MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavební úřad

Č.j.:UMCP1 339751/2021

Spis. Zn.
S UMCP1/197755/2021/VÝS-Su-2/1166

Za správnost vyhotovení: / tel:
Ing. Eva Soukupová / 221 097 321

Datum
10.6.2021

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Residence FENIX s.r.o., IČO 07126131, Petrská 1166/33, 110 00 Praha 1-Nové Město
(dále jen "žadatel") dne 29. 3. 2021 podal žádost o dodatečné povolení stavby:
Petrská-Stárkova-Půtova -"Rekonstrukce bytového domu"
Praha 1, Nové Město č.p. 1166, Petrská 33
na pozemku parc. č. 264 v katastrálním území Nové Město. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení
o dodatečném povolení stavby.
Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, jako správní orgán příslušný dle ust. § 4 vyhl. č. 55/2000 Sb.,
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 129
odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a současně
stanovuje lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníkům řízení podle § 94k písm. e) stavebního
zákona. Z důvodu administrativního pochybení tito účastníci dosud nebyly informováni.
Výše uvedení účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději
do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,
jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona mohou nahlížet
do podkladů rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1, stavební úřad, úřední dny: Po a St 8 -18 ve 2. patře;
mimo úřední dny po předchozí domluvě na tel. čísle uvedeném v záhlaví.
Stavba obsahuje:
Objekt se navrhuje převážně pro funkci bydlení. Skládá se ze dvou sekcí A a B. V současné době je
relativní výška sekce A je 13,970 m (4 NP) a výška sekce B je 10,490 m (3 NP).
V 1. podzemní podlaží se navrhuje využití prostorů pro gastroprovoz rychlého občerstvení s kapacitou
100 jídel/den.
V 1. nadzemním podlaží se navrhují v obou sekcích prostory pro komerční využití a malomentrážní byty,
které podle projektové dokumentace budou celkem v šesti nadzemních podlažích a podkroví.
Stavba bude dle návrhu dispozičně upravena k užívání k bydlení jako malometrážní byty s jednou
místností užívanou jako obytná kuchyně. Sekce A obsahuje 63 bytů v sekci B se navrhuje 37 bytů.
Celkem se uvažuje kapacita bydlení pro 186 osob.
Řešený objekt v současnosti je na celé ploše výše uvedeného pozemku o výměře 761 m2 mezi
komunikacemi ulic Petrská, Půtova a Stárkova v Praze 1, dům havarijně zajištěn a střešní část na obou
sekcích je provizorně zakryta proti působení srážkových vod.
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Sekce A bytového domu
• Přístavba nového výtahu ve vnitřním dvorku
• Uzavření původních pavlačí ve vnitřním dvorku a připojení k prostorám původního domu
• Nástavba kompletního 5. nadzemního patra nad korunní římsou podlaha na úrovni +14,600 m a
dvou vestavěných pater se střešními okny do konstrukce krovu s úrovní podlah
+17,570 m (6. NP) a + 20,200 m (7. NP).
• Otevření původních zazděných okenních otvorů
• Vybourání parapetů, osazení francouzských balkonů do ulice Půtova
• Umístění nových střešních oken a světlíků
• Relativní výška hřebene střechy sekce A směrem do ul. Petrská + 23, 130 m
úroveň nové korunní římsy + 18, 910 m.
Nově bude proveden krov sedlové střechy s vestavbou dvou podlaží se sklonem 41 %.
Sekce B bytového domu
• Vestavby nového výtahu
• Nástavba podlaží 4. a 5. nadzemního podlaží na úrovni 11,050 m a 14,600 m
a dvou vestavěných pater se střešními okny do konstrukce krovu s úrovní podlah +17,570 m (6.
NP) a + 20,200 m (7. NP).
• Scelení fasád na ulici Půtova v místě stávajícího zpevněného dvorku ohraničeného zdí směrem do
ulice Půtova
• Umístění nových střešních oken a světlíků
• Umístění retenční nádrže v 1. podzemním podlaží
• Úroveň nové korunní římsy + 18,980 m Relativní výška hřebene střechy směrem sekce B do ul.
Klimentská bude + 22, 930 m
vztaženo úrovni +- 0,000 m = 187,150 m n. m.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
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patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk úředního razítka
Ing. Václav Vaněk
zastupující vedoucí stavebního úřadu ÚMČ P1

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:

MČ Praha 1 - ÚMČ, úřední deska, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město
pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů
vlastník objekt č. p. 1167 na pozemku parc. č. 265 v k.ú. Nové Město
vlastník objektu č.p. 1219 na pozemku parc. č. 270 v k.ú. Nové Město
vlastník objektu č.p. 1743 na pozemku parc. č. 259 v k.ú. Nové Město
vlastník objektu č. p. 1161 na pozemku parc. č. 255 v k.ú. Nové Město
vlastník objektu č.p. 1745 na pozemku parc. č. 260 v k.ú. Nové Město
vlastníku pozemků parc. č. 2343, 2345, 2347/1 v k.ú. Nové Město
MČ Praha 1 - Mgr. Jan Brabec, zástupce MČ Praha 1 v územních řízeních, Vodičkova č.p. 681/18,
110 00 Praha 1-Nové Město
Na vědomí:
Residence FENIX s.r.o., IDDS: b8a9bac
sídlo: Petrská č.p. 1166/33, 110 00 Praha 1-Nové Město
spisy
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