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ROZHODNUTÍ 
ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního 
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 29.08.2014 podala společnost 

Zbraslavská vyhlídka, s.r.o., IČO 2732033, Michelská 18/12a, 140 00  Praha-Michle, 
kterou zastupuje Ladislava Ťupová, IČO 69807256, Stříbrského 685/10, 149 00  Praha-Háje 

(dále jen ”žadatel”), a na základě tohoto posouzení podle § 92 odst. 2 stavebního zákona 

z a m í t á 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané: 

„Polyfunk ční dům Zbraslav“ 
Praha-Zbraslav, Kaškova č.p. 615, na křižovatce ulic K Přístavišti a Kaškova 

 

(dále jen ”stavba”) na pozemcích parc. č. 1685 (zastavěná plocha a nádvoří), 1686 (zahrada) v 
katastrálním území Zbraslav. 

Stavba obsahuje: 

- Návrh polyfunkčního objektu umístěného do proluky na nároží ulic o dvou sekcích na společné 
podnoži s nebytovými prostory a garážemi, v horních podlažích s jednotlivými byty, včetně napojení 
na inženýrské sítě a dopravní systém. 

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

Zbraslavská vyhlídka, s.r.o., IČO 2732033, Michelská 18/12a, 140 00  Praha-Michle 
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Odůvodnění: 
Dne 29.08.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno územní řízení. 

Stavba obsahuje: polyfunkční objekt s byty, s nebytovými prostory a garážemi. Bytový dům obsahuje 13 
bytů ve dvou sekcích. Sekce A má pět nadzemních podlaží (poslední podlaží je ustupující) a jedno 
podzemní podlaží. Sekce B má tři nadzemní podlaží (řešená jako ustupující) a jedno podzemní podlaží. 
Mezi sekcemi se nacházejí plochy teras a balkonů. Vjezdy do podzemních garáží jsou navrženy z ulice 
Kaškova. Napojení na inženýrské sítě je řešeno z ulic K Přístavišti a Kaškova. 

Projektant: dokumentace stavby byla vypracována oprávněnou osobou – Ing. Petr Dvořák (ČKAIT 
0009453 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby) 

Dne 15. 7. 2014 Rada hlavního města Prahy schválila nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se 
stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze 
(pražské stavební předpisy). Toto nařízení nabylo účinnosti dne 1. 10. 2014 a nahradilo dosavadní 
vyhlášku č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě 
Praze (vyhláška OTPP). Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím ze dne 16.1.2015 č.j. 830/2015 
pozastavilo účinnost výše uvedeného nařízení č. 11/2014 s výjimkou § 85. 
Podle § 85 odst. 1 Pražských stavebních předpisů: 
Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do dvou let od nabytí účinnosti tohoto nařízení, se 
posuzuje podle dosavadní právní úpravy. 

Jelikož dokumentace byla zpracována přede dnem účinnosti Pražských stavebních předpisů, posuzuje se 
podle vyhlášky OTPP.  

K návrhu byly doloženy následující doklady :  

- vlastnické právo ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí pro hl. m. Prahu:  
o list vlastnictví č. 1685 v k.ú. Zbraslav: pozemky parc. č. 1685, 1686 a objekt č.p. 615 v 

katastrálním území Zbraslav – vlastníkem je společnost Zbraslavská vyhlídka, s.r.o., IČO 
2732033 

o list vlastnictví č. 1707 v k.ú. Zbraslav: pozemky parc. č. 189, 1690 v katastrálním území 
Zbraslav – svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Praha - Zbraslav 

- snímek katastrální mapy  
- seznam dotčených pozemků 
- plná moc udělená společností Zbraslavská vyhlídka, s.r.o., IČO 2732033 pro Ladislavu 

Ťupovou, Praha 4, Stříbrského 685/10, 14900, ze dne 3.7.2014 
- Inženýrskogeologická rešerše z června 2014 (zpracovatel K + K průzkum, s.r.o., Mgr. Martin 

Schreiber)  
- Studie proslunění a denního osvětlení z června 2013 (zpracovala Ing. Jitka Ondráčková) 
- zápis z jednání stavební komise Praha – Zbraslav, č. 15 ze dne 15.7.2013 – stavební komise 

nemá námitek k předložené studii výstavby polyfunkčního domu 
- Městská část Praha – Zbraslav vydala vyjádření dne 4.9.2013 

Žadatel nedoložil souhlas Městské části Praha – Zbraslav s umístěním přípojek technické infrastruktury 
do pozemků parc.č. 189, 1690 katastrální území Zbraslav. 

Stanoviska dotčených orgánů: 

• MHMP – OOP, ze dne 25.7.2014, č.j.S-MHMP-0955577/2014/1/OOP/VI 
• MHMP – OOP, ze dne 8.12.2014, č.j.S-MHMP-1168828/2014/OZP/VI/EIA/2655P-1/Pos 
• MHMP – SUP, ze dne 15.7.2014, č.j. S-MHMP 963142/2014/SUP 
• MHMP – OPP, ze dne 31.7.2014, č.j.S - MHMP 958453/2014/Rad 
• MHMP – OKŘ, ze dne 28.7.2014, č.j.S-MHMP 958226/2014/BKR 
• MHMP – DOP, ze dne 3.7.2014, č.j. MHMP-975761/2014/DOP-04/Jv 
• MHMP SVM, ze dne 11.9.2014, č.j. SVM/VP/1221411/14/sva 
• ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, úsek výstavby, č.j. 011211/14/OVDŽP/Kv 
• ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, odd. ŽP, ze dne 17.7.2014, č.j. 010728/14/OVDŽP/Sj 
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• ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, odd. dopravy, ze dne 28.8.2014, č.j. 011124/14/OVDŽP/Mj, ze dne 

10.9.2014, č.j. 011210a/14/OVDŽP/Ml, ze dne 10.9.2014, č.j. 011210/14/OVDŽP/Ml (rozhodnutí o 
připojení stavby) 

• HS hl.m.Prahy, ze dne 28.11.2014, č.j. HSHMP 543441/2014 
• HZS hl.m.Prahy, ze dne 22.9.2014, č.j.HSAA-10752-3/2014 
• ČR – SEI, ze dne 28.7.2014, č.j. 405-10.103Ju/2014 
• TSK hl.m.Prahy, ze dne 25.8.2014, č.j. TSK/21771/14/2200/Ve; ze dne 24.7.2014, č.j. 

1336/14/2600/Ko 

Vyjádření subjektů dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury a další: 

- PRE Pražská energetika, a.s., ze dne 26.9.2014, č.j. 25064427 
- PVK a.s., ze dne 16.7.2014, č.j.PVK 31814//OTPČ/14 
- PVS a.s., ze dne 31.7.2014, zn. 2565/14/2/02 
- Povodí Vltavy státní podnik, ze dne 21.7.2014, zn. 48841/2014-263 
- Pražská plynárenská a.s., ze dne 2.7.2014 č.0005873106, ze dne 14.7.2014 zn. 2436/Br/OSDS/2014 
- Telefónica O2 CR,a.s., ze dne 30.6.2014, č.j. 628669/14 
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, ze dne 1.7.2014, č.j.ÚPM25-7-2014 
- ELTODO-CITELUM,s.r.o., ze dne 7.7.2014 
- ostatní správci a vlastníci inž. sítí – razítka na situaci 

Účastníci řízení: 

Stavební úřad vymezil účastníky územního řízení podle § 85 stavebního zákona. Podle § 85 odst. 1 
stavebního zákona je účastníkem územního řízení: 

• Žadatel: Zbraslavská vyhlídka, s.r.o., IČO 2732033 
• Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Hlavní město Praha, 

zastoupené Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení: 

• Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: 

- vlastník pozemků parc. č. 1685, 1686 a objektu č.p. 615 je žadatelem 
- vlastník pozemků parc. č. 189, 1690 je  Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve 

vlastnictví obce Praha - Zbraslav 
- subjekty dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury na pozemcích parc. č. 189, 1690: 

Technická správa komunikací hl.m. Prahy; PREdistribuce, a. s.; Pražská plynárenská Distribuce, 
a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.; Pražská vodohospodářská společnost a.s.; Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s.; Telefónica Czech Republic, a.s., ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

• Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno: Podle ustanovení § 87 odst 3 a § 92 
odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení (podle § 85 odst. 2 písm. b)) stavebního zákona 
v oznámení a rozhodnutí identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí dotčených vlivem záměru. 

- vlastník pozemků parc. č. 189, 1690 je Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitostí ve 
vlastnictví obce Praha – Zbraslav 

- vlastníci pozemků: parc.č. 1683, 1684, 1687, 1682, 1681, 1678, 1677/1, 1677/2, 1679, 1680, 1688, 
1693, 1694, 203, 202, 200 v k.ú. Zbraslav. Dotčeni stavbou jsou současní vlastníci těchto pozemků a 
staveb na nich v případě pozemků parc.č. 1694 a parc.č. 203 i jejich právní nástupci. 

• Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: 

- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů: Městská část Praha - 
Zbraslav 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: stavebnímu úřadu 
nebyla oznámena účast podle tohoto zákona. 
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Oznámení o zahájení řízení : 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a 
ostatním opatřením č.j. 018217/14/OVDŽP/Mh ze dne 19.12.2014. K projednání žádosti současně nařídil 
ústní jednání na den 3. února 2015. Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že své námitky a 
stanoviska mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, k později podaným námitkám a stanoviskům 
nebude přihlédnuto. 

Okruh účastníků řízení byl určen dle § 85 odst. 1,2 stavebního zákona. 

Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 stavebního zákona 
a dotčeným orgánům  jednotlivě, ostatním účastníkům řízení (jedná se o řízení s velkým počtem 
účastníků) veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce: 

- Úřadu MČ Praha 16 v době od  29.12.2014 do 18.2.2015. 
- Úřadu MČ Praha-Zbraslav v době od 30.12.2014 do 19.1.2015. 

Oznámení o zahájení řízení bylo rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Průběh řízení: 

O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu. 

Při ústním jednání dne 3.2.2015 byly vzneseny námitky účastníků řízení : 

- Ing. Vlasta Trnková, nar. 19.11.1946, bytem Kaškova 49, Praha – Zbraslav, zastoupená na základě 
plné moci JUDr. Borisem Vácou, advokátem, se sídlem Dlouhá 16, Praha 1. Námitky byly písemně 
podány též do podatelny úřadu. Námitky se týkají narušení urbanistického a architektonického rázu 
stávající zástavby, zhoršení úrovně denního osvětlení, narušení statiky stávající zástavby, nadměrným 
obtěžováním hlukem ze stavebních prací a z dopravy a znemožnění pořízení kopie projektové 
dokumentace. Podle názoru účastníka řízení je stavba polyfunkčního domu navržena v rozporu 
s regulativy územního plánu a v rozporu s ustanoveními vyhlášky č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných 
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTPP“), 
a to zejména s čl. 4 odst. 1) a čl. 8. Stavbu „Polyfunkční dům Zbraslav“ považuje ve srovnání se 
stávající souvislou zástavbou za zbytečně přemrštěnou a předimenzovanou na úkor zhoršených 
hygienických podmínek bytu v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 49 v ulici Kaškova, kde bydlí. Uvádí 
„Při srovnání se stávající okolní zástavbou, a to konkrétně domem č.p. 431 v ulici Elišky 
Přemyslovny dosahujícím výšky tří nadzemních podlaží a domy č.p. 659 a č.p. 49 v ulici Kaškova a 
č.p. 434 v ulici Elišky Přemyslovny dosahujícími shodně výšky dvou nadzemních podlaží, je zřejmé, 
že stavba „Polyfunkční dům Zbraslav“ by v případě své realizace značně přesahovala svým objemem 
a výškou stavby okolí.“ Další námitka se týká doložené studie proslunění a denního osvětlení z dubna 
roku 2014 zpracované Ing. Jitkou Ondráčkovou, ve které by hodnoty činitele denní osvětlenosti ve 
výpočtových bodech 4, 5 a 6 vytyčených zpracovatelkou studie pro okna bytu v 1.NP domu č.p. 49 
v Kaškově ulici odpovídaly kategorii 4, jež je charakterizována jako prostory s trvalým pobytem lidí 
v mimořádně stísněných podmínkách historických center měst. Účastník řízení je přesvědčen, že 
umísťovaná stavba ani dům č.p. 49 v ulici Kaškova rozhodně nejsou situovány v mimořádně 
stísněných podmínkách historických center měst odpovídající kategorii č. 4 podle normy. Dům č.p. 
49 by podle názoru účastníka řízení měl být zařazen do kategorie č. 2 charakterizované normou ČSN 
jako běžné prostory s trvalým pobytem lidí a této kategorii by umístěním, hmotou a tvarem měla 
odpovídat rovněž stínící překážka – stavba „Polyfunkční dům Zbraslav“. „Umísťovaná stavba tak, jak 
je vyprojektována, by však v případě své realizace vzhledem ke své výšce a objemu a sklonu terénu 
na křižovatce ulic K Přístavišti a Kaškova bezpochyby způsobila významné zhoršení denního 
osvětlení v bytě v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 49 v ulici Kaškova oproti současnému stavu.“ 
Stavba tak nesplňuje ustanovení čl. 23 odst. 4) OTPP. Další námitkou je neprovedení podrobného 
geologického a hydrogeologického průzkumu, kdy jediným zdrojem informací o stávajícím podloží je 
inženýrsko-geologická rešerše a hydrogeologická rešerše, která konstatuje, že vychází pouze 
z archivních podkladů a tedy nenahrazuje podrobný geologický průzkum. Podle názoru účastníka 
řízení není návrh stavby v souladu s ustanovením čl. 30 odst 1) vyhlášky o OTPP, protože umístění a 
následná realizace stavby by mohla nenávratně narušit stabilitu domu č.p. 49 vlivem činností těžké 
stavební techniky, a v důsledku absence podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu 
není zřejmé, co tato činnost způsobí ve vztahu k stávajícímu podloží a k okolní zástavbě. Další 
námitkou ke stavbě je možné překročení hlukových limitů, které by způsobilo nadměrné obtěžování 
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obyvatel domu č.p. 49 v ulici Kaškova hlukem a vibracemi v důsledku provádění stavebních prací a 
zvýšení provozu v ulicích Kaškova a K Přístavišti. V projektu je navržen výjezd z 18ti garážových 
stání z podzemního podlaží do ulice Kaškova téměř v úrovni domu č.p. 49. 

Paní Ing. Trnková předala na jednání stavebnímu úřadu  technický posudek bytového domu č.p. 49, 
ul. Kaškova, Zbraslav, který v lednu 2015 vypracoval Ing. Vladimír Novotný a autorizoval Ing. Jiří 
Červenka (ČKAIT 0002050). 

- Městská část Praha – Zbraslav : Vyjádření MČ Praha – Zbraslav obsahuje doporučení k návrhu 
stavby. Požaduje snížení objektu na max. 4 nadzemní podlaží včetně ustupujícího, zachování 
stávajícího dopravního značení v Kaškově ulici, prokázání dostatečného oslunění a osvětlení objektů 
a řešení dopravy v klidu, které bude respektovat ztížené dopravní podmínky lokality. 

- Jan Holub, nar. 5.2.1980, bytem Kaškova 660, Praha – Zbraslav, zastoupený Pavlou Binarovou , nar. 
6.12.1979. Námitky se týkají hluku při stavbě, navýšení automobilového provozu v přilehlých 
ulicích, nedostatečnou vzdáleností obytných prostor (mezi objekty), nedostatkem parkovacích míst 
mimo budovu. Současně se plně ztotožňuje s námitkami vznesenými Ing. Trnkovou. 

- Vladimír Vondruška, nar. 21.1.1941, bytem Elišky Přemyslovny 431, Praha – Zbraslav a Milan 
Vondruška, nar. 9.4.1960, bytem V Platýzu 1216, Praha – Zbraslav. Účastníci namítají hloubku 
založení stavby polyfunkčního domu cca 4 – 6 m pod základovou spárou jejich domu č.p. 431. 
Zároveň se připojují k námitkám vzneseným Ing. Trnkovou. 

- Eva Lindnerová, nar. 8.7.1976, bytem Kaškova 659, Praha – Zbraslav, zastoupená na základě plné 
moci Hanou Lindnerovou, nar. 10.7.1945, bytem Kaškova 659, Praha – Zbraslav. Námitky se týkají 
narušení statiky domu č.p. 659 vlivem stavby a prováděním stavby, zesílení dopravního provozu a 
tím i hluku, narušení soukromí na pozemku domu č.p. 659 (zahrady), výšky stavby, charakteru 
stavby. Namítající se plně ztotožňuje s námitkami vznesenými Ing. Trnkovou. 

 

Stavební úřad nerozhodoval o jednotlivých námitkách, protože návrh zamítl jako celek. Stavební úřad se 
s námitkami týkajícími se urbanistického a architektonického návrhu stavby ve stabilizované zástavbě 
lokality a s námitkami týkajícími se objemu a hmotového řešení stavby ztotožňuje s namítajícími. 

Do podatelny úřadu před konáním ústního jednání dne 3.2.2015 byla podána petice občanů Zbraslavi. 
Petici proti záměru výstavby polyfunkčního objektu podepsali obyvatelé domů, kteří bydlí v blízkém 
okolí objektu v Kaškově ulici č.p. 615 (obyvatelé objektů v ulicích Elišky Přemyslovny, Kaškova, 
Košíkářská, K Přístavišti, Na Závisti, Žabovřeská, B. Stárkové ...). Obyvatelé Zbraslavi v petici vyjádřili 
svůj nesouhlas s výstavbou bytového a obchodního komplexu, kancelářské budovy a podzemních garáží. 
Nesouhlas odůvodňují nevhodným urbanistickým návrhem v dané lokalitě, který by zásadním způsobem 
narušil kvalitu života obyvatel, a to zejména z hlediska hlukové zátěže z dopravy a zvýšení míry 
škodlivých exhalací z provozu automobilů, zastínění sousedních budov, možnému statickému porušení 
sousedních budov v průběhu provádění zemních prací. Projekt považují za megalomanský, nerespektující 
potřeby obyvatel v okolí. 

Posouzení záměru: 

Soulad se schválenou územně plánovací dokumentací a obecnými požadavky na výstavbu: 

• Podmínky využití území jsou dány platným Územním plánem sídelního útvaru hlavního města 
Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 09.09.1999, ve znění 
pozdějších změn, jehož závazná část byla vyhlášena vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, 
o závazné části územního plánu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”ÚPn”). 

- Dle ÚPn se záměr nachází v současně zastavěném území, v zastavitelném polyfunkčním území OV 
– všeobecně obytné, ve stabilizovaném území bez podrobnější regulace míry využití, mimo 
památkově chráněnou zónu. 

- Dle ÚPn slouží území OV pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel. 
V souladu s funkčním využitím území jsou mimo jiné stavby pro bydlení a obchodní zařízení 
s celkovou plochou nepřevyšující 1500 m2 prodejní plochy. V území je výjimečně přípustné 
umístění některé z obecně přípustných funkcí, navrhované v převažujícím podílu celkové kapacity. 

- Dle ÚPn je stabilizované území zastavitelné území, které je tvořeno stávající souvislou zástavbou 
a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán nepředpokládá významný rozvoj. 
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Z hlediska limitů rozvoje je v tomto území možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace 
stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. 

- Záměrem je v bytovém domě využít část plochy 1. nadzemního podlaží pro obchod, ostatní 
nadzemní podlaží jsou využity pro bydlení, podzemní podlaží je určeno pro garážová stání řešená 
parklifty. Záměr z hlediska umístění bytů a obchodního zařízení v bytovém domě je v souladu 
s funkčním využitím území. 

- Podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. 
Praze, podle které byla předložená dokumentace zpracována, čl. 4. odst. 1) platí:  „Při umísťování 
staveb a jejich začleňování do území musí být respektována omezení vyplývající z právních předpisů 
chránících veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v územně plánovací 
dokumentaci, popřípadě v územně plánovacích podkladech. Umístění staveb a míra zastavění 
pozemku musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům 
na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Umístěním stavby a jejím následným 
provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a 
ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých komunikacích a drahách.“ Pohoda 
bydlení je souhrn činitelů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny 
kategorie uživatelů, aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení. Pohoda bydlení je dána 
kvalitou jednotlivých složek životního prostředí.  

- Záměrem výstavby je bytový dům s pěti nadzemními podlažími v sekci A a se třemi nadzemními 
podlažími v sekci B, mezi nimiž jsou navrženy terasy a balkony. Záměr představuje významný zásah 
do stávající urbanistické struktury řadové zástavby bytových domů, které mají v nejbližším okolí 
podlažnost maximálně o dvou nadzemních podlažích s podkrovím a část pozemků bytových domů 
slouží jako zahrady. Zastřešení okolních objektů je šikmými střechami (sedlové, valbové, 
polovalbové). Dům v návrhu s pěti nadzemními podlažími v sekci A zastřešenými plochou střechou 
sice nepřevyšuje hřeben sousedního objektu č.p. 431, avšak svým tvarem a objemem, působícím 
především při posouzení z ulice K Přístavišti a ulice Kaškova, vybočuje z okolních jasně čitelných 
hmot rodinných a bytových domů a objemově tyto převyšuje. Skutečnost, že jde o neúměrné 
hmotové zatížení, potvrzuje i zastavěnost pozemku stavbou. Půdorysná plocha navržené stavby 
zabírá celou výměru pozemků stavby parc.č. 1685 a 1686 v k.ú. Zbraslav, zastavěnost pozemku činí 
100%, chybí zeleň na rostlém terénu. 

- Návrh bytového domu překračuje svým objemem a hmotovým řešením stávající strukturu zástavby, 
je umisťován bez ohledu na okolní zástavbu s důrazem na maximální využitelnost pozemku. 

- Na základě porovnání parametrů navrhované stavby s okolím, posouzením míry a zastavění 
pozemku a srovnáním navrhované stavby s charakterem okolní zástavby, zcela zřejmě vyplývá její 
neúměrnost vůči danému prostředí. 

- Návrh stavby není v souladu s článkem 4 odst. 1) vyhlášky o OTPP. 

 

Návrh stavby bytového domu není v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, neboť 
se nachází ve stabilizovaném území, kde je možné pouze zachování stávající urbanistické a hmotové 
struktury a nesplňuje ustanovení vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.  

Stavební úřad při posouzení žádosti dospěl k závěru, že záměr žadatele není v souladu s požadavky 
uvedenými v § 90 stavebního zákona a že by umístěním a realizací záměru mohly být ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy a s ochranou práv účastníků řízení. 
Stavební úřad proto žádost zamítl. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města 
Prahy  podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
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správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 
 
Obdrží: 
Územní řízení: 
a) Účastníci řízení (podle § 85 odst. 1, 2a) stavebního zákona) – doručení do vlastních rukou : 

Ladislava Ťupová, Stříbrského č.p. 685/10, 149 00 Praha 4-Háje 

Hl.m.Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl.m.Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 
Praha 2 – Nové Město 

b) Účastníci řízení (podle § 85 odst. 2 b,c) stavebního zákona)  – doručení veřejnou vyhláškou : 

Vyvěšením písemnosti po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 
Praha 5-Radotín, na úřední desce Městské části Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, 156 00 
Praha 5-Zbraslav a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Do grafických příloh dokumentace pro 
územní řízení lze nahlédnout na Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Prahy 16, 
Václava Balého 23, 153 00 Praha 5-Radotín. 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
dotčené orgány : 
HS hl. m. Prahy - pob. Západ, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Štefánikova č.p. 247/17, 150 00  Praha 5-Smíchov 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město 
Magistrát HMP - SUP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - OZP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - OPP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - ODA, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - BKR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám. č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostředí, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní úřad, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín 
SEI, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 
 sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00  Praha 2-Nové Město 
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ostatní : 
Zbraslavská vyhlídka, s.r.o., IDDS: b6kefdj 
 sídlo: Michelská č.p. 18/12a, 140 00  Praha 4-Michle  
RAINSTAV s.r.o., IDDS: imcv8uy 
 sídlo: K přístavišti č.p. 615, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
NIPI ČR o.s., Náměstí Republiky č.p. 3, 110 01  Praha 1 
Hlavní město Praha, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám. č.p. 2/2, Staré Město, 110 01  Praha 1 
Městská část Praha-Zbraslav, IDDS: zcmap6w 
 sídlo: Zbraslavské náměstí č.p. 464, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Ing. Vlasta Trnková, Kaškova č.p. 49, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
JUDr. Věra Sedloňová, IDDS: 2urijpb 
 místo podnikání: Letní č.p. 69/3, Praha 10-Nedvězí, 103 00  Praha 113 


