,8 x 5,8 m) a bude sloužit
pro skladování 12 odpadních nádob. Přístřešky budou provedeny z betonových stěn výšky 2 m
a zastřešeny budou pultovou střechou, max. celková výška přístřešků bude 3,0 m.

d) akustická studie řešící hluk z navrhovaných stacionárních zdrojů hluku umístěných
na objektech,

e) návrh DIO pro provádění stavby, rozděleného na jednotlivé etapy výstavby,
f) ochrana proti nepříznivým účinkům radonu v souladu s ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti

radonu z podloží,
g) budou splněny podmínky pro styk s vedením s veřejnými elektronickými komunikačními sítěmi

podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),

h) upřesnění návrhu řešení možného zpoplatnění parkování na parkovišti pro návštěvníky objektu
i) souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy
j) stanovisko společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha
k) posouzení části stavby zasahující do ochranného pásma a obvodu dráhy společností SŽDC, s.o.,
I) detailní provedení a složení konstrukcí, které bude rozpracováno akustikem
m) vyjádření AHNM Praha a zároveň s nimi bude zkonzultována výška stavebních mechanismů

13. Zařízení staveniště (dále jen "ZS") - bude umístěno na pozemcích stavby č. parc. 719/2, 719/3,
719/4,719/5,719/6,719/7,693/123,693/124,693/152, 693/244, 708 v k.ú. Karlín. Dopravně bude
připojeno západním vjezdem/výjezdem na komunikaci U Invalidovny a východním
vjezdem/výjezdem na komunikaci U Sluncové. Pro zařízení staveniště budou využívány přípojky,
které budou vybudovány v předstihu (jedná se o vodovodní, kanalizační a elektro přípojku). Na ploše
staveniště bude umístěno buňkoviště (kanceláře, šatny, sociální zařízeni) ve dvou podlažích, plochy
pro parkování vozidel a skládky stavebního materiálu, vrátnice, čistící zóna, výškové jeřáby,
staveništní výtahy, skládky materiálu a mezideponie a zpevněné staveništní komunikace. Sjezd
a vstup z veřejné komunikace ulice U Invalidovny a U Sluncové bude náležitě zpevněn pro ochranu
stávajících inženýrských sítí. Na oplocení staveniště bude umístěna informační tabule
s identifikačními údaji o stavbě.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

CTR Sluncová a.s., IČ 25067567, Sladkovského náměstí 1/525, 13000 Praha 3 - Žižkov

14. Stavba bude koordinována s následující akcí:
- č. 2003-1025-01220 U Sluncové, rekonstrukce komunikace, investor TSK hl.m. Prahy
- č. 2011-1025-00714 Pernerova, U Invalidovy, rozšíření optické sítě, investor T - Mobile Czech

Republic a.s.
nové kryty:
- akce č. 2003-1025-01220 U Sluncové - Za Invalidovnou, vozovka
- akce č. 2003-1025-01961 U Sluncové, chodník
- akce č. 2012-1025-00400 Za Invalidovnou - U Sluncové, chodník
- akce č. 2012-1025-00400 Za Invalidovnou - U Sluncové, vozovka

Odůvodnění:
Stavební úřad dospěl k závěru, že žádost obsahovala náležitosti uvedené v příloze č. 1 k § 3 vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jako
přílohu obsahovala dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR). DUR byla zpracována
ve smyslu požadavků vyplývajících z přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (resp. 62/2013 Sb.),
o dokumentaci staveb. Byla uspořádána, upravena a opatřena tak, že bylo možné jednoznačně
identifikovat projektanta (autora) každé zjejích příslušných částí (§ 13 odst. 3 autorizačního zákona,
zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkon povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ze znění pozdějších předpisů), a určit tak podíl jeho právní
odpovědnosti za odbornou úroveň navrhovaného záměru (§ 159 odst. 1 stavebního zákona a § 12
autorizačního zákona).

Stavební úřad vymezil předmět územního řízení v souladu s požadavky vyplývajícími z § 45 odst. I 
správního řádu a § 86 odst. 1 a 2 stavebního zákona a z § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Kapacita a popis stavby: obytný soubor bytového domu o 3 sekcích (ozn. "A", "B", "C") - 7 NP
(poslední ustoupené), I PP, pod sekcí "B" budou 2 PP

max. výška + 22,3 m od úrovně 1. NP, max. výška technologie + 22,7 m
od úrovně 1. NP, každá sekce o půdorysném rozměru max. 43,7 x 21,5 m
(resp. 45,1 x 22,7 m vztaženo k vnějším předsazených konstrukcí),
podzemní podlaží o max. rozměrech 120,8 x 50,4 m

částečně krytá průjezdná komunikace vedená pod objekty bude v úrovni
1. PP a 1. NP

15. Součástí dokumentace ke stavebnímu povolení dále bude:
a) řešení organizace výstavby tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn příjezd pohotovostních

vozidel, přístup do všech objektů, k uličním hydrantům, ovládacím armaturám inženýrských sítí
a bezpečný průchod pro pěší v dotčené oblasti po celou dobu prováděných prací. Dále bude
umožněn přístup k objektům Správy mostů a tunelů OŘ PHA a tyto objekty nebudou stavbou
narušeny.

b) návrh statického zabezpečení stavební jámy tak, aby nedošlo k ohrožení stability sousedních
staveb,

c) řešení civilní ochrany v daném stupni, včetně grafické části, v rozsahu odpovídající
projednávané dokumentaci a jako její samostatnou odpojitelnou část,

max. 183 bytových jednotek, max. 154 parkovacích stání v garážích
a max. 19 parkovacích stání na venkovním parkovišti

napojení na technickou a dopravní infrastrukturu

hrubá podlažní plocha max. 14911 m2

zastavěná plocha nadzemní části max. 2619 m2 
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Hlavní projektant: ORTOGONAL s.r.o., IČ 28068815, Mládeže 2568, 390 02 Tábor,
Ing. Martin Ballák, Ing. Stanislav Měřínský, ČKAIT 01011660

~chválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
c. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009,
se předmětný záměr nachází v zastavěném území v ploše s funkčním využitím SV - všeobecně smíšené,
DV - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení a IZ - izolační zeleň.
V ploše SV - všeobecně smíšené je umístěn obytný soubor. Z hlediska funkčního využití se jedná o 100%
využití pro bydlení, které lze vzhledem k urbanistické koncepci v území, charakteru výstavby
a navrženému provoznímu řešení v ploše SV - všeobecně smíšené jako výjimečně přípustné akceptovat.
Zhruba středem pozemku parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín je ve směru západ - východ vedena plocha DV -
urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, která protíná v jižní části i obytný soubor, který je však
nad touto plochou, nikoliv na povrchu, je tedy s tímto funkčním využitím v souladu. Po povrchu je
v ploše DV - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení vedena částečně krytá průjezdná
komunikace, která je v souladu s územním plánem, neboť v těchto místech je vedena veřejně prospěšná
stavba Č. VPS 93/DK/8 - veřejná komunikace, propojení Karlína a Invalidovny, pro kterou bylo vydáno
rozhodnutí o stavební uzávěře č.j. OV/2005/1250/Hrn ze dne 11.4.2006.
V ploše IZ - izolační zeleň je umístěna část komunikace, což je možné jako výjimečně přípustné
a vzhledem k tomu, že je zachován dominantní podíl zeleně, je možné umístění komunikace v ploše
IZ akceptovat.
Dne 4.1.2012 byla pod č.j. S-MHMP 835216/2011l0UP provedena odborem územního plánu (dnes odbor
stavební a územního plánu) MHMP úprava směrné části Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Č. V 1027/2012. Na sevemí části plochy SV - všeobecně smíšené je nyní stanoven kód míry využití G,
v jižní části, pod plochou DU, je v ploše SV - všeobecně smíšené stanoven kód míry využití E.
V ploše SV - G (sever) je stanoven koeficient podlažních ploch max. 1,8 a koeficient zeleně min. 0,45.
Celková plocha pozemku v ploše SV - G je 5087 m2, hrubá podlažní plocha je celkem: 1269 m2 (plocha
I. NP v severní. č~~ti souboru) + 6390 m2 Cplocha 2. až 6. NP v severní části souboru) + 407 m2 (plocha
7. NP v severm casn souboru) = 8066 m . Max. výměra hrubých podlažních ploch, které lze využít
při koeficientu KPP = 1,8, je 1,8 x 5087 = 9156 m2, výměra navržených hrubých podlažních ploch v ploše
SV - G je 8066 m2, což vyhovuje. Plocha zeleně na rostlém terénu je 1846 m2, 50 m2 zeleně je
připočítáno zajeden strom s velkou korunou ve zpevněné ploše s vegetační plochou min. 9 m2, za ostatní
zeleň je počítáno s plochou 503 m2, což je celkem 2399 m2 zeleně. Min. plocha zeleně, kterou je v ploše
SV - G potřeba splnit je 0,45 x 5087 = 2289 m2, což je méně než plocha navržené zeleně. Navržený
koeficient zeleně je 0,47 (2399/5087 = 0,47), což vyhovuje.
V ploše SV - E (jih) je stanoven koeficient podlažních ploch max. 1,1 a koeficient zeleně min. 0,5.
Celková plocha pozemku v ploše SV - E je 6223 m2, hrubá podlažní plocha je celkem: 317 m2 (plocha
I. NP v jižní části souboru) + 2230 m2 (plocha 2. až 6. NP v jižní části souboru) + 321 m2 (plocha 7. NP
v jižní části souboru) = 2868 m2, včetně plochy nad DV je celková hrubá podlažní plocha 6845 m2•
Max. výměra hrubých podlažních ploch, které lze využít při koeficientu KPP = 1,1, je
1,1 x 6~23 = 6845,3 m2, výměra navržených hrubých podlažních ploch v ploše SV - E je 6845 m2, což
vyhovuje (včetně započítané plochy HPP umístěných nad plochou DU). Plocha zeleně na rostlém terénu
je 2720 m2, ostatní započítávaná zeleň na střeše I. NP a popínavá zeleň činí 590 m2, což je celkem
3310 m2 zeleně. Min. plocha zeleně, kterou je v ploše SV - E potřeba splnit je 0,5 x 6223 = 3111,5 m2, 
což je méně než plocha navržené zeleně. Navržený koeficient zeleně je 0,53 (3310/6223 = 0,53), což
vyhovuje.
Sadovými úpravami, které budou umístěny na pozemcích parc.č, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6,
71917, 719/8, 693/123, 693/124, 693/152, 693/244, 708 v k.ú. Karlín, dojde k rekultivaci stávajícího
areálu a jeho nejbližšího okolí. Zeleň navrhovaná v prostoru obytného souboru a v jeho těsné blízkosti je
zejména náhradní výsadbou za dřeviny, které budou vykáceny z důvodu realizace stavby. Na řešeném
území je navrženo několik ploch zeleně od travnatých ploch, přes plochy pokryvných dřevin a záhonů
s keři, lemujícími komunikace, _soukromé předzahrádky oddělené živými ploty až po stromořadí kolem
příjezdů a jižního chodníku, výsadby solitérních stromů a keřů na veřejných plochách a jednoho stromu
ve zpevněné ploše s vegetační plochou min. 9 m2• 

Dne 8.7.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení opatřením č.j. MCP8 104750/2014 ze dne 28.7.2014
známým účastníkům řízení a veřejnosti (zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 8 od 31.7.2014 do
18.8.2014, neboť se jedná o záměr, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměrů
na životní prostředí) a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníci řízení byli v oznámení o zahájení řízení
a konání veřejného ústního jednání upozorněni, že své námitky mohou uplatnit nejpozději při tomto
veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Současně byly upozorněny i dotčené orgány, že
mohou svá závazná stanoviska a veřejnost své připomínky uplatnit ve stejné lhůtě jako účastníci řízení,
jinak se k nim nepřihlíží. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 2.9.2014,
o jehož výsledku byl sepsán protokol. Žadatel byl v opatření poučen, aby zajistil to, že informace o jeho
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno
veřejné ústní jednání, vyvěšena na pozemcích výstavby u hranice pozemků parc.č. 832, 693/124 a 719/2
v k.ú." Karlín, naproti objektu č.p. 499 v ulici V Invalidovny (poblíž křižovatky ulic V Invalidovny
a Na Spitásku) a na pozemku parc.č. 708 v k.ú. Karlín, v blízkosti komunikace U Sluncové a objektu
č.p. 664, a to do doby veřejného ústního jednání. Tuto povinnost žadatel splnil.
Oznámení bylo zároveň zveřejněno ve smyslu § 25 správního řádu způsobem umožňujícím dálkový
přístup na stránkách www.praha8.cz.

Stavební úřad posoudil umístění stavby ve smyslu § 18 odst. 1,2,3 stavebního zákona s tím, že platným
podkladem pro umístění stavby je platný územní plán sídelního úvaru hl. m. Prahy, jak je výše uvedeno,
který ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona v podrobnostech a v souvislostech území obce
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování. Cílem těchto úkolů je chránit a rozvíjet přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví, chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti,
určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného
území a nezastavitelných pozemků, zajistit, aby v nezastavěném území byly v souladu s jeho charakterem
umisťovány jen určené stavby, zařízení a jiná opatření. Zjistil, že umístění stavby, které je v souladu
s územním plánem, odpovídá požadavkům územního plánování.
Kladné vyjádření č.j. S-MHMP 21926/2014/SVP vydal odbor stavební a územního plánu Magistrátu
hl.m .. Prahy dne 21.1.2014; ve kterém uvedl, že obytný soubor není v rozporu s funkčním využitím
platneho územního plánu. Uřad územního plánování neuplatňuje závazné stanovisko, ale vyjádření. Jako
dotčený orgán (§ 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona) dbá o soulad záměrů požadovaných v územním
řízení s územně plánovací dokumentací a plní další úkoly územního plánování podle § 19 stavebního
zákona, tedy vyjadřuje se např. i z hlediska stanovení urbanistických, architektonických a estetických
požadavků na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění,
uspořádání a řešení staveb.
Stavební úřad přezkoumal a posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 90
stavebního zákona, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací; s cíli a
úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území; s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využití území; s požadavky na veřejnou technickou a dopravní
infrastrukturu; a požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem
chráněných zájmů účastníků řízení.

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl.m. Prahy Č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně
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Plochy předzahrádek jsou také do výpočtu zeleně zahrnuty, náhradní výsadba je rozmístěna do všech
ostatních ploch. Zahrnuje výsadbu živých plotů, včetně rostoucích keřových skupin, solitérních a
alejových stromů, půdokryvných dřevin a trvalek i pnoucí rostliny na gabionových zdech a konstrukcích
podzemních stěn.

prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany veřejného zdraví, ochrany obyvatelstva,
požární ochrany a pozemních komunikací vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných
zájmů souhlas. Stavba polyfunkčního objektu odpovídá požadavkům na zdravé životní prostředí a
nebude v daném prostředí nijak rušivou funkcí. Stavbou objektu nedojde ke změnám v zatěžování
okolí stavby nad přípustnou míru, což je doloženo příslušnými posudky,

- čl. 7, odst. I, stavební pozemek, ochranná a bezpečnostní pásma, chráněná území - stavba bude
umístěna v ploše, která svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry
umožňuje realizaci navrhované stavby a její bezpečné užívání,

- čl. 7, odst. 2, stavební pozemek, ochranná a bezpečnostní pásma, chráněná území - umístění stavby
bude respektovat veškerá omezení plynoucí z existujících ochranných pásem, požadavky stanovené
zvláštními právními předpisy pro ochranné pásmo dráhy a inženýrských sítí ve stanoviscích dotčených
orgánů a správců jsou splněny v dokumentaci.
čl. 7, odst. 3, stavební pozemek, ochranná a bezpečnostní pásma, chráněná území - na plochách, které
nejsou určeny k zastavění, budou vytvořeny podmínky pro růst vegetace v míře dané koeficientem
zeleně pro řešené území, stavba splňuje podmínky dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a
chráněných území.

- čl. 8, odst. 1,2 a 8, vzájemné odstupy - odstupy splňují požadavky zejména urbanistické,
architektonické, životního prostředí, hygienické, požární ochrany, bezpečnosti, požadavky na denní
osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. Min. odstup od objektu bytového domu
Rezidence Invalidovna na pozemku parc.č. 693/256 v k.ú. Karlín bude 54,5 m, cožje vzdálenost mezi
jihozápadním rohem objektu Rezidence Invalidovna a severovýchodního rohu sekce "C". Max. výška
objektu Rezidence Invalidovna je 28,3 m, max. výška atiky sekce "C" je 26,3 m nad přilehlým
terénem, odstupová vzdálenost je tedy dostačující. Vzdálenost sekce "C" od objektu č.p. 628
na pozemku parc.č. 693/113 v k.ú. Karlín je 61,0 m, výška sekce "C" je max. 26,3 m nad přilehlým
terénem, výška objektu č.p. 628 je 7,7 m nad terénem, odstupová vzdálenost je tedy splněna.
Vzdálenost sekce "B" od objektu na pozemku parc.č. 693/115 v k.ú. Karlín bude min. 60,0 m,
max. výška sekce "B" je shodná s výškou sekce "C" a výška objektu na pozemku parc.č. 693/115
v k.ú. Karlín je 7,2 m nad terénem, odstupové vzdálenosti jsou tedy splněny. Vzdálenost sekce "A" od
objektu č.p. 499 na pozemku parc.č. 677 v k.ú. Karlín bude min. 42,5 m, sekce "A" má výšku shodnou
se sekcí "B" a "C', výška objektu č.p. 499 je 14,8 m nad terénem, odstupová vzdálenost je tedy
splněna. Min. vzdálenost obytného souboru od železnice bude 15,4 m (resp. 24,4 m),
čl. 9, připojení staveb na pozemní komunikace - stavba má kapacitně vyhovující připojení na pozemní
komunikaci U Invalidovny a u Sluncové v souladu s rozhodnutím o připojení, které vydal ÚMČ Praha
8 odbor dopravy. Toto připojení bude umožněno novou obousměrnou páteřní průjezdnou komunikací,
která bude na západní straně napojena na komunikaci U Invalidovny a na východní straně napojena na
komuníkaci U Sluncové. Tato nová komunikace šířky min. 7 m (dvoupruhová) bude vedena pod
obytným souborem v úrovni 1. PP a 1. NP, v místě mezi pozemky parc.č. 693/151 a 719/1
v k.ú. Karlín se její šířka bude zužovat na min. 4,0 m (jednopruhová) a v tomto místě bude
komunikace osazena dopravními značkami přednosti v jízdě,

- čl. 10, rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu - realizováno bude celkem 154 parkovacích
stání v podzemních garážích, z toho 7 stání bude uzpůsobeno pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace, v severní části bude 18 stání vyhrazeno pro vozidla na plynná paliva.
Na povrchovém parkovišti bude umístěno 19 parkovacích stání pro návštěvníky, z toho 1 stání bude
uzpůsobeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,

- čl. ll, připojení staveb na sítě technického vybavení - připojení na sítě a stavby technického vybavení
je v souladu s požadavky tohoto ustanovení. Dešťové vody nelze podle hydrogeologického průzkumu
na pozemcích výstavby zasakovat. Dešťové vody ze střech, teras a zpevněných ploch budou odváděny
areálovou dešťovou kanalizací do retenčního potrubí DN 800 při severní straně podzemního podlaží a
do retenčního potrubí DN 1000 při jižní straně podzemního podlaží. Z těchto retencí budou vody
regulovaně odváděny přes škrtící ventily regulující průtok na max. 10 I/s!ha do nové veřejné dešťové

Rada hl.m. Prahy vydala dne 29.4.2014 usnesení Rady HMP s přílohou č. I, kterým byla povolena
výjimka ze stavební uzávěry pro místní komunikaci spojující komunikaci Nekvasilova a Za Invalidovnou
s místními komunikacemi U Invalidovny a Pernerova. Tato stavební uzávěra byla pro veřejně prospěšnou
stavbu VPS 93/DK/8 - veřejná komunikace, propojení Karlína a Invalidovny vydána rozhodnutím
č.j. OV/2005/1250/Hrn ze dne 11.4.2006.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl.m. Praze, stanoveným
vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze,
ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením:
- čl. 4, odst. 1, 2, umisťování staveb - umístění stavby, půdorysný rozměr, výška a hmota odpovídají

prostředí, do kterého je stavba umísťována. Zájmové území je situováno v pravobřežní okrajové části
údolí Vltavy. Jedná se o oplocený areál, kde jsou v současné době zbytky základů po zdemolovaných
objektech. Dříve zde byla třípodlažní administrativní budova s plochou střechou, pět přízemních
plechových hal se sedlovými střechami o mírném sklonu, jeden nízký objekt ubytovny, drobné objekty
zařízení staveniště a devět zděných řadových garáží. Celková úprava předmětného území v souvislosti
s novým využitím pro bydlení je tedy žádoucí.
Terén je převážně rovinný. Koncepce celého návrhu vychází z funkčního rozdělení ploch podle
platného územního plánu, kdy hlavní část pozemku je v klasifikaci funkčního využití SV a uprostřed
pozemku je protnuta funkční plochou DU. Do plochy SV je umístěn obytný soubor (věže) na společné
podnoži děleného podzemního podlaží, který protíná páteřní komunikace propojující od západního
směru k východnímu ulice U Sluncové a U Invalidovny. Nadzemní sekce vytvořená ze tří věží tvoří
propojující přemostění páteřní komunikace.
Forma navrženého objektu odráží poměry a okolnosti místa a reaguje na jeho charakteristické znaky.
Část Karlína v okolí Lyčkovo náměstí, která se nachází západně od pozemků výstavby, byla budována
na přelomu 19. a 20. století podle konceptu architektů Bohumila Štěrby a Josefa Sakaře s motivem
diagonálních ulic, v ulici Pernerova se v blízkosti pozemků výstavby nachází historické průmyslové
objekty. Sídliště Invalidovna, které se naopak nachází východně od pozemků výstavby, bylo postaveno
ve dvou etapách v letech 1958 až 1970 podle konceptu architektů Vojtěcha Šaldy, Josefa Poláka a
Jiřího Novotného. Jedná se o experimentální výstavbu, která navazovala na starší klasicistní výstavbu
v Karlíně a byla zcela soběstačná. V blízkosti se také nachází objekt společnosti PALLADJO
COSTRUZIONI, který je devítipodlažní, od čtvrtého patra ze severu a jihu ustupující ke středu.
Na severní straně navazuje na pozemek výstavby areál školy Petra Strozziho. Do jižního prostoru
pozemků zasahuje úpatí svahu žižkovského Vítkova a násyp železniční tratě vedené ve spodní části
svahu. Obytný soubor tak vytváří přechod mezi "starým" Karlínem a sídlištní panelovou výstavbou
Invalidovny. Výška navrhovaných věží odpovídá hladině nejbližší blokové zástavby v památkové
zóně Karlín, kde se nacházejí převážně secesní a klasicistní domy o čtyřech až pěti nadzemních
podlažích a půdě. V dálkových pohledech se objekt neuplatní.
Objekt je navržen do území se zákazem výškových staveb, z hlediska urbanistické koncepce však bude
záměr pozitivní změnou v daném území. Kladně se ke stavbě vyjádřil MHMP odbor stavební a
územniho plánu (č.j. S-MHMP 21926/2014/SUP ze dne 21.1.2014), Útvar rozvoje hl.m. Prahy (nyní
Institut plánování rozvoje hl.m. Prahy) (č.j. URM 2006/2012 ze dne 22.3.2012) a MHMP odbor
památkové péče (č.j. S-MHMP S-MHMP 1197744/2013 ze dne 10.2.2014).
Napojení na technickou infrastrukturu je součástí tohoto rozhodnutí. Stavba respektuje omezení
vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy. Dotčené orgány na úseku péče o životní
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kanalizační stoky vedené pod páteřní komunikací a odtud do Žižkovské výpusti,
čl. 12, oplocení pozemků - při severní hranici pozemků výstavby bude vybudováno nové oplocení
délky cca 227 m, které bude oddělovat záměr od parkoviště Rezidence Invalidovna a od mateřské
a základní školy, max. výška tohoto oplocení bude 2 m,

- čl. 13 odst. 1, vliv staveb na životní prostředí - architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je
v souladu s prostředím, do kterého se umisťuje (viz též odůvodnění čl. 4 odst. I a 2), čl. 13 odst. 3,
který se týká limitů škodlivých exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu, zápachu apod., neboť
se jedná o budovu s nerušící funkcí - dotčené orgány na úseku péče o životní prostředí a ochrany
veřejného zdraví vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas, a čl. 13
odst. 4, neboť dokumentace pro vydání územního rozhodnutí řeší nakládání s odpady (přístřešky
pro max. 15 nádob bude umístěno v západní a východní části areálu záměru, při pravé straně u vjezdu
na novou páteřní komunikace z komunikace U Invalidovny a u východní strany poblíž povrchového
parkoviště), přístřešky jsou přístupné pro pravidelný vývoz,

- čl. 23 odst. 2, vnitřní prostředí - všechny obytné a pobytové místnosti v navrhované stavbě
a ve stavbách navrhovanou stavbou ovlivněných budou mít dostatečné denní osvětlení odpovídající
nonnovým hodnotám, jak je doloženo Studií proslunění a denního osvětlení navrhovaného objektu,
kterou zpracovala Mgr. Dana Klepalová, IČ 76196046 v srpnu 2013,

- čl. 24 odst. 1, proslunění - všechny byty a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem
a způsobem využití vyžadují, budou prosluněny, a to jak v novostavbě, tak v sousedících stavbách -
viz výše uvedené studie

- čl. 50, odst. 1, stavby pro bydlení a individuální rekreaci - v každé sekci bude úklidová komora
v úrovni 1. PP, zároveň jsou v celém obytném souboru navrženy prostory, které lze využít jako sklepy
kočárkárnu

Jak vyplývá ze zaveru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzovam
vlivů na životní prostředí a o zmene některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, který vydal MHMP odbor životního prostředí
pod szn. S-MHMP-1181886/2013/0ZPIVI/EIA/888-2aJŽá ze dne 12.2.2014, záměr objektu "Obytný
soubor Sluncová, Praha 8 - Karlín" nebude posuzován podle výše uvedeného zákona. Připomínky
citované v závěru zjišťovacího řízení jsou v dokumentaci zohledněny takto:

dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržených
v kapitole D.4.4 oznámení (Mgr. Dana Klepalová, říjen 2013) - viz dokumentace a předložené studie,
příp. bude řešeno v následujícím řízení
v případě podaného návrhu, tzn. navrženého odvedení srážkových vod do dvou trubních retencí a
následného řízeného vypouštění do dešťové kanalizace, je nutné jednoznačně prokázat
hydrogeologickým průzkumem, že nelze tyto srážkové vody likvidovat vsakem - jednoznačně
prokázáno ve studii Podrobný inženýrsko-geologický průzkum, Geologický průzkum pro vsakování
srážkových vod - podle závěru nelze dešťové vody vsakovat v souladu s čl. 11 odst. 7 OTPP, proto je
navržena dešťová kanalizační stoka a retence s regulací
projednat napojení na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci s jejich správci a provozovateli
(PVS a.s. a PVK a.s.) pro období výstavby i provozu záměru - doloženo souhlasné stanovisko PVS
a.s. (zn. 4400113/2/02a ze dne 23.1.2014) a PVK a.s. (zn. PVK 18360/0TPČ113 ze dne 7.5.2014)
navrhnout dostatečnou izolaci podlah garáží proti úkapům ropných látek a prostor garáží
neodvodňovat do kanalizace - bude detailně řešeno v dalším stupni dokumentace
vyřešit odvod vody z prostoru podzemních garáží (v deštivém období nebo při sněžení), které budou
odtékat z vozidel (sběrné stroje, záchytné jímky apod.) - bude detailně řešeno v dalším stupni
dokumentace
při případném zacházení se závadnými látkami respektovat požadavky vodoprávního úřadu - bude
řešeno v následujícím řízení, při procesu umisťování stavby nedochází k manipulaci se závadnými
látkami
zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV) a program organizace výstavby (POV) a důrazně
zohlednit skutečnost provádění stavby v blízkosti obytné zástavby, především s ohledem
na minimalizaci prašnosti a hlučnosti. Přepravní trasy stavební dopravy stanovit v dohodě
s MČ Praha 8 - do dokumentace byla zahrnuta opatření na snížení hluku a prašnosti při provádění
stavby, toto posouzení bylo předloženo Hygienické stanici hl.m. Prahy a ÚMČ Praha 8 odboru
životního prostředí, bude doloženo také v následujícím řízení
na základě ZOV a POV zpracovat podrobnou akustickou studii pro období výstavby včetně
návrhu protihlukových opatření a předložit ji k odsouhlasení orgánu ochrany veřejného zdraví - do
dokumentace byla zahmuta opatření na snížení hluku a prašnosti při provádění stavby, toto posouzení
bylo předloženo Hygienické stanici hl.m. Prahy a ÚMČ Praha 8 odboru životního prostředí, bude
doloženo také v následujícím řízení
na základě podrobné akustické studie pro období výstavby navrhnout časový režim provádění
jednotlivých etap výstavby a předložit ho k odsouhlasení orgánu ochrany veřejného zdraví - přílohou
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby je Akustické posouzení hluku ze stavební činnosti
zpracované Ing. Honzou, toto posouzení bylo součástí žádosti o vydání stanoviska Hygienickou
stanicí hl.m. Prahy, které je kladné
v rámci POV rovněž navrhnout opatření k zamezení osvětlení blízké obytné zástavby při výstavbě
při výběru dodavatele stavby se doporučuje vypracovat kritéria hodnocení nabídek i s ohledem
na hlukové emise a emise spalovacích zdrojů - bude řešeno v navazujících řízeních, výběr
dodavatelem není předmětem územního řízení
umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provedení
záchranného archeologického výzkumu s tím, že jeho zajištění je třeba projednat v dostatečném
předstihu před zahájením prací - bude řešeno v navazujícím řízení, vlastní realizace a archeologické
průzkumy mohou nastat až po vydání stavebního povolení, není tedy předmětem územního řízení

Umístění stavby resp. podmínky stanovené ve výroku rozhodnutí umožňují splnění požadavků vyhlášky
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Objekt je výškově osazen tak, aby přístup do objektu a k výtahům zabezpečujícím užívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace byl bezbariérový. Z celkového návrhu 173 parkovacích stání
(154 v garážích a 19 na povrchovém parkovišti) bude 8 stání uzpůsobeno osobám se sníženou schopností
pohybu a orientace (7 stání v garážích a 1 stání na parkovišti). Tato stání budou umístěna co nejblíže
vstupu do objektu nebo co nejblíže hlavní domovní komunikaci. Byty bude možné upravit tak, aby je
mohli případně využívat i osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, před vstupy do jednotlivých
sekcí budou plchy o min. rozměru 1,5 x 1,5 m. V každé sekci bude umístěn min. 1 výtah odpovídající
vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, včetně manipulačních prostorů.

Navrhovatel předložil doklad o stanovení radonového indexu pozemku podle § 6 odst. 4 zákona
Č. 1811997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná stavba obsahuje obytné a
pobytové místnosti a nachází se na pozemcích se středním radonovým indexem. Stavba vyžaduje
ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do objektu ve smyslu ČSN 73 0601 "Ochrana staveb
proti radonu z podloží". Proto byla stanovena podmínka č. 15 písmeno f) tohoto rozhodnutí.

Záměr je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány.
Doložená stanoviska dotčených orgánů jsou souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována
a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Požadavky na zpracování projektové dokumentace stanovené dotčenými orgány byly převzaty do
příslušných podmínek rozhodnutí. Požadavky Policie ČR se stavební úřad nezabýval, protože policie není
dotčeným orgánem v územním řízení. Její vyjádření je podkladové pro vydání závazného stanoviska
příslušného dotčeného orgánu na úseku dopravy.
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výstavbu zahájit mimo vegetační období - zahájení výstavby je plánováno na 10/2015, což je mimo
hnízdní dobu, bude podrobně vyřešeno v navazujícím řízení
kácení dřevin provádět mimo vegetační období - kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační
období (viz vypořádání s podmínkami dotčených orgánů), vlastní kácení dřevin není součástí
územního řízení
případné nakládání se zeminou mimo místo stavby musí být v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění - nakládání bude v souladu
s platnými předpisy a řešeno v navazujících řízeních
dodržovat všechna opatření pro minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle POV
(technologická kázeň při užívání stavebních strojů a mechanismů, dodržování doby stavby v průběhu
dne i týdne, dodržování opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti, očista vozidel před vjezdem na
veřejnou komunikaci, oplachtování korb vozidel při dopravě prašných materiálů, dodržování
přepravních tras, zabránění zanášení nečistot do kanalizace, ochrana zeleně apod.) - opatření proti
minimalizaci vlivů na životní prostředí bude vyřešeno v dalším stupni dokumentace

ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha přípisem ze dne 5.11.2013 pod č.j. 487-
08.10/13/0 I 0.1 03 souhlasí s navrženou stavbou bez připomínek.

Závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy, jako zvláštního orgánu hlavního města
Prahy, bylo vydáno dne 20.2.2014 pod č.j. HSHMP 07036/2014. Stanovisko je souhlasné.

Odbor stavební a územního plánu MHMP vydal dne 21.1.2014 pod č.j. S-MHMP 21926/2014/SUP
vyjádření, ve kterém uvádí, že stavba je v souladu s územním plánem (není v rozporu s funkčním
využitím území) a s vydanou úpravou Č. U 1027/2012. Zároveň uvedl, že stavbu je potřeba zkoordinovat
s veřejně prospěšnými stavbami VPS 93/DK/8 a VPS Il/TE/8. Umístění veřejně prospěšné stavby
VPS 93/DK/8 je součástí umístění záměru, jedná se o páteřní komunikaci propojující ulice U Invalidovny
a U Sluncové. Tato komunikace bude v převážné části jako dvoupruhová obousměrně pojížděná veřejná
komunikace III. třídy s oboustranným chodníkem. Na východní hranici pozemku parc.č. 708 v k.ú. Karlín
je v lokálním místě navrženo částečné zúžení na jednopruhovou obousměrně pojížděnou komunikaci
šířky 4,0 m s jednostranně umístěným chodníkem o délce cca 25 m. Tato část veřejné páteřní komunikace
je navržena jako první etapa výstavby této části komunikace současně s výstavbou obytného souboru.
Dostavba zúžené východní části komunikace do parametrů dvoupruhové komunikace šířky 7,0 m
s oboustranným chodníkem šířky min. 1,5 m je navržena jako samostatná druhá etapa výstavby, která
bude umožněna po vyřešení majetkoprávních vztahů na pozemcích parc.č. 708, 719/1, 719/2, 720/1,
720/2 v k.ú. Karlín. ll. etapa bude řešena samostatným územním rozhodnutím, kde je možné, vzhledem
k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, aplikovat ustanovení § 86 odst. 3 stavebního
zákona. Užívání obytného souboru není podmíněno realizací II. etapy. Uvedená etapizace je znázorněna
také ve výkresu Č. C.13 - etapizace VPS 93/DK/8. Navrhovaný záměr včetně umístění veřejně prospěšné
stavby je s územním plánem zkoordinováno a neznemožňuje jeho naplnění. Veřejně prospěšná stavba
VPS Il/TE/8 je realizována již od roku 2001, jak vyplývá z protokolu ze dne 6.3.2014, který byl sepsán
se společností PREdistribuce a.s. Trasu a ochranné pásmo této sítě naruší pouze přípojky sítí silnoproudu,
veřejného osvětlení a chrániček slaboproudu, dále nový povrch chodníku U Invalidovny a sadové úpravy
na pozemcích výstavby. Veškeré zemní práce při provádění výše zmíněných částí budou prováděny ručně.

Odbor životního prostředí MHMP vydal závazné stanovisko z hlediska ochrany složek životního
prostředí dne 2.12.2013 pod č.j. S-MHMP-118420l/2013/l/0ZPIVI. Z hlediska ochrany ZPF, z hlediska
myslivosti a z hlediska lesů nejsou chráněné zájmy dotčeny. Z hlediska ochrany ovzduší nejsou chráněné
zájmy dotčeny, neboť objekty budou zásobovány teplem ze systému ClI. Chráněný zájem z hlediska
ochrany přírody a krajiny dotčen není - stavbou nebude snížen nebo změněn krajinný ráz. Dne 13.6.2013
pod szn. S-MHMP-0444999/2013/1/0lPIVI vydal MHMP odbor životního prostředí stanovisko orgánu
ochrany přírody podle § 45i odst. I zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších zákonů, k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Ve stanovisku je
zkonstatováno, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti,
neboť nejbližší EVL je lokalita Havránka a Salabka které jsou vzdušnou čarou vzdáleny od záměru více
než 2 km.

Odbor dopravy ÚMČ Praha 8 vydal dne 10.7.2014 pod č.j. MCP8 095552/2014 stanovisko
s podmínkami, které byly splněny, příp. budou splněny v následujících řízeních (v dalším řízení bude
vyřešena navržená možnost zpoplatnění na parkovišti pro návštěvníky). Dokumentace byla odsouhlasena
a projednána s Policií ČR (viz č.j. KRPA-382231-l/ČJ-2013-0000DŽ ze dne 4.11.2013), která požaduje
v dalším stupni dokumentace návrh DIO - stanovena podmínka Č. 15 písm. e) tohoto rozhodnutí.Odbor dopravních agend MHMP vydal souhlasné stanovisko dne 11.10.2013 pod č.j. MHMP-

1207869/20 13/0DA-04/Ka. Souhlasné stanovisko bylo s podmínkami, které jsou buďto splněny nebo
byly zapracovány do dokumentace. Stávající přístupy k objektům, vjezd dopravní obsluze
a pohotovostním vozidlům budou po dobu realizace zachovány. Nově budovaná komunikace spojující
komunikace U Sluncové a U Invalidovny byla stanoviskem k zatřídění komunikací ze dne 13.1.2014
pod č.j. MHMP 52737/2014/0DA-04/Ka zatříděna do III. třídy, samostatné parkoviště s návštěvnickými
stáními bylo zatříděno do III. třídy a samostatný chodník vedoucí po jižní straně řešeného území
do IV. třídy. Stavba se nenachází v OPM, souhlas se tedy neuděluje.

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 vydal dne 14.10.2013 pod č.j. MCP8 134735/2013 stanovisko
s podmínkami. Povinnosti týkající se odpadového hospodářství budou dodržovány při realizaci, odpady
z bouracích prací budou zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a likvidovány vhodným způsobem.
Z hlediska ochrany ovzduší se vyjádřil MHMP odbor životního prostředí (viz výše). Z hlediska kácení
dřevin vydal ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí dne 5.2.2014 pod č.j. MCP8 015233/2014
rozhodnutí, kterým povolil pokácení 5 ks dřevin druhového zastoupení bříza bělokorá, 2 ks dřevin
druhového zastoupení jasan ztepilý, 3 ks dřevin druhového zastoupení topol černý, 2 ks dřevin druhového
zastoupení topol černý, 17 ks dřevin druhového zastoupení javor mléč, I ks dřevin druhového zastoupení
topol osika, 2 ks dřevin zastoupení třešeň ptačí, 2 ks dřevin druhového zastoupení pajasan žláznatý, 2 ks
dřevin druhového zastoupení vrba jíva, 2 ks dřevin druhového zastoupení jabloň obecná, 2 ks dřevin
druhového zastoupení vrba bílá, 2 ks dřevin druhového zastoupení hloh jednosemenný, 1 ks dřevin
druhového zastoupení javor klen a 73,5 m2 zapojeného porostu dřevin druhového zastoupení javor mléč a
vrba jíva. Dále byla v rozhodnutí uložena náhradní výsadba v zastoupení stromů (65 ks), keřů (9147 ks) a
pnoucích rostlin (385 ks).

ÚMČ Praha 8 odbor výstavby, oddělení vodoprávní vydal dne 10.2.2014 pod č.j. MCP8 019612/2014,
spis.zn. MCP8 01832l/2014/0V.Bur závazné stanovisko s podmínkami a upozorněním. Stavba podléhá
vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu pro další stupeň projednávání a není potřeba souhlasu

Závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP bylo vydáno dne 10.2.2014 pod č.j. S-MHMP
1197744/2013. Práce v rozsahu dokumentace jsou přípustné bez podmínek.

Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP vydal dne 4.11.2013 pod č.j. S-MHMP 1 I 98289/2013/BKR
souhlasné stanovisko. K řešení civilní ochrany v dalším stupni byla stanovena podmínka Č. 15 písm. c)
tohoto rozhodnutí.

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy vyslovil koordinovaným závazným stanoviskem ze dne 24.10.2013
pod č.j. HSAA-12091-3/2013 souhlasné stanovisko bez podmínek.
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vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona. Pro vodní díla je třeba povolení vodoprávního úřadu
podle § 15 vodního zákona. Dále je třeba povolení vodoprávního úřadu pro jiné nakládání s povrchovými
vodami (čerpání vod ze staveniště) podle § 8 vodního zákona. Tyto podmínky budou plněny v dalším
stupni projednávání.

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

Stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy S.p. bylo vydáno dne 18.10.2013 pod č.j. 52021/2013-263.
Správce povodí se záměrem souhlasí s podmínkami, které budou plněny v rámci dalších řízení.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnuti dotčených orgánů:
o MHMP odbor stavební a územního plánu, č.j. S-MHMP 21926/2014/SUP ze dne 21.1.2014
o MHMP odbor památkové péče, č.j. S-MHMP 1197744/2013 ze dne 10.2.2014
o MHMP odbor bezpečnosti a krizového řízení, č.j. S-MHMP 1198289/20 13/BKR ze dne 4.11.2013
o MHMP odbor dopravních agend, č.j. MHMP-I 207869/20 13/0DA-04/Ka ze dne 1l.10.2013
o MHMP odbor dopravních agend, č.j. MHMP-52737/2014/0DA-04/Ka ze dne 13.1.2014 (zatřídění

komunikací)
o MHMP odbor životního prostředí, szn. S-MHMP-1181886/2013/0ZP/VVEIAl888-2a/Žá ze dne

12.2.2014 (závěr zjišťovacího řízení)
o MHMP odbor životního prostředí, szn. S-MHMP-1184201/2013/l/0ZP/VI ze dne 2.12.2013
o MHMP odbor životního prostředí, szn. S-MHMP-0444999/20I 3/I/OZP/VI ze dne 13.6.2013
o ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí, č.j. MCP8 134735/2013 ze dne 14.10.2013
o ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí (rozhodnutí o kácení dřevin), č.j. MCP8 015233/2014 ze dne

5.2.2014
o ÚMČ Praha 8 odbor dopravy, č.j. MCP8 095552/2014 ze dne 10.7.2014
o ÚMČ Praha 8 odbor dopravy (rozhodnutí o připojení na komunikaci), č.j. MCP8 089192/2014 ze dne

8.7.2014
o ÚMČ Praha 8 odbor výstavby, oddělení vodoprávní, spis.zn. MCP8 018321/2014/0V.Bur,

č.j. MCP8 019612/2014 ze dne 10.2.2014
o ČR - Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj,

zn. 487-08.10/13/010.103 ze dne 5.11.2013
o Hygienická stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 07036/2014 ze dne 20.2.2014
o Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, č.j. HSAA-12091-3/2013 ze dne 24.10.2013

Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha vydal dne 5.12.2013 pod n. MP-JMPOI55/l3-2/Nk, DUCR-
67960/l3/Nk vyjádření, ve kterém uvádí, že nemá námitky k umístění a následnému vydání rozhodnutí
o umístění stavby obytného souboru Sluncová. K žádosti o stavební povolení bude doložen souhlas
ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy, což bylo stanoveno také podmínkou č. 15 písm. i) tohoto
rozhodnutí.

TSK hl. m. Prahy vydala koordinační vyjádření dne 5.12.2013 pod zn. 2274/l3/2600/Vo a technické
stanovisko dne 9.12.2013 pod č.j, TSK/34176/l3/2200/V e. V technickém stanovisku je vysloven souhlas
s připojením stavby na komunikaci U Invalidovny a U Sluncové, zároveň je vysloven souhlas
s narušením nových povrchů komunikace U Sluncové za podmínky, že tyto povrchy budou obnoveny
v celém rozsahu. Nově budovaná páteřní komunikace bude převzata do správy TSK hl.m. Prahy.
Předepsané koordinace byly převzaty do podmínky č. 14 tohoto rozhodnutí.

Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha (nyní Agentura
hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Praha) vydala dne 20.11.2013
pod č.j. 10060/770161-ÚP/2013-7103/44 závazné souhlasné stanovisko s podmínkami k realizace akce.
Při realizaci nesmí dojít k narušení inženýrských sítí v ulici U Sluncové (elektro, plyn, kanalizace)
zásobujících objektu AVČR (U Sluncové 404/2, Praha 8). Zároveň je nutné, aby byl zachován vjezd a
vstup do vojenského areálu, a to i do sousedního areálu U Sluncové 4, Praha 8.

Žadatel předložil vyjádření provozovatelů telekomunikačních sítí o existenci podzemních vedení
telekomunikačních sítí ve staveništi podle ust. § lOl odst. I zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) a
vyjádření vlastníků a správců dalších inženýrských sítí. Při provádění stavby dojde ke kontaktu se sítěmi
společností TSK hl.m. Prahy (oddělení provozu telematických systémů), Dopravní podnik hl.m. Prahy,
Svodná komise, Správa železniční dopravní cesty, s.p., T - Mobile Czech Republic a.s., 02 Czech
Republic a.s., ELTODO - CITELUM, s.r.o., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s.,
Pražská teplárenská a.s., PVS a.s., PVK, a.s., Dial Telecom, a.s., SITEL, spol. s LO., UPC Česká
republika, S.LO., Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku
Praha.

Vyjádření vlastníků - správců inženyrskych sítí, komunikací a vodních toků:
o Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., zn. 100130/41Ku1292/l604 ze dne 30.10.2013
o Technická správa komunikací hl.m. Prahy, č.j. TSK/13/8001 ze dne 11.11.2013
o Pražská teplárenská a.s., zn. OÚ/2443/l3/DAM ze dne 10.9.2013
o PREdistribuce, a.s., zn. 300012733 ze dne 28.6.2013, zn. 25052056 ze dne 4.12.20013
o Česká republika - Ministerstvo vnitra, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha,

č.j. I 0060/70161-ÚP/2013-7103/44 ze dne 20.1 1.2013
o Technická správa komunikací hl.m. Prahy, zn. TSK/34176/l3/2200/Me ze dne 9.12.2013
o Technická správa komunikací hl.m. Prahy (koordinační vyjádření), zn. 2274/l3/2600/Vo ze dne

5.12.2013
o Pražská vodohospodářská společnost a.s., zn. 4400/13/2/02a ze dne 23.1.2014
o Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zn. PVK 18360/0TPČ/l3 ze dne 7.5.2014
o Povodí Vltavy, s.p., zn. 52051/2013-263 ze dne 18.10.2013
o Pražská teplárenská a.s.,zn. OÚ/3339/l3/DAM ze dne 12.11.2013

Žadatel předložil vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., potvrzující souhlas
s připojením stavby stávající vodovodní přípojkou DN 100, která bude rekonstruována a do níž bude
napojen areálový rozvod, jednou stávající kanalizační přípojkou splaškové kanalizace DN 200, která bude
také zrekonstruována a do níž bude napojen areálový rozvod a dvěma novými stokami dešťové
kanalizace, které budou následně napojeny do Žižkovské výpusti. Pro zadržení dešťových vod budou
sloužit 2 areálové retence s regulací odtoku, z nichž se každá napojí na stoku vlastní kanalizační dešťovou
přípojkou DN 200.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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o Pražská plynárenská Distribuce, a.s., zn. 891/La/ORDS/13 ze dne 21.10.2013
o ELTODO - CITELUM, s.r.o., č.j. EC 0400/4133/13 ze dne 23.1.2014
o Telefónica 02 Czech Republic, a.s. (nyní 02 Czech Republic a.s.), vyjádření zástupce společnosti

ze dne 18.10.2013
o Správa železniční dopravní cesty, s.o., zn. 14663-PRui/2013-SSz-ÚT ze dne 19.11.2013,

zn. 28142/2014-0Ř PHA-OPS-2386-UI7l8/PI ze dne 14.8.2014
o Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha, zn. MP-JMPOI55113-2/Nk ze dne 5.12.2013
o Dial Telecom, a.s., zn. 033P/ÚRl13 ze dne 7.10.2013
o GTS Czech s.r.o., zn. 331305056 ze dne 8.10.2013, zn. 1211402406 ze dne 7.10.2014 (prodloužení

platnosti vyjádření do 7.10.2015)
o T - Systems Czech Republic a.s. (společnost sfúzovala sT - Mobile Czech Republic a.s.),

zn. ÚRl43838/13-10 ze dne 23.10.2013, zn. ÚRl57161114-10 ze dne 7.10.2014 (prodloužení platnosti
vyjádření do 7.10.2015)

o ČEZ rCT Services, a.s., zn. 0200158146 ze dne 26.11.2013
o UPC Česká republika, s.r.o., vyjádření č.j. 2720/2013 ze dne 23.10.2013, č.j. 2090/2014 ze dne

1.10.2014 (prodloužení platnosti vyjádření do 1.10.2015)
o TeliaSonera lnternational Carrier, zn. 231302722 ze dne 7.10.2013
o SlTEL, spol. s r.o., zn. 131304560 ze dne 7.10.2013, zn. 1111402170 ze dne 30.9.2014 (prodloužena

platnost vyjádření do 30.9.2015)
o České radiokomunikace a.s., zn. ÚPTS/OS/95697/2013 ze dne 25.10.2013,

zn. UPTS/OSI1 08349/2014 ze dne 24.11.2014 (prodloužena platnost vyjádření do 24.11.2015)
o ČEPS, a.s., zn. 1471/13/KOC/Sy/5 ze dne 3.10.2013
o CentroNet, a.s., zn. 1323/2013 ze dne 25.10.2013, zn. 888/2014 ze dne 7.11.2014 (prodloužení

platnosti vyjádření do 7.11.2015)
o Star 21 Networks, a.s., vyjádření ze dne 31.8.2013
o RNDr. Jan Blažek a.s., vyjádření ze dne 24.1.2014
o ICT Support, s.r.o., vyjádření ze dne 1.11.2013
o Miracle Network, spol. s r.o., vyjádření ze dne 31.10.2013
o Bezpečnostní informační služba, č.j. 3-233/2013-BIS-39 ze dne 11.11.2013
o INETCO.CZ, a.s., zn. INT/PPLl2013 ze dne 29.11.2013
o Trustia Czech Republic, s.r.o., vyjádření ze dne 5.11.2013
o OPTILINE a.s., zn. 1411400536 ze dne 30.9.2014 (zastoupení společností SITEL, spol. s r.o.)

o Ministerstvo vnitra ČR, ze dne 2.9.2013, dne 1.10.2014 (prodloužení platnosti do 1.10.2015)
o Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 24.10.2013 (platnost prodloužena dne 20.10.2014

do 20.10.2015)
o Star 21 Networks, a.s., ze dne 31.8.2013
Stanoviska a vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí byla postupně aktualizována a v době vydání
rozhodnutí jsou platná. Platnost některých stanovisek a vyjádření byla prodloužena až po konání ústního
jednání, nejedná se však o doplnění nových skutečností a podkladů, neboť obsah stanovisek a vyjádření
zůstává stejný, jednalo se pouze o prodloužení platnosti.

Žadatel dále předložil:

o vyjádření Útvaru rozvoje hl.m. Prahy (nyní Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy,
č.j. URM 2006/2012 ze dne 22.3.2012

o úprava směrné části Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. U/1027/2012, kterou
vydal MHMP odbor územního plánu (nyní odbor stavební a územního plánu) dne 4.1.2012 pod
č.j. S-MHMP 835216/2011l0UP

o rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro místní komunikaci spojující komunikaci
Nekvasilova a Za Invalidovnou s místními komunikacemi U Invalidovny a Pernerova, která byla
ustanovena rozhodnutím ÚMČ Praha 8 pod č.j. OV/200511250/Hrn dne 11.4.2006. Výjimka byla
povolena dne 29.4.2014 pod sp.zn. S-MHMP 754809/2011.

o vyjádření MČ Praha 8, odbor kanceláře starosty, oddělení architekta městské části, č.j. MCP8
161040/2013 ze dne 29.11.2013

o vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., zn. 108130071 ze dne 29.10.2013

o vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, čj. KRPA-382231-1/ČJ-2013-0000DŽ
ze dne 4.11.2013, č.j. KRPA-417682-2/ČJ-2013-0000 MN-S ze dne 6.11.2013

o souhlasné stanovisko ÚMČ Praha 8, majetkový odbor týkající se výměny teplovodního vedení PT,
a.s., č.j. MCP88 134734/2013 ze dne 6.1.2014 a č.j. MCP8 010872/2014 ze dne 22.1.2014

o vyjádření Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o., zn. 338/TO/Pr/2013
ze dne 9.1.2014

o souhlasné vyjádření MHMP odbor evidence, správy a využití majetku, č.j. SVMlVPI1554713113/su
ze dne 18.12.2013

Razitkem do situace se vyjádřili:
o ČD - Telematika a.s., ze dne 3.10.2013
o T - Mobile Czech Republic a.s., ze dne 1.10.2013
o PlanetA a.s., ze dne 1.10.2013
o Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.,jednotka Dopravní cesta Tramvaje, ze dne 1.10.2013, dne

30.9.2014 (prodloužení platnosti do 30.9.2015)
o Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.,jednotka Dopravní cesta Metro ze dne 1.10.2013, dne 30.9.2014

(prodloužení platnosti do 30.9.2015)
o TSK 7100, ze dne 2.10.2013, dne 1.10.2014 (prodloužení platnosti do 1.10.2015)
o ELTODO - CITELUM, s.r.o., ze dne 23.1.2014
o Kolektory Praha, a.s., ze dne 2.10.2013, dne 1.10.2014 (prodloužení platnosti do 1.10.2015)
o CTR Energo, s.r.o., ze dne 10.10.2013

o Civilní ochrana obyvatel - jako součást dokumentace

o Aktualizace dendrologického průzkumu z VIl/2008, zpracovala Ing. Helena Buršíková v červnu 2013

o Dopravní řešení - jako součást dokumentace

o Akustické posouzení hluku z dopravy "Obytný soubor CTR Sluncová parc.č. 719/2 až 719/8,
6931123, 6931124, 693/152, 693/244, 708, Praha 8", zpracovala společnost KlimaTeCH Praha
v květnu 2013

o Akustické posouzení hluku z dopravy nové komunikace na objekt "U Sluncové la, Praha 8",
zpracovala společnost KliamTeCH Praha v červnu 2014

o Hluková studie, Posouzení hluku z provozu posuzovaného záměru na okolní hlukově chráněnou
zástavbu, zpracovala Ing. Jana Barillová, ČKAIT 00104440, v lednu 2014

o Akustické posouzení hluku ze stavební činnosti "Obytný soubor CTR Sluncová parc.č. 719/2 až
719/8,6931123,6931124,6931152,693/244,708, Praha 8", zpracovala společnost KlimaTeCH Praha
v srpnu 2013
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o Geologický průzkum pro vsakování srážkových vod, zpracovala společnost CHEMCOMEX Praha,
a.s. v červnu 2013

o Studie proslunění bytů a denního osvětlení obytných místností, Posouzení vlivu stavby na denní
osvětlení a oslunění okolních objektů, zpracovala Mgr. Dana Klepalová, IČ 76196046 v srpnu 2013

o Požárně bezpečnostní řešení stavby, vypracovala Kancelář požární bezpečnosti staveb - Ing. Josef
Filipčík, ČKAIT 0007042 v březnu 2014

o Odborný posudek - stanovení radonového indexu pozemku pro akci: Obytný soubor Sluncová, Praha
8 - Karlín, zpracovala společnost radon, V.O.S. v červnu 2013

o Rozptylová studie Obytný soubor Sluncová, Praha 8 - Karlín, zpracovala RNDr. Marcela
Zambojová, IČ 86574426 v srpnu 2013

o Obytný soubor Sluncová, Praha 8 - Karlín, oznámení dle § 6 zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, zpracovala Mgr. Dana Klepalová, IČ 76196046 v říjnu 2013

• Dále byla předložena Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami
(evid.č. smlouvy SPO/12/2014), a to společností CTR Sluncová a.s., Pražskou vodohospodářskou
společností a.s. a společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Souhlasy vlastníků pozemků podle § 86 stavebního zákona:

• Pozemky parc.č. 693/123, 6931124, 693/152, 693/244, 708, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 719/7,
719/8 v k.ú. Karlín jsou ve vlastnictví žadatele, společnosti CTR Sluncová a.s.

• Pozemky parc.č. 67811, 720/2 a 832 v k.ú. Karlín jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, souhlas
s realizací stavby vydal dne 18.12.2013 pod č.j. SVM/VP/1554713/13/su odbor evidence, správy a
využití majetku MHMP.

• Pozemek parc.č. 693/148 v k.ú. Karlín je ve vlastnictví Hlavního města Prahy, se svěřenou správou
nemovitostí ve vlastnictví obce Městské části Praha 8. Souhlas se stavbou vydal dne 22.1.2014
pod č.j. MCP8 01087212014 a dne 6.1.2014 pod č.j. MCP8 134734/2013 majetkový odbor
ÚMČ Praha 8. Souhlas zároveň vyslovilo dne 11.11.2013 (upraveno dne 9.1.2014)
pod zn. 338/TO/Pr/2013 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková
organizace.

• Pozemek parc.č. 720/1 v k.ú. Karlín je ve vlastnictví České republiky, příslušnost k organizační
složce právnické osoby má Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Odbor územní správy
majetku Praha. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha (nyní Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem MO) vydala dne 20.11.2013 pod č.j. 10060/70 161-ÚP/2013-71 03/44 souhlas s umístěním
přípojky elektro VO na výše uvedeném pozemku.

• Pozemky parc.č. 693/218 a 693/151 v k.ú. Karlín jsou ve vlastnictví společnosti PALLADIO
CONSTRUZIONI s.r.o. Tato společnost vyslovila souhlas s realizací stavby (zásah požárně
nebezpečného prostoru a úprava veřejné komunikace) dne 12.3.2014.

• Dále byla předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací Č. SOB/83/10/014286/2014,
kterou uzavřela společnost CTR Sluncová a.s. a Hlavní město Praha. Smlouva se týká vybudování
komunikace, chodníku podél této komunikace, odvodnění včetně uličních vpustí, dopravního značení
a zpomalovacích prahů, veřejného osvětlení, svítidel nad průjezdem a propojovacího vedení,
rekonstrukce a obnovy stávajícího povrchu částí komunikací U Invalidovny a U Sluncové.

• Dále byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí darovací (evid.č. smlouvy BD/I0/2014) a Smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (evid.č. smlouvy 2 BVB/18/2014) mezi společností
CTR Sluncová a.s. a Hlavním městem Prahou, které je zastoupeno Pražskou vodohospodářskou
společností a.s. Smlouva se týká vybudování nové kanalizační stoky pro veřejnou potřebu.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Podle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona jsou účastníky územního řízení žadatel a obec, na jejímž
území má být požadovaný záměr uskutečněn, tedy společnost CTR Sluncová a.s., který je současně
vlastníkem pozemků, a hlavní město Praha, zastoupená Útvarem rozvoje hlavního města Prahy (nyní
Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy). Navrhovaný záměr se týká katastrálního území Karlín.
Podle § 85 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona jsou dále účastníky územního řízení:

- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo májiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

- osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

- osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
Zvláštními zákony jsou v tomto případě zákon Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, podle něhož mohou být účastníky řízení za podmínek stanovených v § 70 tohoto zákona občanská
sdružení, která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny, a zákon Č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v § 18, odst. 1 písm. h) obsahuje oprávnění
městské části vystupovat jako účastník územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon) v území této městské části. Ve stanovené
lhůtě se přihlásilo občanské sdružení (spolek) KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život
v pražském Karlíně, IČ 22887580, Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, které splňuje podmínky
citovaného předpisu. Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno také občanským sdružením (spolkům)
Klub Za starou Prahu, z.s. a 8jinak!, která měla v té době podanou žádost o informování. Tato sdružení
se však v daném termínu už jako účastník nepřihlásila, proto jim rozhodnutí není doručováno.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územniho řízení podle výše citovaného ustanovení stavebního
zákona tak, že za účastníky tohoto řízení považuje:
Hlavní město Praha, zastoupené MHMP odborem evidence, správy a využití majetku, ÚMČ Praha 8,
odbor majetkový (Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8), PALLADIO
COSTRUZIONI, spol. s r.o., Česká republika, za kterou má příslušnost hospodařit s majetkem státu
Ministerstvo obrany a příslušnost k této organizační složce má Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem MO, Odbor územní správy majetku Praha, České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Pražská teplárenská a.s., PREdistribuce, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., 02 Czech
Republic a.s., Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy, odbor služby dopravní policie, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Svodná komise, Pražská
vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Povodí Vltavy, státní podnik,
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o., Drážní úřad, sekce stavební - oblast
Praha, Dial Telecom, a.s., SITEL, spol. s r.o., UPC Česká republika, s.r.o., KARLÍN SOBĚ občanské
sdružení za lepší život v pražském Karlíně (spolek)

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení o umístění stavby dospěl stavební úřad k závěru, že
v daném případě podle § 85 stavebního zákona toto postavení přísluší vedle žadatele, který je zároveň
vlastníkem pozemků výstavby parc.č. 693/123, 693/124, 693/152, 693/244, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5,
719/6, 719/7, 719/8, 708 v k.ú. Karlín (CTR Sluncová a.s.), pouze vlastníkovi pozemků výstavby
parc.č. 678/1, 720/2 a 832 v k.ú. Karlín (Hlavní město praha, zastoupené MHMP odborem evidence.
správy a využití majetku), vlastníkovi pozemků výstavby parc.č. 693/151 (pouze zásah požárním

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 714 tel. sekretariát: 222 805 719 Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 714 tel. sekretariát: 222 805 719



Čj: MCP8 154992/2014 29 Čj: MCP8 154992/2014 30

prostorem) a 693/218 v k.ú. Karlín (PALLADIO COSTRUZIONI, spol. s r.o.), vlastníkovi pozemku
výstavby parc.č. 693/148 v k.ú. Karlín (Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví
obce pro MČ Praha 8, zastoupenou odborem majetkovým resp. Servisním střediskem pro správu
svěřeného majetku MČ Praha 8), vlastníkovi pozemku výstavby parc.č. 720/1 v k.ú. Karlín (Česká
republika, za kterou má příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany a příslušnost k této
organizačni složce má Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územni správy majetku
Praha), dále vlastníkovi sousedního pozemku parc. Č. 692/3, 693/145, 678/2, 678/3, 679/1, 693/149,
693/195 v k.ú. Karlín (Hlavní město Praha, zastoupené MHMP odborem evidence, správy a využití
majetku), vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 693/235 v k.ú. Karlín (Hlavní město Praha, svěřená
správa nemovitostí ve vlastnictví obce pro MČ Praha 8, zastoupenou majetkovým odborem), vlastníkovi
sousedního pozemku parc.č. 693/256 v k.ú. Karlín a objektu č.p. 664 na tomto pozemku (PALLADIO
COSTRUZIONI, spol. s r.o.), vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 719/1 v k.ú. Karlín (Česká
republika, za kterou má příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany a příslušnost k této
organizační složce má Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územni správy majetku
Praha), vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 693/194, 693/113 v k.ú. Karlín a objektu č.p. 628 na
tomto pozemku (Hlavní město praha, zastoupené MHMP odborem evidence, správy a využití majetku),
vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 693/115 v k.ú. Karlín a objektu na tomto pozemku (Hlavní město
Praha, svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce pro MČ Praha 8, zastoupenou odborem
majetkovým resp. Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8), vlastníkovi
sousedního pozemku parc.č. 676 v k.ú. Karlín a objektu č.p. 426 na tomto pozemku (Česká republika,
příslušnost hospodařit s majetkem státu má Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy), vlastníkovi
sousedního pozemku parc.č. 677 v k.ú. Karlín a objektu č.p. 499 na tomto pozemku (Česká republika,
příslušnost hospodařit s majetkem státu má Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy), vlastníkovi
sousedního pozemku parc.č. 692/16 v k.ú. Karlín (PALLADIO COSTRUZIONI, spol. s r.o.), vlastníkovi
sousedního pozemku parc.č. 720/16 a 720/17 v k.ú. Karlín a objektů na těchto pozemcích Česká
republika, za kterou má příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo obrany a příslušnost k této
organizační složce má Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územni správy majetku
Praha), vlastníkovi sousedního pozemku parc.č. 4428/1 v k.ú. Žižkov (České dráhy a.s.) a těm, co mají
věcná či jiná práva k pozemků výstavby či sousedním pozemkům (Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Pražská teplárenská a.s., PREdistribuce, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., 02 Czech
Republic a.s., Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy, odbor služby dopravní policie, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Svodná komise, Pražská
vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Povodí Vltavy, státní podnik,
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., ELTODO-C/TELUM, s.r.o., Drážni úřad, sekce stavební - oblast
Praha, Dial Telecom, a.s., S/TEL, spol. s r.O., UPC Česká republika, s.r.o.). Dále podle § 85 odst. 1 b)
stavebního zákona je účastníkem každého územního řízení obec (Hl.m. Praha, zastoupena Institutem
plánování a rozvoje hl.m. Prahy) a podle § 85 odst. 2 písm. c) ten, komu zvláštní zákon toto postavení
přiznává. Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, který v § 18 odst. 1 písm. h) obsahuje oprávnění městské části (zde Městská část
Praha 8) vystupovat jako účastník územního řízení, v nichž se vydává územní rozhodnutí v území této
městské části. Dalším zvláštním zákonem je v tomto případě zákon Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, podle něhož mohou být účastníky řízení za podmínek stanovených v § 70 tohoto
zákona občanská sdružení, která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny. Ve stanovené
lhůtě se přihlásilo KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně (nyní spolek).

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

o Dne 14.8.2014 byla pod zn. 28142/2014-0Ř PHA-OPS-2386-U/718/Pl vydáno souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravy, S.p. Toto vyjádření bylo vydáno ve lhůtě určené účastníkům řízení
k vyjádření (v době oznámení konání ústního jednání).

V tomto stanovisku je uvedeno, že zájmová oblast stavby se nachází v ochranném pásmu dráhy zcela
mimo pozemky SŽDC S.p. na pozemku parc.č. 1719/2 a dalších v k.ú. Karlín. Správa železniční dopravní
cesty, s.o. nemá námitek proti vydání územního rozhodnutí pro tuto stavbu v rozsahu a místě
dle dokumentace, která byla předložena, za předpokladu dodržení příslušných státních norem při
respektování následujících podmínek:

stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu
vlivem provozu dráhy. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty, bezpečnost
železničního provozu a zařízení v majetku SŽDC, S.o.
v zájmové oblasti se nacházejí objekty Správy mostů a tunelů OŘ PHA, které nebudou výstavbou
narušeny a nebude k nim zamezen přístup z důvodu pravidelných prohlídek či případných
opravných prací
upozornění na negativní vlivy způsobené provozem dráhy (hluk a vibrace) i zhoršení životního
prostředí při případných opravách a rekonstrukcích zařízení dráhy, s kterými je nutno počítat, tuto
skutečnost respektovat a v rámci přípravy projektové dokumentace zohlednit
před zahájením stavebního řízení předložit k posouzení část projektu stavby zasahující
do ochranného pásma a obvodu dráhy
požadavek na zaslání rozhodnutí o umístění stavby
veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo
musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi

Stavební úřad k podmínkám uvádí následující:
Podle čl. 22 odst. 1 vyhlášky OTPP musí být stavba navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé
životní podmínky jejich uživatelů a uživatelů okolních staveb. Zároveň je v čl. 22 odst. 2 uvedeno, že
stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody,
vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům.
Stavba bude prováděna tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn příjezd pohotovostních vozidel,
přístup do všech objektů, k uličním hydrantům, ovládacím armaturám inženýrských sítí a bezpečný
průchod pro pěší v dotčené oblasti po celou dobu prováděných prací. Dále bude umožněn přístup
k objektům Správy mostů a tunelů OŘ PHA a tyto objekty nebudou stavbou narušeny. Toto bylo
stanoveno v podmínce Č. 15 tohoto územního rozhodnutí a řešení organizace výstavby bude s touto
podmínkou v souladu.
Závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy, jako zvláštního orgánu hlavního města
Prahy, bylo vydáno dne 20.2.2014 pod č.j. HSHMP 07036/2014. Stanovisko je souhlasné. Součástí
dokumentace předkládané HS hl.m. Prahy byla Akustická studie posouzení hluku z dopravy zpracovaná
společností KlimaTeCH Praha spol. s LO. v květnu 2013. Bylo provedeno měření hluku a výpočet
vyhodnocující samostatně automobilovou a kolejovou dopravu a zjištěné hodnoty nepřekračují
hygienické limity.
Předložení stanoviska k posouzení části stavby zasahující do ochranného pásma a obvodu dráhy bylo
stanoveno v podmínce Č. 15 písm. k) tohoto rozhodnutí, Stejně tak bude v dalším stupni předložen
souhlas ke zřízení v ochranném pásmu dráhy (viz podmínka Č. 15 písm. i) tohoto rozhodnutí) a stanovisko
společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha (viz podmínka Č. 15 písm. j) tohoto
rozhodnutí).
Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení budou opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo budou
zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi (viz podmínka Č. 8 písm. q) tohoto rozhodnutí).
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o Dne 2.9.2014 byly Ing. arch. Dominikem Alešem doručeny námitky Institutu plánování a rozvoje
hl.m. Prahy, IČ 70883858, Vyšehradská 57/2077, 12800 Praha 2. Námitky byly zapsány jako příloha
Č. 3 protokolu z ústního jednání. Tytéž námitky byly doručeny dne 4.9.2014
pod č.j. MCP8 122374/2014 na podatelnu ÚMČ Praha 8. K námitkám byla doložena plná moc, ve
které je Ing. arch. Michal Bartošek, vedoucí kanceláře podpory plánu 99 Sekce plánování města
zplnomocněn Tomášem Ctiborem, I. zástupcem ředitele pověřeným řízením Institutu plánování
a rozvoje hl.m. Prahy.

Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod,
administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové
kapacity území vymezeného danou funkcí.

V námitkách je uvedeno následující:
"Obec hl.m.Praha zast. lPR Praha, v rámci ochrany zájmů obce nesouhlasí s navrženym umístěním
Stavby, neboť navržená stavba neni v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.
V místě Stavby je Ú:::emním plánem vymezena monofunkčni plocha" DU - urbanisticky významné plochy
a dopravní spojení" Stavba je navržena jako soubor tří sekcí obytného souboru situovaných příčně přes
tuto plochu. Umístěním Stavby by tedy došlo k umístění " stavby pro bydlení" do plochy DU. Funkční
využiti, doplňkové funkční využiti a výjimečně přípustné funkčni vyuiiti plochy DU je vyjmenováno
v Oddilu 5, odst (2) písm. 2j) Regulativů. "Stavba pro bydleni" ani jiné podobné využiti zde uvedeno
není. Dle Oddilu 3, odst. l l Regulativů nel:e v území umístit stavbu, která neodpovidá jeho stanovenému
funkčnímu využiti. H. 

Hl.m. Praha jakožto účastník územních řízení obvykle toleruje umístění i jiného než přípustného
funkčního využití v případě jeho situování nad povrchem či pod povrchem, ovšem vždy pouze za
předpokladu, že tím nedojde ke kolizi s funkčním vyuiitim povrchu. V tomto konkrétním případě však dle
našeho názoru kolize existuje. Předmětnou plochu DU je zde nutno chápat v souvislosti se souběžně
vymezenou veřejně prospesnou stavbou ,,93/DK/8 veřejná komunikace, propojení Karlína
a invalidovny", která de facto upřesňuje požadavek územního plánu kladený na tento koridor vyjádřený
plochou DU - má se jednat o propojení dvou městských čtvrtí. Navrženy průjezd pod bytovými domy je
ovšem prostorově natolik stísněný, vinou malé šířky v sevření mezi slepými zdmi a zejména vinou
navrženého způsobu přemostění bytovými domy, že jej za plnohodnotné urbanistické propojení dvou
městských čtvrtí považovat nelze. V kontextu založené struktury Karlína je naopak nutné vnímat loto
požadované propojení jako pokračování Pernerovy ulice, resp. ulice Na Špilálsku, a je zde nutné založit
standardní městskou ulici.
Územní plán každopádně v žádném ustanovení nedefinuje odlišná pravidla pro umisťování staveb nad
terénem, ani pro takové stavby nikde neuvádí možnost benevolentnějšího výkladu Regulativů. Stavbaje
proto zjevně v rozporu s územním plánem a v navržené podobě ji nel:::e územním rozhodnutím umístit.
Požadujeme, aby dle § 92, odst. (2) stavebního zákona stavební úřad žádost o vydání územního
rozhodnutí zamitnul.
Pro případné nové uzemni rizeni hl.m. Praha požaduje upravit návrh Stavby tak, aby v ploše DU byla
založena plnohodnotná městská ulice, která nebude vymezená slepými zdmi a nebude v žádné své části
zastřešena. Oproti stávajícímu návrhu požadujeme rozšířit chodníky na min. šířku 3 m a založit v ulici
alespoň jedno souvislé stromořadí. Upravený návrh je třeba konzultovat s lPR Praha."

Funkční využití - bydlení, obchodní zařízení S celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m' prodejní plochy, stavby pro adminístrativu,
kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízeni, mimoškolní zařízení pro děti a mládež,
zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou
správu, sportovní zařízení, služby, hygienícké stanice, veterinámí zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, drobná
nerušící výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízeni
a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.

Doplňkové funkční využití - drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže.
Výjimečně přípustné funkční využití - víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodili zařízení s celkovou plochou
nepřevyšující 15 000 m' prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinámí zařízení, parkoviště P+R, čerpací
stanice pohonných hmot bez servis" a opraven, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro
drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí
ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

IZ - izolační zeleň
Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných funkčních ploch.

Funkční využití - výsadby dřevin a travní porosty.

Doplňkové funkční využití - drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná
plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení.
Výjimečně přípustné funkční využití - komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice
pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení
sloužící železničnímu provozu, (to vše při zachování dominantního podílu zeleně na pozemku). Stavby pro provoz a údržbu
(související s vymezeným funkčním využitím).

DV - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení

Plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací prostory, lávky a vybrané specifické plochy.

Funkční využití - náměstí, shromažďovací a pěší prostory. Obslužné a nemotoristické komunikace funkční skupiny CaD,
cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, lávky. Vpravené zpevněné plochy podél vodních ploch, náplavky a tělesa
hrází, snížená nábřeží.

Doplňkové funkční využití - drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch,
nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, nezbytná zařízení související s provozováním vodních ploch, zařízení přístavišť
osobní lodní dopravy. Stavby, zařízení a plochy pro provoz PlD. Parkovací a odstavné plochy (to vše pro uspokojení potřeb
území vymezeného danou funkcí). Zeleň (související s vymezeným funkčním využitím).

Výjimečně přípustné funkční využití - není stanoveno.

sv - všeobecně smíšené

V ploše SV - všeobecně smíšené je umístěn obytný soubor. Z hlediska funkčního využití se jedná o 100%
využití pro bydlení, které lze vzhledem k urbanistické koncepci v území, charakteru
výstavby a navrženému provoznímu řešení v ploše SV jako výjimečně přípustné akceptovat.
V ploše IZ je umístěna část komunikace, což je možné jako výjimečně přípustné a vzhledem k tomu, že je
zachován dominantní podíl zeleně, je možné umístění komunikace v ploše IZ akceptovat.
Zhruba středem pozemku parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín je ve směru západ - východ vedena plocha DV,
která protíná v jižní části i obytný soubor, který je však nad touto plochou, nikoliv na povrchu.
Po povrchu je v ploše DV vedena částečně krytá průjezdná komunikace, která je v souladu s územním
plánem, neboť v těchto místech je v územním plánu počítáno s veřejně prospesnou stavbou
VPS 93/DK/8 - veřejná komunikace, propojení Karlína a Invalidovny, pro kterou bylo vydáno
rozhodnutí o stavební uzávěře č.j. OV/20051l250/Hm ze dne 11.4.2006.
Jako součást dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla doložena následující
souhlasná stanoviska a vyjádření:

Stavební úřad k námitce uvádí následující:
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl.m. Prahy Č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně
schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
Č. 30/86 dne 22.10.2009 [onnou Opatření obecné povahy Č. 6/2009 s účinností od 12.11.2009,
se předmětný záměr nachází v zastavěném území v ploše s funkčním využitím SV - všeobecně smíšené,
DV - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení a IZ - izolační zeleň, pro které vyplývá (výňatek
z územního plánu):

Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 714 tel. sekretariát 222 805 719 Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň tel.referent: 222 805 714 tel. sekretariát: 222 805 719



Čj: MCP8 154992/2014 33 Čj: MCP8 154992/2014 34

MHMP odbor územního plánu (nyní odbor stavební a územního plánu), č.j. S-MHMP
835216/201110UP ze dne 4.1.2012 provedena úprava směrné části územního
plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Č. U 1027/2012. Tato úprava změnila kód míry využití v ploše
SV - F na SV - G, nicméně v předložené dokumentaci byla stavba zakreslena tak, jak je
předložena stavebnímu úřadu, tedy překlenující funkční plochu DU, jak je patrné i na výkresech,
které byly k dané úpravě potvrzeny.
MHMP odbor stavební a územního plánu, č.j. S-MHMP 21926/2014/SUP ze dne 21.1.2014 -
v závěru tohoto vyjádření je uvedeno, že stavba není v rozporu s územním plánem sídelního
útvaru hl.m. Prahy a předmětný záměr je potřeba koordinovat s veřejně prospěšnými stavbami
v daném území, což bylo splněno.
Útvar rozvoje hl.m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy), č.j. URM 2006/2012
ze dne 22.3.2012 - v tomto vyjádření je vysloven souhlas s výjimečně přípustným řešením stavby.
MČ Praha 8, odbor kanceláře starosty, oddělení architekta MČ, č.j. 161040/2013 ze dne
29.11.2013
dne 27.11.2013 byla udělena výjimka ze stavební uzávěry, usnesení Usn RMC 0915/20013 ze dne
27.11.2013

Pro všechna stanoviska či vyjádření dotčených orgánů a ostatních subjektů bylo podkladem řešení,
ve kterém je páteřní veřejná komunikace umístěna v ploše DU a přemostěna třemi sekcemi obytného
souboru.
Je možné odkázat také na umístění stavby "Obchodní centrum Chodov", která byla umístěna do prostoru,
kde je územním plánem stanoveno funkční využití SV, ZVO a přemosťuje (v prostoru I. a 2. NP
komunikaci S4 (komunikace Roztylská - pro plochy S4 také není v územním plánu uvedeno umístění
administrativy, kultury a obchodů). Pro tuto stavbu bylo vydáno rozhodnutí odborem územního
rozhodování MHMP.

schválen v červnu 2014 a stal se principiálně závazným pouze pro odbory pražského magistrátu,
organizace zřízené nebo založené hl.m. Prahou a subjekty čerpající investice z rozpočtu hl.m. Prahy, tedy
pro ty instituce, které se zároveň řídí pravidly pro přípravu investic ve veřejném prostranství. Pro městské
části má manuál doporučující charakter. Dokumentace pro umístění stavby obytného souboru byla
zpracována v září 2013, s revizemi v červnu 2014, nemohla tedy s Manuálem pracovat, neboť ten začal
v roce 2013 teprve vznikat.

o Dne 2.9.2014 byly doručeny námitky občanského sdružení (nyní spolku) KARLÍN SOBĚ občanské
sdružení za lepší život v pražském Karlíně, IČ 22887580, Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8.
Tytéž námitky byly zapsány jako příloha č. 2 protokolu z ústního jednání. Na ústním jednání byly
námitky Janou Klimkovou, předsedou spolku doplněny. Spolku KARLÍN SOBĚ občanské sdružení
za lepší život v pražském Karlíně bylo oznámení o zahájení územního řízení doručeno dne 8.8.2014,
zároveň se o zahájení řízení spolek dozvěděl z úřední desky. Dne 7.8.2014 se spolek přihlásil jako
účastník řízení, byla tak splněna povinnost ustanovení § 80 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.

Požadavek územního plánu na vybudování veřejně prospěšné komunikace propojující Karlín
a Invalidovnu byl navrhovaným řešením respektován. Přemostění budov tak, že mezi niveletou
vozovky a spodní hranou konstrukce bude vzdálenost min. 5,2 m (průjezdná výška min. 4,5 m),
neomezí funkční využití ploch OU. Protože územní rozhodnutí je podle stavebního zákona jedním
z nástrojů územního plánování (spolu s územně plánovacími podklady a územně plánovací
dokumentací), je na správním uvážení stavebního úřadu, jak postupovat v územních řízeních
v případech územním plánem neupravených. Pokud je nad stanoveným funkčním využitím
umístěna stavba, která z hlediska záměrů územního plánování neovlivní a neomezí stanovené
funkční využití (OU), a která byla posouzena jako přípustná všemi dotčenými orgány hájící veřejný
zájem, nelze takovou stavbu hodnotit jako stavbu umístěnou v rozporu s územním plánem.

V námitkách je uvedeno následující:
.Piedevšim je třeba uvést, že nepovaiujeme :a správné, aby lokalita Historického pražského Karlína (byť
se v daném případě jedná o její okraj), která byla od 19. Stol. budována mj. jako "výstavní" čtvrť, byla
zaplňována nevhodnými, neúměrně velkými - masivními skleněno - železobetonovými stavbami bez, resp.
s minimální estetickou úrovní. Požadujeme, aby historické čtvrti nebyly trvale poškozovány necitlivými
zásahy způsobenými mj. nepromyšleným umisťovánim megalomanských staveb, jejichž hlavním smyslem
a vyrazem není citlivé zasazení do okolního prostředí, nýbrž pouhá maximalizace ekonomického efektu.
Predmětná stavba však dle našeho názoru není pouze nevhodná. Dle zveřejněného návrhu se jedná
zároven o stavbu, která nesplňuje některé zásadni zákonné požadavky.
Velké prosklené plochy předmětné stavby, umístěné zejména ve směru k zeleni vrchu Vítkova, stanou se v 
budoucnu smrtelnou pastí především pro volně žijící zpěvné ptactvo, které bude přitahovat nejen lesklá
plocha, ale i odraz zeleně zrcadlici se v této velké prosklené ploše. Zkušenost s obdobnými prosklenými
plochami je často taková, že ptáci domnívajíce se, že přilétají do zeleně, končí svůj život často bolestivou
smrtí - tvrdým nárazem do skleněné plochy, jíž pro výše zminěny odraz zeleně byli považovali
za pokračování této zeleně.
Piedmětná stavbaje umísťována na okraji, přesto v záplavovém území Vltavy v hl. m. Praze.
Predmětná stavba je ve zjevném rozporu s platným územním plánem hl. m. Prahy (ÚPn). Dle ÚPn
zveřejněného na webových stránkách hl. m. Prahy, je předmětná stavba umisťována především do plochy
SV - všeobecně smíšené, !J. území sloužící pro umístění polyfunkčnich staveb nebo kombinaci
monofunkčnich staveb pro bydlení, obchod., administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby
všeho druhu, kde žádná zfunkci nepiesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.
"Funkční využití ploch SV: bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2
prodejní plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací
a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální
péče, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu,
sportovní zařízení, služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb
pro bydlení, drobná nerušící výroba 1 a, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako
nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin,
malé sběrné dvory. Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší
komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV Parkovací a
odstavné plochy, garáže. Výjimečně přípustné funkční využití:Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a
sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, zařízení

Při návrhu proporčních rozměrů obytného souboru a komunikace žadatel vycházel a zohlednil i další
návaznosti územního plánu. Plocha DU nepokračuje do ulice Na Špitálsku a územní plán neuvažuje se
změnami této komunikace. Při zohlednění šířkových a výškových parametrů ulice Na Špitálsku, které by
podle námitek mělo tvořit základ pro návazné pokračování páteřní komunikace VPS, je nutno
konstatovat, že ulice Na Špitálsku má šířkové i výškové parametry výrazně menší než navrhovaná
komunikace. Komunikace Na Špitáslku má průjezdnou šířku cca 5 - 5,8 m a podjezdnou výšku
omezenou přemostěním na výšku cca 3,6 m. Pokud by tedy záměr vycházel z požadavku vznesené
námitky na založení městské ulice, která vytvoří pokračování ulice Pernerova, resp. ulice Na Špitálsku,
ve které územní plán již žádné úpravy této komunikace nepředpokládá, nejeví se navržené parametry
VPS 93/DK/8 v hodnotách šířky 10,0 m a výšky 4,5 m vůči parametrům ulice Na Špitálsku, jejíž šířkové
parametry jsou cca 7,8 m včetně chodníku (v nejužším místě cca 7,0 m) a výškově je omezena stavebním
přemostěním na výšku 3,6 m, jako stísněné a kolizní.
Souvislé stromořadí podél nově umisťované komunikace a požadavek na šířku 3,0 m nevychází
z žádného závazného předpisu. Manuál tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy byl Radou hl.m. Prahy
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záchranného bezpečnostního systému, veterinámí zařízení, parkoviště P+ R, čerpací stanice pohonných
hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby
pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění
některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity
vyšším než 60 %".
Dle našeho názoru piedmětná stavba v dané takto ploše umístěna být nemůže, neboť využívá 100% této
plochy, piiéemž její funkční využiti je navrženo pro plnění funkce bydlení, ačkoliv dle výše citovaného
územniho plánu může tato funkce dosahovat toliko do 60 % celkové kapacity území vymezeného danou
funkcí.
Ještě vyraznéjši je rozpor navržené stavby s ÚPn v části, kde tato stavba zasahuje do plochy DU -
urbanisticky vyznamné plochy a dopravní spojení. Plochy zahrnujici vybraná náměstí, shromaiďovaci
prostory, lávky a vybrané specifické plochy. Funkční využití: Náměstí, shromažďovací a pěší prostory.
Obslužné a nemotoristické komunikace funkční skupiny C5a D5, cyklistické stezky, pěší komunikace a
prostory, lávky. Upravené zpevněné plochy podél vodních ploch, náplavky a tělesa hrází, snížená
nábřeží. Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní
funkce vodních ploch, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV, nezbytná zařízení související s
provozováním vodních ploch, zařízení přístavišť osobní lodní dopravy. Stavby, zařízení a plochy pro
provoz PID. Parkovací a odstavné plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou
funkcí). Zeleň (související s vymezeným funkčním využitím). Výjimečně přípustné funkční využití: Není
stanoveno".
Dle našeho názoru, je v zásadním rozporu s ust. § 90 písm. a) stavebního zákona skutečnost, že v ploše
DU - urbanisticky vyznamné plochy a dopravní spojení, kde dle ÚPn může být umístěna pouze stavba
splňující ryše citovaná kritéria, je navrhována stavba bytového domu, která (ač se uvedený problém
pokouší řešit ,,::astřešenou komunikací" procházející skrz navrženou stavbu), dle ÚPn v dané ploše být
vůbec nemůže, a to ani v navržené " vykonzolované " podobě.
Stavba je navržena v blízkosti nejen zeleně vrchu Vítkova, ale s tím související bezprostřední blízkosti
(v nejužšim místě cca 25 m) železnični trati Česká Třebová - Praha. Pobytové místnosti přiléhající k této
železnični trati, budou zásadním způsobem zasaženy hlukem železnični dopravy, který jak l:e
předpokládat, nebude splňovat hygienické normy, pro tento druh "znečištění" stanovený.
Navržená stavba je patrně dále v rozporu s vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických
požadavcich na výstavbu v hlavním městě Praze (OTPP), ve zněnípozdějšicn předpisů.
Ji: uvedená blízkost vrchu Vítkova, který je v daném místě situován jižně od navrhované stavby (výškový
rozdíl od terénu v okolí stavby cca 185 m. n. m. a 270,5 m. n. m. - vrchol Vítkova), jehož výška tak (aniž
by bylo započítáno zalesněni jeho vrcholu,jež tuto situaci nezlepšuje), oproti terénu u stavby činí 85,5 m,
pak zkomplikuje, resp. patrně úplně znemožní, aby piedmětná stavba splňovala podmínky pro vnitřní
prostředí tzn. především "oslunění" a zachování pohody bydlení.
Stavba sama pak bude zastinovat nejen přilehlé sportoviště, ale částečně patrně i budovy školy,
nacházející se v sousedství, nehledě na skutečnost, že tak navzájem budou činit i jednotlivé "sekce"
navržené stavby.
Stavba je pro danou lokalitu příliš vysoká (7 NP). V dané lokalitě je třeba piedmětnou stavbu vztahovat
především k zástavbě situované západně, kde se nalézá historická zástavba bytovych domů,
především z 19. stol. (mm. 5 NP), v severním směru sportoviště, školní budovy a především historická
dominanta - budova Invalidovny z první poloviny 18 stol. (3 NP), a východním směrem se nacházi areál
převážně přízemních budov A ČR. Dle našeho názoru stavba nerespektuje skutečnost, že je navržena
do územi Městské památkové zony Praha 8 - Karlín. Nevhodnost navrženého umístění pak dle našeho
názoru lze názorně demonstrovat na nedaleké novostavbě .Residence Invalidovna", která svou existencí
již prokazuje, jak může nesprávné stavebně architektonické řešení lokalitu Karlína poškodit.

Navrhujeme proto, aby stavební úřad vyzval stavebníka k zásadnímu přepracování návrhu navrhované
stavby tak, aby byly odstraněny všechny vady, resp. aby predmětnou žádost o vydání územního
rozhodnutí, pro její zásadní vady, podle ust. §92 odst. 2 stavebního zákona, bez dalšího zamítl. "

Námitky byly na ústním jednání Janou Klimkovou doplněny o následující námitku:
"Obyvatelé Karlína prostřednictvím KARLÍNA SOBĚ nesouhlasí zejména s komunikací, která
propojí Invalidovnu s Karlínem a tím zatíží obytnou zónu, ve které se nachází také MŠ Sluncová,
Strozziho, MŠ + ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ Pernerova. Karlín již v současné době využívají řidiči jako
objízdnou trasu Rohanského nábřeží a nová komunikace by situaci velmi zhoršila."

Stavební úřad k podmínkám uvádí následující:
Výška navrženého souboru:
Fonna navrženého objektu odráží poměry a okolnosti místa a reaguje na jeho charakteristické znaky.
Podlažnost 7 NP navrhované stavby je plně v souladu s podmínkami stanovenými směrnými hodnotami
platného územního plánu pro daný pozemek (viz úprava č. U 1027/2012). Pro výškové posouzení
navrhovaného objektu vůči okolní zástavbě nelze vybrat pouze některé referenční objekty v dané lokalitě,
kterým se mají nové stavby výškově přizpůsobovat. Pro návrh nových staveb je potřeba posuzovat
celkový kontext místa včetně všech staveb v dané lokalitě, ať se jedná o stavby historického charakteru,
tak staveb v lokalitě nových.
Část Karlína v okolí Lyčkovo náměstí, která se nachází západně od pozemků výstavby, byla budována
na přelomu 19. a 20. století podle konceptu architektů Bohumila Štěrby a Josefa Sakaře s motivem
diagonálních ulic, v ulici Pernerova se v blízkosti pozemků výstavby nachází historické průmyslové
objekty. Sídliště Invalidovna, které se naopak nachází východně od pozemků výstavby, bylo postaveno
ve dvou etapách v letech 1958 až 1970 podle konceptu architektů Vojtěcha Šaldy, Josefa Poláka a Jiřího
Novotného. Jedná se o experimentální výstavbu, která navazovala na starší klasicistní výstavbu v Karlíně
a byla zcela soběstačná. V blízkosti se také nachází objekt společnosti PALLADIO COSTRUZIONI,
který je devítipodlažní, od čtvrtého patra ze severu a jihu ustupující ke středu. Na severní straně navazuje
na pozemek výstavby areál školy Petra Strozziho. Do jižního prostoru pozemků zasahuje úpatí svahu
žižkovského Vítkova a násyp železniční tratě vedené ve spodní části svahu. Obytný soubor tak vytváří
přechod mezi "starým" Karlínem a sídlištní panelovou výstavbou Invalidovny (až 8 NP). Výška
navrhovaných věží odpovídá hladině nejbližší blokové zástavby v památkové zóně Karlín, kde
se nacházejí převážně secesní a klasicistní domy o čtyřech až pěti nadzemních podlažích a půdě.
Z tohoto důvodu nebyla shledána navržená podlažnost 7 NP obytného souboru jako neadekvátní či vůči
dané lokalitě naddimenzovaná.
Z hlediska památkové ochrany se ke stavbě kladně vyjádřil MHMP odbor památkové péče dne 10.2.2014
pod č.j. S-MHMP 1197744/2013. MHMP odbor památkové péče si vyžádal posouzení návrhu nezávislým
poradním orgánem, a to Sborem expertů pro památkovou péči, který se stavbou souhlasil a ve svém
vyjádření uvedl, že celková úprava stávajícího areálu s novým využitím pro bydlení je žádoucí a výška
navrhovaných tří obytných domů odpovídá hladině nejbližší blokové zástavby v památkové zóně Karlín.
Závěrem tohoto vyjádření je uvedeno: "Předložený záměr neni v rozporu s režimem památkové ochrany
stanoveným pro dané území, neboť realizace piedloženého záměru neohrozi hodnoty památkové
rezervace, tj. její urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu a z hlediska památkové péče je tedy
akceptovatelný." Jediné výhrady měl Národní památkový ústav k použití gabionových stěn. Toto žadatel
následně odůvodnil MHMP OPP s tím, že obytný soubor je navrhován v bezprostřední blízkosti
kolejového koridoru Praha - Česká Třebová, jehož drážní těleso bylo realizováno z kamenných stěn
doplněných akustickými prefabrikovanými železobetonovými stěnami, kombinovanými s akustickými
stěnami ze skleněných rastrů. Tato stavba je v území zásadním prvkem, se kterým se musí novostavby
vokolí vyrovnat. Využití gabionových stěn bylo chápáno jako přechod mezi technicistní stavbou
drážního tělesa a stávající obytnou zástavbou. Následně MHMP OPP souhlasil se stavbou bez
připomínek.
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Při posuzování se stavební úřad přiklonil také ke stanoviskům a vyjádřením dotčených orgánů (zejména
k výše uvedenému závaznému stanovisku MHMP odboru památkové péče a stanovisku MHMP odboru
ochrany prostředí szn. S-MHMP-118420 1120 13/1/0ZPIVI ze dne 2.12.2013 z hlediska krajinného rázu),
která jsou všechna kladná.

Zasažení pobytových místností, přiléhajících k železniční trati, hlukem:
Jako součást dokumentace byly předloženy následující akustické studie:

o Akustické posouzení hluku zdopravy "Obytný soubor CTR Sluncová parc.č. 719/2 až 719/8,
693/123, 6931124, 693/152, 693/244, 708, Praha 8", zpracovala společnost KlimaTeCH Praha
v květnu 2013

o Akustické posouzení hluku z dopravy nové komunikace na objekt "U Sluncové la, Praha 8",
zpracovala společnost KliamTeCH Praha v červnu 2014

o Hluková studie, Posouzení hluku z provozu posuzovaného záměru na okolní hlukově chráněnou
zástavbu, zpracovala Ing. Jana Barillová, ČKAIT 00104440, v lednu 2014

o Akustické posouzení hluku ze stavební činnosti "Obytný soubor CTR Sluncová parc.č. 719/2 až
719/8,693/123,693/124,6931152,693/244,708, Praha 8", zpracovala společnost KlimaTeCH Praha
v srpnu 2013

Tyto studie vyhodnocují stávající a očekávané hlukové poměry v dané lokalitě včetně potřebných
opatření pro zajištění splnění zákonných předpisů a vyhlášek pro pobytové místnosti. Tato opatření byla
zohledněna a zapracována do předložené dokumentace. Z provedených měření a výpočtů vyplývá, že
hygienický limit pro hluk ze železniční dopravy 60/55 dB V LAeq pro denní a noční dobu bude dodržen.
Vzhledem k tomu, že výpočtový program počítá hodnoty včetně odrazů od fasád nových objektů, byla
provedena korekce na odraz u jižních fasád - 3 dB s u bočních fasád - 2 dB. Při pečlivém provedení a
respektování veškerých akustických opatření budou dodrženy hygienické limity ve vnitřních chráněných
prostorech nově navržených obytných místností v denní i noční době. Detailní provedení a složení
konstrukcí bude podrobně rozpracováno v dokumentaci pro stavební povolení (viz podmínka Č. 15
písm. I) tohoto rozhodnutí). Budou dodrženy požadavky na vzduchovou neprůzvučnost částí obvodových
plášťů, oken a střech a dodavatel oken musí následně garantovat pro okna požadované minimální stavební
vzduchové neprůzvučnosti.
Kladně se k dané problematice vyjádřila také Hygienická stanice hl.m. Prahy ve svém závazném
stanovisku hygienika č.j. HSHMP 07036/2014 ze dne 20.2.2014.

Problematika velkých prosklených ploch:

Návrh ani pozdější realizace nepočítá s užitím skleněných výplní se zrcadlovým efektem. Námitka rovněž
kalkuluje s pojmem "velké prosklené plochy". Kvantifikace, kdy je plocha prosklení velká a kdy malá,
není žádným zákonným předpisem limitována, omezována či rozdělena. Velikost prosklení vychází
z technického řešení návrhu stavby, kdy pro zachování osvětlení vnitřních prostor je v návrhu uvažováno
sklo čiré, s maximální propustností světla. Zasklení lodžií je navrženo z důvodu zvýšení komfortu
vnitřního prostředí bytových jednotek proti hlukové zátěži z provozu železnice.

Jako součást dokumentace byla doložena souhlasná vyjádření k umístění stavby, včetně MHMP odbor
životního prostředí (szn. S-MHMP-ll 8420 1/2013/1I0ZPIVI ze dne 2.12.2013), ÚMČ Praha 8
odbor životního prostředí (č.j. MCP8 134735/2013 ze dne 14.10.2013) a MHMP odbor památkové péče
(č.j. S-MHMP ]]97744/2013 ze dne 10.2.2014).

Umístění stavby v záplavovém území Vltavy:

Pozemky určené pro výstavbu obytného souboru se nenachází ve vodoprávním úřadem
stanoveném záplavovém území Vltavy a Berounky pro QIOO (vyhlášeno dne 21.8.2003 pod č.j. MHMP-
11867112003IVYS/Po/Ku). Toto uvedl ve svém závazném stanovisku také dotčený orgán na úseku
vodního hospodářství, tj. ÚMČ Praha 8 odbor výstavby, oddělení vodoprávní (č.j. MCP8 019612/2014
ze dne 10.2.2014). Umisťování staveb na okraji záplavového území Vltavy v hl.m. Praze není zakázáno.

Hranice záplavového území QIOO se podle dostupných podkladů Povodí Vltavy a vodoprávního úřadu
nachází na území sousední MČS a ZŠ P. Strozziho, nicméně nezasahuje do řešeného území dotčeného
výstavbou, jak je patrno výkresové dokumentace, výkres C.IO - situace ochrany území, kde je rovněž
promítnuta hranice záplavového území.

Rozpor s územním plánem - umístění plné funkce bydlení do plochy SV:
Podle platného územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy je obytný soubor umisťován převážně do
plochy s funkčním využitím SV - všeobecně obytné. Ve výčtu staveb, které lze v této funkční ploše
umístit jako výjimečně přípustné, jsou i stavby, kde některá z funkcí přesáhne podíl 60% celkové
kapacity. Podle Části VIII. - Postup při umisťování výjimečně přípustné stavby Metodického pokynu
k Územnímu plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy si stavební úřad, kterému povolení výjimečně přípustné
stavby náleží, vyžádá k umístění výjimečně přípustné stavby vyjádření Útvaru rozvoje hl.m. Prahy,
a příslušné městské části, ne jejímž území má být stavba umístěna. K žádosti o vydání rozhodnutí
o umístění stavby "Obytný soubor Sluncová" bylo doloženo kladné vyjádření Útvaru rozvoje h1.m. Prahy
(nyní Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy) č.j. URM 2006/2012 ze dne 22.3.2012 a Městské části
Praha 8, odbor kanceláře starosty, oddělení městské části - č.j. MCP8 161040/2013 ze nde 29.11.2013.
Od března 2014 je posuzování výjimečně přípustných staveb výlučně v kompetenci stavebních úřadů.
Ke stavbě však byla ještě vydána vyjádření IPR hl.m. Prahy a příslušné městské části, obě tyto instituce
s výjimečným umístěním stavby souhlasí, neboť vzhledem k urbanistické koncepci v území, charakteru
výstavby a navrhovanému provoznímu řešení je umístění mono funkční obytné skupiny ve smíšené ploše
možné.

Nesplnění podmínek pro vnitřní prostředí, především oslunění a zachování pohody bydlení:

Součástí předložené dokumentace je Studie proslunění bytů a denního osvětlení obytných místností,
Posouzení vlivu stavby na denní osvětlení a oslunění okolních objektů, kterou zpracovala Mgr. Dana
Klepalová, IČ 76196046 v srpnu 2013. Tato studie byla také předložena Hygienické stanici hl.m. Prahy,
která dne 20.2.2014 pod č.j. HSHMP 07036/2014 vydala závazné souhlasné stanovisko.

Na základě výpočtů doby oslunění a činitele denní osvětlenosti pobytových místností budou všechny byty
navrhovaných sekcí splňovat požadavky na proslunění podle podmínek 4.3.1 a 4.3.2 ČSN 734301
pro výpočtový den 1. Březen. Zároveň budou mít obytné místnosti bytů v navrhovaných sekcí vyhovující
denní osvětlení podle ČSN 730580-2 Denní osvětlení obytných budov, navrhovaná výstavba nebude mít
negativní vliv na oslunění okolních obytných domů - doba oslunění dotčených fasád vyhovuje požadavku
minimální doby oslunění 90 minut pro den I. Březen, stínění oken pobytových místností s okny
orientovanými k navrhovanému souboru vyjádřené hodnotou činitele denní osvětlenosti Dw (%) roviny
zasklení okna z vnější strany po výstavbě vyhovuje požadavku pro kategorii 2, resp. kategorii I (podle
přílohy B normy ČSN 730580-1). Doložená studie tedy prokázala splnění požadovaných normových
hodnot.
Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou
hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací apod.), čistotou ovzduší, přiměřeným
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod. Vzhledem k tomu, že budou
splněny odstupové vzdálenosti, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů jsou kladná, nemůže záměr
narušit výhled ze stávajících staveb.

Rozpor s územním plánem - umístění stavby pro bydlení do funkční plochy OU:
K této problematice se stavební úřad vyjádřil výše, viz vypořádání s námitkou Institutu plánování a
rozvoje hl.m. Prahy, str. 32 až 34 tohoto rozhodnutí.
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Nevhodnost navrženého umístění do památkové zóny a problematiky výšky souboru:
K této problematice se stavební úřad vyjádřil výše, viz vypořádání s námitkou "Výška navrženého
souboru" na str. 36 a 37 tohoto rozhodnutí.

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

Nesouhlas s navrženou komunikací:

Umístění propojující komunikace je v souladu s požadavkem platného územního plánu. V územním plánu
je vymezena zhruba uprostřed pozemku parc.č. 719/2 v k.ú. Karlín ve směru západ - východ veřejně
prospěšná stavba VPS č. 93/DK/8 - veřejná komunikace, propojení Karlína a Invalidovny, pro kterou
byla rozhodnutím č.j. OV/20051l250/Hrn ze dne 11.4.2006 stanovena stavební uzávěra. Pro umístění
obytného souboru byla z této stavební uzávěry povolena výjimka. K žádosti o vydání výjimky ze stavební
uzávěry se vyjádřil MHMP odbor stavební a územního plánu, MHMP odbor městského investora, oba
dva subjekty s udělením výjimky souhlasily.
Definice veřejně prospěšné stavby je uvedena v § 2 odst. I písm. I) stavebního zákona - veřejně
prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje
nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.
Dopadem na akustiku se zabývá Akustické posouzení hluku z dopravy nové komunikace na objekt
U Sluncové la, Praha 8 od společnosti KlimaTeCH Praja spol. s r.o. z června 2014. Pro dopravní zatížení
bude hygienický limit pro denní a noční dobu 55/45 dB dodržen. Z hlediska dopravy se k záměru kladně
vyjádřil MHMP odbor dopravních agend ve svém stanovisku č.j. MHMP-1207869/2013/0DA-04/Ka
ze dne 11.10.2013, č.j. MHMP-52737/2014/0DA-04/Ka ze dne 13.1.2014 (zatřídění komunikací)
a ÚMČ Praha 8 odbor dopravy dne 10.7.2014 pod č.j. MCP8 095552/2014. Rozhodnutí o připojení
na komunikaci U Sluncové a U Invalidovny bylo vydáno odborem dopravy ÚMČ Praha 8 dne 8.7.2014
pod č.j. MCP8 089192/2014. Zároveň se ke stavbě kladně vyjádřila Policie ČR, Krajské ředitelství policie
hl.m. Prahy dne 4.11.2013 pod č.j. KRPA-382231-lIČJ-2013-0000DŽ, která sice není dotčeným
orgánem, ale její vyjádření slouží jako podklad pro vydání závazného stanoviska příslušného dotčeného
orgánu na úseku dopravy.
Komunikačním propojením ulic U Invalidovny, resp. Na Špitálsku, a U Sluncové vznikne přímé dopravní
propojení řešící dopravní obsluhu části Karlína na úpatí vrchu Vítkov. Tato oblast v současné době
vykazuje znaky sociální vyloučenosti, jejíž příčinou je právě obtížná dopravní vozidlová obsluha pouze
pomocí místní komunikace Šaldova, Nekvasilova a sběrné komunikace Rohanské nábřeží, současně
i špatná pěší prostupnost, která rovněž neumožňuje přímé pěší propojení. Nové propojení oživí lokalitu,
zajistí revitalizaci a urbanizaci území. Zároveň se zlepší bezpečnostní situace v poměrně odlehlém území.
V rámci příprav byla s ÚMČ Praha 8 odbor dopravy a Policií České republiky prověřována možnost
eliminace rizika vzniku možné objízdné trasy Rohanského nábřeží po nově vzniklé komunikaci. Režimem
by mohl být specifický dopravní režim páteřní komunikace s použitím vhodného dopravního značení,
např. vyloučení těžké dopravy nad 3,5 tuny a omezení páteřní komunikace pouze pro rezidenty
umisťovaného obytného souboru. Tato opatření však v současné době není možné aplikovat, neboť
navržená komunikace musí být veřejně přístupná tak, aby byla naplněna funkce veřejně prospěšné stavby.
Dopravní omezení by bylo v rozporu se současně platným územním plánem.

Závěr:
Stavební úřad postupoval v řízení podle základních zásad činnosti správních orgánů podle správního řádu,
zejména zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu § 3, § 50 a § 68 správního řádu,
a to v rozsahu, který je nezbytný pro vydání rozhodnutí, zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí
a umožnil účastníkům územního řízení a veřejnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí a uplatnit
námitky a připomínky k nim v souladu s požadavky správního řádu a stavebního zákona.
V mezích požadavků právních předpisů zajistil podklady pro územní rozhodnutí, aby vydané rozhodnutí
bylo v souladu s veřejným zájmem, tedy veřejnými zájmy vyjadřovanými a garantovanými ve zvláštních
zákonech a též prostřednictvím dotčených orgánů, do jejichž působnosti ochrana veřejných zájmů patří.
K provedení důkazů užil všech důkazních prostředků, které byly vhodné ke zjištění stavu věci, a které
nebyly získány a provedeny v rozporu s právními předpisy. Tato hlediska stavení úřad užil při hodnocení
důkazů. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby
s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Dále
stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak
vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů, a zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby
s ostatními stavbami v území. Stavební úřad se tedy, v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zabýval
i vlivem stavby na zátěž území. Konstatoval, že funkční využití území i prostorová regulace byly
stanoveny (navrženy, projednány, schváleny) v rámci pořizování územního plánu a tato projednaná
a předpokládaná zátěž - únosné zatížení území - nebyla překročena. Na základě zjištění, že záměr je
v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

o K námitkám spolku KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně
se na ústním jednání dne 2.9.2014 připojilo Servisní středisko pro správu svěřeného majetku
MČ Praha 8, příspěvková organizace, které na ústním jednání zastupovala paní Jana Prouzová
(na základě plné moci). Dne 8.9.2014 Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
podané námitky vzalo zpět.

Upozomění:
Ověřenou grafickou přílohu (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku I: I 000
a koordinační situace v měřítku I :400, celkový situační výkres v měřítku I :400, výkresy pohledů) obdrží
v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona žadatel po nabytí právní moci územního
rozhodnutí.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-Ii z povahy věci kjejich konzumaci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, pokud bylo v době platnosti požádáno o stavební povolení.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo
jeho zákonného zástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
Investor je povinen plnit ustanovení zák. č. 185/200I Sb., o odpadech, v době výstavby a provozu.
Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Umisťovaná stavba obsahuje části, které podléhají samostatnému projednání ve stavebním řízení
se speciálním stavebním úřadem.

Stavební povolení speciálního stavebního úřaduje možno vydat až po vydání předchozího souhlasu podle
§ 15 stavebního zákona. O tento souhlas stavebník požádá u stavebního úřadu, který vydal rozhodnutí
o umístění stavby.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila připomínky.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu a
územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu.

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

9. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
10. Pražská teplárenská a.s., lDDS: jngcgsq
ll. PREdistribuce, a.s., mDS: vgsfsr3
12. T-Mobile Czech Republic a.s., mDS: ygwch5i
13.02 Czech Republic a.s., lDDS: d79ch2h
14. Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/S, 11000 Praha I-Staré Město
15. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, mDS: rkiai5y
16. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Svodná komise, lDDS: fhidrk6
17. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha S, mDS: ghj9qbw
IS. Pražská vodohospodářská společnost a.s., mDS: a75fsn2
19. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., mDS: ec9fspf
20. Povodí Vltavy, státní podnik, mDS: gg4tShf
21. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., mDS: w9qfskt
22. ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2
23. Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, mDS: 5mjaatd
24. Dial Telecom, a.s., mDS: p4vdqdt
25. SITEL, spol. s LO., mDS: 69779z9
26. UPC Česká republika, S.LO., mDS: 4hds44f
27. Karlín sobě, obč. sdružení za lepší život v pražském Karlíně, Sokolovská 42S/130, IS6 00 Praha S

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 17 písm. f) ve výši
20000 Kč byl zaplacen dne 21.11.2014.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno pro veřejnost po dobu 30 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 8.

Doporučeně:
2S. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, mDS: jm9aa6j
29. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i
30. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolni Vltava, mDS: gg4tShf
31. ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát Praha, mDS: hq2aev4
32. MHMP, odbor bezpečnosti a krizového řízení, mDS: 4Sia97h
33. MHMP, odbor dopravních agend, mDS: 4Sia97h
34. MHMP, odbor stavební a územního plánu, oddělení územního plánu, mDS: 4Sia97h
35. MHMP, odbor životniho prostředí, mDS: 4Sia97h
36. MHMP, odbor památkové péče, mDS: 4Sia97h
37. ÚMČ Praha S, odbor výstavby, vodoprávní úřad, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, ISO 00 Praha S
3S. ÚMČ Praha S, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, ISO 00 Praha S
39. ÚMČ Praha S, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, ISO 00 Praha S

Vyvěšeno dne: .... .1.9. ,Jl:. h..t.ý.. .. Sejmuto dne: .
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se:
o veřejnosti
veřejnou vyhláškou na:

a) úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8

Doporučeně do vlastních rukou (zástupce žadatele, tj. účastníka územního řízení podle § S5 odst. I
písm. a) stavebního zákona):
I. ORTOGONAL s.r.o., mDS: bmfrsnS

Obyčejně:
40. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, mDS: c2zmahu

Co: spis, referent, evidence, OKS zde
Za správnost vyhotovení odpovídá Ing. Vendula Peterková.

Doporučeně do vlastních rukou (účastník územního řízení podle § S5 odst. I písm. b) stavebního zákona):
2. Obec hl.m. Praha, zastoupena ÚRM, mDS: c2zmahu
3. Městská část Praha S, zastoupená OKS OA, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, ISO 00 Praha S

Doporučeně do vlastních rukou (účastník územního řízení podle § S5 odst. 2 stavebního zákona):
4. Hlavní město Praha, zastoupené MHMP odborem evidence, správy a využití majetku, IDDS: 4Sia97h
5. ÚMČ Praha S, odbor majetkový, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, ISO 00 Praha S
6. PALLADIO COSTRUZIONI, spol. s LO., mDS: 4j5r7kk
7. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Praha, mDS:
hjyaavk
S. České dráhy, a.s., mDS: e52cdsf
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