MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavební úřad

Č.j.:UMCP1 300870/2021

Spis. Zn.
S UMCP1/420921/2020/VÝS-Po/Vr-2/955

Za správnost vyhotovení: / tel:
Helena Volrábová / 221097517

Datum
9.6.2021

Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne …………………….

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 4 vyhlášky
č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako
stavební úřad příslušný podle ustanovení § 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"),
ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle ustanovení § 94o
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 25.9.2020 podala společnost
GRE PAN-EU Jeruzalemská s.r.o., IČO 05723027, Václavské náměstí 772/2, 110 00 Praha 1Nové Město,
kterou zastupuje společnost ARCHINA Design s.r.o., IČO 45315337, Jungmannova 748/30,
110 00 Praha 1-Nové Město
(dále jen " stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I.

podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu nazvanou:
"AScanio..Boutique..Hotel..Prague -..rekonstrukce,.dostavba..a změna využití"
Praha 1, Nové Město č.p. 955, Jeruzalémská 10, U Půjčovny 8
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 109 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 110 (ostatní plocha), parc. č. 2324 (ostatní plocha), parc. č. 2325 (ostatní plocha)
v katastrálním území Nové Město.
Stavba obsahuje:
stavební úpravy historické budovy č. p. 955 na pozemku parc. č. 109 v k. ú. Nové Město
přístavba pětipodlažní novostavby provozně propojeného se stávajícím objektem do dvora na pozemku
parc. č. 110 v k. ú. Nové Město
dočasné kotvení stavební jámy po dobu výstavby na pozemku parc. č. 106 v k. ú. Nové Město
nové přípojky VN elektro, vody, kanalizace, STL plynu na pozemku parc. č. 2325 v k. ú. Nové Město (ulice
U Půjčovny).
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Přístavba k historickému objektu bude umístěna ve dvoře na pozemku parc. č. 109 v k. ú. Nové
Město a částečně bude přiléhat svou štítovou stěnou na jihozápadní straně ke štítové stěně
sousedního objektu na pozemku parc. č. 106, v úrovni přízemí na severozápadní straně bude přiléhat
s propojením do historické části stávajícího domu na pozemku parc. č. 109 v k. ú. Nové Město.
2. Nová přístavba bude mít max. půdorysné rozměry 17,366 m x 17,837 m.
3. Přístavba ke stávajícímu objektu bude umístěna v odstupové vzdálenosti min. 9,400 m od pozemku
parc. č. 111 v k. ú. Nové Město, min. 4,559 m od objektu na pozemku parc. č. 112 v k. ú. Nové
Město, min. 11,000 m od objektu na pozemku parc. č. 113 v k. ú. Nové Město.
4. Dvorní přístavba bude obsahovat jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní podlaží a podkroví se
sedlovou střechou a nepřevýší okolní zástavbu.
5. Spojení mezi historickou budovou a přístavbou bude provozně propojeno jedním spojovacím krčkem
v 1. nadzemním podlažím a druhým spojovacím krčkem s 2. nadzemním podlažím. Spojení
přístavby s objektem Autoklub ČR bude připojeno na hranici s pozemkem parc. č. 113 v k. ú. Nové
Město na úrovni 2. nadzemního podlaží třetím spojovacím krčkem bez zásahu do cizí nemovitosti.
6. Hlavní římsa dvorní přístavby bude v jedné úrovni +13,600 m. Do roviny střechy je vždy vložen
v centrální části vikýř a v horní části roviny střechy budou osazena střešní okna.
7. Přístavba bude zastřešena sedlovou střechou s výškou hlavního hřebene střechy 17,575 m vztaženou
ke geodetickému zaměření od úrovně podlahy v 1. nadzemním podlaží ± 0,000 m = 196,85 m n. m.
BpV; všechna tři propojení krčkem budou zastřešena plochou střechou.
8. Maximální půdorysné rozměry hlavní hmoty budou:
na úrovni 1. podzemního podlaží 20,036 m x 17,147 m
na úrovni 1. nadzemního podlaží 17,793 m x 16,924 m
na úrovni 1. – 3. nadzemního podlaží 17,793 m x 15,728 m.
9. Napojení objektu na technickou infrastrukturu:
a) oprava stávajících přípojek - vody, kanalizace a plynu ve stejné trase na pozemku parc. č. 2324
v k. ú. Nové Město (ulice Jeruzalémská)
b) nové přípojky - silnoproudá elektro, vodovodní, kanalizační a STL plynovodní na pozemku parc.
č. 2325 v k. ú. Nové Město (ulice U Půjčovny).
10. Dočasné kotvy do sousedního pozemku parc. č. 106 v k. ú. Nové Město bude po dobu výstavby.
Materiál se po odstranění kotev rozloží v zemině.
11. Koordinace stavby:
Stavba bude věcně a časově koordinována se stavbou podle koordinačního vyjádření Technické
správy komunikací hlavního města Prahy ze dne 31.5.2021, č. j. TSK/93.1/21/1110/Gr nazvanou:
akce č. 2021-1025-01438, U Půjčovny 1274/9 zábor – kontejner P1, plánovaný termín 1.7.2021 –
31.8.2021.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 31.8.2020, kterou vypracovala společnost
ARCHINA Design s.r.o., hlavní projektant Ing. arch. Jiří Petrůj, autorizovaný inženýr pro pozemní
stavby, ČKAIT - 0009166; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí nejméně 7 dní předem
stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
a) výkopy, snížení stávajících podlah v suterénu stávajícího objektu
b) speciální zakládání, podchycení sousedních objektů dostavby
c) osazení ocelových nosníků, zesílení stávající dřevěné konstrukce stávajícího objektu
d) železobetonové svislé a vodorovné stropní konstrukce dostavby
e) krov stávajícího objektu, sanace dřevěné konstrukce
f) restaurátorské práce na fasádě ulice U Půjčovny a Jeruzalémská
g) restaurátorské práce na stávajících dřevěných schodištích objektu.
3. Stavba bude dokončena do 2 let od zahájení stavby.
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Stavebník stavebnímu úřadu oznámí nejméně 7 dnů před zahájením stavby:
a) název a sídlo stavebního podnikatele a předloží doklad o jeho oprávnění k činnosti (výpis
z obchodního rejstříku, resp. živnostenský list)
b) jméno a příjmení stavbyvedoucího odpovědného za vedení stavby s uvedením kontaktu a
dokladem osvědčení o příslušné autorizaci v souladu s ustanovením zákona č. 360/1992 Sb.,
v platném znění
c) termín zahájení stavby (den, měsíc, rok)
d) informaci o každé připravované změně stavebního podnikatele nebo stavbyvedoucího v průběhu
stavby.
Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
Při realizaci stavby nebude použito sousedních pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, aniž
by takové práce byly smluvně upraveny mezi stavebníkem a vlastníky těchto pozemků.
Nezbytný rozsah zařízení staveniště se stanoví následovně:
prostory potřebné pro realizaci stavby budou zabezpečeny následujícím způsobem:
- trvalý zábor – v rozsahu pozemku ve vlastnictví stavebníka, jeřáb bude umístěn uvnitř historické
budovy po celou dobu výstavby
- dočasný zábor – doba záboru pozemku potřebného po celou dobu výstavby (zábor chodníku a l/2
komunikace v ulici U Půjčovny, chodník v ulici Jeruzalémská před objektem stavebníka)
- krátkodobý dočasný zábor – doba záboru pozemku potřebného pro výstavbu nezbytně nutnou pro
realizaci dané stavby.
Okno objektu č. p. 955 sousedící s terasou bytu v 5. patře domu č. p. 1353 na pozemku parc. č. 108
v k. ú. Nové Město bude zaslepené, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.
Okna na schodiště domu č. p. 1353 budou v rámci stavby repasována, resp. vyměněna zasklení
za izolační dvojsklo. Zadní fasáda objektu domu č. p. 1353 bude opatřena novým reflexním nátěrem,
stejně jako protější fasáda objektu na pozemku parc. č. 106 v k. ú. Nové Město společnosti Z Group
s.r.o. Všechny tyto úpravy budou provedeny za součinnosti vlastníků nemovitostí.
Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů:
Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 21.7.2020, č. j. HSHMP 236154/2020:
a) Před započetím užívání stavby musí být předložen protokol o účinnosti a zaregulování VZT
s uvedením projektovaných a naměřených hodnot.
b) Před započetím užívání stavby musí být předložen protokol o měření hluku prokazující, že
v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb nebude z provozu VZT a dalších technických
zařízení v budově překročen hygienický limit stanovený v § 11 a 12 nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č.
217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy ze dne 27.7.2020, č. j. HSAA-8891-4/2020:
a) Zachovat funkčnost sirény (koncového prvku Jednotného systému varování a vyrozumění)
po celou dobu stavby.
Odbor památkové péče MHMP ze dne 27.8.2020, č. j. 1317019/2020, sp zn. S-MHMP 917593/2020:
a) Mezi místnostmi 0.18 a 0.19 a mezi místnostmi 0.19 a 0.20b bude otvor zúžen na cca 1700 mm.
b) Druhý otvor mezi místnostmi 0.20b a 0.21 nebude realizován.
c) Do prostoru wellness budou všechny dělící konstrukce ukončeny pod patou klenby. Bude
zpracován konkrétní návrh interiéru wellness, který bude MHMP OPP předložen k posouzení
v samostatném správním řízení.
d) Bude zpracován návrh detailního řešení vloženého kontejneru koupelen, který bude MHMP OPP
předložen k posouzení v samostatném správním řízení. Do nárožních pokojů nebude vstavěna
koupelna. Z dispozice bude odstraněn záliv na jihozápadní straně v zadní části chodby.
e) Budou připraveny vzorky barevnosti fasády. O skutečnosti, že jsou tyto vzorky připraveny,
informuje vlastník písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí
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MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorku s výše uvedenou specifikací nelze práce
provést jako celek.
f) Bude zpracována detailní dokumentace nových oken, dveří a vrat na fasádách ve srovnání se
stávajícími prvky (okótovaný pohled, příčný a podélný řez v měřítku 1 : 10 až 1 : 15) a detaily
klapačky, rámu a poutce v měřítku 1 : 2, které budou MHMP OPP předloženy k posouzení
v samostatném správním řízení. Součástí návrhu bude způsob osazení prvků v ostění.
g) Nárožní markýza nebude realizována. Markýza nad hlavním vstupem bude upravena tak, aby
nezasahovala do štukových reliéfních prvků. Malé markýzy vložené do ostění budou výklopné,
roletové, bez krycího boxu. Bude zpracován detailní návrh markýz a reklamních zařízení na
fasádách, který bude MHMP OPP předložen k posouzení v samostatném správním řízení.
h) Nasvícení špalet vzhůru a fasády soklu dolů nebude použito.
ch)Nápis s názvem hotelu v mozaice nebude realizován. V místě bude doplněn navazující vzor.
i) Semafor na fasádě nebude realizován.
j) Průběžné vikýře na střeše do atria budou nahrazeny jednotlivými vikýři bez nutnosti vyřezávání
krokví a budou odstoupeny cca 1 m od úžlabí. Bude zpracován detailní návrh vikýřů do atria
včetně přesného rozsahu, umístění i konstrukce, který bude MHMP OPP předložen
v samostatném správním řízení. Před vikýři bude ponechán pás střešní krytiny. V PD?
k) Kruhové vystouplé světlovody budou nahrazeny prosvětlovacími taškami v rovině střechy,
případně typovým světlovodem do velikosti padáčku (600/600 mm).
l) Typizované větrací trojúhelníkové průduchy střechy budou nahrazeny pravoúhlými prvky. Bude
zpracován návrh konkrétního řešení průduchů, které bude MHMP OPP předloženo
v samostatném správním řízení.
m) Střešní okna (1800 x 760 mm) v horním plánu střechy novostavby budou nahrazena padáčky
velikosti 600 x 600 mm.
n) Zádlažba dvora bude provedena velkou žulovou kostkou.
o) Střešní žaluzie u vyústění vzduchotechniky budou provedeny v barvě střešní krytiny. Nasávací
žaluzie na fasádách budou v odstínu dvorní fasády.
p) Nové komíny budou mít povrchovou úpravu v odstínu přírodní omítkoviny.
q) Povrchy chodníků v mozaice a komunikace v žulové dlažbě a asfaltu budou po provedení
přípojek obnoveny v jejich stávajícím provedení.
r) Bude zpracován konkrétní návrh sanace krovu a zhlaví trámů, který bude MHMP OPP předložen
k posouzení v samostatném správním řízení.
Odbor ochrany prostředí MHMP ze dne 18.8.2020, č. j. 1269920/2020, sp zn. S-MHMP
0915415/2020 OCP:
a) staveništní doprava
1. Přednostně používat nákladní vozidla splňující alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno
po 1.10.2008.
2. Přednostně používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery,
atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31.12.2007.
3. Eliminovat/redukovat volnoběhy nákladních automobilů a stavebních strojů na minimum.
b) realizace
4. Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky. Vertikální dopravu suti provádět
přednostně pomocí jeřábu nebo způsobem, při kterém nedojde ke zvýšení prašnosti (např.
používat uzavřené shozy se zaplachtovaným kontejnerem apod.).
5. Lešení kolen stavebních objektů vybavit protiprašnými sítěmi, zabraňujícími šíření prašnosti
do okolí.
6. Při rozrušování konstrukcí (demolice, řezání, broušení, atd.) používat skrápění nebo odsávání.
7. Zajistit, aby stavební suť vznikající při bouracích pracích byla ze stavby co nejdříve odvážena,
pokud je to možné. Při postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit (či umístit do kontejnerů)
přednostně jemnou suť a suché materiály, až později hrubší části a vlhký materiál.
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8. Plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po dokončení
prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné vysadit
vegetaci, použít jutové plátno, mulč či aplikaci jiných řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu.
Plochy určené k následnému zpevnění (chodníky, komunikace apod.) dočasně zhutnit.
9. Provádět pravidelně kontrolu technického stavu strojní techniky a podmínky na staveništi
(technický stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření)
před zahájením jednotlivých etap stavebních prací.
očista
10. Instalovat čistící systém nebo zavést postupy čištění při výjezdu vozidel a mechanismů ze
staveniště v prostoru napojení na veřejné komunikace a ploch tak, aby se zamezilo jejich
znečištění. V případě znečištění veřejných komunikací a ploch zajistit (na náklady stavebníka)
jejich okamžité očištění.
11. Dodržovat zásahu čištění vozidel (včetně podběhů) vyjíždějící na veřejné komunikace a
plochy.
ostatní
12. Stavebník musí zajistit proškolení osob pohybujících se na staveništi (doložitelným
způsobem) ve způsobech eliminace prašnosti související s provozem staveniště a manipulací
s materiály, které mohou být zdrojem prašnosti.
technické provedení hydraulického autovýtahu a technické provedení diesleagregátu bude
navrženo tak, aby byla vyloučena možnost úniku závadných látek do horninového prostředí nebo
do kanalizace.
místo pro zásobování dieselagregátru palivem bude provedeno tak, aby byl vyloučeny únik
motorové nafty mimo zabezpečený prostor. Případné úkapy vzniklé při manipulaci s palivem
musí být zachyceny v zařízení k tomu určeném (izolovaný úkapový bezodtokový prostor), který
bude pravidelně udržován v čistotě.

Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení životního prostředí ÚMČ Praha 1 ze dne 12.8.2020, č. j.
ÚMČP1/25858/440/20/OŽP/ŘÍ:
a) Při realizaci stavby požadujeme plnění povinností plynoucích ze zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“) včetně prováděcích vyhlášek, v platném znění. Odpad bude vytříděn a předán
oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude
uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu.
Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 16 odst. 3 zákona o
odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
b) Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné postupovat v souladu
s § 15 zákona o odpadech, tzn.:
Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu bude provádět pouze provádět pouze k tomu
určená odborná firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáže a následně
předání vzniklých azbestových odpadů k dalšímu nakládání s nimi.
Odpady obsahující azbest musí být umístěny či zabaleny do utěsněných a označených obalů.
Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem, musí být označen, aby v takto vymezeném prostoru
mohla být dodržována režimová opatření stanovená dalšími DOSS z oblasti ochrany veřejného
zdraví a bezpečnosti práce (např. zákaz konzumace jídel a nápojů, kouření, dále povinnost použít
ochranný oděv a prostředky proti vdechnutí azbestového prachu – filtry či roušky).
c) Doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti požadujeme předložit při závěrečné
kontrolní prohlídce. Tyto doklady budou obsahovat název dokladu, katalogové číslo odpadu,
množství a identifikace oprávněné osoby, které byl odpad předán.
d) Při stavbě bude realizována důsledná ochrana stávajícího stromu ve dvoře v souladu s ČSN
839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích“, a to jak kmen, koruna, tak i kořenový systém stromu. Kmen nutno chránit
bedněním, které bude prodyšné, samonosné a nebude se dotýkat stromu. Upozorňujeme zejména
na dodržení podmínek uvedených v odstavci 4.10.1 výše uvedené normy – („V kořenovém
prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech
zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od
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paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5 m …“).
V kořenové zóně stromu nebude prováděna navážka, dále kořenový prostor nebude trvale
zatěžován pojezdem, parkováním, skladováním materiálů nebo jiným vybavením s provozem
staveniště.
e) V průběhu provádění stavby je nutné používat prostředky a postupy, které budou minimalizovat
šíření prachu do okolí:
Při svislé dopravě stavebního materiálu používat výtahy nebo uzavřené shozy, aby nebyl prašný
materiál volně shazován z výšky na zem. Suť při bouracích pracích, manipulaci a předpravě
požadujeme kropit. Prašné procesy provádět pod vodní clonou.
Stavební odpad bude ukládán do přistaveného kontejneru překrytého na místě i při přepravě.
Pokud bude během prací nutno na určitou dobu vytvořit mezideponii suti a jiného prašného
materiálu, je třeba tuto skládku plachtovat a pravidelně kropit, aby povrch nevysychal.
Z důvodu omezení prašnosti požadujeme provádění denního úklidu mokrou cestou všech prostor
dotčených stavbou, zejména pak chodníků přilehlých k nemovitosti, vozovky a v okolí ploch
zařízení staveniště.
Při odvozu sutě a přepravě stavebního materiálu dbát, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných
komunikací. Stavební mechanizmy a dopravní prostředky před výjezdem ze stavby řádně očistit.
V případě, že dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen
neprodleně znečištění odstranit.
Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce vč. nákladní automobilové dopravy
nebude v době nočního klidu z důvodu ochrany životního prostředí. Budou používána výhradně
vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy
pro mobilní zdroje.
Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení dopravy ÚMČ Praha 1 ze dne 23.11.2020, č. j. ÚMČP1
273139/2020/ODOP/095/Pi:
a) Je nezbytné dořešení dopravní obsluhy objektu, a to zejména za následujících podmínek:
1a) Vjezd z ulice U Půjčovny je určen pouze pro osobní automobily (velkokapacitní garáž). Vjezd
a výjezd bude zajišťovat pouze proškolená obsluha. Pro optimalizaci jeho užití souhlasíme
s rozšířením a úpravou nájezdu (zpevněním) v prostoru chodníku. Požadujeme maximálním
způsobem využít všechny možnosti pro docílení co největší světlé šíře vjezdu.
1b) Vjezd u ulice Jeruzalémská je určen jak pro osobní automobily, tak pro dodávková vozidla a
nákladní automobily do velikosti N1. Vjezd je důležitý pro zásobování, ve vnitřním prostoru je
opatřen točnou pro možnost obrácení vozidla. Vjezd je možné využívat za předpokladu, že dojde
k úpravě okolníků (optimalizace světlé šíře vjezdu) a úpravě protilehlého chodníku. Na něm bude
v délce cca 12 m (od protilehlého vjezdu do objektu směrem k ulici U Půjčovny) sklopen
obrubník a zpevněna konstrukce chodníku při zachování jeho nivelety. Šíře úpravy od vozovky
bude maximálně 0,6 m. Zbylá část chodníku směrem k ulici U Půjčovny bude proti najíždění
na něj ochráněna antiparkovacími sloupky.
b) Po celou dobu provádění prací budou zachovány vstupy, vjezdy, přístupy a příjezdy do okolních
objektů. Dotčené subjekty budou s technickým a časovým rozsahem prací seznámeny
v dostatečném časovém předstihu.
c) Stavebník dále zajistí, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala veřejné prostranství
čekáním na jejich využití. Kvalitní logistikou a organizací výstavby zajistí, aby veřejné
komunikace nesloužily pro zastavení či stání vozidel stavby.
d) Vzhledem k tomu, že nebude možné zcela eliminovat vznik prachu na stavbě a jeho přenos na
veřejné prostranství, stavebník zajistí, aby stavba prováděla průběžné čištění vozovek a chodníků
do skutečné vzdálenosti kontaminace stavebními nečistotami. Po dokončení prací budou
vyčištěny dotčené kanalizační vpusti.
e) V případě vjezdu vozidel o hmotnosti nad 3,5 t (Po – Pá 08:00 – 18:00 hod.) a nad 6 t do zóny
s dopravním omezením v Praze l je nutný souhlas Odboru pozemních komunikací a drah MHMP.
f) Doporučujeme, aby investor požádal o případný zábor veřejného prostranství a povolení
zvláštního užívání komunikace pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby. O definitivním
rozsahu záboru veřejných prostranství bude jednáno v rámci řízení o povolení zvláštního užívání
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pozemních komunikací, o které požádá investor 30 dnů před zahájením stavebních prací.
Na všech dotčených komunikacích bude zajištěn dostatečných průjezd pro zásobování a průchod.
g) Po skončení stavebních prací budou veškeré dotčené komunikace uvedeny do stavu dohodnutého
s jejich správcem TSK hl. m. Prahy.
Napojovací místo pro zásobování dieselagregátu je ze stávajícího dopravního napojení z ulice U
půjčovny průjezdem, sloužícím pro vjezd do garáží v přístavbě.
Zásobování objektu je ze stávajícího dopravního napojení z ulice Jeruzalémská průjezdem do
zakrytého hospodářského dvora s točnou.
Při provádění stavby bude zachován přístup a příjezd ke všem objektům, vjezd dopravní obsluze a
pohotovostním vozidlům na komunikacích dotčených prováděním stavby.
Při provádění stavby bude obsahovat přehled odpadů ze stavby a z provozu seřazený podle druhů a
kategorií včetně způsobu dalšího nakládání s nimi, umístění nádob na odpad.
Při provádění stavby budou respektovány požadavky vlastníků, správců a provozovatelů technické
infrastruktury, inženýrských sítí a správců veřejné sítě pozemních komunikací, kteří je ve svých
vyjádřeních stanovili, zejména Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Pražská vodohospodářská
společnost, a.s., Pražské vodovody a kanalizace a.s., PREdistribuce a.s., Pražská plynárenská
Distribuce a.s., Technologie hlavního města Prahy, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., České
Radiokomunikace a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.; jedná se především o způsob
provádění výkopových prací, křížení tras sítí, přeložek sítí a jejich napojování a podmínky zvláštního
užívání pozemní komunikace pro provedení překopů, přeložek a pro umístění dočasných záborů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
GRE PAN-EU Jeruzalemská s.r.o., Václavské náměstí 772/2, 110 00 Praha 1-Nové Město
Z-Group a.s., třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín 4
Hl. m. Praha, MHMP odbor hospodaření s majetkem - HOM, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1Staré Město
PREdistribuce, Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44,
140 00 Praha 4-Michle
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany
Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
CETIN a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Ministerstvo obrany České republiky, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany.

Odůvodnění:
Dne 25.9.2020 podal žadatel stavebník o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad oznámil dne 27.10.2020 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům a současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 1.12.2020, o jehož
výsledku byl sepsán protokol. Účastníci řízení uplatnili námitky.
Po doplnění podkladů a dokumentace stavebníkem k předloženým námitkám oznámil stavební úřad
pokračování řízení, seznámení s podklady rozhodnutí a nařídil ústní jednání na den 1.6.2021, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad se námitkami zabýval a na základě předložených námitek požádal o součinnost
s dotčenými orgány, zejména dne 20.1.2021 Odbor územního rozvoje a Odbor památkové péče MHMP.
Stavební úřad obdržel dne 4.2.2021 sdělení Odboru památkové péče MHMP a dne 15.2.2021 vyjádření
Odboru územního rozvoje MHMP. Dále obdržel doplnění vyjádření společnosti Ekola group spol. s.r.o.
ze dne 7.4.2021 a doplnění vyjádření společnosti Archaia Praha z.ú. ze dne 9.12.2020.
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Funkce a kapacita stavby:
Jedná se o záměr stavebních úprav stávající historické budovy a jeho přístavby do dvora, která bude mít
jedno podzemní, čtyři nadzemní podlaží a podkroví:
stavební úpravy historické budovy č. p. 955 na pozemku parc. č. 109 v k. ú. Nové Město:
1. PP - strojovny, nádrž pro sprinklery, retenční nádrž, kotelna, rozvodny, přípojky, přípravny
kuchyně, cukrárna, prádelna, zázemí pokojské a sklady, wellness centrum
1. NP - foyer, recepce, kavárna, restaurace, kuchyně, beaty salon, hospodářský dvůr, vjezd do
autovýtahu, kuchyně, denní místnost
2. NP - kongresový sál s foyer, zázemí hotelu, 21 hotelových pokojů + 2 pokoje pro tělesně
postižené
3. NP - 30 hotelových pokojů + 2 pokoje pro tělesně postižené, zázemí hotelu
4. NP - 30 hotelových pokojů + 2 pokoje pro tělesně postižené, zázemí hotelu
5. NP - 30 hotelových pokojů + 2 pokoje pro tělesně postižené, zázemí hotelu
6. NP (podkroví spodní) - 17 hotelových pokojů, 9 bytových jednotek (4x 1 + kk, 5x 2 + kk
mezonety), zázemí hotelu, strojovna VZT
7. NP (podkroví střed) horní patro mezonetových bytů 5x 2 + kk
přístavba pětipodlažní novostavby provozně propojeného se stávajícím objektem do dvora na pozemku
parc. č. 110 v k. ú. Nové Město:
1. PP - 19 parkovacích stání (1 pro invalidy)
1. NP - konferenční sál s foyer, zázemí hotelu, expediční kuchyně, strojovny a rozvodny
2. NP - 6 hotelových pokojů, strojovna VZT
3. NP - 7 hotelových pokojů
4. NP - 7 bytových jednotek (3x 1 + kk, 4x 2 + kk mezonety)
podkroví - horní patro mezonetových bytů 4x 2 + kk
dočasné kotvení stavební jámy po dobu výstavby na pozemku parc. č. 106 v k. ú. Nové Město
nové přípojky na pozemku parc. č. 2325 v k. ú. Nové Město (ulice U Půjčovny):
silnoproudá přípojka elektro pro zasmyčkování k trafostanici
vodovodní přípojka
kanalizační přípojka
STL plynovodní přípojka.
počet parkovacích stání 19, z toho 5 stání pro byty, 14 stání pro hotel.
V řízení bylo zjištěno:
- vlastnictví stavby (pozemku) bylo osvědčeno výpisem z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro
hlavní město Prahu ze dne 27.4.2021, list vlastnictví č. 7036, katastrální území Nové Město
- stavebník prokázal právo provést stavbu
- dokumentace pro vydání společného povolení byla připojena k žádosti a je zpracována projektantem.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojil:
- Souhlas k umístění stavebního záměru podle §184a stavebního zákona (vyznačený na situačním
výkresu):
- právo stavby:
- souhlas vlastníka pozemku parc. 2324 (ul. Jeruzalémská) a 2325 (ul. U Půjčovny) oba v k. ú.
Nové Město Odboru evidence majetku MHMP s realizací záměru ze dne 9.9.2020, č. j.
MHMP 1385941/2020, sp. zn. S-MHMP 837671/2020
- souhlas vlastníka pozemku parc. 106 v k. ú. Nové Město společnosti Z Group s.r.o. s realizací
záměru ze dne 8.10.2020
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- Souhlasná závazná stanoviska/souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů nebo stavebního zákona:
- závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP ze dne 30.3.2020, č. j. MHMP 479531/2020,
sp. zn. S-MHMP 194574/2020, ze dne 27.8.2020, č. j. MHMP 1317019/2020, sp. zn. S-MHMP
917593/2020, ze dne 28.8.2020, č. j. MHMP 1319557/2020, sp. zn. S-MHMP 1086315/2020
- závazné stanovisko Odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 18.8.2020, č. j. MHMP
1269920/2020, sp. zn. S-MHMP 0915415/2020 OCP, ze dne 26.5.2020, MHMP 768549, SMHMP 0562425/2020 OCP
- závazné stanovisko Odboru územního rozvoje MHMP ze dne 25.8.2020, č. j. MHMP
1053167/2020, sp. zn. S-MHMP 828415/2020
- závazné stanovisko Odboru pozemních komunikací a drah MHMP, Oddělení silničního správního
úřadu ze dne 1.7.2020, č. j. MHMP-1024843/2020/O4/Vo, spis. zn. S-MHMP 982685/2020PKD
- závazné stanovisko Odboru bezpečnosti MHMP, Oddělení preventivní ochrany ze dne 2.7.2020,
č. j. MHMP 1029347/2020, sp. zn. S-MHMP 87310/2020
- závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy, ze dne 31.3.2020, č. j. HSHMP
17587/2020, sp. zn. S-HSHMP 10840/2020/00860, ze dne 21.7.2020, č. j. HSHMP 36154/2020,
ze dne 21.7.2020, č. j. HSHMP 42128/2020
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy ze dne 27.7.2020, č. j.
HSAA-8891-4/2020
- závazné stanovisko Stavebního úřadu ÚMČ Praha 1, vodoprávní úřad ze dne 31.8.2020, č. j.
UMCP1 380109/2020, spis. zn. S UMCP1/220579/2020/VÝS-Ba-2/772
- rozhodnutí Stavebního úřadu ÚMČ Praha 1, vodoprávní úřad ze dne 22.10.2020, č. j. UMCP1
468405/2020, spis. zn. S UMCP1/400274/2020/VÝS/Ba-Nové Město/955, které nabylo právní
moci dne 17.11.2020
- závazné stanovisko Odboru péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 1, Oddělení životního prostředí ze
dne 10.3.2020, č. j. ÚMČP1/052727/20/OŽP/ŘÍ, ze dne 12.8.2020, č. j.
ÚMČP1/258440/20/OŽP/ŘÍ, ze dne 20.8.2020, č. j. ÚMČP1/306486/20/OŽP/ŘÍ
- závazné stanovisko Odboru péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 1, Oddělení dopravy ze dne
23.11.2020, č. j. ÚMČP1 273139/2020/ODOP/095/Pi
- Stanoviska a smlouvy vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
- vyjádření Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne 18.2.2020, zn. 2020/OSDS/00945
- vyjádření Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 2.3.2020, zn. PVK 5686/OP/20, ze dne
14.8.2020, PVK 40910/OP/20
- vyjádření Pražská vodohospodářská společnost ze dne 16.12.2019, zn. 5316/19/2/20, ze dne
7.1.2020, zn. 28/20/2/02, ze dne 25.5.2020, zn. 1512/20/2/02
- vyjádření PREdistribuce, a.s. ze dne 16.9.2020, č. 25149728/045_20
- vyjádření Technologie hlavního města Prahy, a.s. ze dne 19.6.2020, č. VPD-00295/2020
- T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 21.8.2020, č. j. E35591/20
- Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s., úsek technický – Metro ze dne 16.6.2020 a
17.6.2020, zn. 800210/1056/20/Lin
- technické stanovisko Technické zprávy komunikací hlavního města Prahy, a. s. ze dne 3.9.2020,
č. j. TSK/27413/20/1109/Me
- koordinační vyjádření Technické zprávy komunikací hlavního města Prahy, a. s. ze dne
13.8.2020, č. j. TSK/1015/20/1110/Ko, ze dne 31.5.2021, č. j. TSK/93.1/21/1110/Gr
správci sítí:
- Bezpečnostní informační služba ze dne 11.11.2019
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 3.10.2019
- Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. – jednotka dopravní cesta Metro ze dne 10.10.2019
- Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. – jednotka dopravní cesta Tramvaje ze dne 8.10.2019
- Technologie hlavního města Prahy, a.s. ze dne 2.10.2019
- Kolektory Praha, a.s. ze dne 1.11.2019
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Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. ze dne 2.10.2019
Optiline, a.s. ze dne 2.10.2019
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne 2.10.2019
PREdistribuce, a.s. ze dne 2.10.2019
Pražské vodovody a kanalizace, a.s ze dne 7.10.2019
SITEL, spol. s r.o. ze dne 2.10.2019
T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 2.10.2019
Telia Carrier Czech Republic, a.s. ze dne 2.10.2019
TSK HMP ze dne 9.10.2019
UPC ČR ze dne 3.10.2019
Vodafone Czech Republic ze dne 11.10.2019
Česká republika – MO, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (VUSS) ze dne 9.10.2019.

- Dokumentaci pro vydání společného povolení z 31.8.2020 a doplnění ze dne 6.4.2021 s názvem
Rekonstrukce, dostavba a změna využití, zpracovatelem je společnost ARCHINA Design s.r.o.:
hlavní projektant, architektonicko stavební řešení - Ing. arch. Jiří Petrůj, autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby, ČKAIT – 0009166
stavebně konstrukční řešení, speciální zakládání – Ing. Jan Vopička, autorizovaný inženýr pro statiku
a dynamiku staveb, ČKAIT – 0014055, Ing. Jozef Mráz, Ph.D., autorizovaný inženýr pro
geotechniku, ČKAIT – 0012778
požárně bezpečnostní řešení – Ing. Svatava Čermáková, autorizovaný inženýr pro požární
bezpečnost staveb a pozemní stavby, ČKAIT -0006456
přípojka vodovodu a kanalizace, zařízení zdravotně technických instalací – Ing. Zdeněk Hrách,
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0001150
přípojka plynovodu – Ing. Richard Beber, autorizovaný pro techniku prostředí staveb, specializace
technická zařízení, ČKAIT – 0011060
přípojka VN a trafostanice, zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů – Ing. Jaroslav
Janeček, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení,
ČKAIT – 0013091
zařízení pro technologie gastronomie – Ing. Peter Mitošinka, autorizovaný inženýr pro technologická
zařízení staveb, ČKAIT – 3000214
zařízení pro vytápění a ochlazování staveb, zařízení vzduchotechniky – Ing. Jiří Petlach,
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika,
ČKAIT – 0001680
zařízení pro měření a regulace, řídící systém pokojů – Ing. Jana Žemlová, autorizovaný inženýr pro
techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT – 0004039
plynová zařízení – Ing. Jan Pazderník, autorizovaný inženýr pro technická zařízení stavby, ČKAIT 0010158
zařízení slaboproudé elektrotechniky – Zdeněk Gryc, autorizovaný technik pro techniku prostředí
staveb, specializace elektrotechnická zařízení
- Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
další doklady:
- plná moc k zastupování stavebníka pro společnost ARCHINA Design s.r.o. ze dne 28.11.2019
- sdělení ÚMČ Praha 1, stavební úřad ze dne 16.1.2020, č. j. UMCP1 024133/2020, spis. zn.
S UMCP1/015591/2020/VÝS-Čk-2/955 k oznámení udržovacích prací
- vyjádření odborné organizace státní památkové péče - Národní památkový ústav ze dne 24.2.2020, č.
j. NPÚ-311/12617/2020, sp. zn. 820.2, ze dne 11.8.2020, č. j. NPÚ-311/47312/2020, sp. zn. 820.2,
ze dne 10.8.2020, č. j. NPÚ-311/56111/2020, sp. zn. 820.
- stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru ze dne 15.10.2020, sp. zn. 118080/2020-1150-OÚZ-PHA
- stanovisko Policie České republiky ze dne 10.6.2020, č. j. KRPA-149061-1/ČJ-2020-0000DŽ
- stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 31.8.2020, zn. 108200089 (108089)
- vyjádření Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj
ze dne 3.8.2020, zn. SEI-9495/2020, SEI-8244/2020/52.102_001
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vyjádření Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu ze dne 22.72020, sp. zn. V3-2020-94
Geodetické zaměření objektu 2017
Geodetické zaměření – doměření objektu 2019
Informace o pozemcích
Průkaz energetické náročnosti budovy 2016, který vypracovala Ing. Hégrová, energetický specialista
MPO, osvědčení č. 1270 ze dne 16.8.2016
Průkaz energetické náročnosti budovy 2020, který vypracoval Ing. Jan Cikán, energetický specialista
MPO, osvědčení č. 1082 ze dne 19.4.2020
Energetický posudek, který vypracoval Ing. Josef Farták, energetický auditor č. 0037 z 11.8.2020
Archeologický průzkum – Nálezová zpráva o provedení zjišťovacího archeologického výzkumu,
kterou vypracovala společnost ARCHAIA Praha z.ú., Vojtěch Kašpar, David Polcar ze dne
20.4.2020
Předběžný mykologický průzkum krovu 2019 – Posouzení dřevěných konstrukcí, který vypracovala
Ing. arch. Zuzana Lukešová, Karmelitská 14, 118 00 Praha 1 z 6/2019
Mykologický průzkum krovu 2020 – Mykologický posudek krovové konstrukce, který vypracovala
společnost FORTNA STAV s.r.o., Kamenická 6/677, 170 00 Praha 7, protokol č. 20003 z 1/2020
Vyčištění objektu – fáze 0
Průzkum výskytu materiálů s obsahem azbestu, který vypracoval Mgr. Lubomír Dozbaba, Alšova
759, 666 01 Tišnov z 11/2019
Azbest – výsledky měření a nakládání s odpady 2020
Demontážní práce – fáze 01
Studie stavební akustiky, kterou vypracovala společnost EKOLA group, s.r.o., Mistrovská 4/558,
108 00 Praha 10 ze dne 30.6.2020
Hluk v mimopracovním prostředí, kterou vypracovala společnost EKOLA group, s.r.o., Mistrovská
4/558, 108 00 Praha 10 ze dne 20.3.2020
Akustické posouzení, které vypracovala společnost EKOLA group, s.r.o., Mistrovská 4/558, 108 00
Praha 10 z 8/2020
Korozní průzkum – Základní korozní průzkum, který vypracovala společnost JEKU s.r.o., Limuzská
8, 100 00 Praha 10-Strašnice z 12/2019
Pasport sousedních objektů z 6.2.2020
Stanovení radonového indexu pozemku – Protokol o měření a hodnocení výskytu radonu ve stavbě,
který vypracoval FK TRADING s.r.o., Kolbenova 912/5c, 190 00 Praha 9, držitel povolení SÚJB,
evidenční č. 235199 ze dne 21.1.2020
Stavebně technický průzkum, který vyhotovil Ing. Jaroslav Jankovský, autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby, ČKAIT – 0010502 ze dne 14.1.2020
Stavebně technický průzkum – Doplňující průzkum z 7/2020
Historický vývoj lokality, který vypracoval Mgr. Alena Krušinová, historička umění ze dne 2.3.2020
Lokalizace předchozí zástavby, který vypracoval Mgr. Alena Krušinová, historička umění ze dne
20.8.2020
Inventarizace umělecko-řemeslných prvků, aktualizace z 12/2019-2/2020
Stavebně-historický průzkum 1982
Stavebně-historický průzkum 1985
Stavebně-historický průzkum 2018
Kominický průzkum – Seznam komínových průduchů, který vyhotovilo Kominictví František
Poláček, K Potokům 49, Řitka ze dne 15.1.2020
Fotografický průzkum
Vliv chemické degradace na dřevo
Rozptylová studie, kterou vypracovala společnost EKOLA group, s.r.o., Mistrovská 4/558, 108 00
Praha 10 z 6/2020
Studie denního osvětlení – Posouzení denního osvětlení, Revize 01, kterou vypracovala společnost
EKOLA group, s.r.o., Mistrovská 4/558, 108 00 Praha 10 z 8/2020
Studie zastínění – Posouzení zastínění, kterou vypracovala společnost EKOLA group, s.r.o.,
Mistrovská 4/558, 108 00 Praha 10 z 9/2020
Studie proslunění – Posouzení zastínění - proslunění, kterou vypracovala společnost EKOLA group,
s.r.o., Mistrovská 4/558, 108 00 Praha 10 z 9/2020
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- Kamerový průzkum kanalizace – Zpráva o revizi kanalizace, kterou vypracovala společnost Sebak
s.r.o., Kudrnova 27, 620 00 Brno ze dne 21.-23.1.2020
- Inženýrsko-geologický průzkum dvora, který vyhotovila společnost GTS geotechnika s.r.o., Trnková
437, Ohrobec-Károv, 252 45 pošta Zvole z 3/2020
- Stavebně technický průzkum dvora – kopané sondy, IG průzkum, který vyhotovila Ing. Jaroslav
Jankovský, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0010502
- Ověřovací průzkum likvidace zemin – Průzkum znečištění zemin, který vyhotovila společnost K2H
s.r.o., Nedokončená 422/, 102 00 Praha 10, odpovědný řešitel RNDr. Jan Koretz, odborná
způsobilost v sanační geologii, č 1864/2004 ze dne 12.5.2020
- Posouzení stavu dřevin a návrh pěstebních opatření, vyhotovil Vojtěch Plecháč, DiS. Soběslavská
56, 130 00 Praha 3 ze dne 2.8.2020
- Hodnotící systém vlivu budov na životní prostředí – Breeam International NC, který vypracovala
Arcadis Czech Republic s.r.o., Ing. Lenka Matějíčková z 3/2020
- Protokol o určení vnějších vlivů ze dne 20.4.2020
- Doplnění posouzení zastínění – denní osvětlení z 4/2021
- Vyjádření ARCHAIA Praha z.ú. ze dne 9.12.2020, č. j. 233/2020
- Vyjádření k námitce č. 3, které vyhotovila společnost EKOLA group, s.r.o. dne 7.4.2021, zn.
20.0017-01
- Odborné posouzení k námitce č. 11, které vyhotovil PhDr. Josef Holeček ze dne 15.2.2021.
Posouzení žádosti podle ustanovení § 94o stavebního zákona:
Podle ustanovení § 96b stavebního zákona soulad stavby s územně plánovací dokumentací posoudil
Odbor územního rozvoje MHMP jako orgán územního plánování v závazném stanovisku ze dne
25.8.2020, č. j. MHMP 1053167/2020, sp. zn. S-MHMP 828415/2020, v němž shledal záměr přípustným
bez připomínek.
- § 94o odst. 1 písm. b) – stavebním záměrem bude současně sanace stávajících přípojek na pozemku
parc. č. 2324 v k. ú. Nové Město (ulice Jeruzalémská), a to vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a
plynovodní přípojky a výstavba nových přípojek na pozemku parc. č. 2325 v k. ú. Nové Město (ulice U
Půjčovny), a to silnoproudá přípojka elektro pro zasmyčkování k trafostanici, vodovodní přípojka,
kanalizační přípojka, STL plynovodní přípojka. Stavební záměr neklade požadavky na novou veřejnou
dopravní infrastrukturu, připojení třemi vjezdy zůstává stávající.
- § 94o odst. 1 písm. c) – stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek
rozhodnutí stavební úřad nezahrnul zejména požadavky uvedené v závazných stanoviscích dotčených
orgánů, které byly zapracovány do projektové dokumentace, dále požadavky vyplývající z obecně
platných právních předpisů, a požadavky, jejichž řešení je vázáno posouzením v samostatném správním
řízení. Tímto stavební úřad ověřil, že předložené podklady k žádosti o stavební povolení vyhovují
požadavkům dotčených orgánů a zabezpečil jejich plnění. Požadavky ke stavebnímu záměru stanovily
tyto dotčené orgány pro provedení stavby v podmínce č. 10: Hygienická stanice hlavního města Prahy,
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Odbor památkové péče MHMP, Odbor ochrany prostředí
MHMP, Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení životního prostředí ÚMČ Praha 1, Odbor péče o veřejný
prostor, Oddělení dopravy ÚMČ Praha 1.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Upozornění:
V případě, že by následná „samostatná správní řízení“, která jsou podmínkou závazného
stanoviska OPP MHMP a budou vedená Odborem památkové péče MHMP, měla za následek
takovou změnu projektové dokumentace, která by byla v rozporu s projektovou dokumentací
ověřenou stavebním úřadem při nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a nebyla to změna
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spočívající v nepodstatných odchylkách ve smyslu ustanovení § 118 odst. 7 stavebního zákona, je
stavebník povinen projednat úpravu projektové dokumentace v řízení o změně stavby před jejím
dokončením podle ustanovení § 118 stavebního zákona a současně doložit závazná stanoviska všech
dotčených orgánů, které vydaly závazná stanoviska k projektové dokumentaci v rámci tohoto
ukončeného stavebního řízení.
Soulad s obecnými požadavky na výstavbu:
- § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona - dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře jsou
řešeny požadavky na výstavbu:
Dne 1. srpna 2016 nabylo účinnosti nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy). Dle
ustanovení § 85 (přechodná ustanovení) tohoto nařízení se soulad dokumentace a projektové
dokumentace s obecnými požadavky na výstavbu posuzuje s ohledem na dobu, kdy byla zpracována a
předložena stavebnímu úřadu.
(1) Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována do 30. září 2014 podle vyhlášky č.
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do 30. září 2016, se posuzuje podle
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována od 1. října 2014 do 15. ledna 2015
podle 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), a předložena
stavebnímu úřadu ve lhůtě do 15. ledna 2017, se posuzuje podle 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).
(3) Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována od 16. ledna 2015 do dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
vyhlášky č. 20/2012 Sb., a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do jednoho roku od nabytí účinnosti
tohoto nařízení, se posuzuje podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
ve znění vyhlášky
č. 20/2012 Sb.
(4) V ostatních případech se postupuje podle tohoto nařízení.
(5) Při změnách závazné části stávající územně plánovací dokumentace se postupuje podle dosavadních
právních předpisů s přihlédnutím k cílům a úkolům územního plánování a k tomuto nařízení.
Projektová dokumentace byla zpracována dne 30.8.2019, stavební úřad ji proto s odkazem na výše
citovaná přechodná ustanovení pražských stavebních předpisů posuzoval v souladu s odst. (4) tohoto
ustanovení.
Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby
v hlavním městě Praze dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy).
Stavba byla posouzena dle obecných územních a územních technických požadavků na využívání a
uspořádání území včetně požadavků na umisťování staveb, zařízení a činností (dále jen „územní
požadavky“), zejména dle ustanovení:
§ 3 a § 4 – členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti a členění území podle předpokládané míry
změn (stability) – posuzovaný záměr přístavby ke stávající historické budově ve dvorní části pozemku –
stavební úřad posoudil jako změnu, která je v souladu s těmito ustanoveními, neboť záměr se nachází
v zastavitelném, stabilizovaném území s plně vyvinutým stávajícím charakterem, kde nejsou navrhovány
žádné zásadní změny stávajícího charakteru ani způsobu využití území, jak vyplývá mimo jiné i ze
závazných stanovisek příslušných dotčených orgánů, zejména Odboru ochrany prostředí MHMP a
Odboru památkové péče MHMP.
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§ 20, odst. (1) a (2) – obecné požadavky na umisťování staveb – záměr přístavby respektuje charakter
území i veřejné prostranství, jak vyplývá z dokumentace stavby, která byla kladně posouzena jak
stavebním úřadem, tak i všemi dotčenými orgány hájícími veřejný zájem v této konkrétní lokalitě, mimo
jiné Odborem památkové péče MHMP, jehož kladné závazné stanovisko stavební úřad považuje za
prioritní, neboť se jedná o přístavbu ke stávající historické budově, která je v památkové rezervaci
v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním
městě Praze.
Stavba byla posouzena dle technických požadavků na stavby a zařízení a na jejich provádění (dále jen
„stavební požadavky“), zejména dle ustanovení:
§ 39 – základní zásady a požadavky – v dokumentaci zpracované oprávněnou autorizovanou osobou bylo
prokázáno, že budou splněny požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, na hygienu, ochranu zdraví
a životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, jak vyplývá mimo jiné ze souhrnné technické
zprávy a dále ze závazných stanovisek příslušných dotčených orgánů, zejména Hygienické stanice
hlavního města Prahy, Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, Odboru ochrany prostředí
MHMP a Odboru péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 1
§ 41 – zakládání staveb – konstrukční část je vypracována autorizovaným inženýrem pro statiku a
dynamiku staveb (Ing. Jan Vopička, ČKAIT – 0014055), zajištění stavební jámy autorizovaným
inženýrem pro geotechniku (Ing. Jozef Mráz, Ph.D., ČKAIT – 0012778); stavba je založena způsobem
odpovídajícím základovým poměrům zjištěným geologickým průzkumem
§ 43 – obecné požadavky – stavba je navržena tak, že jejím prováděním a užíváním nedojde k ohrožení
života a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost a zdravé životní podmínky a životní prostředí nad limity
dané v jiných právních předpisech, jak vyplývá z kladných stanovisek dotčených orgánů mimo jiné na
úseku požární bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví a ochrany životního prostředí
§ 44 – výšky a plochy místností – z projektové dokumentace je zřejmé, že všechny světlé výšky
pobytových místností přístavby a nástavby odpovídají požadavkům tohoto ustanovení
§ 45, 46 – proslunění, denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění – splnění požadavků bylo prokázáno
v projektové dokumentaci a ve studii oslunění a denního osvětlení
§ 47 – komíny a kouřovody – splnění požadavků bylo prokázáno v projektové dokumentaci, která byla
kladně posouzena příslušným dotčeným orgánem – Odborem ochrany prostředí ÚMČ Praha 1
§ 50, odst. (5), (6) – hygienické zařízení – splnění požadavků bylo prokázáno v projektové dokumentaci,
která byla kladně posouzena příslušným dotčeným orgánem Hygienickou stanicí hlavního města Prahy
§ 52 – ochrana proti hluku a vibracím – splnění požadavků bylo prokázáno v projektové dokumentaci,
která byla kladně posouzena příslušným dotčeným orgánem Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a
stanovil požadavek na doložení dokladů o zaregulování VZT, měření hluku z provozu VZT před
zahájením užívání stavby
§ 66 – úspora energie a tepelná ochrana – v doloženém Průkazu energetické náročnosti budovy
vypracovaném v 19.4.2020 v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění,
a podle vyhlášky č. 78/2013 byla stanovena třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou
energii C úsporná. Požadavky ustanovení jsou respektovány.
Dokumentace změny stavby byla posouzena ve smyslu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vzhledem k tomu, že se jedná
o stavební úpravy stávající historické budovy s novou dvorní přístavbou, je uvedená vyhláška splněna
částečně, pouze v částech určených pro užívání veřejností a tam, kde to stavebně technický stav historické
budovy umožňuje.
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- §94o odst. 2 písm. b) stavebního zákona - stavební úřad ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné
vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním
právním předpisem
- §94o odst. 3 stavebního zákona - stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání.

Odůvodnění výběru účastníků:
Stavební úřad posoudil okruh účastníků společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 94k
stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád.
Podle ustanovení § 94k písm. a), c), d) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu je účastníkem společného územního a stavebního řízení stavebník, který je současně
vlastníkem domu č. p. 955, při ulici Jeruzalémská 8 a U Půjčovny 10 – společnost GRE PAN-EU
Jeruzalemská s.r.o., IČ 05723027, Václavské náměstí č.p. 772/2, 110 00 Praha 1-Nové Město
Podle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu
je účastníkem společného územního a stavebního řízení obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn - Hlavní město Praha v zast. Útvar rozvoje hlavního města Prahy, IČ 70883858, Vyšehradská
2077/57, 128 00 Praha 2.
Podle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu
je účastníkem společného územního a stavebního řízení vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku:
Z-Group a.s., třída Tomáše Bati č.p. 258, Louky, 763 02 Zlín 4
Hl. m. Praha, zast. MHMP odbor hospodaření s majetkem – HOM, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00
Praha 1-Staré Město
PREdistribuce, Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44,
140 00 Praha 4-Michle
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany
Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
CETIN a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Ministerstvo obrany České republiky, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany.
Podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu
je účastníkem společného územního a stavebního řízení osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným
povolením přímo dotčeno:
spoluvlastníci stavby č. p. 1353 na pozemku parc. č. 108 v k. ú. Nové Město
vlastník stavby č. p. 956 na pozemku parc. č. 111 v k. ú. Nové Město
vlastník stavby č. p. 958 na pozemku parc. č. 106 v k. ú. Nové Město
vlastník stavby č. p. 957 na pozemku parc. č. 112 v k. ú. Nové Město
vlastník stavby č. p. 1337 na pozemku parc. č. 113 v k. ú. Nové Město
vlastník pozemku parc. č. 2325 v k. ú. Nové Město
vlastník pozemku parc. č. 2324 v k. ú. Nové Město.
Podle § 27 odst. 3 Správního řádu jsou účastníky řízení rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon,
tj. Městská část Praha 1, IČ 00063410, zast. Mgr. Janem Brabcem, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 681/18, 110
00 Praha 1 podle ustanovení § 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
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Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby 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.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Podané námitky v průběhu řízení
1) Námitky za spoluvlastníky sousední nemovitosti č. p. 1353 a účastníky řízení podala Radka
Erbenová, předsedkyně SVJ U Půjčovny 1353/8, 110 00 Praha 1-Nové Město dne 1.12.2021:
1. Požadujeme umístění zařízení staveniště do prostor rekonstruovaného objetu (ne na chodník).
2. Požadujeme prověřit kapacitu stávající vodovodní přípojky s ohledem na nové využití budovy.
3. Nelíbí se nám umístění oken hotelových pokojů v boční stěně směřující do dvorního traktu našeho
domu, neboť jsou v bezprostřední blízkosti našich oken, kde mají byty ložnice.
4. Nesouhlasíme se zamýšlenou dostavbou. Považujeme ji za velmi hmotnou, nepřiměřenou místu. Zcela
naruší charakter celého traktu, bude mít negativní dopad na okolní domy – změní průnik světla na
schodiště našeho zadního domu, ve které bydlí senioři a invalidní paní. Omezí také průnik světla do
kuchyní v bytech našeho zadního domu. Změní se také světelné podmínky v bytech předního domu.

Vypořádání se s námitkami Radky Erbenové, předsedkyně SVJ U Půjčovny 1353/8, 110 00 Praha
1-Nové Město:
Zástupce stavebníka předložil stavebnímu úřadu prohlášení předsedkyně Radky Erbenové a člena výboru
Pavla Hájka, SVJ U Půjčovny 1353/8, 110 00 Praha 1-Nové Město ze dne 16.12.2020 o tom, že SVJ
nemá námitek s podmínkami. Zástupce stavebníka svým písemným prohlášením ze dne 8.6.2021 potvrdil
stanovisko.
1. Námitce, která se týkala umístění zařízení staveniště, stavební úřad vyhověl v podmínce č. 7 tohoto
rozhodnutí.
2. S ohledem na nové využití budovy bude provedena nová vodovodní přípojka.
3. Námitkám, které se týkaly umístění oken a osvětlení schodiště, stavební úřad vyhověl v podmínce pro
provedení stavby č. 8 a č. 9 tohoto rozhodnutí.
4. Ke zlepšení světelných podmínek schodiště i bytů sousedního domu č. p. 1353 je navrženo
v projektové dokumentaci použití provedení nového nátěru navrhované bílé fasádní barvy dvorních
fasád a štítové stěny domu ve vlastnictví společnosti Z-Group a.s.
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2) Námitky podal vlastník sousední nemovitosti č. p. 956 a účastník řízení Ing. Petr Němec dne
30.11.2021 a 1.12.2021:
Námitka 1 (Zastínění objektu č.p. 956)
Navrhovaný dvorní objekt nepřiměřeně zastíní objekt č.p. 956 a nepřípustným způsobem v něm zhorší
proslunění bytů a denní osvětlení obytných a pobytových místností.
Dvě studie předložené zpracovatelem PD (dokumenty /3/ a /4/), na jejichž základě projektant tvrdí, že
„dostavba splňuje podmínky pro umístění z hlediska zastínění okolních objektů (B. Souhrnná technická
zpráva, strana 5), jsou chybné.
To je doloženo znaleckým posudkem (1), který k této námitce přikládám.
Vzhledem k prokázané invaliditě předložených studií jsem nechal vypracovat nový posudek (2), který
k této námitce přikládám.
Závěr posudku (2) zní:
1. Navrhovaná přístavba bude mít na stávající objekt č.p. 956 nepřiměřený vliv, neboť
a) způsobí jeho nadměrné zastínění z hlediska proslunění bytů
b) způsobí jeho nadměrné zastínění z hlediska denního osvětlení obytných a pobytových
místností
2. Aby mohl být vliv přístavby na objekt č.p. 956 hodnocen jako přiměřený, je nutná její výšková redukce
v navrhované půdorysné stopě o 8,50m.
Podrobněji:
Uvádím závěr posudku (1):
„Při posouzení došlo k několika pochybením:
• nebyly použity správné podklady
• způsob posouzení některých místností není dle požadavků platných předpisů
• nebyla respektována některá ustanovení platných právních předpisů
• nejsou uvedeny některé vstupní nebo výstupní parametry
• nejsou posouzeny byty ve 3. NP
• na základě chybných předpokladů byly učiněny chybné závěry, že některé byty nebo obytné
místnosti není nutné posuzovat nebo že snížení parametru neodporuje požadavkům platných
právních předpisů
Z výše uvedeného vyplývá, že v Dokumentech (2,3) jsou chyby a nelze je použít jako relevantní pro
hodnocení zastínění.“
Podrobná a konkrétní argumentace vedoucí k výše uvedeným závěrům je obsažena v dokumentu (1)
v příloze této námitky.
Dále uvádím konkrétní zhoršení způsobené navrhovaným dvorním objektem (viz dokument (2) v příloze
této námitky):
Byt (203+205) Byt o dvou místnostech. U místnosti 203 dochází k poklesu již nyní nevyhovující doby
proslunění (z 35 minut na 0 minut). U bytu jako celku dochází vlivem stavebního záměru ke zhoršení
parametrů proslunění! Další zhoršení parametrů již ve výchozím stavu nevyhovujících je nepřípustné.
Byt (206+208) Byt o dvou místnostech. U jediné prosluněné místnosti bytu dochází k poklesu proslunění
pod 1:30 hod. Doba proslunění bude zkrácena ze 118 minut na 55 minut (o 53%). U bytu jako celku
dochází vlivem stavebního záměru ke změně hodnocení z prosluněného bytu na neprosluněný!
Byt (216+218+219) Byt o třech místnostech. U jediné prosluněné místnosti bytu dochází k poklesu
proslunění pod 1:30 hod. Doba proslunění bude zkrácena ze 167 minut na 14 minut (o 92%). Vlivem
stavebního záměru dochází ke změně hodnocení z prosluněného bytu na neprosluněný!
Kancelář 108: hodnota Dw vlivem stavebního záměru klesá a nedosahuje ani na hodnoty požadované pro
kategorii 4*. Pokles činitele denní osvětlenosti: u průměrné hodnoty o 40%, u maximální hodnoty o 17%.
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Plocha vyhovující na sdružené osvětlení se snížila z 3,6 m2 na 2,6 m2. Z hlediska denního osvětlení
dochází u kanceláře 108 k poklesu oblasti s vyhovující denní složkou pro sdružené osvětlení.
U místností 203, 206, 209, 219, 303, 306, 309, N-308 hodnoty činitele denní osvětlenosti nevyhovují
požadavkům ČSN 73 0581-2, a proto nejsou splněny požadavky na zastínění stávajících obytných
místností dle PSP § 45, odst. (2) a).
Nepřiměřený vliv stavebního záměru z pohledu denního osvětlení je evidentně prokázán na kancelář 108
a na obytné místnosti 219, 203, 209, a to bez ohledu na to, do jaké kategorie* je/bude lokalita zařazena
(uvažuje se zde nejhorší možný případ, tedy kategorie 4*). Bude-li lokalita zařazena do kategorie 3*,
bude vliv nepřiměřený i u místností 206, 303, 309 a N-308. Pokud bude lokalita zařazena do kategorie
2*, bude vliv nepřiměřený navíc i u místnosti 306.
*) kategorie dle tab. B.1 ČSN 73 0580-1
Podklady:
(1) Znalecký posudek č. 388/2020, Ing. Viktor Zweiner, Ph.D., Dekprojekt, s.r.o., 12.11.2020, 10
stran (Revizní posudek dokumentů: Posouzení zastínění, Ascanio Boutique Hotel Prague –
rekonstrukce, dostavba a změna využití, Zakázkové číslo: 20.0161-01; Posouzení zastínění –
prosluněn, Ascanio Boutique Hotel Prague – rekonstrukce, dostavba a změna využití,
Zakázkové číslo: 20.0161-01; Dokumenty vydala spol. Ekola group, spol. s r.o., Mistrovská
558/4, 108 00 Praha 10)
(2) Ověření vlivu přístavby k č.p. 955 na pozemku parc.č. 110 na stávající bytový dům č.p. 956
na pozemku parc.č. 111 – vše k.ú. Nové Město (727181), Praha – z pohledu proslunění a
denního osvětlení, Ing. Petr Kůrka, 16.11.2020, 59 stran
(3) Posouzení zastínění, Ing. Vladislava Primas, Ing. Libor Ládyš, Ekola Group, spol. s.r.o., září
2020, Zakázkové číslo: 20.0161-01 (dokumentace –E6.r.B)
(4) Posouzení zastínění – proslunění, Ing. František Vastl, Ing. Vladislava Primas, Ing. Libor
Ládyš, Ekola Group, spol. s r.o., září 2020, Zakázkové číslo: 2.0161-01 DokumentaceE6.r.C).
Námitka 2 (Nedostatky akustického posouzení (9))
Podklad:
(9) Akustické posouzení – Aktualizace č. 1, Ing. Filip Fikejz, Ing. Ondřej Mikula, Ing. Libor Ládyš, Ekola
group, spol. s r.o., srpen 2020, Zakázkové číslo: 20.0017-01 (Dokumentace – E6.d.C)
Ve výčtu stacionárních zdrojů hluku (str.16-17/38 dok. (9) nejsou uvedena umístění kouřovodů na střeše.
Rovněž nebyl uvažován výdech ze štítové zdi vpravo od bodu H, ve stejné úrovni (viz obrázek níže). Tedy
nebyly uvažovány všechny zdroje hluku do venkovního prostoru.
Nebyl posouzen přenos hluku z provozu strojovny VZT a chlazení v krovu přenášený přes střešní plášť do
venkovního prostoru, zejména prostoru dvora. Kompresory chladicích jednotek jsou značně hlučná
zařízení a mohou být slyšet i skrze střechu.
Akustická studie vůbec neuvažuje možnost tónové složky hluku stacionárních zdrojů.
V Tab. 8 na straně 23/38 (9) jsou uvedeny výsledky výpočtu hluku z provozu stacionárních zdrojů. Pokud
bude hluk obsahovat tónovou složku, normová hodnota pro noční hodiny (35dB) nebude dodržena
v bodech VS01, VS02, VS04, VS10, VS13 a VS14.
Body VS03 a VS04 by měly být rozšířeny o měření/výpočty v úrovni 2m a 10m nad terénem, tedy v úrovni
existujících oken v objektu čp. 956.
Hluk ze stavební činnosti není zpracován příliš podrobně. Posuzuje pouze nejhlučnější fáze realizace
přístavby (zemní práce) a rekonstrukce stávajícího objektu (bourací kladivo). Navíc provoz bouracího
kladiva musí být omezen na 3 h denně, v některých případech dokonce pouze na 1h. Lze však
předpokládat, že i při výstavbě navazujících fází realizace dostavby budou při stavbě používány obdobně
hlučné stroje a bude nutné omezit jejich dobu nasazení během dne.
Žádám dopracování akustické studie (9) a odstranění výše uvedených nedostatků.
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Námitka 3 (Hluk ze sání ve dvorní fasádě)
V úrovni 1 NP jsou v jihovýchodní dvorní fasádě umístěny 2 otvory (rozměry 800x560 a 3000x1500)
pro sání vzduchu pro vzduchotechnická zařízení, a to přímo pod okny obytných místností – ložnic u 2
bytových jednotek. Vzdálenost sacích otvorů od těchto oken je cca 3m a 7m. V popisce je uveden
akustický výkon na žaluzii 61 dB(A).
Hluk a vibrace vznikající provozem těchto sacích otvorů (dle dokumentace budou navazující zařízení
v provozu nepřetržitě, tedy 24/7, a to bez nočního poklesu výkonu) budou rušit v noci klidný spánek,
zejména v teplých měsících, kdy se spí s otevřenými okny, i když formálně nepřekročí normové hodnoty.
Jedná se o zásadní narušení pohody bydlení.
Vzhledem k charakteru zdrojů hluku navíc nelze vyloučit tónovou složku, proto požaduji navrhnout
opatření pro splnění hygienického limitu 35 dB (možnost tónové složky akustická studie (9) vůbec
neuvažuje).
Námitka 4 (Přístup na naší střechu – bezpečnost, riziko)
Zastropením původního světlíku dojde k vytvoření terasy v úrovni střechy mého objektu, která tak bude
snadno přístupná dveřmi z objektu čp. 955. Ze střechy je pak snadný přístup do podkrovních bytů přes
střešní okna resp. balkon v úrovni 3NP. To představuje faktické bezpečnostní riziko a nežádoucí zásah do
soukromí, navíc zásadně omezující pohodu bydlení. S tím zásadně nesouhlasím.
Námitka 5 (Zastropení a zastavění světlíku)
Dále z nově vzniklé terasy je přímý a ničím nerušený pohled do obytné místnosti skrze střešní atelierové
okno situované přímo pod touto terasou, a jde tedy o nežádoucí zásah do soukromí, značně omezující
pohodu bydlení.
Dále dveře na terasu ve fasádě v úrovni 5NP představují naprosto cizorodý, rušivý a esteticky nežádoucí
prvek ve střešní krajině. Dveře jsou přímo viditelné z obytné místnosti skrze střešní atelierové okno a také
z pavlače ve 3NP.
Dále v místě nad původním světlíkem dochází ke zvýšení části střechy oproti původnímu stavu o 1 podlaží
a vznikne nová štítová zeď. Celkově se jedná o nevzhledný novotvar hrubě poškozující střešní krajinu
PPR. Navíc tato část objektu č.p. 955 je přímo viditelná z obytné místnosti skrze střešní atelierové okno a
také z pavlače ve 3NP. Nová štítová zeď zakryje značnou část původně viditelné oblohy.
Námitka 6 (Falešná římsa a střecha na vrchní části štítové zdi do dvora)
Překrytí vrchní části stávající štítové zdi falešnou střechou nepředstavuje žádnou esteticky pozitivní
hodnotu. Jedná se o pouhý utilitární útvar, jehož účelem je zakrytí výfuků a sání vzduchotechniky, jinak je
naprosto zbytečný. Z hlediska památkové péče a dopadu na střešní krajinu PPR je navrhované řešení
střechy a dvorního štítu nežádoucí a nepřijatelné.
Navíc falešná střecha přesahuje cca 100cm od dvorní fasády a způsobuje tak další zastínění objektu č.p.
956 a tedy další zhoršení parametrů jeho denního osvětlení a oslunění.
Námitka 7 (Pohyb stavebního jeřábu nad objektem č.p.956)
Z dokumentace vyplývá umístění stavebního jeřábu ve vnitřním atriu objektu č.p. 955 a jeho pracovní
radius.
Hrozí riziko pádu břemene, které může způsobit poškození mého objektu a především představuje přímé
ohrožení života lidí zdržujících se v objektu.
Nesouhlasím s pohybem stavebního jeřábu ani s pohybem břemen zavěšených na stavebním jeřábu nad
mým objektem čp. 956 a nad mým pozemkem pč. 111.
Námitka 8 (Hrozí statické poškození objektu č.p.956)
Plánované vybourávání zdí v celé výšce budovy v bezprostřední blízkosti přilehlé nosné obvodové zdi
domu č.p.956 může způsobit statické poškození této zdi.
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Dále budou prováděny hluboké výkopy v těsné blízkosti domu č.p.956, opět hrozí statické poškození
objektu.
Upozorňuji, že se v omítkách ve vnitřních prostorách objektu č.p.956 objevily praskliny již při bourání
asfaltové vrstvy dvora při archeologickém průzkumu v říjnu 2020, kdy díky použitému postupu s pomocí
těžké mechanizace docházelo ke značným otřesům.
Domnívám se, že by měl být nejprve pečlivě posouzen stávající statický stav objektu čp.956, aby bylo
možno s jistotou říci, že pracemi prováděnými v jeho bezprostřední blízkosti nedojde k jeho poškození.
Námitka 9 (Otvírání dvorní brány na můj pozemek – pč.111)
V projektové dokumentaci je vyznačeno otvírání brány ve zdi mezi pč.110 a 111 na můj pozemek. S tím
nesouhlasím. V současném stavu se brána otvírá na parcelu č.110 a na zachování stavu trvám - není
důvod ke změně. Stejně tak odmítám jakoukoli změnu brány.
Námitka 10 (chyby v projektové dokumentaci, rozdílné údaje v projektu a stanoviscích k projektu)
10.1
Ve výkresové dokumentaci podané na stavebním úřadě je u hřebene střechy dvorní dostavby uvedena
výšková kóta 17,575 (tj. 214,425 BvV).
Ve studii oslunění a zastínění (Ekola) je uvedena výška hřebene 17,425.
Tatáž kóta 17,425 je uvedena i ve stanovisku Odboru územního plánování S-MHMP 828415/2020:
Ve dvorní části bude provedena dostavba s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími a
podkrovím se sedlovou střechou, která je provozně propojena s historickou budovou ve 2.NP spojovacím
krčkem. Hlavní římsa dvorní dostavby je v jedné úrovni +13,600 m a úroveň hřebene střechy je 17,425.
Do roviny střechy je vždy vložen v centrální části vikýř a horní části roviny střechy budou osazena střešní
okna.
a také ve stanovisku Odboru památkové péče S-MHMP 1086315/2020(dokument (5)):
- vzájemné prohození pozice schodiště a výtahu – i ve vyšších NP,
- výšky objektu shodné, včetně hlavního hřebene a korunní římsy (vrchol střechy + 17,425 m, korunní
římsa + 14,440 m, +- 0,000 m n.m. = 196,85 BpV),
- úprava tvaru a sešikmení střechy,
10.2
Kóta hřebene objektu čp.956 + 18,400 neodpovídá skutečnosti, správně má být + 17,720 (214,57 BpV).
Kóta je zvětšena o 680 mm oproti realitě, objekt čp.956 je tedy v dokumentaci prezentován větší než ve
skutečnosti je.
(viz obrázky v námitkách)
10.3
Výška hlavní římsy objektu čp.956 je v dokumentaci kótována + 12,980, tedy 209,83 BpV. Výška korunní
římsy v ulici je ve skutečnosti +12,000m, tj. 209,52 BpV. Kóta je v dokumentaci zvětšena o +310mm
oproti realitě, tedy korunní římsa objektu čp.956 je prezentována výše.
Poznámka: Korunní římsa dvorní novostavby je v úrovni + 14,440, tj. 211,29 BpV, tedy o 1,77m výše než
korunní římsa objektu čp 956. Chybným kótováním se tento rozdíl jeví menší.
Shrnutí:
Ve výkresové dokumentaci podané na stavebním úřadě jsou jiné údaje než ve stanoviscích a vyjádřeních
některých úřadů a v dalších předložených dokladech, některé údaje v dokumentaci jsou chybné.
Skutečnost, že příslušným úřadům byly předloženy zkreslené údaje, mohla mít rozhodující vliv na
vyjádření těchto úřadů vzhledem k realizovatelnosti předkládaného projektu.
Zejména prezentace objektu čp.956 jako vyššího než je ve skutečnosti a zároveň prezentace dvorní
novostavby jako nižší zakrývá/znejasňuje zjevnou naddimenzovanost zamýšlené dvorní novostavby.
Dále pak tyto nesprávné údaje použité ve studii zastínění ověřující vliv dostavby na stávající zástavbu
mohou způsobit zkreslení výsledků v neprospěch objektu čp.956.
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Příslušným úřadům byly předloženy nepravdivé údaje, a tato skutečnost mohla mít rozhodující vliv na
vyjádření těchto úřadů vzhledem k realizovatelnosti předkládaného projektu.
Námitka 11 (umístění dvorního objektu)
Příslušným úřadům byly předloženy nepravdivé údaje, a tato skutečnost mohla mít rozhodující vliv na
vyjádření těchto úřadů vzhledem k realizovatelnosti předkládaného projektu.
Zdroje, podklady:
(5) Závazné stanovisko OPP MHMP, č.j.1319557/2020, Sp.zn. S-MHMP 1086315/2020 ze dne 28.8.2020
vyřizuje Ing.arch. Zdeňka Baštová
(6) Stavebně historický průzkum Prahy – Nové Město – čp.955 (SÚRPMO, 1985)
(7( Stavebně historický průzkum čp.955, k.ú. Nové Město (Mgr.Alena Krušinová, 2048; Archiv NPÚ
40/19, P239)
Podrobně:
Na straně 3 dokumentu (5) se vypořádává podmínka 3 stanovená NPÚ („Dvorní trakt bude výškově
redukován o jedno běžné patro, tj. o výšku 3180mm“) následujícím způsobem:
(obrázek z námitek)
1.
Tvrzení účastníka, že „ z těchto podkladů jednoznačně vyplývá, že současně s výstavbou hlavního objektu
proběhla stavba 4podlažního navazujícího objektu ve tvaru “L“ s celkovou zastavěnou plochou
433m2…“ je zcela zjevně nepravdivé.
Účastník se odvolává na dokument (7), kde na straně 89 je vyobrazen plán s popiskou „Plán dvorní
přístavby skladiště, 1.–3. patro, 26.12.1861. Schválen 31.5.1861. NA, ČM“.
Dále pak na straně 56–57 dokumentu (7) (viz níže) je uvedeno:
„Ředitelství ústavu zastavárny se v roce 1861 rozhodlo vystavět třípatrový tříkřídlý objekt na vnějším
dvorku k využití jako skladiště pro narůstající movité předměty zastavárny. Projekt Ing.V.Mildensteina na
přikoupeném zahradním pozemku však nebyl schválen (NA, ČM 35/5/9, 1856 -58).“
V dokumentu (6) (viz níže) na straně 13 a 14 se píše:
(obrázek z námitek)
Na straně 20 dokumentu (6) v Sekci Plány, Státní ústřední archiv, je pak uvedeno:
„Plán třípatrového trojkřídlého přístavku skladišť na vnějším dvorku půjčovny, s.d./1861/, ing.v.
Mildenstein, graf.měř.sáhové, půdorys přízemí, 1.–3. patra; neprovedeno, zn. ČM 35/5/9 1856-63“
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že šlo o projekt, který nebyl realizován.
2.
Také tvrzení žadatele, že „Dvorní trakt byl součástí hlavní budovy a byl s ní dispozičně propojen. To je
zcela průkazné i z hlediska toho, že polovina dvorního průčelí se stala po odstranění dvorního traktu
štítovou stěnou bez oken.“ je zcela zavádějící.
Žadatel se odvolává na plán na straně 89 z dokumentu (7). Na tomto plánu je naznačeno propojení
plánované přístavby s původní budovou průrazy v obvodové dvorní zdi v každém podlaží. Za pozornost
stojí, že v každém podlaží jsou tyto průrazy umístěny pokaždé v jiném místě půdorysu, nejsou nad sebou,
kromě 3 a 4NP. V obrázku níže je tento plán zobrazen a šipkami jsou plánované průrazy zvýrazněny.
V dále uvedených plánech průzkumu stavebního vývoje objektu čp.955 (jsou taktéž součástí dokumentu
(7) však žádné takové průrazy patrné nejsou. Místa hypotetických průrazů jsou taktéž označeny šipkami.
Pokud by tedy dle tvrzení žadatele došlo k výstavbě dvorní přístavby a jejímu propojení s hlavní budovou,
a následně demolici přístavby, musely by být původní propojovací otvory zazděny, což by jistě bylo ve
zdivu patrno (jak ze strany fasády, tak ze strany vnitřní) a stavebně–historickým průzkumem nepochybně
odhaleno a v plánech níže uvedených vyznačeno.
Vzhledem k absenci těchto nálezů je zřejmé, že takové průrazy v obvodové dvorní zdi objektu č.p. 955
nikdy nebyly realizovány a z toho plyne, že proklamovaný dvorní trakt nikdy neexistoval.
(obrázky z námitek)
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3.
Plán dvorní přístavby je datován 1861, zatímco výstavba hlavního objektu proběhla v letech 1840-41 (viz
(6)). „Současně s výstavbou hlavního objektu“ (1840-1841) na parcele 110 žádná stavba proběhnout
nemohla, protože pozemek v té době stále patřil majiteli objektu č.p.956, nikoli stavebníkovi. K prodeji
pozemku (parcely 110) došlo až v roce 1856 (viz dokument (6) strana 13).
Přilehlý objekt č.p. 956 byl vystavěn v roce 1836, parcela 110 tvořila zahradu k tomuto objektu. Ve
dvorním křídle v jihozápadní štítové zdi se nacházejí okna v 1., 2. i 3.n.p. poskytující výhled do této
zahrady. I z toho důvodu není možná existence proklamované stavby, která by byla na tuto štítovou zeď
s okny přímo nalepena (to je nejspíše i důvod zamítnutí projektu v roce 1861).
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že v době výstavby objektu čp.955 tento projekt nebyl realizován,
a dokonce ani realizován být nemohl.
Prostor dvora (p.č.110) historicky nikdy zastavěn nebyl, byl vždy zahradou.
To je ostatně konstatováno i ve vyjádření NPÚ z 11.8.2020 (č.j. NPÚ-311/47312/2020) na straně 7/8:
„Historicky díky běžně dostupným podkladům byl dvůr objektu čp.955 prázdný a zahradnicky
pojednaný.“
To je pak také dobře patrno i ze všech existujících historických map z 19.století, které tuto část města
zobrazují. Jejich přehled je zpracován v dokumentu (7). I na plánu A.Hurtiga, 1 : 4000, z roku 1891 (viz
např. dokument (7), str. 68) je parcela 110 bez zástavby, označena jako zahrada.
Navíc, kdyby v proklamované výstavbě takhle velikého objektu došlo, kde je teď – kam se poděl? Proč
nejsou o něm nikde žádné zmínky v archivech, ani v žádných mapách? A pokud by proběhlo „odstranění
dvorního traktu“, jistě by se o tom dochovaly záznamy v archivech (kdy k demolici značně velkého
objektu došlo a z jakého důvodu).
Především se však dochovaly stopy po stavbě přímo v zemi. Během archeologického průzkumu, který
probíhal na místě v říjnu 2020 (Archaia Praha, Vojtěch Kašpar), však žádné stopy po stavbě nalezeny
nebyly. Neexistence jakýkoli pozůstatků stavebních struktur či stop po jejich odstranění je zřejmá už
z pouhé prohlídky fotodokumentace pořízené během terénních prací archeologů.
4.
Pro úplnost ještě konstatuji, že tvrzení žadatele (účastníka řízení) „Návrh dostavby v rámci
předpokládaného projektu má zastavěnou plochu nepřesahující původní plochu dvorního historického
objektu“ tedy není a nemůže být pravdivé.
Dále doplňuji, že ani tvrzení žadatele, že „hmota dostavby nezhoršuje žádným způsobem podmínky
sousedním objektům ani z hlediska denního osvětlení“ není pravdivé (viz Námitka 1 uvedená výše).
Námitka 12 (Historická kašna)
Archeologický výzkum, který proběhl v říjnu 2020, odhalil uprostřed parcely pč.110 historickou kašnu.
Poloha historické kašny odpovídá křížení cest v zahradě, jak je patrno z plánu Prahy podle indikačních
skic stabilního katastru z roku 1840-42 (viz obrázek v námitkách)
Tato historická kašna musí v souladu se zájmy památkové péče zůstat zachována.
Cituji z níže uvedeného dokumentu (8): „Specifický charakter uzavřeného prostředí vnitrobloků s jejich
intimitou a malebností, odlišný od uličního prostoru, je ochrany hodnou vrstvou městského organismu.
Velmi cenou součástí vnitroblokové struktury jsou i reliktní struktury, například fragmenty opevnění
pohlcené a zastřené pozdější zástavbou, jejichž dochovaná historická substance má prvořadý význam
jako doklad vývoje městského organismu a je novou hmotou nenahraditelná. Pozornost zaslouží i různé
historicky hodnotné a dnes nefunkční prvky jako například dochované studny (kašny), které jsou
významnou a neodstranitelnou součástí památkového fondu ve vnitroblocích.
S tímto požadavkem však koliduje umístění dvorního objektu.
Aktuální vyjádření a stanoviska památkových úřadů jsou datována ještě před zahájením archeologického
průzkumu a nezohledňují existenci této zachování hodné historické památky.
Zdroje, podklady:
(8) Josef Holeček: Metodický materiál pro posuzování novostaveb a přístaveb ve vnitroblocích a pro
ochranu prostředí vnitrobloku v Pražské památkové rezervaci Praha 2002
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http://praha.eu/public/65/e1/93/1013429_140342_Metodika_pro_realizaci_novostaveb_a_pristaveb_ve_
vnitroblocich.pdf
(výtah z textu)
Zásahy spočívající v proměnách hmot jsou výrazným zásahem do památkově chráněné struktury
rezervačního území, a jako takové jsou obecně nežádoucí.
Specifický charakter uzavřeného prostředí vnitrobloků s jejich intimitou a malebností, odlišný od uličního
prostoru, je ochrany hodnou vrstvou městského organismu.
Velmi cennou součástí vnitroblokové struktury jsou reliktní struktury, například fragmenty opevnění
pohlcené a zastřešené pozdější zástavbou, jejichž dochovaná historická substance má prvořadý význam
jako doklad vývoje městského organismu a je novou hmotou nenahraditelná. Pozornost zaslouží i různé
historicky hodnotné a dnes nefunkční prvky jako například dochované studny (kašny), které jsou
významnou a neodstranitelnou součástí památkového fondu ve vnitroblocích.
3.1.2 Dvorní vestavby. Jakoukoliv novou stavbu můžeme obecně označit za dvorní vestavbu, v tomto
materiálu je ale termín dvorní vestavba vyhrazen solitérní stavbě s ostatní blokovou zástavbou nespojité.
Solitérní vestavby se mohou lišit svými dimenzemi, zejména podílem zastavěné plochy parcely a výškou
vestavovaných budov, které jsou též jedním z kritérií jejich přípustnosti. Možnost budování solitérních
vestaveb je omezena charakterem zástavby vnitrobloku. V prostředí PPR jde o způsob intervence do
památkově chráněné zástavby uplatnitelný jen zcela výjimečně.
5.2.2 Dvorní vestavby. Prostor pro rozměrnější vestavované hmoty je omezen charakterem zástavby i
urbanistickými regulativy mimo vlastní sféru památkové péče. I z hlediska památkové jsou takovéto
zásahy nepřípustné. Výjimečně přípustná může být vestavba drobných přízemních hmot, analogických již
existující zástavbě.
Specifická je podoblast zástavby středověké regulace, typická pro značnou část Nového Města. Z hlediska
struktury zástavby parcely je stejná jako v případě rostlé zástavby historické; z hlediska struktury a
dimenzí a vnitrobloku se liší zejména pravidelnějšími bloky (pravidelnou půdorysnou skladbou)
promítajícími se do uspořádání vnitrobloků, a značným (převažujícím) zastoupením budov z pozdějších
slohových období, včetně architektury moderní, které mají za následek hmotové převýšení a „zastírají“
historický charakter zástavby. Pro vysokou hustotu této zástavby, její značné převýšení i význam jako
reliktní památkově chráněné struktury se na ní vztahují níže uvedené zásady ve stejné míře.
„Přístavby jsou výjimečně přípustné pouze a výhradně v případech, kdy v místě existovala historická
hmota (křídlo), která zanikla. V takovém případě jsou zásadně žádoucí kontextuální dimenze i
architektonický výraz případné nově navrhované stavby. V ostatních případech jsou nepřípustné.“
Námitka č. 13 (Pražská památková rezervace)
Vzhledem k uvedenému výše je též nutno konstatovat, že stavba je též v rozporu s nařízením vlády č.
66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Stavba se nachází v pražské památkové
rezervaci, tedy ji nelze umístit v rozporu s požadavky nařízení vlády č. 66/1971 Sb., kterou se tato
rezervace vyhlašuje.
Je třeba připomenout, že navrhovaná stavba zastavuje dosud v daném místě historicky nezastavěnou část
daného vnitrobloku. Tím narušuje dochovanou strukturu zástavby daného místa. Další zastavování
vnitrobloků (nad rámec jejich historické zástavby) není přípustné, neboť předmětem ochrany v Pražské
památkové rezervaci je i struktura a hmotová skladba zástavby (včetně nezastavěných ploch).
Vzhledem k tomu, že umísťovaná stavba je navržena v rozporu s nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o
památkové rezervaci v hlavním městě Praze, nelze ji umístit.
Námitka č. 14 (Nerespektování struktury stávající zástavby)
Navrhovaná dvorní (pří)stavba nerespektuje stávající urbanistickou strukturu daného bloku, což působí
její rozpor s níže uvedenými právními předpisy, a tedy je není možno umístit.
Podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů je stavební úřad povinen posoudit zejména, zda je
navrhovaná stavba v souladu s charakterem území a vyhovuje-li požadavkům na ochranu
architektonických hodnot, nalézajících se v území v bezprostředním i širším okolí stavby. Podle § 20 odst.
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1 nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 musí být při umísťování staveb přihlédnuto k charakteru území,
zejména ke vztahu zástavby k veřejným prostranstvím, půdorysným rozměrům okolních staveb a jejich
výšce. Dle § 11 odst. 2 nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 musí pozemek určený k zastavění svými
vlastnostmi, zejména velikostí, polohou a uspořádáním umožňovat využití pro navrhovaný účel, tj., zde
realizaci dané stavby. Podle § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., je v souladu s cíli a úkoly územního
plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území obecným požadavkem takové umisťování staveb,
které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území. Dle § 25 odst. 1 této vyhlášky musí vzájemné odstupy
staveb splňovat mj. požadavky urbanistické a architektonické. Tato ustanovení právních předpisů nejsou
u dané stavby ve vztahu k její vnitroblokové části respektována a splněna.
Je třeba připomenout, že místo na které je (pří)stavba navrhována (pozemek p. č. 110) je vnitroblokovým
dvorem, nikoli prostorem určeným k dalšímu zastavění. Struktura intenzivní zástavby daného území
(centra města) je vyvážena právě takovými vnitroblokovými prostory, které jsou v současné době
nezastavěné (jako je tomu v tomto případě) nebo zastavěné jen nízkopodlažními stavbami. Tyto prostory
nejsou určeny pro další intenzivní urbanizaci.
Navrhovaná stavba tuto stávající urbanistickou situaci narušuje, neboť má dojít k umístění dalšího
objektu, ačkoli daný (již nyní ve značné části nadměrně zastavěný) vnitroblokový prostor není určen pro
další zástavbu. Ačkoli je navrhovaná přístavba propojena se stávajícím domem, působí jako solitérní
objekt, jehož umístění do vnitroblokového prostoru není ani přípustné ani žádoucí. Předmětný blok domů
je již ukončen (dostavěn), tedy není možno do něj přidávat další nahodilé objekty. Míru zastavění
vnitroblokového prostoru není žádoucí ani přípustné zvyšovat, neboť tím je popřena jeho urbanistická
funkce. Pro zachování hodnoty území je tedy nepřípustné navyšovat zastavěnost vnitrobloku.
V případě vnitroblokového prostoru se tedy nejedná o zbytkový prostor, který je určen k zastavění; jedná
se naopak o prostor, který má vyvážit intenzivní zástavbu domů tvořících daný blok a má zůstat místem
klidovým, historicky (ne)zastavěným stavbami.
Umístěním navrhované přístavby by tedy došlo k narušení stávající struktury zástavby a k jejímu
nežádoucímu zahuštění a její realizace by v daném urbanistickém celku působila rušivě a nepatřičně.
Umisťovaná stavba je s ohledem na svoji velikost a polohu na dané místo naddimenzovaným domem,
nerespektujícím možnosti daných vnitroblokových pozemků. Umístěním navrhované přístavby by došlo
k negativnímu a nepřípustnému narušení charakteru a hodnot daného území. Navrhovaná stavba
nepřípustně zahušťuje stávající strukturu zástavby, která je již ukončeným urbanistickým celkem
(blokem), a její umístění tak nemůže být s ohledem na požadavky výše uvedených právních předpisů
přípustné.
Vzhledem k tomu, že umísťovaná (pří)stavba narušuje zejména strukturu jeho stávající zástavby, je
navržena v rozporu s § 20 odst. 1 a § 22 odst. 1 nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 a § 20 odst. 1 a § 25
odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., a nelze ji tak umístit a schválit
Námitka 15 (Nerespektování stavební čáry)
Situováním stavby do uvedeného prostoru též dochází k nerespektování § 22 odst. 3 nařízení hl. m. Prahy
č. 10/2016 (Pražské stavební předpisy – PSP) podle něhož se stavby umisťují v souladu se stavební čárou.
Stavební čára je v tomto případě uzavřená a je vymezena stávající blokovou zástavbou vymezenou ulicemi
Jeruzalémská, U Půjčovny, Opletalova a Růžová. Dle § 21 odst. 3 písm. b) bod 1. PSP nesmí zástavba od
této stavební čáry ustupovat.
V rozporu s uvedeným je stavba situována zcela bez ohledu na danou stavební čáru, tj. do vnitrobloku,
který však k zástavbě není určen. V daném případě se sice formálně jedná o přístavbu domu č.p. 955,
nicméně reálně se jedná ve své převážné části o další solitérní objekt, a to mimo strukturu stávající
blokové zástavby.
Navrhovaná (pří)stavba (ve vnitrobloku) je tedy situována mimo uliční profil, tj. mimo danou uliční a
stavební čáru, což není dle výše uvedeného předpisu přípustné. Jak již je uvedeno výše, zde je již stavební
(a uliční) čára dána a za ní (ve vnitrobloku) nelze tvořit nějakou další (druhou) stavební čáru. Proto je
schvalovaná stavba navržena v rozporu s uvedeným požadavkem Pražských stavebních předpisů a nelze ji
tak i z tohoto důvodu umístit.
Vzhledem k tomu, že stavba je navržena v rozporu s § 21 a § 22 nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 nelze ji
umístit.
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Námitka 16 (Odstupové úhly)
Je nezbytné prokázat splnění požadavků § 28 nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 na odstup stavby od
okolních staveb (odstupové úhly). Není prokázán soulad stavby s požadavky Pražských stavebních
předpisů na vzájemné odstupy staveb a stavbu tedy nelze umístit.
Námitka 17 (Územní plán – stabilizované území)
Stavba není v souladu s územně plánovací dokumentací. Dle územního plánu hl. m. Prahy se jedná v
případě daného území o území stabilizované (neboť v něm není stanovena míra využití území), které je
tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán
nepředpokládá významný rozvoj. Dle přílohy č. 1, oddíl 7 pododdíl 7a odst. 3 regulativů územního plánu
je potom v území stabilizovaném možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické
struktury bez možnosti další rozsáhlé činnosti.
Předmětnou (pří)stavbou nelze v žádném případě označit za zachování, dotvoření nebo rehabilitaci
stávající urbanistické struktury, a to již z toho důvodu, že stávající urbanistickou strukturu nerespektuje a
podstatně ji narušuje, jak vyplývá z výše uvedeného. Vzhledem k tomu, že území je kompozičně dotvořeno
(stabilizováno), nelze uvažovat o dotvoření struktury; rehabilitací stávající urbanistické struktury by bylo
znovuvrácení funkcí stávajícím objektům s možností jejich přiměřených změn, nikoli umístění stavby
objektu do vnitroblokového prostoru.
V daném případě se nejedná o zachování či dotvoření urbanistické struktury (naopak urbanistická
struktura stávajícího bloku domů je měněna a narušována), ani o její rehabilitaci, neboť stávající
struktura není jakkoli kvalitativně zlepšována či by byly obnovovány (rehabilitovány) funkce území.
Předmětná bloková struktura zástavby je již ukončena, a tedy ji již není možno nějak „dotvářet“ tím, že
do vnitroblokového prostoru budou dále přidávány další stavby.
Tam, kde je území již urbanisticky dokončeno (stabilizováno), jako je tomu nepochybně zde (u blokové
zástavby Nového Města), nelze vyplňovat dosud volné prostory dalšími objekty, neboť tyto volné prostory
nejsou zbytkovými prostory určenými k zastavění, ale naopak se jedná o vnitrobloky, do nichž nelze
umísťovat další stavby.
Vzhledem k rozporu s územně plánovací dokumentací nelze stavbu umístit.
Námitka 18 (Územní plán – minimální podíl bydlení)
Stavba není v souladu s územně plánovací dokumentací i z hlediska nedodržení územním plánem
stanoveného (výkres č. 36) minimálního podílu bydlení (zde SV-5, tj. 50% bydlení).
V řízení není prokázáno, že tento územním plánem stanovený minimální podíl bydlení je splněn. Stavba
má být přeměněna na hotel, kdy stavba bude tedy využita jako hotel, nikoli s 50% bytovou funkcí.
Navržené „bytové jednotky“ nedosahují příslušné 50% výměry (navíc doloženo, že budou sloužit jako
byty a nikoli například jako jednotky pro krátkodobé ubytování).
Vzhledem k neprokázání souladu stavby s územně plánovací dokumentací nelze stavbu umístit.
Námitka 19 (Pohoda bydlení)
Stavba nerespektuje požadavky na zachování pohody bydlení a kvality prostředí. Stavba je navržena i
v rozporu s požadavky § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., na zachování kvality prostředí a pohody
bydlení.
Podle § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem
na souvislosti a charakter území obecným požadavkem takové umísťování staveb, které nezhoršuje kvalitu
prostředí a hodnotu území. Danou stavbou dojde k výraznému zásahu do daného území a ke změně
dosavadního komfortu bydlení v bytech v okolních domech, včetně domu mého (č.p.956). Žadatel o vydání
společného povolení opomenul ustanovení § 76 odst. 2 stavebního zákona, neboť stavba nerespektuje
zájmy vlastníků sousedních pozemků a staveb. Je nutno důvodně namítnout, že umístění stavby do
prostoru dosud nikoli takto intenzívně zastavěného naruší pohodu bydlení a způsobí zhoršení životních
podmínek zejména v okolních domech a bytech.
Je třeba připomenout, že narušení pohody bydlení není vázáno pouze na splnění limitů stanovených
právními předpisy (např. limitů hlukových, znečištění ovzduší, normových hodnot osvětlení a oslunění
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apod.), neboť to by tento požadavek byl nadbytečný, a je nutno toto zkoumat vždy vzhledem ke konkrétním
podmínkám v daném místě. Pohoda bydlení je definovaná jako souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k
tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná
atmosféra klidného bydlení. V této souvislosti lze odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 2 As
44/2005–116, v němž je uvedeno, že pohodou bydlení je možno „rozumět souhrn činitelů a vlivů, které
přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a výhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla
vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou
jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavných
podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů
a prachu, osluněním apod.; pro zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení
jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují
každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech.“ Většina z uvedených složek je v dané věci
umisťovanou přístavbou – negativně – dotčena, kdy umístěním předmětné stavby dojde k značnému
navýšení hlukové a emisní zátěže (zejména hluk z nepřetržitě pracujících technických zařízení
(vzduchotechnika, chlazení, kompresory…) a jejich sání a výdechů, pohyb osob a automobilů uživatelů
stavby), ke zhoršení světelných podmínek (denní osvětlení a oslunění) v okolních domech ad.
V této souvislosti je třeba připomenout, že soulad stavby s výše uvedenými požadavky se nevyčerpává
souladem stavby s limity stanovenými zvláštními předpisy (což je řešeno dotčenými orgány), ale záměr
musí stavební úřad posoudit – ve vztahu k zákazu narušení pohody bydlení a kvality prostředí –
komplexně z hlediska souhrnu všech působících negativních vlivů záměru v kombinaci s jeho situováním
na pozemku, urbanisticko – architektonickými vlastnostmi, kapacitou a dalšími jeho parametry. I kdyby
jednotlivé parametry stavby byly z hlediska zvláštních předpisům souladně s jejich požadavky, i přesto
mohou ve svém souhrnu působit nesplnění výše uvedených požadavků, jako je tomu v tomto případě, což
musí stavební úřad posoudit na základě výše uvedených kritérií.
Námitka č. 20 (základové poměry)
Dle čl. 11 odst. 2 nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 musí pozemek určený k zastavění svými vlastnostmi,
zejména velikostí, polohou a uspořádáním umožňovat využití pro navrhovaný účel, tj. realizaci dané
stavby. Ve společném řízení by tak mělo být prokázáno, že pozemek je vůbec využitelný pro daný účel (pro
realizaci dané stavby), tj. zejména že stavbu lze realizovat, aniž bude ohrožena stabilita přilehlých
pozemků a staveb na nich se nacházejících (zejména domu č.p. 956).
Je třeba prokázat, že stavbou (podzemními podlažími) nedojde ke změnám proudění podzemní vody.
Důsledkem změn prouděním spodní vody vzniká riziko statického narušení sousedních objektů.
Skutečnost, zda navrhovaný zásah do geologických a hydrogeologických poměrů daného místa neohrozí
statiku a stabilitu sousedních pozemků a staveb, však dokumentace neřeší. Vzhledem k tomu, že nebyl
prokázán soulad stavby s § 11 odst. 2 nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016, nelze stavbu schválit.
Námitka 21 (negativní vliv výstavby)
V návrhu nejsou dostatečným způsobem řešeny negativní vlivy realizace stavby, zejména z hlediska
hlučnosti, prašnosti a vibrací. Uvedené není v dokumentaci řádně řešeno. Není prokázáno, že při
výstavbě nedojde k nepřípustnému narušení pohody bydlení v okolních domech (včetně mého), jakož i
k překročení limitních hodnot stanovených právními předpisy, resp. nejsou navržena účinná opatření
k zamezení těchto vlivů. Toto působí i rozpor s požadavkem přílohy č. 8 bod B.8 písm. d), e) a j) vyhlášky
č. 499/2006 Sb.
V řízení není prokázáno splnění požadavku čl. § 43 odst. 1 nařízení hl. m. Prahy č, 10/2016 a přílohy č. 8
bod B.8 písm. d), e) a j) vyhlášky č. 499/2006 Sb., jakož i nařízení vlády č. 272/2011 Sb., a stavbu tedy
nelze schválit.
Námitka 22 (Lhůta pro podání námitek)
V neposlední řadě je třeba namítnout, že nebyla dodržena zákonem stanovená patnáctidenní lhůta pro
konání ústního jednání a pro podání námitek ve společném řízení (počítaná od doručení oznámení o
zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání).
Podle § 94m odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., oznámí stavební úřad účastníkům řízení (a dotčeným
orgánům) zahájení společného řízení nejméně 15 dnů před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na
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místě, je-li to účelné; zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a
námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto.
V daném případě nebyla patnáctidenní lhůta dle § 94m odst. 1 stavebního zákona dodržena. Oznámení o
zahájení tohoto společného řízení spolu s pozvánkou k ústnímu jednání (oznámení Úřadu městské části
Praha 1, Stavební úřad, sp. zn. UMCP1/420921/2020/VÝS-Po-Nové Město/955 bylo vyvěšeno na úřední
desce Úřadu městské části Praha 1 od 3.11.2020 do 19.11.2020, tj. toto oznámení bylo účastníkům řízení
doručeno dne 18.11.2020. Mezi datem doručení (18.11.2020) a datem ústního jednání (1.12.2020) je tedy
jen 12 dní, tj. o několik dnů méně, než je zákonem předepsaných nejméně 15 dnů.
Vzhledem k tomu, že nynější ústní jednání bylo svoláno v rozporu s § 94m odst. 1 stavebního zákona,
žádám, aby stavební úřad znovu a dle zákona v řádné minimálně patnáctidenní lhůtě oznámil konání
nového ústního jednání a možnost podání námitek k dané stavbě.
K věci dále uvádím, že jsem vlastníkem domu č.p. 956 a pozemku parc.č. 111 v k.ú. Nové Město, obec
Praha. Jedná se o nemovitost, která je ve smyslu § 94k písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., nemovitostí
sousední. Jako vlastník uvedené nemovitosti jsem osobou, jejíž vlastnické právo k této sousední
nemovitosti může být umístěním a povolením dané stavby přímo dotčeno, a to v mnoha ohledech, které
vyplývají z výše uvedených námitek i které jsou uvedeny níže.
Navrhovanou stavbou jsou dotčena má vlastnická práva k předmětné nemovitosti, zejména narušením
pohody bydlení v mém domě, zhoršením světelných podmínek, zvýšením hlukové zátěže v dosud absolutně
klidném vnitrobloku, zhoršením životního prostředí v dané lokalitě ad. Dvorní přístavba je navrhována
na místo, které z hlediska svého umístění, velikosti a vlastností takovouto zástavbu neumožňuje, jak je
podrobně uvedeno a odůvodněno výše v námitkách. Realizací dané stavby by došlo ke změně charakteru
nejbližšího okolí mé nemovitosti, dosud v místě stavby nikoli takto intenzivně zastavěného (a tím i
zhoršení kvality prostředí daného území, v němž se nacházejí tyto nemovitosti), jakož i ke zhoršení
denního osvětlení a oslunění v uvedeném domě. Přímým a okamžitým důsledkem výše popsaného zhoršení
kvality prostředí mého domu bude ekonomická ztráta – dojde ke snížení mých příjmů z nájmu bytových i
nebytových jednotek v mém domě. Zároveň dojde k navýšení dopravní zátěže v blízkosti mé nemovitosti, a
to v důsledku navýšení kapacity území a s tím spojeným nárůstem provozu na přilehlých komunikacích; to
bude mít za následek zejména zvýšení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek v ovzduší v přilehlých
ulicích. Uvedeným by též došlo k poklesu hodnoty území a tím i k poklesu hodnoty mé uvedené
nemovitosti. Realizace dané stavby by též mohla ohrozit stabilitu mého výše uvedeného domu č.p. 956.
K dotčení mých práv jako vlastníka výše uvedené nemovitosti dojde i v souvislosti s výstavbou záměru –
hluk, prašnost ad.
Vzhledem ke všemu uvedenému s umístěním a povolením stavby Ascanio..Boutique..Hotel..Prague,
rekonstrukce, dostavba a změna využití, Jeruzalémská 955/8, U Půjčovny 955/10, Praha 1, na pozemcích
parc. č. 109, 110 v katastrálním území Nové Město, nesouhlasím; společné povolení o umístění a povolení
(schválení) této stavby nelze vzhledem k nesplnění podmínek § 94o odst. 1, 2 a 3 stavebního zákona vydat
a dle § 94p odst. 2 stavebního zákona je nutno žádost o vydání společného povolení pro tuto stavbu
zamítnout.
Námitka 23 (nesplnění územního plánu)
námitka, kterou Ing. Němec podal při ústním jednání a později doplnil emailem)
Stavbu nelze umístit z důvodů nesplnění podmínek územního plánu. Objekt čp.955 se nachází v území
označeném SU-5. V takovém území musí mít stavby alespoň 50% bytové plochy.
Rekonstruovaný objekt měl k 6.6.2016 1279,53 m2 bytové plochy, tj. 16,37 % z 7813,83 m2 celkové užitné
plochy. Pasport ploch zpracovaný státem k prodeji budovy přikládám.
Závazné stanovisko OÚP MHMP sp. zn. S-MHMP 828415/2020 ze dne 25.8.2020 uvádí podíl bydlení
v záměru 5%, což je méně než ve výchozím stavu.

Vypořádání se s námitkami Ing. Petra Němce ze dne 30.11.2021 a 1.12.2021:

Námitka č. 1
Zastínění objektu č. p. 956
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Účastník řízení namítá, že dvorní přístavba nepřiměřeně zastíní objekt č. p. 956 a nepřípustným způsobem
v něm zhorší proslunění bytů a denní osvětlení obytných a pobytových místností, a dokládá své tvrzení
znaleckými posudky. K tomu stavební úřad uvádí následující. V řízení stavebník předložil dva posudky
od společnosti EKOLA group, spol. s r.o. (vedoucí projektu Ing. Libor Ládyš, zpracovatel Ing. Vladislava
Primas, kontrolor Ing. Filip Fikejz), zakázkové číslo 20.0161-01 ze září 2020, jeden týkající se
„Posouzení zastínění“ (denního osvětlení) a druhý „Posouzení zastínění – proslunění“. Účastník řízení
v rámci uplatněné námitky předložil Revizní znalecký posudek č. 388/2020 od Ing. Viktora Zwienera,
Ph.D., Dekprojekt, s.r.o., ze dne 12. 11. 2020, a dále dokument označený jako „Ověření vlivu přístavby
k č.p. 955 na stávající bytový dům č.p. 956 z pohledu proslunění a denního osvětlení“ od pana Ing. Petra
Kůrky ze dne 16. 11. 2020. Na základě uplatněné námitky stavebník předložil do řízení „Doplnění
posouzení zastínění – denní osvětlení objektu č. p. 956“ v aktuální verzi z dubna 2021, ve kterém
zpracovatel původního posudku, společnost EKOLA group, spol. s r.o. (zpracovatel) opětovně posoudil
situaci z hlediska vlivu na denní osvětlení obytných a pobytových místností v domě č. p. 956, a to
v reakci na údaje uvedené v námitkách a v posudcích účastníka řízení, a na základě nového geodetického
zaměření, ověření skutečného stavu užívání domu č. p. 956 (kolaudační souhlas, vydaný odborem
výstavby Úřadu městské části Praha 1, č. j. UMCP1 012178/2013, sp. zn. S UMCP1/181640/2013/VÝSČk-2/956 ze dne 21. 1. 2014), a zohlednění dalších skutečností (barva fasády). Posuzování splnění
podmínek denního osvětlení a proslunění je v kompetenci stavebního úřadu. Zpracovatel posouzení
zastínění, včetně aktualizovaného dodatku k posouzení z dubna 2021, na úvodní straně uvedl předpisy, na
základě kterých provedl měření a posouzení zastínění, a rovněž i podklady, ze kterých vycházel.
U posuzovaných místností jsou uvedeny výchozí podmínky (vstupní parametry, tj. zejména rozměry
místnosti, výška parapetu, rozměry oken, typ skla, tloušťka stěny, včetně činitelů odraznosti). Pro další
okrajové podmínky byly použit průměrné koeficienty v souladu s příslušnou technickou normou.
Posouzení bylo provedeno pomocí matematického 3D výpočtového modelu. V revizním posudku
Dekprojekt s.r.o. byla namítána nesprávnost (absence) posouzení místnosti 106 a místností 218 a 219, a
vady posouzení jako absence vstupních parametrů, nezdůvodnění zatřídění do kategorie 3 přílohy B
v příslušné normy. Předmětem dokumentu od pana Ing. Kůrky je ověření vlivu přístavby k domu č. p.
955 na dům č. p. 956 na proslunění stávajících obytných místností a denní osvětlení stávajících obytných
a pobytových místností. V závěru je uvedeno, že nejsou splněny požadavky na denní osvětlení u místností
108, 203, 206, 209 a 218. Stavební úřad se s tímto neztotožňuje. V posouzení zpracovatelem jsou
uvedeny všechny vstupní parametry. Posouzení bylo provedeno při zařazení do kategorie 3, tedy pro
lokalitu, charakteristickou jako prostory s trvalým pobytem lidí v souvislé řadové zástavbě v centrech
měst, nikoli pro nejhorší kategorii 4, prostory s trvalým pobytem lidí v mimořádně tísněných podmínkách
historických center měst. Toto zařazení bylo stanoveno po dohodě se stavebním úřadem. Zpracovatel
posudku doplnil své posouzení zastínění o nové posouzení místností 106, 206, 209, 211 a 218, 219.
Aktuální dodatek zpracovatele EKOLA z dubna 2021 je zpracován na základě aktuálních a detailnějších
údajů (kolaudační souhlas, nové geodetické zaměření), a reaguje i na závěry a zjištění revizního posudku.
V posudku je zohledněna skutečnost, že bude použita speciální bílá barva na fasádě, která pozitivně
ovlivňuje i podmínky denního osvětlení. S ohledem na jeho aktuálnost je tento dokument pro posouzení
situace denního osvětlení u domu č. p. 956 ze strany stavebního úřadu směrodatný. V předloženém
posudku je rovněž předpokládáno, že místnost 218+219 nebyla zkolaudovaná jako dvě místnosti, ale jako
jedna místnost. Stavební úřad nenašel ve spise, ani v archivu žádné podklady, které by svědčily o tom, že
k rozdělení původně jedné místnosti v objektu č. p. 956 právně došlo. V závěru posudku je však
provedeno hodnocení nejen pro spojenou místnost 218+219, ale i pro samostatnou místnost č. 219, ze
kterého vyplývá, že stávající hodnoty denního osvětlení budou zachovány i v této místnosti při umístění
navrhované stavby, za předpokladu použití fasádní barvy, která je způsobilá ovlivnit podmínky denního
osvětlení v okolních objektech (bílá RAL 9003, TL lotos). S ohledem na to nepovažuje stavební úřad za
nutné pro vypořádání této námitky zjišťovat skutečný právní stav rozdělení místnosti. Byly doplněny a
zpřesněny výpočty denního osvětlení místností 106, 206, 209, 211 a spojené místnosti 218+219, u kterých
dle původního Posouzení zastínění – denního osvětlení, docházelo k nepatrnému zhoršení o 1 %, vyjma
místnosti 219, u které došlo o zhoršení o 4 %, která však byla původně posuzovaná jako samostatná
místnost. Z dodatku zpracovatele EKOLA z dubna 2021 vyplývá, že současný stav u spojené místnosti
218+219 nevyhovuje normám na denní osvětlení místností. Nicméně vlivem navrhované stavby nedojde
k významnému zhoršení situace, neboť ve výhledovém stavu dojde u tří bodů ke snížení o 0,1 %, a při
použití navrhované bílé fasádní barvy dle bodu 6. (Výpočet a posouzení se zohledněním barvy fasády)
nedojde ke zhoršení stávajícího stavu, tedy ani o 0,1 %. Navíc příslušná technická norma (ČSN 73 058028/51
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2) v části čl. 3.2 umožňuje průměrnou hodnotu činitele denní osvětlenosti u obytných místností vztáhnout
buď k celému rozsahu vnitřního prostoru, nebo v jeho funkčně vymezené oblasti. Z dodatku zpracovatele
EKOLA z dubna 2021 vyplývá, že ve vztahu k takto funkčně vymezené oblasti (vyznačeno na obrázku
str. 13) v rozsahu 20,68 m2 jsou požadavky na denní osvětlení dle uvedené normy u místností 218+219
splněny. Místnost 203 je sklad, na který příslušné limity nedopadají. Nově byla posouzena místnost 106,
která svým využitím je kanceláří, nikoli skladem. U této místnosti zůstane úroveň denního osvětlení na
stejné úrovni. Dále bylo opětovně posouzeno denní osvětlení u místností 206 a 209, u kterých jsou
splněny požadavky na denní osvětlení jak v současném stavu, tak i při umístění dvorní přístavby.
U místnosti 211 dojde ke snížení vlivem navrhované stavby o 0,1 %, avšak z kolaudačního souhlasu
vyplývá, že v této místnosti byl vymezen prostor pro koupelnu a bod s hodnotou činitele denního
osvětlení se posune na normovou hodnotu pro takto zúženou místnost. Místnost 108 je dle svého využití
skladem, na který se hodnoty denního osvětlení nepoužijí. Výpočet doložený v dodatku EKOLA tedy
prokázal, že hodnoty na denní osvětlení obytných a pobytových místností v domě č. p. 956 budou
dodrženy. Stavební úřad uvádí, že v objektu č. p. 956 jsou již současné době snížené hodnoty denního
osvětlení, ale navrhovanou stavbou zůstane současný stav zachován. Místnosti ve 3. NP nebyly
předmětem posouzení, neboť se jedná o vyšší podlaží, a výsledky a vyhodnocení posouzení v jejich
případě budou příznivější, než v případě posouzených bytových jednotek v nižších podlažích. Na
podmínky denního osvětlení v objektu č. p. 956 mají vliv i jiné okolnosti, než jen navrhovaná stavba,
mezi nimi i vzrostlý strom na pozemku parc. č. 111 v k. ú. Nové Město, který může v letních měsících
úroveň denního osvětlení, i proslunění významně ovlivnit, i když jeho vliv není započítán do výpočtů
studie zastínění z důvodu, že technické normy toto neumožňují. Rovněž rozdělení původně celé místnosti
na místnosti č. 218 a 219 mělo nepříznivý vliv na denní osvětlení v místnosti č. 219, pro takové rozdělení
však nebyl nalezen právní podklad. Rovněž charakter historické zástavby, kde převládají stísněné poměry
a vysoká hustota zástavby. Stavební úřad považuje posouzení zastínění, včetně dodatku, zpracovatele
společnosti EKOLA za věrohodný důkaz o tom, že navrhovaná stavba nezpůsobí překročení stanovených
hodnot denního osvětlení ve vztahu k nemovitosti účastníka řízení. Co se týče požadavků na proslunění,
byly požadavky na povinné proslunění obytných místností zrušeny nařízením č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy
ze dne 23. 10. 2018, kterým se měnilo nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy).
Tyto požadavky se tedy na území hlavního města Prahy neuplatní. Stavební úřad posoudil úroveň
proslunění v obytných místnostech domu č. p. 956 na základě předloženého Posouzení zastínění –
proslunění EKOLA 09/2020, tedy pouze z hlediska zásady šetrnosti k sousedům ve smyslu § 76 odst. 2
stavebního zákona. Z důvodové zprávy, která byla vydaná k nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy
v souvislosti s vypuštěním požadavků na proslunění obytných místností, vyplývá, že při uplatňování
zásady šetrnosti k sousedům ve smyslu § 76 odst. 2 stavebního zákona se postupuje podle článků 4.3.2,
4.3.3 a 4.3.4 ČSN 73 4301. Dle nich platí, že v obytných místnostech stávajících budov není nutné
podmínky na proslunění dodržet, jde-li o doplnění stávající souvislé zástavby výstavbou v prolukách,
popř. formou nástaveb a přístaveb, jestliže doplněná budova zachovává půdorysný rozsah a výškovou
úroveň zástavby sousedních budov (čl. 4.3.4. ČSN 73 4301). S ohledem na to, že se v případě dvorní
vestavby jedná o přístavbu v souvislé zástavbě, která výškově odpovídá okolní zástavbě, je v souladu
s územním plánem i s charakterem a urbanistickými hodnotami daného území, požadavky týkající se
proslunění se nepoužijí ani na stávající budovy. Vyjdeme-li přesto z předložené studie, vlivem
navrhované stavby (dvorní přístavby) dojde ke snížení doby proslunění u jednotky č. 5 ve 2. NP domu č.
p. 956. U ostatních jednotek je hodnocení proslunění po realizaci dostavby na stejné úrovni jako ve
stávajícím stavu. U jednotky č. 5 – místnosti 219 (VB 12) došlo ke zhoršení podmínek proslunění jejím
oddělením, přičemž právní podklad pro něj nebyl nalezen. K tíži stavebníka nelze přičíst skutečnost, že
zhorší podmínky proslunění v místnosti 219, která z důvodu nesplnění podmínek na proslunění, příp.
denního osvětlení, být zřejmě oddělena neměla, nebo o tom panují důvodné pochybnosti. Stavební úřad
posoudil námitku i z hlediska, zda může dojít k imisím nad míru přiměřenou místním poměrům.
Navrhovaná stavba se umisťuje do území s hustou zástavbou v historickém centru hlavního města Prahy,
kde jsou zcela běžné stísněné poměry, což s sebou přináší určité nevýhody a omezení pro vlastníky
budov, a kde je již stávající stav z hlediska hodnot denního osvětlení a proslunění částečně nevyhovující.
Obě stávající budovy (č. p. 955, 956) se nacházejí v těsné blízkosti, jejich zdi na sebe z části přiléhají.
Současně byl však splněn odstupový úhel dvorní přístavby ve vztahu k objektu č. p. 956, když jedním
z účelů stanovených minimálních odstupových vzdáleností budov je mimo jiné rovněž zajištění
dostatečných podmínek z hlediska jejich denního osvětlení a proslunění. S ohledem na místní poměry
tedy nelze tedy dospět k závěru, že by se jednalo o omezení či zásah do vlastnického práva účastníka
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řízení nad míru, přiměřenou místním poměrům. S ohledem na vyhodnocení všech výše uvedených
skutečností považuje stavební úřad námitku za nedůvodnou.

Námitka č. 2
Nedostatky akustického posouzení
Účastník namítá chybějící akustické posouzení vyústění kouřovodů na střeše, výdechu ze štítové zdi
vpravo, a že akustická studie neuvažuje s možností tónové složky hluku ze stacionárních zdrojů a
požaduje rozšíření o další výpočtové body a měření. K tomu stavební úřad uvádí, že v řízení byla
předložena Akustická studie – Aktualizace č. 1 – číslo zakázky 20.0017-01 ze srpna 2020, kterou
vypracovala EKOLA group, spol. s r.o. V akustické studii byl vyhodnocen vliv realizace navrhované
stavby na akustickou situaci v zájmovém území, konkrétně hluk ze stacionárních zdrojů, hluk ze stavební
činnosti při rekonstrukci historického objektu č. p. 955 a při realizaci dvorní dostavby. Posouzen byl také
vliv z provozu obslužné dopravy stavby na veřejné komunikaci. Za účelem vypracování této studie bylo
provedeno měření hluku ze silniční dopravy pro zjištění počáteční akustické situace. Výsledky měření
byly zaznamenány v Protokolu o zkoušce č. 2002042VP ze dne 20. 3. 2020. Aktualizace č. 1 zahrnuje již
zatlumení stacionárních zdrojů hluku a úpravu neprůzvučnosti obvodového pláště a oken budovy. Pro
chráněný venkovní prostor staveb jsou stanoveny hlukové limity pro hluk z provozu stacionárních zdrojů,
a z výstavby. Hluk ze stacionárních zdrojů byl posouzen při plném provozu navrhované stavby, včetně
provozní zkoušky dieselagregátu. Na základě provedených výpočtů bylo zjištěno, že hygienický limit pro
hluk z provozu stacionárních zdrojů 50/40 dB (den/noc) bude v nejbližších chráněných venkovních
prostorech staveb dodržen v denní i noční době. Za tím účelem budou vybrané nasávací otvory a odtahy
stacionárních zdrojů zatlumeny. U stavební činnosti byl posuzován stav s nasazením stavebních strojů pro
nejhlučnější souběh činností a nejhorší předpokládanou situaci. Z výsledků studie vyplývá, že hygienický
limit hluku ze stavební činnosti 65 dB bude dodržen. Rovněž výpočty prokázaly, že budou splněny
hlukové limity z provozu obslužné dopravy stavby na veřejné komunikační síti. K zajištění splnění
hlukových limitů stanovila Hygienická stanice hl. m. Prahy ve svém závazném stanovisku č. j. HSHMP
36154/2020 ze dne 21. 7. 2020 podmínky. Jak vyplývá z předložené akustické studie, byly mezi
posuzované stacionární zdroje zahrnuty i účastníkem řízení namítané chybějící zdroje, tedy vyústění
kouřovodů na střeše. Tyto jsou uvedeny v tabulce č. 5 akustické studie a byly zahrnuty do žaluzií na
střeše, které jsou na obr. 8 prezentovány pod písmeny „T“ a „U“. Jak z tabulky č. 5 vyplývá, je v této
položce zahrnuto 5x sání (T) a 5x výdech (U). Rovněž je součástí akustické studie hluk z provozu
strojovny VZT a chlazení v krovu, které jsou zahrnuty do výfuků a sání na žaluzii, resp. na střeše (tabulka
č. 5). Co se týče výdechu ze štítové zdi vpravo od bodu H, na který ukazuje účastník řízení v námitkách
šipkou, jedná se dle projektové dokumentace o „Požární větrání a výfuk vzduchu CHÚC“. Požární větrání
a výfuk vzduchu chráněné únikové cesty nejsou standardně součástí akustického posouzení, protože se
jedná o zdroje, které jsou v provozu pouze za zcela mimořádných situací (např. požár). K námitce týkající
se nevyhodnocené tónové složky lze uvést, že tónová složka se nevyskytuje a neposuzuje u všech zdrojů
hluku. Její definice je uvedena v § 2 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací takto: „Hlukem s tónovými složkami hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina
akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících
třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedních
třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku
v tomto třetinooktávovém pásmu vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo
v příloze č. 1 k tomuto nařízení; hlukem s tónovými složkami je vždy hudba nebo zpěv; pokud nelze hluk
s tónovými složkami identifikovat na základě uvedené definice, lze použít definici vycházející z
úzkopásmové analýzy“. Akustická studie – Aktualizace č. 1 již obsahuje opatření, kterými je zatlumení
stacionární zdrojů uvedených v kapitole 6.2. Dle závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy je
nutné před započetím užívání předložit protokol o měření hluku prokazující, že v chráněném venkovním a
vnitřním prostoru staveb nebudou překročeny hygienické limity hluku z provozu VZT a dalších
technických zařízení v budově stanovené v § 11 a § 12 nařízení č. 272/2011 Sb. Pokud by tedy v rámci
tohoto měření před kolaudací došlo u některého ze zařízení k odhalení tónové složky nebo by nebyl
dodržen předepsaný limit, budou provedena další protihluková opatření příslušných zdrojů hluku, jinak
nebude možné stavbu užívat. Výška měření u výpočtových bodů V03 a V04 byla zvolena tak, aby
reflektovala umístění neblíže stacionárním zdrojům hluku. Z akustické studie vyplývá, že hygienické
limity z provozu stacionárních zdrojů hluku 50/40 dB (den/noc) budou dodrženy ve výškách 5 m a 13 m,
tudíž bude dodržen i tento limit ve výškách 2 m a 10 m, neboť tyto jsou dále od zdroje hluku. Zpracování
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hluku ze stavební činnosti odpovídá údajům v projektové dokumentaci. Byly hodnoceny nehlučnější
etapy při demolici a bourání stávajícího objektu a dále při zemních pracích (zajištění stavební jámy a
výkopy) v případě dvorní dostavby. Pro tyto fáze je vyhodnocen hluk z nasazených strojů, a předpokládá
se nejhlučnější souběh činností (tabulka č. 6). Ve vztahu k nemovitosti účastníka řízení je stanovena
podmínka, že bourací kladivo musí pracovat samostatně a v případě činnosti ve dvoře v minimální
vzdálenosti 15 m od objektu č. p. 956, a max. 3 hodiny denně, příp. max. 1 hodinu denně. Pro ostatní
stroje jsou stanovena obecná protihluková opatření v kapitole 6.4 tak, aby byly hygienické limity
dodrženy. Pokud by v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb nebyly splněny příslušné
hygienické limit hluku ze stavební činnosti, bude nutné navrhnout taková protihluková opatření, aby byly
hygienické limity dodrženy. Vzhledem k tomu, že stavební úřad nemůže pro nedostatek odbornosti
posoudit sám hlukové limity, je za účelem jejich posouzení třeba zpracovat akustickou studii a provést
měření, které byly v daném případě předloženy. Společnost EKOLA group, s.r.o. je renomovaná
společnost, působící v oblasti posuzování hluku již od roku 1990, a která má náležitou akreditaci a
certifikáty pro posuzování vlivu staveb na životní prostředí a poskytování komplexních služeb v oblasti
akustiky a veřejného zdraví, včetně akreditovaných zkušebních laboratoří, a která je za svou činnost
zodpovědná. Tato studie a výsledky měření byly dále předmětem posouzení, které učinil příslušný
dotčený správní orgán. Z hlediska hlukových limitů tento dotčený orgán, Hygienická stanice hlavního
města Prahy, shledal, že negativní účinky navrhované stavby nepřekročí limity uvedené v příslušných
právních předpisech, konkrétně v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
Stavební úřad uvádí, že hluková situace s ohledem na dodržování zákonných limitů byla posouzena
v dostatečném rozsahu. S ohledem na výše uvedené shledal stavební úřad námitku nedůvodnou.

Námitka č. 3
Hluk ze sání ve dvorní fasádě
Účastník řízení namítá, že v úrovni 1. NP jsou ve jihovýchodní dvorní fasádě dva otvory pro sání vzduchu
pro vzduchotechnická zařízení, a to pod okny obytných místností domu č. p. 956 – ložnic u dvou
bytových jednotek, které jsou cca 3 m a 7 m od těchto otvorů. Stavební úřad uvádí, že akustickou situací
se zabýval již při vypořádání námitky č. 2, na které tímto odkazuje. Dále uvádí, že z předložené akustické
studie a vyjádření EKOLA spol. s.r.o. ze dne 7. 4. 2021 vyplývá, že se jedná o jednak o otvor pro požární
větrání evakuačního výtahu (rozměry 800 mm x 560 mm), který se akusticky neposuzuje, neboť je
v provozu pouze za mimořádných situací, tedy při požáru, a dále o otvor pro společné sání vzduchu
zařízení č. 4, 5, 6 (rozměry 3000 mm x 1500 mm), který je v akustické studii posouzen, a v tabulce č. 5 je
označen jako společné sání na žaluzii (písmeno C). Tento zdroj hluku byl již zatlumen z původních 61 dB
na 54 dB předsazením protihlukové stěny. Jak vyplývá z výpočtů akustické studie (bod VS03 a VS04)
bude hygienický limit 50/40 (den/noc) dodržen, vypočtená hodnota u VS 04 činí max. 36,3 dB ve dne i
v noci, a hodnota u VS 03 činí max. 33 dB ve dne a v noci. S ohledem na to, že hygienické limity jsou u
tohoto otvoru dodrženy, budou dodrženy i u druhého (menšího a vzdálenějšího) sacího otvoru. Obecný
požadavek účastníka řízení na splnění hodnoty 35 dB nemá oporu v právních předpisech. Současně se
nejedná o takové hodnoty hluku, které by byly nepřiměřené okolním poměrům i s ohledem na hustotu
zástavby, a ani jiné okolnosti nenasvědčují tomu, že by mohlo dojít ke zhoršení kvality prostředí nad míru
přiměřenou místním poměrům (viz také vypořádání námitky č. 19). Jedná se o typ zařízení, kde se výskyt
tónové složky nepředpokládá. V případě, že měření před kolaudací navrhované stavby odhalí u některého
ze zařízení tónovou složku, nebo bude překročen hygienický limit, budou provedena další protihluková
opatření u příslušných zdrojů hluku. S ohledem na to, že hygienické limity jsou s rezervou dodrženy, a po
výstavbě bude provedeno kontrolní měření, které ověří dodržení těchto limitů, a v opačném případě
budou provedena další protihluková opatření, shledal stavební úřad námitku nedůvodnou.

Námitka č. 4
Přístup na naší střechu – bezpečnostní riziko
Účastník řízení namítá snadný přístup z nově vzniklé terasy navrhované stavby do podkrovních bytů přes
střešní okna, resp. balkón v úrovni 3. NP v jeho nemovitosti a s tím spojené bezpečnostní riziko a zásah
do soukromí a pohody bydlení. Stavební úřad k tomu uvádí následující. Z projektové dokumentace
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vyplývá, že původní světlík bude zastřešen, a současně bude provedena nástavba, spočívající ve zvýšení
hřebene střechy cca o jeden metr, a v rozšíření o prostor původního světlíku, čímž vznikne nová štítová
stěna. Zastřešení světlíku je součástí celkového technického a architektonického řešení stavby, kdy
rozšíření o štítovou zeď na úrovni 4. patra/5. NP bude stavebně technicky tvořit obvodovou stěnu chodby,
která je zastřešena pultovou střechou, rovněž ve spodním podkroví/6. NP tvoří šítová zeď obvodovou
stěnu chodby. Řešení je kaskádové, šítová stěna je zde ustoupena o šířku chodby ve 4. patře /5. NP, jak je
také zobrazeno v řezu N-N projektové dokumentace. Nově vzniklý prostor není terasou určenou k
užívání, ale jedná se o technický prostor, sloužící pouze k přístupu na střechu za účelem údržby a oprav
střechy, s omezeným přístupem. Za tím účelem je zde umístěn revizní žebřík na střechu. Toto technické
řešení zaručuje bezpečný přístup na střechu a údržbu objektu. Nově vzniklý prostor není propojen
s objektem č. p. 956, ani z něj není navržen či umožněn přístup na okolní nemovitosti. Domy č. p. 955 a
č. p. 956 se nacházejí v historickém centru města se zhuštěnou zástavbou, a již v současném stavu oba
objekty na sebe přiléhají. V těchto podmínkách dojde vývojem zástavby vždy k určitému ovlivnění
sousedních nemovitostí, což však nevylučuje další stavební vývoj. Zastřešení světlíku nezhoršuje
současné podmínky. S ohledem na to, že se nejedná o prostor určený k běžnému užívání, naopak
technickým určením se jedná o prostor užívaný velmi výjimečně, nedojde k zásahu do soukromí uživatelů
objektu č. p. 956, ani k narušení pohody bydlení, resp. kvality prostředí (viz také vypořádání námitky č.
19). S ohledem na výše uvedené stavební úřad vyhodnotil námitku jako nedůvodnou.

Námitka č. 5
Zastropení a zastavění světlíku
Účastník řízení namítá zásah do soukromí a omezení pohody bydlení z důvodu možného pohledu do
obytné místnosti v jeho nemovitosti z nově vzniklé terasy skrze střešní ateliérové okno situované přímo
pod touto terasou, dále namítá estetickou stránku dveří na terasu, a vznik štítové zdi, která zakryje část
viditelné oblohy. Jak již stavební úřad uvedl ve vyjádření k předešlé námitce č. 4, nově vzniklý prostor
není určen k běžnému a každodennímu užívání, ale jedná se o prostor s omezeným přístupem za účelem
opravy a údržby střechy, případně dalších fasádních prvků, je tedy technického charakteru, a nemůže
narušit soukromí uživatelů domu č. p. 956 jeho užíváním nad přiměřenou a očekávanou míru. Každý
vlastník nemovitosti musí mít k ní přístup, aby mohl provádět její nezbytnou údržbu. Na tomto závěru nic
nemění ani skutečnost, že se dle účastníka nachází v jeho domě střešní okno. Střešní okno není svým
technickým provedením určeno k výhledům z nemovitosti, nelze tedy ani předpokládat možné omezení
užívání v důsledku omezení výhledu z něj. Zejména je však toto šikmé ateliérové okno směrováno
v opačném sklonu od světlíku do volné oblohy, takže neexistuje žádný přímý výhled směrem k objektu
č. p. 955, a stínění či zamezení výhledu v důsledku zastřešení světlíku a nástavby není fyzicky ani
prostorově možné. Účastník řízení má nadto možnost v případě obavy z jakéhokoli nahlížení či vniknutí
do soukromých prostor či ochrany před poškozením jej opatřit zábranou. Stavební úřad doplňuje, že
právo na výhled není žádným právním předpisem garantováno. Vlastník nemovitosti nemá právo, aby byl
výhled z jeho oken zachován bez jakýchkoli změn, dle soudní judikatury (např. Nejvyšší správní soud
č. j. 5 As 166/2018) má právo ochrany jen před zásahy, jejichž důsledkem by byla úplná ztráta výhledu
(např. zastavění existujících oken) nebo kdy je odnětí výhledu kombinováno s dalšími nepříznivými vlivy
(nemožnost otevřít okno, zamezení proudění vzduchu, vlhkost, apod.). To však není tento případ. Rovněž
lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 253/2018-42, dle kterého imisí není
samotná možnost nahlížet z oken do oken v sousední budově, nebo z oken na pozemek či z pozemku na
pozemek, zejména jde-li o budovu umístěnou v souvislé zástavbě. Obecně platí, že určité zatížení okolí
způsobuje každá stavba, přičemž po vlastnících okolních staveb lze spravedlivě požadovat, aby takové
zatížení snášeli, pokud je přiměřené poměrům a nevybočuje v podstatné míře z obecných vyžadovaných
standardů na bydlení s přihlédnutím ke konkrétní lokalitě. V řadové zástavbě domů v centru města není
možné ve venkovních prostorách očekávat zachování absolutního soukromí či neomezení dosavadních
výhledů. Účastníkem dále uváděné negativní estetické vnímání dveří, architektonického ztvárnění
nástavby a zastřešení světlíku nemůže nijak ovlivnit vlastnická práva uživatele objektu č. p. 956.
Z hlediska státní památkové ochrany, a tedy i architektonického ztvárnění, byl záměr kladně posouzen
příslušným dotčeným orgánem, tedy odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy
v závazném stanovisku č. j. MHMP 1317019/2020 ze dne 27. 8. 2020 a následně č. j. MHMP
1319557/2020 ze dne 28. 8. 2020 ve věci změn dvorní dostavby. S ohledem na výše uvedené stavební
úřad vyhodnotil námitku jako nedůvodnou.
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Námitka č. 6
Falešná římsa a střecha na vrchní části štítové zdi do dvora
Účastník řízení namítá nedostatek esteticky pozitivní hodnoty překrytí vrchní části stávající štítové zdi
falešnou střechou. K tomu stavební úřad uvádí, že se jedná o falešnou mansardu na štítové zdi,
zakončenou římsou, jejímž účelem je kromě architektonického ucelení střešního prostoru a zakrytí
technických prvků, i eliminace hluku z technických zařízení. Námitka týkající se estetické hodnoty
architektonického zpracování není námitkou, která by mohla ovlivnit vlastnická práva uživatele objektu
č. p. 956. Z hlediska státní památkové ochrany, a tedy i architektonického ztvárnění, byl záměr kladně
posouzen příslušným dotčeným orgánem, tedy odborem památkové péče Magistrátu hlavního města
Prahy. Namítaná skutečnost, že falešná římsa má rovněž sloužit k zakrytí výfuků a sání vzduchotechniky,
je dle stavebního úřadu naopak vhodným řešením i z hlediska ochrany před hlukem. Tato římsa nemůže
mít ani vliv na zastínění objektu č. p. 956, jak účastník namítá, neboť směrem ke štítové zdi se nenachází
žádná okna v objektu č. p. 956. Rovněž ateliérové okno na střeše objektu č. p. 965 je směrováno
v opačném sklonu od štítové zdi (včetně falešné římsy) do volné oblohy, takže neexistuje žádný přímý
výhled směrem k objektu č. p. 955, a stínění či zamezení výhledu v důsledku štítové zdi není fyzicky ani
prostorově možné. S ohledem na výše uvedené posoudil stavební úřad námitku jako nedůvodnou.

Námitka č. 7
Pohyb stavebního jeřábu nad objektem č. p. 956
Účastník řízení namítá, že hrozí riziko pádu břemena v důsledku pohybu ramene jeřábu nad jeho
objektem č. p. 956, a pozemkem parc. č. 111 v k. ú. Nové Město, s čímž nesouhlasí. K tomu stavební úřad
uvádí, že věžový jeřáb je umístěn na pozemku žadatele, v místě suterénu historické budovy č. p. 955.
Zajištění jeřábu je řešeno v části projektové dokumentace Ey6 Plán organizace výstavby, kde je popsáno
jeho speciální založení. Pro zabezpečení vertikální dopravy v prostoru staveniště je jeřáb umístěný na
betonových blocích v prostoru za hlavním vstupem uvnitř dispozice objektu č. p. 955. Stavební úřad dále
uvádí, že umístění jeřábu v objektu č. p. 955 je vhodným řešením z důvodu zahuštěné okolní zástavby,
neboť jeřáb je schopen obsloužit stavbu, aniž by bylo nutné zabírat veřejné prostranství a blokovat
přilehlé komunikace. Pohyb ramene jeřábu nad okolními stavbami a pozemky a zajištění jeho bezpečnosti
je předmětem příslušných předpisů, které je generální dodavatel stavby povinen při samotné výstavbě a
provozu jeřábu dodržovat, a je běžný na všech stavbách. Takovou situaci předpokládají i současné právní
předpisy. Dle nich je vlastník pozemku povinen snášet užívání prostoru nad pozemkem, je-li pro to
důležitý důvod, a děje-li se to takovým způsobem, že vlastník nemůže mít rozumný důvod tomu bránit
(dle ustanovení § 1023 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Na toto ustanovení odkazuje soudní
judikatura, např. i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 258/2018-30, ve kterém byla
potvrzena jeho aplikace v případě stavebních prací z plošiny zavěšené na jeřábu nad cizím pozemkem.
Provoz jeřábu je nezbytný pro realizaci samotné stavby, je umístěn na pozemku stavebníka, a nejsou dány
žádné důvody, které by jeho provoz a pohyb ramene jeřábu nad okolními nemovitostmi vylučovaly.
S ohledem na výše uvedené považuje stavební úřad námitku nedůvodnou.

Námitka č. 8
Hrozí statické poškození objektu č. p. 956
Účastník řízení namítá, že plánované vybourání zdí v celé výšce budovy v bezprostřední blízkosti přilehlé
nosné obvodové zdi domu č. p. 956 může způsobit statické poškození této zdi. K tomu stavební úřad
uvádí, že stavebník upustil na základě námitky od vybourání zdi v celé výšce historického objektu č. p.
955, což doložil do řízení příslušnými výkresy (D1.2b - stávající objekt – půdorysy přízemí a typického
patra) , které jsou předmětem projektové dokumentace, která bude s touto změnou po vydání povolení
schválena. Z tohoto důvodu tedy nemůže dojít k narušení statiky objektu č. p. 956. V předložené
projektové dokumentaci je dále řešeno speciální zakládání staveb (kapitola B.05), kde jsou řešena i
stavební opatření k zajištění objektů, které se nacházejí na dotčených pozemcích. Ve vztahu k pozemku
účastníka řízení parc. č. 111 v k. ú. Nové Město, bude stavební jáma zajištěna pomocí tryskové injektáže
33/51

Č.j. UMCP1 300870/2021

str. 34

nebo mikropilotážní stěnou. Způsob založení stavby a zajištění stavební jámy je rovněž znázorněn ve
výkresech (např. výkres D1.1. 31 Speciální zakládání - dostavba) (viz také vypořádání námitky č. 20).
Směrem k objektu č. p. 956 je pouze svahovaný výkop, který nemůže narušit statiku objektu. Podrobnější
řešení bude obsahem prováděcí projektové dokumentace. V rámci řízení byla provedena i zaměření
okolních objektů, včetně objektu účastníka řízení č. p. 956, aby byl zachycen jeho současný stav, pokud
by v rámci stavebních prací došlo k jeho narušení. S ohledem na výše uvedené stavební úřad shledal
námitku nedůvodnou.

Námitka č. 9
Otvírání dvorní brány na můj pozemek – parc. č. 111 v k. ú. Nové Město
Účastník řízení namítá, že v projektové dokumentaci je vyznačeno otvírání brány ve zdi mezi pozemky
parc. č. 110 a 111 v k. ú. Nové Město na jeho pozemek, s čímž nesouhlasí. Dále uvádí, že v současné
době se brána otvírá na parcelu č. 110 a trvá na zachování tohoto stavu, a odmítá i jakoukoli změnu
brány. K tomu stavební úřad uvádí, že stavebník upustil od změny otevírání brány na pozemek
namítajícího účastníka, což doložil do řízení příslušnými výkresy, které jsou předmětem projektové
dokumentace, která bude s touto změnou po vydání povolení schválena. Námitce je tedy vyhověno,
nebude provedena změna v otvírání brány na pozemek namítajícího účastníka řízení, ani žádná jiná
změna na bráně účastníka řízení.

Námitka č. 10
Chyby v projektové dokumentaci, rozdílné údaje v projektu a stanoviscích v projektu
Účastník řízení namítá, že v předložené projektové dokumentaci je uvedena celková výška hřebene
dvorní zástavby (výšková kóta) 17,575 m. Naopak ve stanovisku odboru územního plánování je uvedena
tatáž kóta s rozdílným údajem 17,425 m. K tomu stavební úřad uvádí, že v předložené projektové
dokumentaci je uvedena správná výšková kóta dvorní dostavby 17,575 m. Ke změně tohoto údaje došlo
v důsledku tloušťky desky nad přízemím ve statické části. Změny v důsledku statického posouzení byly
zapracovány do projektové dokumentace až následně. Tato změna však nemá vliv na rozsah odborné
otázky, posuzované tímto dotčeným orgánem. Rozdíl ve výšce činí 0,15 m, a z hlediska souladu
navrhované stavby s územně plánovací dokumentací a požadavky na využití území je nevýznamná.
Výška dvorní dostavby nepřevyšuje výšku okolních staveb. Z hlediska výšky objektu dvorní vestavby je
zásadní posouzení z hlediska ochrany státní památkové péče, tedy odboru památkové péče Magistrátu
hlavního města Prahy (č. j. MHMP 1317019/2020 ze dne 27. 8. 2020 a č. j. MHMP 1319557/2020 ze dne
28. 8. 2020), který ve svém závazném stanovisku vycházel ze správné výškové kóty 17,575 m. Co se týče
námitky ohledně správné výšky objektu č. p. 956, podkladem zpracované projektové dokumentace bylo
aktuální a detailní geodetické zaměření objektu stavby č. p. 955, tak i všech okolních dotčených staveb,
včetně č.p. 956. Odchylky oproti uváděnému zaměření v minulosti z roku 2011 mohly nastat v důsledku
pokročilejších metod geodetického zaměření. Jak vyplývá i ze samotné námitky účastníka, bylo předešlé
měření ovlivněno omezeným prostorem pro zacílení a tím ostrými úhly mezi základnou a určovaným
bodem na hřebenu střechy, z čehož mohly vyplynout rovněž nepřesnosti zaměření. I přesto, pokud by
budova č. p. 956 byla nižší o 0,68 m, nemělo by to vliv na výsledky posouzení vlivu navrhované stavby
na objekt č. p. 956, naopak by to bylo příznivější např. z hlediska dodržení odstupového úhlu, jehož
účelem je mimo jiné i zachování podmínek osvětlení okolních objektů. Námitkou zastínění se stavební
úřad zabýval v rámci vypořádání námitky č. 1, na které tímto odkazuje. S ohledem na výše uvedené
stavební úřad shledal námitku nedůvodnou.

Námitka č. 11
Umístění dvorní dostavby
Námitka se týká historického vývoje zástavby daného území, konkrétně historické zastavěnosti dvora, do
kterého se umisťuje přístavba domu č. p. 955. Účastník řízení namítá nepravdivost údajů o zastavěnosti
dvora objektu č. p. 955 v minulosti, a zpochybňuje tím závěry odboru památkové péče Magistrátu
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hlavního města Prahy. K tomu stavební úřad uvádí následující. V řízení byly předloženy studie o historii
lokality a předchozí zástavbě z roku 2018, a také z roku 2020 od paní Mgr. Aleny Krušinové, historičky,
která z dostupných podkladů, vyvodila, že ve stávajícím dvoře objektu č. p. 955 byla dříve situována
zástavba, byť se jednalo zřejmě o stodoly či kůlny bez č. p. Pokud jsou tyto historické průzkumy
zpochybňovány, je to spíše předmětem odborné diskuse, ale tato skutečnost sama o sobě není rozhodující
pro rozhodování stavebního úřadu o žádosti. Z hlediska možnosti zastavění stávajícího dvora budovy č. p.
955 je zásadní odborný názor příslušných dotčených orgánů, tj. zejména odboru památkové péče
Magistrátu hl. m. Prahy a odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Příslušný odbor památkové
péče Magistrátu hl. m. Prahy posoudil stavbu z hlediska požadavků státní památkové péče dle zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, a rovněž požadavků nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové
rezervaci v hlavním městě Praze. Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy se stavbou zabýval
opakovaně již od roku 2019, a to vždy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem hl. m. Prahy
(NPÚ hl. m. Prahy). V objektu proběhl stavebně technický a mykologický průzkum, a na pozemku rovněž
archeologický průzkum. Po dopracování dokumentace dle předepsaných podmínek do současné podoby
vydal odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy závazné stanovisko č. j. MHMP 1317019/2020 ze
dne 27. 8. 2020 a následně č. j. MHMP 1319557/2020 ze dne 28. 8. 2020 ve věci změn dvorní dostavby.
Podkladem pro vydání závazných stanovisek mu bylo odborné vyjádření NPÚ hl. m. Prahy č. j. NPÚ311/47312/2020 ze dne 11.8.2020 a č. j. NPÚ-311/56111/2020 ze dne 10.8.2020, který posoudil celkovou
stavbu z hlediska státní památkové péče jako přípustnou, a stanovil pro ni podmínky. Existence předchozí
zástavby stávajícího dvora ani její případné stavebně právní povolení v době minulé bez následné
realizace, nejsou předpokladem pro umístění a povolení stavby, což ostatně vyplývá i z citovaného
vyjádření NPÚ hl. m. Prahy ze dne 11. 8. 2020, ve kterém tato odborná organizace schválila umístění
přístavby do stávajícího dvora, i když dle dostupných podkladů považuje dvůr historicky za nezastavěný a
zahradnicky pojednaný. Rovněž i odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy považuje zastavění
dvora za přípustné s ohledem na stávající urbanistickou strukturu území, když uvádí, že dotčený
vnitroblok v sevření ulic U Půjčovny, Jeruzalémská, Růžová a Opletalova je hustě zastavěn, podobně jako
je tomu u bloků přimykajících se k Václavskému náměstí. Rovněž přihlédl k tomu, že zde se nacházející
dvorní zástavba výškově běžně navazuje na uliční křídlo (vyskytuje se zde zástavba čtyřpodlažní a
pětipodlažní), čemuž dostavba se čtyřmi nadzemními podlažími odpovídá, a její celková výška
nepřevyšuje celkovou výšku objektu č. p. 955. Vyjádření NPÚ hl. m. Prahy je pouze odborným
podkladem pro dotčený orgán, od jehož obsahu i podmínek se může s odůvodněním odchýlit, což odbor
památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy s ohledem na některé podmínky NPÚ hl. m. Prahy učinil.
Stavební úřad nadto v souladu s požadavky vyplývajícími z právních předpisů i ze soudní judikatury
požádal dotčený orgán o součinnost, a zaslal mu námitky účastníka řízení k posouzení. Odbor památkové
péče Magistrátu hl. m. Prahy se k jednotlivým námitkám účastníka vyjádřil ve stanovisku č. j. MHMP
125057/2021 ze dne 4. 2. 2021, přičemž k námitce nepřípustnosti zastavění dvora uvedl, že návrh
dostavby posoudil v kontextu celé urbanistické situace dané blokové zástavby, včetně objektu na
pozemku parc. č. 106 v k. ú. Nové Město, a souhlasil s jejím umístěním v souladu s vyjádřením NPÚ hl.
m. Prahy, přičemž po provedené analýze akceptoval hmoty i objemové řešení předloženého návrhu.
Dále stavební úřad přihlédl k odbornému posouzení pana PhDr. Josefa Holečka ze dne 15. 2. 2021, neboť
se jedná o vyjádření autora památkové metodiky odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy
s názvem „Metodický materiál pro posuzování novostaveb a přístaveb ve vnitroblocích v Pražské
památkové rezervaci“ (2002), na kterou se účastník řízení v námitce odvolává, a odvozuje z ní
nepřípustnost umístění dvorní dostavby. V tomto odborném posouzení autor uvádí, že cílem jím vydané
metodiky není zástavbu na plochách vnitrobloku a dvorů zcela fixovat a novou výstavbu zmrazit, a to
z důvodu, že se jedná o téměř jediný prostor na území Pražské památkové rezervace, kde se může
současný architektonický vývoj odehrávat. K samotnému návrhu se vyjadřuje tak, že rozšíření zástavby
do vnitrobloku navazuje na záměr z počátku 2. poloviny 19. století, kdy měl sloužit zde uvažovaný i
navržený objekt k rozšíření provozu tzv c. k. půjčovny, tedy zastavárny. Navrženou dostavbu ve dvoře na
parc. č. 110 v k. ú. Nové Město považuje za neobvyklé, zajímavé dílo, které dvorní trakt nijak
nedegraduje, a jedná se ve svém pojetí spíše o solitérní stavbu ve vnitrobloku, kterou metodika připouští,
byť jako výjimečnou. Rovněž se autor metodiky neztotožňuje s jejím výkladem, který účastník řízení
uvedl ve svých námitkách (č. 12), který považuje za příliš tvrdý a nesprávný.
Z hlediska souladu stavby s územně plánovací dokumentací vydal dále souhlasné závazné stanovisko
odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy č. j. MHMP 1053167/2020 ze dne 25. 8. 2020, ve
kterém dotčený orgán vyhodnotil, že záměr, včetně dvorní dostavby, je v souladu s platným územním
plánem (viz také dále k námitce č. 14, 17, 18).
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Námitkou zastínění se stavební úřad zabýval v rámci vypořádání námitky č. 1, na které tímto odkazuje.
Stavební úřad s ohledem na předložené dokumenty, a zejména stanoviska odboru památkové péče a
odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy považuje námitku za nedůvodnou.

Námitka č. 12
Historická kašna
K námitce účastníka řízení, týkající se existence historické kašny ve dvoře domu č. p. 955, a k tomu, že
tudíž není možné umístění dvorní dostavby domu č. p. 955, stavební úřad uvádí, že v území probíhal
archeologický výzkum v celém rozsahu stavební jámy, který prováděla společnost ARCHAIA Praha z.ú.
Z její zprávy ze dne 9. 12. 2020 vyplývá, že se nejedná o kašnu či ani o studnu, ale o recentní cihlovou
nádrž (rezervoár) na vodu, do které byla přiváděna voda z objektu č. p. 955 a dále využívána jako
užitková. Jedná se tedy o recentní technické zařízení (kruhová nádrž na vodu) užívané zřejmě na přelomu
19. a 20. století. Tento objekt byl v rámci archeologického výzkumu zdokumentován, a dále používán
k deponování zeminy pocházející z archeologického výzkumu. Jak dále vyplývá ze zprávy, jedná se o
objekt soudobého charakteru bez historické hodnoty. Z archeologického hlediska není důvod tuto
stavební konstrukci zachovávat, konzervovat či na místě ponechávat. K výkladu metodiky pro posuzování
novostaveb a přístaveb ve vnitroblocích v Pražské památkové rezervaci, na kterou účastník řízení
poukazuje, se stavební úřad vyjadřoval v rámci vypořádání námitky č. 11, na které tímto odkazuje. Jak již
stavební úřad dále uvedl ve vyjádření k námitce č. 11, příslušné dotčené orgány daly souhlas s umístěním
i realizací stavby dle projektové dokumentace formou závazného stanoviska, a v podmínkách
nepožadovaly zachování stávající nádrže na vodu ve dvoře domu č. p. 955. Protože bez odstranění této
nádrže na vodu nelze dvorní dostavbu (přístavbu) v navrženém rozsahu dle předložené dokumentace
umístit a realizovat, a její zachování není nezbytné z hlediska památkové péče a z důvodu její
zanedbatelné historické hodnoty, posoudil stavební úřad tuto námitku jako nedůvodnou.

Námitka č. 13
Památková rezervace
Účastník řízení namítá, že záměr je v rozporu s nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci
v hlavním městě Praze, a že navrhovaná stavba zastavuje dosud v daném místě historicky nezastavěnou
část daného vnitrobloku, a tím narušuje dochovanou strukturu zástavby daného místa. K této námitce
stavební úřad uvádí, že se jedná o obdobnou námitku údajné nepřípustnosti zastavění dvora objektu č. p.
955, jak je uvedeno v námitce č. 11 a č. 12, které stavební úřad vypořádal shora, a na které odkazuje. Dále
stavební úřad uvádí, že odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Praha č. j. MHMP 1317019/2020 ze dne
27. 8. 2020 a č. j. MHMP 1319557/2020 ze dne 28. 8. 2020) se vyjádřil jako dotčený orgán k souladu
navržené stavby nejen z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ale právě i z hlediska
toho, že se objekt č. p. 955 nachází v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, jak ostatně přímo
vyplývá z předložených závazných stanovisek tohoto dotčeného orgánu. Souladem s jednotlivými
požadavky citovaného nařízení vlády č. 66/1971 Sb. se dotčený orgán podrobně zabýval, a to již od roku
2019, kdy se vyjadřoval k záměru na úrovni studie. Ve vydaných závazných stanoviscích, které byly
předloženy v řízení, posuzoval odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy soulad navrhované stavby
s § 3 odst. 1 písm. a) a b) citované nařízení vlády. Uvedl, že v daném případě jsou předmětem ochrany
architektura objektu, jeho fasády, veřejné interiéry s hodnotnými uměleckořemeslnými prvky, uliční
interiér a prostředí Pražské památkové rezervace. Klíčové památkové hodnoty spočívají ve výšce a
objemu objektu, uliční fasádě, domovních schodištích, přízemí, kde bývala zastavárna (její veřejně
přístupné prostory), a v bývalém sálu, nyní rozděleného do pater. V přízemí je zachováno množství
železných okenic a železných vrat, souvisejících s funkcí zastavárny. Pro ochranu těchto hodnot ve
smyslu § 3 odst. 1 písm. a) a b) citované nařízení vlády stanovil dotčený orgán ve svém závazném
stanovisku podmínky. Lze dospět k závěru, že požadavky na ochranu památkových hodnot nařízení vlády
č. 6/1971 Sb., jsou splněny. S ohledem na výše uvedené stavební úřad vyhodnotil námitku jako
nedůvodnou.
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Námitka č. 14
Nerespektování struktury stávající zástavby
Účastník řízení namítá, že navrhovaná dvorní dostavba nerespektuje stávající urbanistickou strukturu
daného bloku, což má být v rozporu s právními předpisy, zejména s § 20 odst. 1 (Při umisťování staveb
musí být přihlédnuto k charakteru území, zejména ke vztahu zástavby k veřejným prostranstvím,
půdorysným rozměrům okolních staveb a jejich výšce) a § 11 odst. 2 (Při vymezování pozemků se dbá na
vymezení veřejných prostranství odpovídajících charakteru území, zejména uličních prostranství) nařízení
č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy), a rovněž s ustanovením § 20 odst. 1 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Stavební úřad k tomu uvádí, že na území
hlavního města Prahy se použije pouze nařízení vlády č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy (Pražské stavební
předpisy), naopak celorepubliková vyhláška č. 501/2006 Sb., se pro hlavní město Prahu nepoužije.
Stavební úřad posoudil soulad s požadavky Pražských stavebních předpisů, i s citovanými § 20 odst. 1 a §
11 odst. 2 a dospěl k závěru, že navrhovaná stavba je z hlediska těchto požadavků přípustná. Z podkladů
řízení vyplývá, že zastavění současného dvora objektu č. p. 955 je v souladu s územním plánem sídelního
útvaru hlavního města Prahy. Území historicky procházelo stavebním vývojem, nejedná se o neměnné
území bez možnosti dalšího zástavby. V centru města se zvýšenou hustotou osídlení a zástavby je často
zastavění dvora jedinou možností dalšího stavebního rozvoje. Sice se jedná o stabilizované území, ale to
neznamená, že je vyloučena jakákoli nová výstavba. Dokladem toho je, že převážná většina stávajících
vnitrobloků v daném lokalitě (ulice U Půjčovny – Jeruzalémská – Opletalova – Růžová) je již zastavěna.
Z hlediska požadavků nové výstavby ve stabilizovaném území posoudil navrhovanou stavbu odbor
územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy v závazném stanovisku č. j. MHMP 1053167/2020 ze dne 25.
8. 2020, ve kterém dotčený orgán vyhodnotil, že záměr neodporuje zachování, dotvoření ani rehabilitaci
stávající urbanistické struktury, která je v současné době tvořena blokovou zástavbou domů o šesti až
sedmi nadzemních podlaží se šikmými nebo plochými střechami s možností využít podkroví. Dvorní
dostavbu objektu č. p. 955 tento dotčený orgán posoudil tak, že nepřevýší okolní zástavbu a svým
rozsahem nepřekročí míru využití stávajícího území v dané lokalitě. Z hlediska souladu navrhované
stavby (dvorní dostavby) se stávající urbanistickou strukturou území, se také vyjadřoval odbor památkové
péče Magistrátu hl. m. Prahy, který ve svém vyjádření č. j. MHMP 125057/2021 ze dne 4. 2. 2021
v rámci součinnosti dotčených orgánů se stavebním úřadem, výslovně uvedl, že navrženou stavbu
posoudil v kontextu celé urbanistické situace dané blokové zástavby, a v souvislosti s analyzovanou
hmotově prostorovou strukturou bloku a návazné urbanistické situace pak akceptoval i objemové řešení
předloženého návrhu. S ohledem na výše uvedené stavební úřad dospěl k závěru, že navrhovaná stavba
respektuje stávající urbanistickou strukturu území a požadavky § 11 odst. 2 a § 20 odst. 1 nařízení č.
10/2016 Sb. hl. m. Prahy, a vyhodnotil námitku jako nedůvodnou.

Námitka č. 15
Nerespektování stavební čáry
Účastník řízení namítá, že není splněn požadavek dle § 22 odst. 3 nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy
(PSP), dle kterého se stavby umísťují v souladu se stavební čarou. Stavební úřad uvádí, že smyslem
stavební čáry je vytvářet souvislé prostorové vymezení veřejného prostranství (ulice), a proto všechny
hlavní objemy staveb jsou orientované podélně se stavební čarou, před kterou nelze předsadit žádné
stavby, vyjma prvků dle § 24 PSP. Navrhovaná stavba spočívá z části v rekonstrukci původního objektu
č. p. 955, v rámci které se nemění jeho objem, a nepřekračuje se stavební čára ve smyslu citovaného
ustanovení. Dvorní dostavba je nízký třípatrový objekt (4 NP) s podkrovím, který je v přízemí (1. NP)
v celé šířce propojen s historickou budovou (objektem č. p. 955). Rovněž jsou oba objekty propojeny
spojovacím krčkem v 1. patře (2. NP). Provozní a technické zázemí a všechny přístupy jsou umístěny
v původním a rekonstruovaném objektu č. p. 955. Z pohledu stavebního zákona je objekt dvorní
dostavby, tvořící součástí objektu č. p. 955, jeho přístavbou. Na přístavbu budovy (dvorní dostavbu) se
nepoužijí ustanovení o stavební čáře, resp. tyto jsou splněny ve vztahu k budově č. p. 955. S ohledem na
výše uvedené stavební úřad posoudil, že navrhovaná stavba je v souladu s požadavky dle § 21 a 22
nařízení č. 10/2016 hl. m. Prahy, a vyhodnotil námitku jako nedůvodnou.
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Námitka č. 16
Odstupové úhly
Účastník řízení namítá, že nebylo prokázáno splnění požadavků § 28 nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 na
odstup od okolních budov (odstupové úhly). K tomu stavební úřad uvádí, že dle § 28 odst. 1 pražských
stavebních předpisů platí, že stavba musí být umístěna tak, aby měla dostatečný odstup od oken obytných
místností stávajících okolních budov. Splnění požadavku se prokazuje splněním odstupového úhlu podle
bodu 2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro okna obytných místností stávajících okolních budov. Dle
citované přílohy je odstupový úhel je splněn, pokud žádná překážka nezasahuje do volného prostoru,
vymezeného nad vertikálním úhlem 45° a v půdorysné výseči (horizontálním úhlu) alespoň 45 °, počítáno
od kontrolního bodu v posuzovaném okně. Kontrolní bod je ve středu okna v úrovni fasády ve výšce
parapetu nebo ve výšce 1 m nad úrovní podlahy příslušné místnosti. Stavebnímu úřadu byl v řízení
předložen diagram se zakreslením odstupových úhlů u dvorní dostavby ve vztahu k okolním objektům,
resp. k domu účastníka řízení č. p. 956 (výkres č. D1.1.OU). Z výše uvedeného diagramu vyplývá, že
požadovaný odstupový úhel 45° bude s rezervou splněn. Kontrolní bod byl brán ve výšce 1 m nad úrovní
podlahy v obytné místnosti v 1. patře objektu č. p. 956 v souladu s přílohou. Odstupové úhly se určují pro
okna obytných místností, a v přízemí se nachází kancelářský prostor. Nejbližším bodem úhlové roviny
45° je korunní římsa dostavby, střecha nad ní je v nižším sklonu. Ani tato římsa ale rovinu neprotíná. Při
zanesení této naměřené hodnoty do půdorysu je výsledný úhel 92,05°, což jednoznačně vyhoví
požadavkům na odstupové vzdálenosti. Protože je splněn odstupový úhel v nejvíce ovlivněném 1. patře,
budou splněny i odstupové úhly pro obytné místnosti ve vyšších patrech objektu č. p. 956. Diagram je
zpracován v souladu s přílohou č. 1 citovaného nařízení. S ohledem na výše uvedené vyhodnotil stavební
úřad námitku jako nedůvodnou.

Námitka č. 17
Územní plán – stabilizované území
Účastník řízení namítá, že navrhovaná stavba je v rozporu s požadavky na stabilizované území dle
platného územního plánu, a že ve vnitroblocích nelze umisťovat další stavby. K tomu stavební úřad
uvádí, že přípustností umístění dvorní dostavby se zabýval ve vypořádání obdobných námitek č. 11, 12 a
14, na které tímto odkazuje. Jak již uvedl, nelze souhlasit s účastníkem, že ve stabilizovaném území,
konkrétně ve vnitroblocích, nelze umisťovat žádné další stavby. Tímto výkladem by skončil stavební
vývoj takové lokality. Podle oddílu 7 odst. 7a bodu (3) Regulativů plošného a prostorového uspořádání
území hlavního města Prahy (příloha č. 1 územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy) platí, že ve
stabilizovaném území je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury
bez další rozsáhlé stavební činnosti. Dvorní dostavbu objektu č. p. 955 nelze považovat za rozsáhlou
stavební činnost, jedná se o přístavbu k původní historické budově, se kterou bude propojena, a která
bude dotvářet stávající urbanistickou strukturu bytových domů v ulici. Hmotou je navrhovaná stavba
zcela srovnatelná s okolím. Nejedná se o žádný rozsáhlý komplex budov, který by mohl mít negativní
dopad na urbanistický ráz v předmětné lokalitě. Tento závěr koresponduje s názorem Nejvyššího
správního soudu č. j. 10 As 54/2014. Z hlediska požadavků na novou výstavbu ve stabilizovaném území
posoudil navrhovanou stavbu také odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy v závazném
stanovisku č. j. MHMP 1053167/2020 ze dne 25. 8. 2020, ve kterém dotčený orgán vyhodnotil, že záměr
neodporuje zachování, dotvoření ani rehabilitaci stávající urbanistické struktury, která je v současné době
tvořena blokovou zástavbou domů o šesti až sedmi nadzemních podlaží se šikmými nebo plochými
střechami s možností využít podkroví. Dvorní dostavbu objektu č. p. 955 tento dotčený orgán posoudil
tak, že nepřevýší okolní zástavbu a svým rozsahem nepřekročí míru využití stávajícího území v dané
lokalitě. Stavební úřad přesto požádal tento dotčený orgán o součinnost a zaslal mu k vyjádření námitky
účastníka řízení. Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy se dne 15. 2. 2021 pod č. j. MHMP
199098/2021 vyjádřil k námitkám účastníka řízení s tím, že ve vztahu k námitce č. 17 potvrdil, že
navrhovaná stavba je v souladu s požadavky na umisťování staveb ve stabilizovaném území. Uvedl, že
umístění záměru ve stabilizovaném území je posouzeno a zdůvodněno s ohledem na zástavbu v celém
bloku zástavby (ulice U Půjčovny – Jeruzalémská – Opletalova – Růžová). Převážná většina stávajících
vnitrobloků je v současné době již zastavěna. Provedení dostavby dvorního objektu v prostoru
vnitrobloku bylo posouzeno jako v místě obvyklé a dostavba svým rozsahem nepřekračuje míru využití
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stávajícího území v dané lokalitě. Z hlediska souladu navrhované stavby (dvorní dostavby) se stávající
urbanistickou strukturou území, se také vyjadřoval odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, který
ve svém vyjádření č. j. MHMP 125057/2021 ze dne 4. 2. 2021 v rámci součinnosti dotčených orgánů se
stavebním úřadem, rovněž uvedl, že navrženou stavbu posoudil v kontextu celé urbanistické situace dané
blokové zástavby, a v souvislosti s analyzovanou hmotově prostorovou strukturou bloku a návazné
urbanistické situace pak akceptoval i objemové řešení předloženého návrhu. S ohledem na výše uvedené
stavební úřad vyhodnotil námitku jako nedůvodnou.

Námitka č. 18
Územní plán – minimální podíl bydlení
Účastník řízení namítá, že stavba není v souladu s územně plánovací dokumentací z důvodu nedodržení
stanoveného minimálního podílu bydlení (dle výkresu č. 36 v ploše SV-5 podíl bydlení 50 %). Jak již
stavební úřad uvedl, k souladu navrhované stavby s územně plánovací dokumentaci se vyjadřuje odbor
územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, který jako dotčený orgán vydává závazné stanovisko dle § 96b
stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení v závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je
záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z
hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, může
stanovit podmínky pro jeho uskutečnění. V závazném stanovisku č. j. MHMP 1053167/2020 ze dne 25. 8.
2020 se tento dotčený orgán zabýval i požadavkem minimálního podílu bydlení a dospěl k závěru, že
navrhovaná stavba zachovává stávající minimální podíl bydlení v dané ploše s rozdílným způsobem
využití SV. Stavební úřad nadto požádal odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy o součinnost,
jak již uvedl shora, který se dne 15. 2. 2021 pod č. j. MHMP 199098/2021 vyjádřil k námitkám účastníka
řízení s tím, že ve vztahu k námitce č. 18 potvrdil, že navrhovaná stavba splňuje požadavky Regulativů
plošného a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy dle opatření obecné povahy č. 55/2018
Sb., dle kterých platí, že „Pro vybrané plochy v centrální části města, které jsou zobrazeny ve výkresu č.
36, je stanoven minimální podíl bydlení. U posuzovaných stavebních záměrů (společně řešeného celku)
nesmí podíl bydlení poklesnout pod stanovené minimum, případně nesmí poklesnout vůbec, pokud již ve
stávajícím stavu podíl bydlení nedosahuje stanoveného minima“. A dále uvedl, že v případě navrhované
stavby se jedná o stávající objekt s nebytovou funkcí (kanceláře), kde je umístěno 5 bytů s plochou cca
402 m2 (cca 4 %) dále že v podkroví vzniknou bytové jednotky o ploše cca 594 m2 s možností vytvoření
mezonetových bytů, kde dojde k navýšení plochy bydlení na cca 5 %, a tím nedochází k poklesu
stávajícího podílu bydlení v dané ploše s rozdílným způsobem využití SV. Stavební úřad v souladu se
stanoviskem dotčeného orgánu vyhodnotil, že citované regulativy nevyžadují navýšení bytové funkce na
podíl 50 % ve stávajících budovách, ale zakazují snížení stávajícího podílu bydlení, pokud ten nedosahuje
minimálního podílu bydlení (50 %). Původní byty v historickém objektu budou nahrazeny novými
bytovými jednotkami (9 bytových jednotek), a stávající podíl bydlení, který v současné době dosahuje cca
4 % v ploše cca 402 m2 nebude snížen, resp. bude naopak navýšen na cca 5 % v ploše cca 594 m2. Ve
dvorní dostavbě (přístavbě) bude minimální podíl bydlení 50 % dodržen, když ve 3. patře (4. NP) a
v podkroví se nachází výlučně byty, z celkového počtu sedmi bytů je šest bytů mezonetových, které jsou
rozloženy do 3. patra a podkroví. Navržený způsob využití stavby je v souladu s územním plánem. S
ohledem na výše uvedené stavební úřad vyhodnotil námitku jako nedůvodnou.

Námitka č. 19
Pohoda bydlení
Účastník řízení namítá, že navrhovaná stavba nesplňuje požadavky na zachování pohody bydlení a
kvality prostředí a je v rozporu s požadavky § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., na zachování kvality
prostředí a pohody bydlení. K tomu stavební úřad uvádí, že v současné době již není používán pojem
pohoda bydlení, který byl obsažen v předchozí právní úpravě, tedy ve vyhlášce č. 137/1998 Sb., o
obecných požadavcích na výstavbu, a pro území hlavního města Prahu ve vyhlášce č. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy (vyhláška OTPP). Tento pojem byl v právních předpisech nahrazen pojmem kvalita prostředí
z důvodu, aby toto hledisko bylo posuzováno i u jiných staveb, než jsou stavby pro bydlení. Pojem kvalita
prostředí je v platných právních předpisech uveden pouze ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území (zejména v § 20 a § 25) s tím, že je (obdobně pohoda bydlení) neurčitým
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právním pojmem, který byl v minulosti několikrát předmětem výkladu Nejvyššího správního soudu.
Protože obsahově se jedná o shodný pojem, lze dle názoru Nejvyššího správního soudu aplikovat pro
výklad a aplikaci neurčitého pojmu kvality prostředí judikaturu vydanou ve vztahu k pohodě bydlení.
Pohoda bydlení byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, č. j. 2 As 44/2005-116, č.
850/2006 Sb. NSS, definována jako "souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení". Pohoda bydlení, resp. kvalita prostředí, je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých
složek životního prostředí (např. charakter lokality, čistota ovzduší, přiměřené množství zeleně, nízké
emise pachů a prachu, dostatečné osvětlení a oslunění apod.). Pro zabezpečení pohody bydlení se pak
zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů
a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech“. Na území hlavního
města Prahy se dle § 194 písm. e) stavebního zákona namísto této celorepublikové vyhlášky použije
nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy), které neurčitý pojem kvalitu prostředí
výslovně neobsahuje. I když pražské stavební předpisy neobsahují výslovně obecný požadavek na
zachování kvality prostředí, nelze říci, že by na tento požadavek rezignovaly, ale spíše se požadavek na
kvalitu prostředí projevuje prostřednictvím jednotlivých a zcela konkrétních ustanovení tohoto právního
předpisu, ve kterých je již implementován (např. požadavky na odstupové vzdálenosti, vlatnosti staveb
apod.). Rozhodné kritérium pro posouzení kvality prostředí je tedy přípustná míra splnění požadavků a
limitů, vyplývajících z nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, a z dalších prováděcích právních předpisů a
závazných technických norem, kterou lze rozumět i míru přiměřenou poměrům v intencích soukromého
práva. To ostatně vyplývá i z § 43 odst. 1 citovaného nařízení, které požaduje, aby stavba byla navržena a
provedena tak, aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.
Každá stavba určitým způsobem zasáhne do stávajících poměrů a úkolem stavebního úřadu je posoudit,
zda omezení je přiměřené poměrům a zda lze spravedlivě požadovat, aby dotčení sousedé důsledky
stavby snášeli. Stavební úřad v daném případě posoudil záměr z hlediska všech dotčených veřejných
zájmů, a to zejména na základě závazných stanovisek dotčených orgánů, které jsou kompetentní k
ochraně veřejných zájmů dle zvláštních právních předpisů, a dále na základě citovaných pražských
právních předpisů. Z doložených podkladů v řízení vyplývá, že navrhovaná stavba nebude mít negativní
vliv na životní prostředí a kvalitu prostředí. Část navrhované stavby spočívá v rekonstrukci historické
budovy (objektu č. p. 955), tudíž nebude mít trvalý vliv na stávající podmínky obyvatel okolních
nemovitostí, vyjma přechodného období realizace stavby, kdy lze předpokládat vznik imisí ze stavební
činnosti. Z hlediska změny životního prostředí bude mít větší vliv dvorní dostavba objektu č. p. 955, která
spočívá v umístění přístavby do prostoru současného dvora. Navrhovaná stavba však byla posouzena
všemi dotčenými orgány z hlediska jejího vlivu na životní prostředí, a lze dospět k závěru, že tento vliv
bude v intencích veřejnoprávních předpisů. Z hlediska hluku byla vypracována studie „Akustické
posouzení“ Aktualizace č. 1 ze srpna 2020, kterou vypracovala EKOLA Group, spol. s.r.o., která
hodnotila vliv realizace navrhované stavby na akustickou situaci v zájmovém území, konkrétně hluk ze
stacionárních zdrojů, hluk ze stavební činnosti při rekonstrukci historického objektu č. p. 955 a při
realizaci dvorní dostavby. Posouzen byl také vliv z provozu obslužné dopravy stavby na veřejné
komunikaci. Za účelem vypracování této studie bylo provedeno měření hluku ze silniční dopravy pro
zjištění počáteční akustické situace. Aktualizace č. 1 zahrnuje již zatlumení stacionárních zdrojů hluku a
úpravu neprůzvučnosti obvodového pláště a oken budovy. Pro chráněný venkovní prostor staveb jsou
stanoveny hlukové limity pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, a z výstavby. Hluk ze stacionárních
zdrojů byl posouzen při plném provozu navrhované stavby, včetně provozní zkoušky dieselagregátu. Na
základě provedených výpočtů bylo zjištěno, že hygienický limit pro hluk z provozu stacionárních zdrojů
50/40 dB (den/noc) bude v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb dodržen v denní i noční
době. Za tím účelem budou vybrané nasávací otvory a odtahy stacionárních zdrojů zatlumeny. U stavební
činnosti byl posuzován stav s nasazením stavebních strojů pro nejhlučnější souběh činností a nejhorší
předpokládanou situaci. Z výsledků studie vyplývá, že hygienický limit hluku ze stavební činnosti 65 dB
bude dodržen. Rovněž výpočty prokázaly, že budou splněny hlukové limity z provozu obslužné dopravy
stavby na veřejné komunikační síti. K zajištění splnění hlukových limitů stanovila Hygienická stanice hl.
m. Prahy ve svém závazném stanovisku č. j. HSHMP 36154/2020 ze dne 21. 7. 2020 podmínky.
Hlukovou situací se stavební úřad zabýval rovněž při vypořádání námitky č. 2 a 3, na které tímto
odkazuje. Dále byla předložena v řízení rozptylová studie z 06/2020, kterou vypracovala EKOLA group,
spol. s r.o., posuzující vliv navrhované stavy na kvalitu ovzduší. Hodnoceny byly příspěvky stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, tedy spalování zemního plynu, a spalování nafty, ve výpočtech bylo
zahrnuto kompletní imisní pozadí, tvořené všemi zdroji znečištění na území hlavního města Prahy. Ze
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studie vyplývá, že vlivem navrhované stavby nedojde ke zvýšení sledovaných imisních látek přes hranici
imisního limitu. Veškeré imisní limity budou dodrženy. Dodržení imisních limitů při stavební činnosti
bude zajištěno plněním podmínek, které stanovil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
v závazném stanovisku č. j. MHMP 1269920/2020 ze dne 18. 8. 2020, které bylo vydáno pro stacionární
zdroje znečištění ovzduší dle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, a rovněž podmínek odboru péče o
veřejný prostor Úřadu Městské části Praha 1 v závazném stanovisku č. j. ÚMČP1/306486/20/OŽP/ŘÍ ze
dne 20. 8. 2020, vydaného dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Z hlediska zákona o ochraně
přírody a krajiny se dotčený orgán vyjádřil, že navrhovaná stavba se nedotýká zvláště chráněných území,
jejich ochranných pásem, významných krajinných prvků, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
památných stromů, územního systému ekologické stability, ani krajinného rázu s ohledem na to, že se
stavba umisťuje do vysoce urbanizovaného prostředí. Ve vztahu k dopravě v klidu stavební úřad uvádí, že
ta je řešena v rámci navrhované stavby, kdy parkovací místa jsou umístěna v 1. PP dvorní dostavby,
jedině tak mohla být zajištěn dostatečný počet parkovacích míst v souladu s požadavky pražských
stavebních předpisů, neboť historický objekt č. p. 955 nemá žádné prostory pro zajištění dopravy v klidu.
Na základě inženýrskogeologického průzkumu (03/2020 GTS Geotechnika s.r.o.) ke dvorní dostavbě
byly vyhodnoceny geotechnické podmínky lokality, a to s ohledem na založení stavby a výkopové práce.
K námitce snížení hodnoty nemovitostí a příjmů z nájmu bytových i nebytových jednotek, kterou
účastník uvedl v samém závěru podaných námitek, stavební úřad uvádí, že nelze přisvědčit tomu, že by se
navrhovanou stavbou snížila hodnota nemovitostí účastníka řízení. Stavební úřad je vázán žádostí. Pokud
žádost splňuje požadavky a náležitosti požadované stavebním zákonem a její posouzení splňuje
požadavky právních předpisů, může stavební úřad účastníkům řízení ukládat práva a povinnosti jen na
základě zákona a v rozsahu zákona. Stavební úřad nemůže řešit požadavky, jdoucí nad rámec stavebního
zákona a prováděcích předpisů, které se stavebním zákonem a s příslušnými právními předpisy nesouvisí.
Mezi ně patří i otázka snížení příjmů z nájmu bytových a nebytových jednotek účastníka řízení, což je
tvrzení navíc hypotetické. K problematice denního osvětlení a proslunění se stavební úřad vyjádřil
podrobně v tomto rozhodnutí, když posoudil všechny předložené dokumenty, a přihlédl ke všem
relevantním okolnostem případu, které mají vliv na podmínky denního osvětlení nemovitostí účastníka
řízení. Na základě toho vyhodnotil, že i když dojde částečně ke zhoršení podmínek denního osvětlení ve
vztahu k objektu č. p. 956, jedná o zhoršení v takové míře, kterou připouštějí příslušné právní předpisy.
Ve vztahu k dennímu osvětlení nedojde vlivem navrhované stavby ke snížení denního osvětlení obytných
a pobytových místností pod přípustné limity, jak vyplývá z podkladů řízení. K problematice zastínění se
stavební úřad rovněž vyjádřil v souvislosti s vypořádáním shodné námitky účastníka řízení č. 1, a na toto
vyjádření odkazuje. Stavební úřad uvádí, že stavebním vývojem dojde v lokalitě vždy k určitému narušení
pocitu soukromí či pohody bydlení vlastníků okolních nemovitostí, nicméně určité zhoršení jejich
komfortu bydlení nemůže samo o sobě vést k závěru o nepřípustnosti navrhované stavby, muselo by se
jednat o zhoršení kvalifikované, nad míru, kterou připouštějí příslušné právní předpisy. Účastník řízení
přitom dostatečně konkrétně v námitce č. 19 neuvedl, v čem dojde k zhoršení pohody bydlení/kvality
prostředí. Pouze obecně nastínil, čím může být zhoršení pohody bydlení způsobeno (zvýšení dopravy,
zastínění, navýšení hlukové a emisní zátěže, pohyb osob automobilů uživatelů stavby apod.). Ve vztahu
ke konkrétní námitce zamezení výhledu a omezení soukromí se stavební úřad vyjádřil při vypořádání
námitky č. 4, na kterou odkazuje. Stavební úřad dále uvádí, že v případě navrhované stavby se jedná o
rekonstrukci historického objektu č. p. 955, který je v současné podobě zanedbaný, obsahuje azbest, a
vyžaduje celkovou renovaci. Rekonstrukce v navržené podobě přispěje k jeho celkové obnově,
modernizaci a zachování jeho hodnoty. Dvorní dostavba představuje pro lokalitu cenný přínos z hlediska
novodobé architektury, její řešení je vzhledem k architektonickému zpracování a použitým materiálům
kvalitní. V rámci revitalizace dvora a zatraktivněné celého vnitrobloku byla okolo dostavby na pozemku
parc. č. 111 v k. ú. Nové Město navržena zahrada v rámci sadovnických úprav. Zelené plochy byly
následně navýšeny. Z tohoto hlediska je navrhovaná stavba přínosem pro okolí a přispěje tak i ke zvýšení
kvality prostředí. Navrhovaná stavba představuje významný kulturní a sociální rozvoj stávajícího
prostředí centra hlavního města Prahy, poskytující služby jak vlastníkům nových bytových jednotek, tak i
stávajícím obyvatelům městské části. Stavební úřad tedy s ohledem na výše uvedené posoudil námitku
jako nedůvodnou.
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Námitka č. 20
Základové poměry
Účastník řízení namítá, že nebyly řešeny negativní vlivy realizace stavby z hlediska geologických a
hydrologických poměrů, proudění podzemní vody a možnosti statického narušení sousedních objektů.
K tomu stavební úřad uvádí, že v řízení byl předložen Inženýrskogeologický průzkum pro dostavbu
dvorního traktu objektu 03/2020, který zpracovala GTS geotechnika s.r.o., jehož cílem bylo zjištění
geologických a hydrologických poměrů v území stavby. Za tím účelem byly provedeny průzkumné práce
pomocí tří sond, o kterých byl pořízen protokol. Tento průzkum řeší i problematiku spodních vod, když
z něj vyplývá, že úroveň spodní vody je v hloubce kolem 8 - 9 m pod terénem. Co se týče podloží,
vyplývá z průzkumu, že geotechnické podmínky lze z důvodu celoplošného výskytu srovnatelných
geotypů zemin hodnotit jako jednoduché, bez vlivu podzemní vody (její ustálená hladina je v hloubce
kolem 8 m pod terénem). Dle barevné mapy podzemních vod se objekt nachází v zóně 10-12 m, takže je
pravděpodobné, že úroveň spodní vody bude spíše ještě níže. S ohledem na to, že nejhlubší výkop při
zakládání stavby bude ca. 6 m pod současným terénem, nejsou nutná opatření pro snížení hladiny
podzemní vody. V předložené projektové dokumentaci je řešeno speciální zakládání staveb (kapitola
B.05), kde jsou řešena i stavební opatření k zajištění objektů, které se nacházejí na dotčených pozemcích.
Ve vztahu k pozemku účastníka řízení parc. č. 111 v k. ú. Nové Město, bude stavební jáma zajištěna
pomocí tryskové injektáže nebo mikropilotážní stěnou. Způsob založení stavby a zajištění stavební jámy
je rovněž znázorněn ve výkresech (např. výkres D1.1. 31 Speciální zakládání - dostavba). Rovněž lokální
mikrozápory budou nad úrovní spodní vody. Podrobnější řešení bude obsahem prováděcí projektové
dokumentace. V rámci řízení byla provedena i pasportizace okolních objektů, včetně objektu účastníka
řízení č. p. 956, aby byl zachycen jeho současný stav, pokud by v rámci stavebních prací došlo k jeho
narušení. Jak bylo prověřeno i Inženýrskogeologickým průzkumem, pozemek je vhodný k zastavění ve
smyslu § 11 odst. 2 nařízení č. 10/2016 Sb., hl. m. Prahy, neboť jeho vlastnosti, tedy zejména jeho
poloha, tvar, velikost, svažitost, podloží a hydrologické poměry to umožňují. Stavební úřad tedy
s ohledem na výše uvedené považuje námitku za nedůvodnou.

Námitka č. 21
Negativní vliv výstavby
Účastník řízení namítá, že nejsou řešeny negativní vlivy realizace stavby, zejména z hlediska hlučnosti,
prašnost a vibrací, a že dojde k nepřípustnému narušení pohody bydlení v okolních domech, a
k překročení limitních hodnot stanovených právními předpisy, konkrétně je rozpor s přílohou č. 8 bod B.8
písm. d), e) a j) vyhlášky č. 499/2006 Sb., a požadavku dle § 43 odst. 1 nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016
(pražské stavební předpisy). K tomu stavební úřad uvádí, že se v tomto rozhodnutí zabýval splněním
požadavků dle zvláštních právních předpisů. Příslušnými k ochraně veřejných zájmů, které z těchto
právních předpisů vyplývají, jsou dotčené orgány, které vydávají své stanovisko buď formou vyjádření
nebo závazného stanoviska. Závazným stanoviskem je stavební úřad vázán, neboť jeho předmětem je
posouzení odborné otázky, ke kterému je kompetentní dotčený orgán. K vydání rozhodnutí o navrhované
stavbě jsou zapotřebí zejména závazné stanovisko z hlediska ochrany přírody, ochrany ovzduší k umístění
zdrojů znečištění ovzduší, ochrany státní památkové správy, ochrany veřejného zdraví a územního
plánování. V řízení byly předloženy odborné studie, které byly podkladem pro závazná stanoviska
dotčených orgánů, zejména akustická studie, rozptylová studie, studie denního osvětlení, studie zastínění,
inženýrskogeologický průzkum, posudek o stavu dřevin. Na základě předložených studií bylo prokázáno,
že budou splněny příslušné zákonné limity i při realizaci stavby, zejména hlukové limity, limity pro látky
znečišťující ovzduší, jak stavební úřad podrobně popsal ve vypořádání námitky č. 19, na které tímto
odkazuje. Na rozdíl od hluku se vibrace nešíří vzduchem, ale především prostřednictvím pevných
konstrukcí. Zákonné limity vibrací jsou dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., stanoveny pro chráněné
vnitřní prostory staveb, nikoli pro chráněné venkovní prostory staveb. Stavební činnost nebude probíhat
v prostorách nemovitostí účastníka řízení. Pokud jde o samotné místo výstavby (staveniště), je součástí
předložené projektové dokumentace pro společné řízení (E6y) Plán organizace výstavby ve smyslu
přílohy č. 8 bodu B.8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který obsahuje náležitosti citované
vyhlášky, a ze kterého vyplývá, že jsou řešeny i vliv provádění stavby na okolní pozemky a budovy (bod
d) POV), ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin (bod e)
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POV), a rovněž otázka záborů pro staveniště a souvisejících opatření (bod f) POV). Během stavby bude
docházet v přilehlé oblasti k částečnému omezování pohybu chodců a v dopravě. Stavební práce budou
prováděny tak, aby směry pro dopravu a pro pěší zůstaly po dobu stavebních prací zachovány. Prostor
staveniště v dočasném záboru chodníku bude oplocen, označen a za snížené viditelnosti osvětlen.
Dočasný zábor veřejných ploch a veřejné komunikace pro potřeby stavby bude uvažován pouze v
nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedení vlastních prací (zábor chodníku a ½ ulice U
Půjčovny, a chodník v ulici Jeruzalémská). Po ukončení jejich užívání jako staveniště budou uvedeny do
požadovaného stavu. Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu budou řádně
zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení apod.). V rámci stavby nebudou probíhat asanace, demolice,
kácení dřevin. K zamezení nadměrného obtěžování okolí hlukem a prachem při výstavbě byly stanoveny
podmínky k eliminaci těchto vlivů v závazných stanoviscích dotčených orgánů (odbor ochrany prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy, odbor péče o veřejný prostor Úřadu městské části Praha 1, a Hygienická stanice
hl. m. Prahy), které byly převzaty a stanoveny v tomto rozhodnutí. Jak vyplývá z § 43 odst. 1 pražských
stavebních předpisů, stavba musí být navržena a prováděna tak, aby neohrožovala životní prostředí nad
limity obsažené v jiných právních předpisech, což v daném případě bylo splněno, jak stavební úřad uvedl
shora. S ohledem na výše uvedené stavební úřad shledal námitku nedůvodnou.

Námitka č. 22
Lhůta pro podání námitek
Účastník řízení namítá, že nebyla dodržena stanovená patnáctidenní lhůta pro konání ústního jednání a
pro podání námitek ve společném řízení. K tomu stavební úřad uvádí, že dle § 94m stavebního zákona
platí, že „Stavební úřad oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení nejméně 15 dnů
před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány
a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že
k nim nebude přihlédnuto“. Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručoval stavební úřad
vedlejším účastníkům
veřejnou
vyhláškou.
Oznámení
o
zahájení
řízení
sp.
zn.
S UMCP1/420921/2020/VÝS-Po-Nové Město/955 bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu městské části
Praha 1 dne 3. 11. 2020 a sejmuto bylo dne 19. 11. 2020, tedy k doručení došlo dne 18. 11. 2020. Ústní
jednání bylo nařízeno na den 1. 12. 2020, lhůta mezi oznámením zahájení řízení a konáním ústního
jednání činila namísto patnácti dnů pouze dvanáct dnů. Stavební úřad k tomu uvádí, že však umožnil
účastníkům řízení vyjádřit se k navrhované stavbě i po ústním jednání až do uplynutí zákonného termínu.
Účastník řízení této možnosti využil, a po termínu ústního jednání doplnil své námitky emailem, které
stavební úřad akceptoval. Stavební úřad je přesvědčen, že nedodržení zákonné lhůty pro vypsání ústního
jednání bylo zhojeno následně v řízení, a nejedná se o závažnou procesní vadu, která by měla za následek
nezákonnost rozhodnutí. Stavební úřad zajistil informovanost účastníků i reálnou možnost k uplatnění
námitek následně dle svého správního uvážení, což judikatura připouští (ve smyslu rozsudku Nejvyššího
správního soudu č. j. 1 As 50/2014-76). Dále uvádí, že podle § 94n odst. 3 stavebního zákona může
účastník řízení dle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona uplatňovat námitky v uvedeném rozsahu,
pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě, tedy
pouze ve vztahu ke svým právům. V daném případě postupem stavebního úřadu nedošlo k poškození
procesních práv účastníka řízení, neboť postup stavebního úřadu byl napraven, a účastník měl reálnou
možnost seznámit s podklady řízení a podat námitky, což také učinil. Stavební úřad nadto následně vypsal
na základě doplněných podkladů další ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 1. června 2021,
a to oznámením č. j. UMCP1 242334/2021 ze dne 28. 4. 2021, do jehož konání se účastník řízení mohl
seznámit se všemi podklady řízení, a podat při něm své námitky tak, jak byl poučen v oznámení.
S ohledem na výše uvedené vyhodnotil stavební úřad námitku jako nedůvodnou.

Námitka č. 23
Účastník řízení doplnil emailem své námitky s tím, že navrhovaná stavba nesplňuje podmínku 50%
zastoupení bytové funkce. Namítá, že dle údajů ke dni 6. 6. 2016 měl rekonstruovaný objekt 1279,53 m2
bytové plochy, tj. 16,37 % z celkové užitné plochy 7.813,83 m2, a nikoli 5 %. K tomu stavební úřad
uvádí, že pro posouzení této otázky je významný současný způsob užívání daných ploch dle platných
rozhodnutí v souladu s právními předpisy. V řízení byl předložen stavebně historický průzkum objektu,
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plány a vydaná kolaudační rozhodnutí pro užívání jednotlivých prostor objektu, a byl proveden pasport
současného stavu objektu. Z nich vyplývá, že byly kolaudovány pouze 4 bytové jednotky, které jsou
vyznačené na výkresech v projektové dokumentaci, a jejichž celková čistá obytná plocha činí 400,97 m2,
což odpovídá 4 % z celkové užitné plochy. V ostatních částech domu č. p. 955 se nacházejí dle podkladů
kancelářské prostory. Je to dáno historií objektu, který byl postaven podle plánů z roku 1839 a jeho
využití bylo od počátku pro veřejně společenské a kancelářské účely, nejdříve jako taneční sál se
zázemím, následně jako divadlo a poté jako zastavárna, kdy původní prostor divadla byl stavebně
předělen na 4 podlaží pomocí dřevěné nosné konstrukce. Po částečné dostavbě byl objekt využíván pro
aukční síň s nezbytným skladovým administrativním zázemím. V posledním období před uzavřením
objektu byly prostory využívány v převládající míře pro kanceláře různých institucí. V 50. – 60. letech
minulého století byl adaptován pro účely kanceláří a skladových prostor (Tuzex v 1. patře, Úřad pro
patenty a vynálezy ve 2. a 3. patře), pouze ve 2. patře byla část kanceláří přestavěna na byty. Ve 4. patře
byly zřízeny kanceláře pro Správu účelových zařízení ÚV SSM (kolaudační rozhodnutí ze dne 21. 8.
1986 č. j. Výst. 1319/86-Šh-K-2/955, kterým se povoluje užívání kancelářských místností ve 4. patře
objektu č. p. 955). Pouze v části objektu směrem do Jeruzalemské ulice bylo ve vyšších podlažích několik
pronajímatelných bytových jednotek, které sloužily především jako služební byty pro zaměstnance
zastavárny.
Jak již bylo uvedeno v rámci vypořádání námitky č. 18, dle Regulativů plošného a prostorového
uspořádání území hlavního města Prahy dle opatření obecné povahy č. 55/2018 Sb., platí, že „U
posuzovaných stavebních záměrů (společně řešeného celku) nesmí podíl bydlení poklesnout pod
stanovené minimum (50 %), případně nesmí poklesnout vůbec, pokud již ve stávajícím stavu podíl bydlení
nedosahuje stanoveného minima“. Citované regulativy nevyžadují navýšení bytové funkce na podíl 50 %
ve stávajících budovách, ale zakazují snížení stávajícího podílu bydlení, pokud ten nedosahuje
minimálního podílu bydlení (50 %). Původní byty v historickém objektu budou nahrazeny novými
bytovými jednotkami (9 bytových jednotek), a stávající podíl bydlení, který v současné době dosahuje cca
4 % v ploše cca 401 m2 nebude snížen, resp. bude naopak navýšen na cca 5 % v ploše cca 594 m2.
S ohledem na výše uvedené vyhodnotil stavební úřad námitku jako nedůvodnou.

1) Ing. Petr Němec podal připomínky k doplnění dokumentace při druhém ústním jednání dne
1.6.2021:
Námitka 1 (Zastínění objektu čp.956)
(Navrhovaný dvorní objekt nepřiměřeně zastíní objekt čp. 656 a nepřípustnými způsobem v něm zhorší
proslunění bytů a denní osvětlení obytných a pobytových místností.)
Námitka nebyla vypořádána.
K námitce 1 byl předložen dokument „Doplnění posouzení zastínění – denní osvětlení objektu čp.956“,
duben 2021, zhotovitel Ekola group, spol. s r.o.
Tento dokument stejně jako původní posouzení opět obsahuje řadu zásadních odborných i faktických chyb
a je proto vadný a jeho závěry jsou proto nepřijatelné. Zjevným záměrem dokumentu je zastřít prostou a
jakou skutečnost, že plánovaná stavba způsobí nepřiměřené zastínění objektu čp.956. Toho se snaží
dosáhnout manipulativní interpretací norem a zkreslováním výpočtů, přičemž autoři zřejmě spoléhají na
složitost problematiky a neznalost u zúčastněných stran a úřadů.
Namátkou uvádím:
Strana 10/32: jsou počítány plochy dle ČSN EN 17037, ale v Nařízení vlády 361/2007 jsou jasně uvedené
minimální a průměrné hodnoty na pracovišti.
Strana 12/32: pokud je místnost kolaudovaná jako obytná, tak je jedno, že jsou ve stávajícím stavu
hodnoty nižší, než normové, ale důležité je, aby se v novém stavu nesnižovaly. Zde přitom potvrzeno, že
dochází ke zhoršení denního osvětlení.
Strana 13/32: zónovat místnost v okolní zástavbě není možné, nelze nikomu přikázat, že si má zmenšit
místnost jenom kvůli tomu, aby někdo jiný mohl něco postavit. U bočního osvětlení ČSN 73 0580-2
neumožňuje v místnosti oddělit funkčně vymezenou oblast. Místnost se posuzuje jako celek. Proto je
v normě mimo jiné omezení maximální hloubky výpočtových bodů do 3 m fasády. U hlubších místností,
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což je i tento případ, se k hloubce nad 6 m nepřihlíží. U místnosti hluboké ˃ 6 m není tedy možné body
posouvat blíže než 3 m od fasády.
Strana 15/32: chybně zadané vstupní parametry – šířka a výška okna je ve skutečnosti menší (1,84x1,96),
tloušťka stěny je větší (0,86m), dále jsou nesprávně zadány parametry počet skel, druh skla, poměr čisté
plochy zasklení.
Strana 28/32: při porovnání horního a dolního obrázku je vidět, že dojde k nepřípustnému snížení.
Strana 29/32: použitý program pro svá omezení nelze pro výpočet použít. Navíc byly použity chybné
vstupní hodnoty.
Podrobný rozbor chyb v dokumentu a zdůvodnění neplatnosti jeho závěrů doplním formou znaleckého
posudku.
Pro značnou složitost problematiky, velké množství chyb v dokumentu a značnou vytíženost znalce žádám
tímto o poskytnutí lhůty pro vypracování posudku do 21.6.2021.

Vypořádání se s námitkami Ing. Petra Němce, které podal dne 1.6.2021:
Účastník řízení namítá, že nebyla vypořádána námitka č. 1 a zpochybňuje údaje posudku „Doplnění
posouzení zastínění – denní osvětlení objektu č.p. 956, duben 2021“, jehož zhotovitelem je EKOLA
group, spol. s r.o. K tomu stavební úřad uvádí, že vypořádal námitku č. 1 na základě všech dodaných
podkladů, ke kterým se jednotlivě vyjadřuje. Zpracovatel posudku je držitelem osvědčení o akreditaci:
Měření a výpočty hluku, měření vibrací, umělého osvětlení, mikroklimatu a prašnosti, vzorkování
ovzduší č. 78/2021, touto činností se zabývá přes 20 let. Záměrně chybné zpracování posudku by
nepochybně poškodilo nejen pověst zpracovatele, ale mohlo by mu být odebráno i osvědčení o autorizaci.
Stavební úřad nemá důvodné pochybnosti o správnosti předloženého podkladu, a má v současné době
dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí. K námitce účastníka ohledně použité technické normy u
místnosti č. 106 (strana 10/32) lze uvést, že pro území hlavního města Prahy se použije Nařízení č.
10/2016 Sb. hl. m. Prahy, které ohledně požadavků na denní osvětlení odkazuje v § 46 na platné
technické normy dle § 84 cit. nařízení, čímž je činí závaznými pro posouzení i této problematiky. Úroveň
denního osvětlení se posuzuje dle ČSN 73 0580-1 (Denní osvětlení budov – základní požadavky),
730580-2 (Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov), obě tyto normy dále okazují na
normu ČSN EN 17037, která je platnou normou od 1. 9. 2019 pro požadavky na denní osvětlení budov.
Dle veřejně přístupných obecných informací tato norma obsahuje informace o využití denního světla při
osvětlení interiérů a o způsobech omezování oslnění. Současně definuje parametry pro hodnocení denního
osvětlení a obsahuje principy pro jeho výpočet a ověřování, a to v průběhu dne i roku v souvislosti
s proměnností denního světla. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci, stanovuje s účinností od 1.1.2008 obecně bližší požadavky na pracoviště. Při posouzení
místnosti č. 106 nedošlo ke změně úrovně denního osvětlení, toto nařízení se na daný případ ani
neuplatní. Co se týče místností námitky k místnosti č. 218 a 219 (strana 12/32), jak již stavební úřad
uvedl, předložený posudek EKOLY z dubna 2021 obsahuje výpočty jak pro spojenou místnost, tak pro
jednotlivé místnosti. Ke zhoršení podmínek denního osvětlení o 0,1%, jak je uvedeno účastníkem
citované str. 12/32 by došlo, pokud by nebyla zohledněna navržená barevnost fasády. V kapitole 6.1 jsou
však místnosti č. 218 a 219 posouzeny opětovně při zohlednění barvy fasády a jejího jasu (bílá, RAL
9003 – signální bílá, TL Lotos). Z těchto výsledků vyplývá, že navrhovanou stavbou při zohlednění
zvolené barvy fasády nedojde ke zhoršení podmínek denního osvětlení v žádné z posuzovaných místností.
K námitce účastníka (strana 13/32) stavební úřad uvádí, že ČSN 73 0580-2 v části čl. 3.2 umožňuje
průměrnou hodnotu činitele denní osvětlenosti u obytných místností vztáhnout buď k celému rozsahu
vnitřního prostoru, nebo v jeho funkčně vymezené oblasti. Tento vnitřní prostor je v předloženém
posouzení vymezen. K námitce (strana 15/32) lze uvést, že v rámci řízení bylo provedeno aktualizované
geodetické zaměření objektu č. p. 956 z ledna 2021, a posouzení denního osvětlení tedy bylo provedeno
na základě aktuálních a skutečných údajů. K námitce (strana 15/32) stavební úřad uvádí, že z posudku
vyplývá, že výpočet na str. 28/32 byl proveden pro zjištění vlivu kmene stromu na denní osvětlení dané
místnosti, přičemž závěrem je, že kmen stromu pajasanu neovlivní složku denního osvětlení v dané
místnosti. Vypočtené hodnoty činitele denní osvětlenosti zůstanou na stejné úrovni. K námitce (strana
29/32) stavební úřad uvádí, že účastník neuvedl důvody, proč nelze program JAFAS použít. Program
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JAFAS má implementován postup výpočtu stanovení činitele jasu fasády a je doplněním programu
WALL, ze kterého vznikl výpočtový software Světlo +, který byl použit při posouzení denního osvětlení.
Program stanoví hodnotu činitele jasu průčelí dvou paralelně proti sobě stojících budov a terénu při zimní
zatažené obloze a tmavém terénu podle ČSN 73 0580-1. Program vychází z platných norem a postupů.
K námitce (strana 4/32) stavební úřad již uvedl, že předložený posudek obsahuje posouzení jak ve vztahu
ke spojené místnosti, tak ve vztahu ke každé místnosti č. 218 a 219 zvlášť, přičemž ani v jednom případě
nedochází ke zhoršení stávajícího stavu. Stavební úřad shrnuje, že v řízení bylo shromážděno značné
množství podkladů ve vztahu k posouzení otázky denního osvětlení. Bylo přihlédnuto k námitce
účastníka řízení, a opětovně doloženo posouzení denního osvětlení od zpracovatele posudku EKOLA,
v něm byla zohledněna nově navržená barva fasády, která obecně zlepšuje podmínky denního osvětlení, a
úroveň stávajícího denního osvětlení k posuzovaným místnostem nebude vlivem navrhované stavby
zhoršena. Další podklady a účastníkem řízení navržený další posudek považuje stavební úřad za
nadbytečné, neboť nemohou ve věci přinést nic nového. Ve spise jsou shromážděny dostatečné podklady,
ze kterých stavební úřad zjistil, že navrhovaná stavba splňuje požadavky na denní osvětlení ve vztahu
k budově č.p. 956.
Účastník řízení dále trvá na všech uplatněných námitkách. Všechny námitky byly vypořádány v tomto
rozhodnutí, na toto vypořádání stavební úřad odkazuje. K námitce č. 3 stavební úřad doplňuje, že
hygienické limity byly dodrženy, požadavek na docílení hygienického limitu 35 dB nemá oporu
v právních předpisech. K námitce č. 8 stavební úřad doplňuje, že projektová dokumentace obsahuje
všechny požadované náležitosti. Bylo upuštěno od bourání zdi objektu č. p. 955, což by mohlo mít na
statiku sousedních objektů největší vliv. V rámci předcházení škodám byl učiněn pasport objektu č. p.
956. Pro učinění závěru, že dojde k poškození statiky domu č. p. 956, neexistují žádné reálné
předpoklady, námitka účastníka je zcela hypotetická. V případě, že v průběhu stavebních prací bude
vyhodnocena situace, že by k poškození domu č. p. 956 mohlo dojít, budou přijata příslušná stavebně
technická opatření. Stavebník se při stavebních činnosti musí řídit příslušnými právními předpisy, postup
stavebních prací bude součástí prováděcí projektové dokumentace, a stanoven v dohodě s generálním
dodavatelem stavby. K námitce č. 11 a 12 stavební úřad doplňuje, že tyto námitky vypořádal po
součinnosti s dotčenými orgány, které se vyjadřovaly přímo k námitkám účastníka. Lze konstatovat, že
navrhovaná stavba je v souladu se zájmy jak státní památkové péče, tak i územního plánování a rozvoje.
V závěru účastník řízení uvádí tvrzení zásahu stavby do pohody bydlení, resp. kvality prostředí, přičemž
touto námitkou se stavební úřad zabýval v rámci vypořádání námitky č. 19. K námitce č. 18 stavební úřad
odkazuje na její vypořádání a dále doplňuje následující. Účastník řízení předložil dokument „Oznámení o
výběrovém řízení čís. SHMS/054/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách“, datovaný ze dne 12. 10.
2016, který vypracoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a vyvozuje z něj, že v objektu
č. p. 955 se nachází 14 bytů o celkové výměře 1279,53 m2, což činí 16,37 % z celkové plochy objektu, a
tudíž, že závazné stanovisko dotčeného orgánu mohlo být založeno na nesprávných údajích. Stavební
úřad se s tímto závěrem neztotožňuje. Pro posouzení souladu navrhované stavby s územním plánem je
příslušný dotčený orgán, tedy odbor územního rozvoje MHMP, který vydal v řízení jak souhlasné
závazné stanovisko, tak i v rámci součinnosti se stavebním úřadem vyjádření k námitkám účastníka
řízení, ve kterém soulad navrhované stavby s územním plánem i platnými regulativy potvrdil. Závazné
stanovisko i vyjádření tohoto dotčeného orgánu byla vydána na základě doložení aktuální stavu užívání
nemovitosti, kdy byl brán za rozhodující současný právní stav, tedy příslušná kolaudační rozhodnutí o
užívání místností jako obytných. Objekt č. p. 955 má dlouhou a složitou stavebně právní historii, jeho
užívání se v průběhu let měnilo (viz také Statický průzkum č. p. 955, historie stavby a jejího zatížení).
V současné době jsou v objektu č. p. 955 užívány a pro bytové účely kolaudovány čtyři bytové jednotky,
tj. po jedné bytové jednotce ve 2. NP (kolaudační rozhodnutí č. j. Výst 4103/01-Kv-2/955 ze dne
2.11.2001) a ve 4. NP (kolaudační rozhodnutí č. j. Výst.6066/95-Kv/F-2/995 ze dne 10.1.1996), a dvě
bytové jednotky v 5. NP (výkresová dokumentace s ověřovacími doložkami o kolaudaci č.j.
01931/905Kv-2-955 ze dne 3. 8. 1990, k druhému bytu v 5.NP se nepodařilo najít doklady k úpravám
bytu), jejichž výměra činí celkem cca 402 m2. Dotčený orgán územního plánování se tedy vyjádřil
k aktuálnímu stavu objektu, a jeho závazné stanovisko i vyjádření jsou platná. Rovněž stavební úřad
uvádí, že v rámci architektonické studie a přípravy projektu bylo zjištěno, že až 90 % prostor v objektu
č. p. 955 nesplňuje minimální podmínky pro denní osvětlení a zastínění, proto v objektu nelze umístit
bydlení. Protože prostory v budově č. p. 955 nevyhovují současným požadavkům na denní osvětlení
obytných místností, je jejich navržené využití v rámci projednávané navrhované stavby vhodné. Trvání na
vyšším zastoupení bytové funkce v objektu by bylo v rozporu s příslušnými prováděcími právními
předpisy, tedy zejména s Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (PSP). Z dokumentu předloženého
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účastníkem řízení nevyplývá, na základě čeho byl zjištěn stav užívání bytových prostor v objektu, a zda
způsob užívání byl v souladu s právními předpisy. Tento stav se také mohl změnit, a nebyly samozřejmě
posuzovány okolnosti jako např. změny právních předpisů a norem, viz hodnoty denního osvětlení.
S ohledem na výše uvedené stavební úřad nepovažoval údaje obsažené v tomto dokumentu za rozhodující
pro vydání rozhodnutí.
Ing. Petr Němec současně s dalšími připomínkami k doplnění dokumentace požádal „pro značnou
složitost problematiky, velké množství chyb v dokumentu a značnou vytíženost znalce“ o prodloužení
lhůty k doplnění námitek do 21.6.2021. První ústní jednání ve společném řízení, které proběhlo dne
1.12.2020, kdy Ing. Petr Němec podal 30 námitek, bylo svoláno v rozporu s ustanovením § 64m odst. 1
stavebního zákona. Po doplnění podkladů stavebníkem k předloženým námitkám bylo svoláno druhé
ústní jednání, které proběhlo dne 1.6.2021. Účastníkům řízení byla poskytnuta dostatečná lhůta
k předložení případných dalších námitek a připomínek a dostatek času na znalce. Vzhledem
k hospodárnosti řízení není možno další prodloužení lhůty poskytnout. Stavební úřad žádosti nevyhověl a
lhůtu neprodloužil.
Ostatní účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:
-

-

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
O průběhu stavby musí být veden stavební deník dle ustanovení § 157 stavebního zákona.
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi.
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č. 133/1985Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/1980
Sb. NVP, o čistotě na území hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním
odpadem (vyhláška o odpadech).
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Před dokončením stavby je třeba podat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle
§ 122 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží náležitosti dle jmenované vyhlášky,
zejména:
- seznam předkládaných dokladů včetně data jejich vyhotovení
- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby zpracovanou podle přílohy č. 7 k vyhlášce
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti vydanému povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci), případně
kopie ověřené projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek
- geometrický plán stavby
- potvrzení o předání geodetické dokumentace na Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
- údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa (zákon č. 111/2009 Sb., o
základních registrech)
- prohlášení zhotovitele o provedení stavby podle ověřené projektové dokumentace
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- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (ustanovení § 156
stavebního zákona)
- doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti případně doklad o uložení nezpracované suti na
skládku
- zápis o kontrole kanalizační přípojky společností Pražské vodovody a kanalizace a. s.
- zápis o kontrole vodovodní přípojky společností Pražské vodovody a kanalizace a. s.
- protokol o zkoušce těsnosti vnitřních rozvodů kanalizace
- protokol o tlakové zkoušce vodovodní instalace
- zápis o revizi elektrického zařízení
- kolaudace silnoproudé přípojky elektro pro zasmyčkování k trafostanici (PREdistribuce, a.s.)
- zpráva o revizi hromosvodu
- výchozí revize elektro na přívod do strojovny výtahu
- zápis o provedení zkoušky výtahu po ukončení montáže
- prohlášení o shodě podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. (výtahy)
- zpráva o tlakové zkoušce plynoinstalace
- revizní zpráva plynoinstalace
- revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty podle ČSN 73 4201/2010
- zápis o topné a tlakové zkoušce vytápění
- zápis o kontrole plynovodní přípojky společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
- zápis o tlakové zkoušce plynové přípojky
- zápis o revizní zkoušce plynové přípojky
- doklad o provozní zkoušce VZT
- doklady o zaregulování VZT na projektované parametry, měření hlučnosti z provozu VZT a
ověření navržených protihlukových opatření měřením běžného provozu provozovny vně i uvnitř
chráněných prostor stavby, garantující nepřekročení přípustných limitů hluku stanovených
vládním nařízením č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby, splnění
požadavků na prvky stavebních konstrukcí a uzávěrů.
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, zejména:
- Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
- Hygienické stanice hl. m. Prahy
- Odbor památkové péče MHMP
- Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení životního prostředí ÚMČ Praha 1
- Odborné a závazné stanovisko vydané organizací státního odborného dozoru - Technickou
inspekcí České republiky v případě, že stavba patří mezi vyhrazená technická zařízení.
Stavební úřad se v provedeném stavebním řízení důsledně zabýval podklady pro vydání rozhodnutí,
v odůvodnění uvedl tyto podklady, dále také uvedl úvahy, kterými se jakožto správní orgán řídil při jejich
hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal
s námitkami účastníků řízení a s jejich vyjádřeními k podkladům rozhodnutí.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad
rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.
Upozornění:
Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení předá stavebníkovi ověřenou dokumentaci
a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
Společné povolení má podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
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Při provádění stavby je stavebník povinen:
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
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
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. Václav Vaněk v. r.
zastupující vedoucí stavebního úřadu ÚMČ Praha 1
otisk úředního razítka
Za správnost vyhotovení: Helena Volrábová

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem
30000 Kč byl zaplacen dne 8.6.2021.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
účastníci řízení:
podle ustanovení § 94k písm. a), c), d) stavebního zákona: (doručenky)
ARCHINA Design s.r.o., IDDS: 8mjm4su
sídlo: Jungmannova č.p. 748/30, 110 00 Praha 1-Nové Město sídlo: Valdštejnská č.p. 161/20
zastoupení pro: GRE PAN-EU Jeruzalemská s.r.o., Václavské náměstí č.p. 772/2, 110 00 Praha
1-Nové Město
podle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona: (doručenky)
Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
podle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona: (doručenky)
Z-Group a.s., IDDS: 3x3c4hz
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 258, Louky, 763 02 Zlín 4
Hl. m. Praha, MHMP odbor hospodaření s majetkem - HOM, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6
sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany
Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
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Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona: (doručení veřejnou vyhláškou)
ÚMČ Praha 1 – úřední deska – podle ustanovení § 25 odst. správního řádu a § 144 správního řádu
informace veřejnou vyhláškou – řízení s velkým počtem účastníků, pro informování účastníků řízení
zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění
spoluvlastníci stavby č. p. 1353 na pozemku parc. č. 108 v k. ú. Nové Město
vlastník stavby č. p. 956 na pozemku parc. č. 111 v k. ú. Nové Město
vlastník stavby č. p. 958 na pozemku parc. č. 106 v k. ú. Nové Město
vlastník stavby č. p. 957 na pozemku parc. č. 112 v k. ú. Nové Město
vlastník stavby č. p. 1337 na pozemku parc. č. 113 v k. ú. Nové Město
vlastník pozemku parc. č. 2325 v k. ú. Nové Město
vlastník pozemku parc. č. 2324 v k. ú. Nové Město
podle ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu: (doručenky)
MČ Praha 1 - Mgr. Jan Brabec, zástupce MČ Praha 1 v územních řízeních, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00
Praha 1-Nové Město
dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Legerova č.p. 1784/57, 120 00 Praha 2-Nové Město
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pracoviště pro Prahu 1, IDDS: zpqai2i
sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
Hl. m. Praha, MHMP odbor územního rozvoje - UZR, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hl. m. Praha, MHMP odbor bezpečnosti, odd. preventivní ochrany, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hl. m. Praha, MHMP odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hl. m. Praha, MHMP odbor dopravních agend - ODA, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
MČ Praha 1 - ÚMČ - Stavební úřad, Vodoprávní úřad, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00 Praha 1-Nové
Město
MČ Praha 1 - ÚMČ - Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení životního prostředí, Vodičkova č.p. 681/18,
110 00 Praha 1-Nové Město
MČ Praha 1 - ÚMČ - Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení dopravy, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00
Praha 1-Nové Město
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
sídlo: Legerova č.p. 1825/49, 120 00 Praha 2-Nové Město
na vědomí:
GRE PAN-EU Jeruzalemská s.r.o., IDDS: mqyaeqd
sídlo: Václavské náměstí č.p. 772/2, 110 00 Praha 1-Nové Město
spisy
technik/plány + ověřená dokumentace
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