MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavební úřad

Č.j.:UMCP1 544244/2021

Spis. Zn.
S UMCP1/411707/2021/VÝS-Hd-2/1167

Za správnost vyhotovení: / tel:
Ing. Barbora Hodanová / 221097187

Datum
13.10.2021

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

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, jako správní orgán příslušný dle ust. § 4 vyhl. č. 55/2000 Sb.,
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a
stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení, kterou dne 26.7.2021 podala a dne 11.8.2021 doplnila společnost
PRGPETRSKA HOLDING s.r.o., IČO 04946421, Petrská 1167/31, 110 00 Praha 1-Nové
Město,
kterou zastupuje Ing. Jiří Mareš, IČO 41804511, České družiny 2048/31, 160 00 Praha 6Dejvice
(dále jen " stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I.

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

na stavbu:
"Petrská 31 - přestavba"
Praha, Nové Město č.p. 1167, Petrská 31
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 265 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Nové
Město.
Stavba obsahuje:
- Změnu stavby stávajícího domu čp.1167 na pozemku p.č. 265, k.ú. Nové Město, zahrnující nástavbu
nového plnohodnotného 4.NP a nového dvoupodlažního podkroví (5. a 6.NP) v rámci sedlového
zastřešení, navržená výška hřebene střechy křídla do Petrské na úrovni + 22,850 m, navržená výška
hřebene střechy křídla do ulice Půtova na úrovni +21,750 m při +- 0,000 = 187,100 BpV. Hřebeny
střech obou křídel nepřesáhnou výšku hřebenů střech přilehlých sousedních objektů čp. 1219 a 1168.
- V rámci stavby bude odstraněno na křídle do ulice Petrská stávající podkroví, na křídle do ulice
Půtova bude odstraněno stávající 4.NP a podkroví.
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Stavební úpravy v podlažích 1. -3. NP spočívají pouze v lokálním zesílení nosných konstrukcí.
Stávající připojení objektu na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu se nemění.
Stávající účel užívání objektu jako ubytovací zařízení (hotel) zůstává zachováno, nástavbou vznikne
13 nových ubytovacích jednotek (pokojů).

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s výkresem „C.03 - Koordinační situační výkres stavby v měřítku
1:200, který je součástí projektové dokumentace, která bude předána žadateli po dni, kdy rozhodnutí
nabude právní moci.
2. Stávající objekt čp.1167 na pozemku parc. č. 265 v k.ú. Nové Město bude zvýšen střešní nástavbou.
Nástavba bude v rozsahu nového plnohodnotného 4.NP a nového dvoupodlažního podkroví (5. a
6.NP) v rámci sedlového zastřešení.
3. Nástavba se umisťuje na pozemku p.č. 265, k.ú. Nové Město.
4. Výška hřebene střechy křídla do Petrské na úrovni max. + 22,850 m, výška hřebene střechy křídla do
ulice Půtova na úrovni max. +21,750 m při +- 0,000 = 187,100 BpV.
5. Hřebeny střech obou křídel nepřesáhnou výšku hřebenů střech přilehlých sousedních objektů čp.
1219 a 1168.
6. Výšky nových říms, při +- 0,000 = 187,100 BpV:
křídlo do Půtovy ulice: do ulice +16,94m, do dvora +18,5m
křídlo do ulice Petrská: do ulice +16,94m, do dvora +19,89m
Zůstane kompletně zachována stávající historická korunní římsa hlavního objektu do Petrské ulice
v úrovni cca +14,2m.
7. Nástavba bude obsahovat ubytovací jednotky.
8. Napojení objektu na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu zůstane zachováno.
1.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace dat. ozn. 09/2020 s názvem: PETRSKÁ 31 –
PŘESTAVBA, kterou vypracovala Ing. arch. Miroslava Tylšová, ČKA 02755; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který při její
realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, a je povinen zabezpečit, aby
práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou
držiteli takového oprávnění.
3. Stavebník stavebnímu úřadu doručí nejméně 7 dnů před zahájením stavby:
a. název a sídlo stavebního podnikatele včetně dokladu o jeho oprávnění k činnosti (výpis
z obchodního rejstříku, resp. živnostenský list)
b. jméno, příjmení stavbyvedoucího včetně kontaktu a oprávnění o jeho autorizaci (podle č. 360/1992
Sb., v platném znění)
c. oznámení termínu zahájení stavby (den, měsíc, rok).
d. každá změna stavebního podnikatele nebo stavbyvedoucího v průběhu stavby bude neprodleně
oznámena stavebnímu úřadu.

2.
3.
4.

5.

Lhůta k dokončení stavby se stanoví do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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.
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) Zahájení stavby
b) Odstranění stávajícího podkroví na křídle do ulice Petrská, odstranění stávajícího 4.NP a
podkroví na křídle do ulice Půtova
c) Dokončení nových krovů
d) Dokončení stavby.
Po dobu realizace stavby bude zachován přístup k objektům v dotčené oblasti, vjezd (průjezd)
dopravní obsluze, hasičským a pohotovostním vozidlům, přístup k uličním hydrantům, revizním
kanalizačním šachtám a dalším uzávěrům inženýrských sítí,
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Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na pozemcích ve vlastnictví vlastníka stavby. Využití
pozemků ve vlastnictví jiných osob nelze bez jejich předchozího souhlasu.
5. Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů:
Vodoprávní úřad ÚMČP1, čj. UMCP 434601/2021 ze dne 6.8.2021
a) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými
látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny
tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
b) Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a
znečištění povrchových a podzemních vod v dané lokalitě.
c) Připomínky uplatněné správcem a provozovatelem jednotné kanalizace a vodovodu PVK, a.s. a
PVS, a.s. k navrženému technickému řešení je nutné dodržet.
d) Likvidace srážkových vod bude v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon).
e) V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou
negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude zajištěn a
přebytečný materiál bude ze záplavového území odvezen.
f) Mechanizační prostředky budou zajištěny odpovídajícím způsobem před úkapy olejů a ropných
látek.
g) Bude vypracován povodňový plán pro realizaci stavby, který bude spolu se stanoviskem
správce povodí předložen vodoprávnímu úřadu k potvrzení jeho souladu s povodňovým
plánem Městské části Praha 1 nejpozději před zahájením stavby. Povodňový plán bude
průběžně aktualizován s ohledem na případné změny během realizace stavby a bude trvale
k dispozici na dostupném místě. Po výběru zhotovitele budou kontaktní údaje na osoby
odpovědné za realizaci protipovodňových opatření (četa, hlídky atd.) doplněny do povodňového
plánu.
Odbor péče o veřejný prostor, odd. životního prostředí ÚMČ Praha 1, č.j.UMČP1
451330/20/OŽP/ŘÍ ze dne 29.10.2020
a) při provádění stavby budou používány prostředky a postupy, které budou minimalizovat šíření
prachu do okolí
b) Při svislé dopravě stavebního materiálu budou používány výtahy nebo uzavřené shozy, aby nebyl
prašný materiál volně shazován z výšky na zem.
c) Stavební odpad bude ukládán do přistaveného kontejneru překrytého na místě i při přepravě.
Prašný materiál bude při manipulaci a nakládce kropen. Prašné procesy budou prováděny pod
vodní clonou.
d) Pokud bude nutno během stavby na určitou dobu vytvořit mezideponii suti a jiného prašného
materiálu, je třeba tuto skládku plachtovat a pravidelně kropit, aby povrch nevysychal.
e) Z důvodu omezení prašnosti bude prováděn denní úklid mokrou cestou všech prostor dotčených
stavbou, zejména pak chodníků přilehlých k nemovitosti, vozovky a v okolí ploch staveniště.
f) Při odvozu sutě a přepravě stavebního materiálu bude dbáno, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací.
g) V případě, že dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen
neprodleně znečištění odstranit.
h) Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce vč. nákladní automobilové dopravy
nebude provozována 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.
i) Při vlastní realizaci stavby budou odpady zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny
vhodným způsobem
j) Ke kolaudačnímu souhlasu budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební
činnosti, pokud jejich další využití není možné. Tyto doklady budou obsahovat název dokladu,
katalogové číslo odpadu, množství a identifikace oprávněné osoby, které byl odpad předán.
k) Nevyužitelný odpad nevhodná k recyklaci předat k likvidaci pouze firmě mající oprávnění dle
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění
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l)

Stavba musí být vybavena místností na odkládání odpadů, která kapacitně odpovídá
požadovanému účelu stavby, nebo místem pro umístění odpadních nádob situovaných na
stavebním pozemku. Místnosti pro odpad musejí být odvětrány.
m) Provozovatel komerčních prostor nesmí používat kontejnery na veřejném stanovišti na
separovaný odpad. K závěreční kontrolní prohlídce budou předloženy smlouvy s oprávněnou
firmou, které zajistí odvoz vzniklých odpadů (směsného i tříděného) z uvedeného provozu.
Odbor památkové péče MHMP, č.j. MHMP 1842474/2020 ze dne 7.12.2020
a) Krytina pultové střechy bude z pozinku v barvě keramické střešní krytiny.
b) Doplňkové zábradlí ve 4. a 5. NP bude v barvě okenních rámů
c) Zůstane kompletně zachována stávající historická korunní římsa hlavního objektu do Petrské
ulice v úrovni cca +14,2m.
Pozn. ke kolaudaci stavebník předloží stavebnímu úřadu všechna rozhodnutí Odboru památkové péče
MHMP v samostatných správních řízeních požadovaných tímto dotčeným orgánem
6.

Při provádění stavby budou respektovány podmínky vlastníků a správců inženýrských sítí a správců
veřejné sítě pozemních komunikací, kteří je ve svých vyjádřeních stanovili, zejména TSK hl. m.
Prahy, PVK a.s., PVS a.s., Pražská plynárenská Distribuce a.s., člen koncernu Pražská plynárenská
a.s., CETIN a.s., DP –metro, DP - tramvaje; 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. Před zahájením
stavby stavebník zajistí aktualizovaná vyjádření vlastníků a správců veřejné infrastruktury.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
PRGPETRSKA HOLDING s.r.o., Petrská 1167/31, 110 00 Praha 1-Nové Město
Oberbank AG pobočka Česká republika, nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 370 01 České Budějovice 1
Odůvodnění:
Dne 26.7.2021 podal žadatel stavebník o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
oznámením čj. UMCP1 440086/2021 ze dne 16.8.2021. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v
území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná
stanoviska. V řízení je z důvodu velkého počtu účastníků doručováno veřejnou vyhláškou. Poslední den
lhůty pro uplatnění námitek připadl na den 31.8.2021. V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné návrhy
nebo námitky.
Funkce a kapacita stavby:
Stavba ubytovacího zařízení, s restauračním provozem v 1.NP..
Počet ubytovacích jednotek bude navýšen o 13 jednotek v prostoru nového 4.NP a nového
dvoupodlažního podkrovního prostoru (5. a 6.NP).
Počet parkovacích stání 0.
Popis stavby:
V rámci změny stavby je navrženo nové řešení podkroví. Na celém objektu kromě hmoty schodiště je
navržené snesení nevhodných konstrukcí 4. NP, které byly realizovány v roce 2006, a je navrženo
následující:
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Hlavní křídlo do Petrské:
Veškeré stávající historické prvky průčelí včetně korunní římsy zůstanou zachovány. Křídlo bude
zvýšeno, 4. NP bude nově koncipováno jako plochostropé, nové podkroví bude mít dvě úrovně – 5. a 6.
NP. Zastřešení do ulice bude mít tradiční sklon 35°, stejně tak i část střechy za hřebenem směrem do
dvora. Limitem pro zvýšení domu byla štítová stěna sousedního objektu. Na tu pak navazuje směrem do
dvora střecha pultová (podobně, jako je tomu nyní). Nástavba je navržena tak, že výška hřebene je
navržená o 25 cm níž než hřeben sousedního domu. Římsa je navržena o 46 cm níž než římsa sousední.
Nový tvar střechy tak bude přirozeně kopírovat sklon sousedního objektu, bude ovšem o něco nižší. Nová
okna do 4. NP jsou osazena ve svislé stěně, mají šířku 1200 mm a výšku 1500 mm. Jejich tvarosloví a
materiálové řešení bude mít historickou formu shodnou s okny hlavního průčelí pod nimi. Okna ve spodní
části střechy do ulice jsou navržena jako ateliérová šestidílná s rozměrem dílu maximálně 60×80 cm.
Otevíravá pole budou pouze ve spodní řadě a nebudou řazena vedle sebe.V druhém plánu střechy jsou pro
přisvětlení prostor v druhé úrovni podkroví navržena pouze malá střešní okna 60×60 cm. Do dvora jsou
navržena okna ve svislých stěnách s výškou 1900 mm a šířkou shodnou jako mají stávající okna v nižších
podlažích cca 1200 mm. Všechny otvory ve střeše i fasádě jsou navrženy v osách stávajících otvorů pod
nimi. Nová úroveň římsy do ulice je navržena na úrovni +16,940, římsa do dvora na úrovni +21,800 a
hřeben na úrovni +22,850. Na střechu s klasickým sklonem bude použita plochá keramická pálená krytina
cihlově červené barvy, pultové střechy budou z pozinku v barvě keramické střešní krytiny.
Schodišťová partie:
Výstupní úrovně výtahu a schodiště nebude významně měněna. Výška římsy hmoty schodiště, která nyní
výrazně vystupuje z hmoty domu, bude zachována stávající, tedy +19,790. Vhledem k tomu, že
navazující střechy budou zvýšeny, bude mít po přestavbě hmota schodiště podobu vikýře. Novodobá
římsa provedená z bednicích desek a polystyrenu, bude v této části odstraněna. Střešní krytina klempířské
konstrukce v této části budou řešeny v cihlově červené barvě.
Křídlo do Půtovy:
Je navrženo snesení nevhodných konstrukcí z roku 2006. Křídlo bude zvýšeno stejně jako
v předcházejícím případě na úroveň o 25 cm nižší, než je sousední objekt. A to jak v případě římsy, tak i
hřebene. Do ulice i do dvora bude mít střecha sklon 36,5° a bude kryta pálenou skládanou krytinou –
bobrovkou. Okna směrem do ulice jsou řešena shodně jako na hlavním křídle, pouze s tím rozdílem, že
klasická okna v úrovni 4. NP jsou vyšší (1650 mm) kvůli rozdílu v úrovních podlah – nadpraží je
sjednoceno na obou křídlech. V tomto křídle do Půtovy je navržena úprava dispozice stávajícího 4. NP a
vytvoření nově řešeného podkroví, kde vzniknou mezonetové prostory s přístupem na úrovni 5. NP. Toto
křídlo má navrženou pavlačovou formu, pavlače budou na dvorní fasádě přiznané. Okna do
mezonetových částí podkroví jsou navržena pouze malá 60×60 cm, na straně do Půtovy ulice opět
v osách otvorů pod nimi.
Konstrukční a materiálové provedení:
Stávající objekt je vystavěný z cihelných bloků, stropy jsou dřevěné trámové. Prvky z roku 2006 zahrnují
i novodobé materiály – železobeton a ocelové válcované profily. Novodobé ve 4. NP prvky budou při
přestavbě částečně odstraněny.
Nové nosné konstrukce, které tvoří zároveň obvodovou konstrukci, jsou tvořeny z pórobetonových
tvárnic YTONG tl. 300 (300/249/599 mm). Vnitřní nosné konstrukce nástavby jsou tvořeny ocelovými
sloupky opláštěnými SDK konstrukcemi zajišťující požadovanou požární odolnost.
Vodorovnou nosnou konstrukci stropu nad 4. a 5.NP tvoří ocelové I profily. Nová podlaha počítá s
celoplošným záklopem deskami OSB ve dvou vrstvách, kročejové izolaci a dvě vrstvy desek CETRIS.
Hlavní vertikální komunikace objektu – stávající schodiště zůstává beze změny. Dochází pouze
k doplnění vyrovnávacích schodišť mezi rozdílnými úrovněmi křídel objektu ve výšce 0,5m v 5.NP
Schodiště tvoří 3 schody 166,7x300. Ve 4.NP dochází k rozšíření stávajícího schodiště dle úpravy
půdorysu.
Nově jsou navržena schodiště v rámci pokojů 5.NP, která jsou navržena jako dřevěná.
Obvodový plášť je tvořen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty. Vnější
vzhled fasády bude kopírovat stávající historickou fasádu spodních pater. Jsou zde navrženy kopie
historických říms a ozdobné šambrány kolem oken.
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V řízení bylo zjištěno:
- Vlastnictví stavby (pozemku) bylo osvědčeno výpisem z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro hlavní město Prahu ze dne 12.8.2021, LV č.20, kat. území Nové Město.
- Stavebník je vlastníkem stavby čp. 1167 a pozemku p.č. 265. k.ú. Nové Město.
- Projektová 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):
- Stavebník je vlastníkem měněné stavby a pozemku, na kterém stavba stojí.
- Souhlasná závazná stanoviska/souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů nebo stavebního zákona:
- závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP, č.j. MHMP 1842474/2020 ze dne 7.12.2020
- závazné stanovisko Hygienické stanice hl.m.Prahy, č.j. HSHMP 65655/2020, 73904/2020 ze dne
24.11.2020
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy, č.j. HSAA-14865-3/2020 ze dne
12.11.2020
- závazné stanovisko Odboru péče o veřejný prostor, odd. životního prostředí ÚMČP1, č.j.
ÚMČ1/451330/20/OŽP/ŘÍ ze dne 29.10.2020
- závazné stanovisko Odboru územního rozvoje MHMP, č.j. MHMP 1039955/2020 ze dne
7.7.2020
- vyjádření Odboru ochrany prostředí MHMP, č.j. MHMP 1785871/2020 ze dne 24.11.2020
- stanovisko Odboru pozemních komunikací a drah MHMP, odd. silničního správního úřadu, č.j.
MHMP 1686021/2020/O4/Vo ze dne 4.11.2020
- závazné stanovisko Odboru bezpečnosti MHMP, odd. krizového plánování č.j. MHMP
298896/2021 ze dne 8.3.2021
- závazné stanovisko Vodoprávního úřadu ÚMČP1 – čj. UMCP 434601/2021 ze dne 6.8.2021
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
- PREdistribuce a.s. – č.ž. 300082716/061_20 ze dne 30.10.2020
- PVK a.s. - zn. PVK 59913/OP/20 ze dne 16.11.2020
- PVS a.s. – zn. E8482/20/2/02 ze dne 26.10.2020
- CETIN a.s. – čj. 778827/20 ze dne 27.10.2020
- Technologie hl.m.Prahy, a.s. – č. VPD-01389/2020 ze dne 5.10.2020
- Pražská plynárenská distribuce, a.s. – zn. 2020/OSDS/06077 ze dne 9.11.2020
- Pražská teplárenská a.s. – zn. DAM/2467/2020 ze dne 20.10.2020
- Arecheologický ústav AV ČR, Praha v.v.i. – čj. ARUP-7790/2020 ze dne 14.10.2020
- TSK a.s. – čj. TSK/45839/20/1109/Dv ze dne 17.12.2020
- Telco Pros Services, a.s. – zn. 0201135086 ze dne 6.10.2020
- UNI Promotion s.r.o. – zn. 177400022 ze dne 1.11.2020
- CentroNet a.s.- zn. 5560/2019 ze dne 5.10.2020
- České radiokomunikace, a.s. – zn. UPTS/OS/257009/2020 ze dne 6.10.2020
- Fast Communication s.r.o. – č. FACO02199/20 ze dne 5.10.2020,
- Holesovice org. – č. HOLE00105/20 ze dne 5.10.2020
- Irongate s.r.o.. – č. IRGA00059/20 ze dne 5.10.2020
- Kaora s.r.o. – č. KAOR00469/20 ze dne 5.10.2020
- INETCO.CZ a.s. – zn. 122413519 ze dne 31.10.2020
- Netcore services s.r.o. – č. NESE01231/20 ze dne 5.10.2020
- NEW TELEKOM spol. s.r.o. – zn. 133408264 ze dne 29.10.2020
- Pranet s.r.o. – zn. 155400979 ze dne 29.10.2020
- Rychlý drát, s.r.o. – zn. RYDR00533/20 ze dne 5.10.2020
- T-mobile Czech Republic, a.s. – zn. E42105/20 ze dne 5.10.2020
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- TC net – data s.r.o. – zn. TCNE00467/20 ze dne 5.10.2020
- Vodafone Czech Republic a.s. – zn. MW9910159128216549 ze dne 14.10.2020
- Alfa Telecom s.r.o. – ze dne 12.10.2020
- AmiCom Teplice s.r.o. – ze dne 27.10.2020
- CoProSys a.s. – ze dne 13.10.2020
- Dial Telecom a.s. – zn. PH835178 ze dne 7.10.2020
- Fine Technology Outsource, s.r.o. – čj. 23620 ze dne 5.10.2020
- ICT Support – zn. 2020317401rsti ze dne 11.11.2020
- Internet Praha Josefov s.r.o. – ze dne 23.10.2020
- Levný.net s.r.o. – čj. 26318 ze dne 5.10.2020
- Národní divadlo – ze dne 20.11.2020
- SPOJE.NET s.r.o. – ze dne 19.1.2021
- Sys-DataCom s.r.o. - čj. 23619ze dne 5.10.2020
- UVT Internet s.r.o. – čj. 20270238 ze dne 22.4.2021
- ČD-Telematika a.s. – čj. 1202017733 ze dne 26.10.2020
- Dopravní podnik hl.m.Prahy , a.s. – zn. 100630/43Ku1700/1680 ze dne 23.10.2020
- Ministerstvo obrany – zn. 118711/2020-1150-OÚZ-PHA ze dne 6.1.2021
- Povodí Vltavy, státní podnik – zn. 32630/2021-263 ze dne 3.5.2020
- SITEL, spol. s.r.o. – zn. 1112004190 ze dne 5.10.2020
- TSK a.s. – ze dne 13.10.2020
- Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení dat. ozn. 09/2020 s názvem: PETRSKÁ
31 - PŘESTAVBA, zpracovatelem:
APRIS 3MP s r.o.
Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 – Michle
Ing. arch. Miroslava Tylšová, autorizace ČKA: 2755
Hlavní inženýr projektu: Ing. Štěpánka Vladyková
D.1.1 Architektonicko-stavební část:
APRIS 3MP s.r.o.
Ing. arch. Miroslava Tylšová
Ing. arch. Vojtěch Taraba
Ing. Štěpánka Vladyková
David Sysel
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení:
APRIS 3MP s r.o.
Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 Michle
Ing. Ivan Jeník, autorizace ČKAIT: 0003294
Ing. Jan Fischer
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení:
Ing. Šárka Navarová, Ph.D.
AI PBS ČKAIT č. 0008877
Horova 601, 431 11 Jirkov
D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
Direct projekt
Ing. Zdeněk Sadílek, autorizace ČKAIT: 0008003
Krátká 460, 252 62 Horoměřice
D.1.4.2 Vzduchotechnika, vytápění, chlazení:
Ing. Pavel Holub, autorizace ČKAIT: 0200081
Jana Palacha 522
342 01 Sušice
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D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika
Elektroprojekce
Ing. Pavel Zdeněk
Nám. E. Beneše 10
399 01 Milevsko
D.1.4.4 Slaboproudá elektrotechnika
Michal Eibich, autorizace ČKAIT: 0008737
Jana Palacha 544
252 63 Roztoky u Prahy
další doklady:
- plná moc ze dne 12.3.2020 pro Ing. Jiřího Mareše k zastupování stavebníka
- Akustický posudek z hlediska hluku ze stavební činnosti - vypracoval Akustika Praha s.r.o., dat.
6.11.2020, zpr. Č. 561.SHR-20
- Posouzení zastínění č.21.0417-01, zprac. EKOLA group, spol. s.r.o., dat. srpen 2021
Posouzení žádosti podle § 94o stavebního zákona:
Soulad s územně plánovací dokumentací:
Podle ustanovení § 96b stavebního zákona soulad stavby s územně plánovací dokumentací posoudil
Odbor územního rozvoje MHMP jako orgán územního plánování v závazném stanovisku č.j. MHMP
1039955/2020 ze dne 7.7.2020, v němž shledal záměr přípustným bez podmínek.
- §94o odst. 1 písm. b) – stavební záměr neklade požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou
infrastrukturu
- §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 (viz Část B.1.odst. e) Souhrnné technické
zprávy, tj. informace o zapracování stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků a správců veřejné
dopravní a technické infrastruktury – dále Zpráva), 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:
- MHMP Odbor památkové péče
- ÚMČ Praha 1 Odbor péče o veřejný prostor, oddělení životního prostředí
- ÚMČP1 Vodoprávní úřad
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
spočívající v nepodstatných odchylkách ve smyslu § 118 odst 7 stavebního zákona, je stavebník
povinen projednat úpravu projektové dokumentace v řízení o změně stavby před jejím dokončením
podle § 118 stavebního zákona a současně doložit závazná stanoviska všech dotčených orgánů,
které vydaly závazná stanoviska k projektové dokumentaci v rámci tohoto ukončeného stavebního
řízení.

8/15

Č.j. UMCP1 544244/2021

str. 9

Soulad s obecnými požadavky na výstavbu:
- §94o odst. 2 písm. a) - dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře jsou řešeny požadavky na
výstavbu:
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
dle § 3 a § 4 – Členění území podle zastavěnosti a zastavitelnosti a Členění území podle předpokládané
míry změn (stability) – Posuzovaný záměr - nástavba stávajícího domu, na místě původní nevyhovující
nástavby, nepřevyšující přiléhající domy – 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.
dle §20 - Obecné požadavky na umisťování staveb
(1) Při umisťování staveb musí být přihlédnuto k charakteru území, zejména ke vztahu zástavby k
veřejným prostranstvím, půdorysným rozměrům okolních staveb a jejich výšce.
Záměr nástavby respektuje charakter území, 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 stavba nachází na území památkové rezervace.
Stavební úpravy střešní části jsou v souladu s okolní zástavbou. Navrhované zvýšení střechy nepřevyšuje
okolní zástavbu.
dle §26 - Umisťování staveb s ohledem na výškovou regulaci
Stavby se umisťují v souladu s výškovou regulací stanovenou podle § 25. Není-li výšková regulace
stanovena územním nebo regulačním plánem, platí, že:
a) ve stabilizovaném území se odvozují výškové hladiny z územní studie nebo v případě hladin I–VII
(podle § 25 odst. 2 písm. a) až g)) z charakteru okolní zástavby s přihlédnutím k výškám uvedeným v
územně analytických podkladech,
b) v transformačním a rozvojovém území se výškové hladiny odvozují z územní studie, popřípadě v
případě hladin I–VII (podle § 25 odst. 2 písm. a) až g)) se stanovují v dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí.
Záměr je s požadavkem v souladu. Půdní vestavba a úpravy střešní konstrukce je v souladu s okolní
zástavbou. Stavebními úpravami nedochází k navýšení střechy nad úroveň okolní zástavby.
dle § 32 – Kapacity parkování – řešený objekt se nachází v zóně „00“, kde je možné počet vázaných stání
pro účely krátkodobého ubytování snížit až na 0. Součástí záměru není vybudování nových parkovacích
stání. Záměrem je změna stávajícího objektu, spočívající v jeho navýšení. Stavba se nachází na území
památkové rezervace v hustě zastavěném historickém jádru města. Splnění požadavku na vybudování
nových parkovacích stání na pozemku stavby nebo v uličním prostranství je za těchto okolností
vyloučeno. Záměr lze posoudit s přihlédnutím k výše popsaným skutečnostem i podle §1 odst. 3 a 4
nařízení, dle kterého se v případech, kdy to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody
vylučují.
dle §38 – hospodaření se srážkovými vodami
V rámci navrhovaných úprav zůstane likvidace dešťových vod zachována beze změny. Vlivem úprav
nedochází k navýšení odvodňovaných ploch.
Místní podmínky neumožnují splnění požadavku zákona 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) o nakládání s dešťovými vodami na pozemku vlastníka vsakováním,
retenováním, lokálním využitím nebo jejich regulovaným odpouštěním do jednotného kanalizačního
systému. Stavebně technické podmínky nejsou v hodné k umístění retenčního ani vsakovacího zařízení.
Řešený objekt je součástí blokové zástavby a nemá vlastní pozemek, na kterém by mohlo být umístěno
vsakovací popřípadě retenční zařízení. Vzhledem k charakteru území historické části Prahy lze důvodně
předpokládat velmi problematické provádění i samotných výkopových prací, které mohou ovlivnit i
podzemní konstrukce navazujících sousedních staveb.
dle §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
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technické zprávy část B1, B.2 a dále ze závazných stanovisek příslušných dotčených orgánů, zejména HS
hl.m.Prahy, HZS hl.m.Prahy, Odboru ochrany prostředí MHMP a Oddělení životního prostředí ÚMČ
Praha 1.
dle §44 - Výšky a plochy místností
(3) Při změnách staveb musí být v podkrovních podlažích světlá výška všech pobytových a obytných
místností nejméně 2,3 m.
(4) V obytných a pobytových místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena
alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti.
Záměr je s požadavkem v souladu. Světlá výška místností v navrhovaném podkroví (6.NP) je navržena
2400 mm. V 5.NP je navržena 2690 mm, v koupelně a WC je navržen SDK podhled ve výšce 2400 mm.
dle § 45, 46 – Denní a umělé osvětlení
Splnění požadavků bylo prokázáno v projektové dokumentaci a v dokumentu Posouzení zastínění.
dle §46 - Větrání a vytápění
(1) Obytné a pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání za splnění
hodnot uvedených v bodě 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a musí být dostatečně vytápěny s možností
regulace teploty.
Pobytové místnosti jsou větrány přirozeně. V koupelně a WC je navrženo nucené odvětrání. Stávající
bjekt je vytápěn stávající plynovou kotelnou.
dle §50 - Hygienické zařízení
Splnění požadavků bylo prokázáno v projektové dokumentaci, která byla kladně posouzena příslušným
dotčeným orgánem – HS hl.m.Prahy.
(4) V ubytovacích jednotkách se zpravidla zřizuje hygienické zařízení. Pokud není zřízeno, musí být na
každém podlaží přiměřený počet koupelen a záchodů oddělených pro muže a ženy.
Splněno. V každé ubytovací jednotce je navrženo hygienické zázemí.
dle § 52 – ochrana proti hluku a vibracím – Splnění požadavků bylo prokázáno v projektové
dokumentaci, která byla kladně posouzena příslušným dotčeným orgánem – HS hl.m.Prahy,
s přihlédnutím k závěrům připojeného akustického posudku.
§54 Domovní komunikace
(2) Hlavní vstupní dveře do bytů a dveře pobytových místností musí mít světlou šířku nejméně 0,8 m.
Požadavek splněn.
§ 56 Schodiště a rampy
(1) Každé podlaží musí být přístupné alespoň jedním schodištěm nebo šikmými rampami, kromě
podlaží přístupných přímo z terénu.
Požadavek je splněn.
§58 Zábradlí
(1) Okraj pochozí plochy stavby, před nímž je volný prostor a k němuž je možný přístup, se musí opatřit
ochranným zábradlím, popřípadě jinou zábranou, plnícím funkci ochrany před pádem osob. Parametry
jsou stanoveny hodnotami uvedenými v bodě 7 přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
Požadavek se neuplatní u ploch zpřístupněných pouze pro jejich údržbu.
Splněno. Navržena zábradlí na schodištích a na galerii jsou v souladu s přílohou 1 PSP.
dle § 66 – úspora energie a tepelná ochrana – záměr byl posouzen podle §7 odst. 5 písm. b a §7a odst. 5
zákona č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií, dle kterého se v případě staveb na území
památkové rezervace požadavky na energetickou náročnost budovy neuplatní v případě, že by to
z hlediska ochrany památkové péče nebylo žádoucí. Záměrem je změna stávajícího objektu v památkové
rezervaci, Odbor památkové péče požaduje zachování stávající historické římsy, což prakticky vylučuje
možnost zateplení stávajících historických fasád, tepelná izolace je navržena do nových konstrukcí krovu
v rámci střešního pláště a dále je navržena jako součást fasádního pláště navržené nástavby. Záměr
požadavkům zákona vyhovuje v rozsahu, který mu umožňuje Odbor památkové péče MHMP.
Dokumentace změny stavby byla posouzena ve smyslu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba je bezbariérově přístupná.
- §94o odst. 2 písm. b) - stavební úřad ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě a že není vyžadováno včasné
vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného
zvláštním právním předpisem
- §94o odst. 3 - stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání: záměrem dojde k navýšení počtu
ubytovacích jednotek ve stávajícím ubytovacím zařízení na celkových 54. Účel užívání stavby zůstává
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zachován. Lze předpokládat, že budoucí užívání stavby nebude mít negativní dopad na okolí, respektive
nedojde k navýšení existující zátěže produkované stávajícím užíváním objektu na okolí.
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 § 94k písm. a) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 1 písm. a) Správního řádu je účastníkem
společného územního a stavebního řízení stavebník - PRGPETRSKA HOLDING s.r.o., Petrská 1167/31,
110 00 Praha 1-Nové Město
Podle § 94k písm. b) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 3 Správního řádu je účastníkem
společného územního a stavebního řízení obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Hlavní město Praha v zast. IPR hl.m.Prahy, IČ 70883858, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2.
Podle § 94k písm. d) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 1 písm. a) 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 –
Zástavní právo smluvní k pozemku p.č.265
Oberbank AG pobočka Česká republika, sídlo: nám. Přemysla Otakara II. č.p. 6/3, 370 01 České
Budějovice 1
Podle § 94k písm. e) stavebního zákona ve spojení s § 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 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 264, 255, 270, 2345, 254/1, 269, 2347/1, 266/2, 266/1 v katastrálním území Nové Město
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Praha, Nové Město č.p. 1166, č.p. 1161, č.p. 1219, č.p. 1158, č.p. 1746, č.p. 2123 a č.p. 1168
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.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení 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 cíli a úkoly
územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Dále stanovil požadavky k ochraně zdraví a
životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek
dotčených orgánů. Stavební úřad se tedy, v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zabýval i vlivem
stavby na zátěž území. Konstatoval, že funkční využití území bylo stanoveno (navrženo, projednáno,
schváleno) v rámci pořizování územního plánu a tato projednaná zátěž - únosné zatížení území, nebyla
překročena. Na základě zjištění, že záměr v území je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo
rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:
-

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

-

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky.

-

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.

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,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu
o průběhu stavby musí být veden stavební deník dle ustanovení § 157 stavebního zákona
dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi.
dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č. 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
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 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).
Před zahájením užívání stavby je stavebník povinen zajistit, provedení a vyhodnocení zkoušek a měření
předepsaných 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
- údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa (Zákon č.111/2009 Sb., o
základních registrech)
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- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby zpracovanou podle přílohy č.7 k vyhl. 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 (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, nebo její
výstavbou dochází k rozdělení pozemku)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§156 stavebního
zákona)
- protokol o zkoušce těsnosti vnitřních rozvodů kanalizace
- protokol o tlakové zkoušce vodovodní instalace
- zápis o revizi elektrického zařízení
- zpráva o revizi hromosvodu
- 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 ÚT
- 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
- povodňový plán pro provoz stavby
- rozhodnutí MHMP OPP ze samostatných správních řízení dle podm. č. 1-3., 5-7, 9
- doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti případně doklad o uložení nezpracované suti na
skládku
- smlouvy s oprávněnou firmou, která zajistí odvoz vzniklých odpadů (směsného i tříděného)
z provozu stavby
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, mj.:
- Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
- Hygienické stanice hl. m. Prahy
- Odboru péče o veřejný prostor ÚMČP, oddělení životního prostředí
- Vyjádření Odboru památkové péče MHMP ke splnění stanovených podmínek
Ověřená projektová dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě budou
stavebníkovi předány po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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.
Pokud stavební úřad stanovil v podmínkách územního rozhodnutí některé údaje (zejména délky) jako
„min.“, „max.“ nebo „cca“, pak tak učinil vždy s přihlédnutím k tomu, zda je nutné konkrétní údaj
stanovit přesně nebo s určitým omezením, a to aniž by došlo k zásahu do veřejných zájmů nebo k dotčení
vlastnických práv, tedy s takovou mírou tolerance, aby při nepodstatných změnách kót nemusel být
vyvolán proces změny územního 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.
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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.

otisk úředního razítka
Ing. Václav Vaněk v.r.
zastupující vedoucí stavebního úřadu ÚMČ P1
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 18.8.2021.
Obdrží: (doručenky) včetně grafické přílohy: Výkres C.03 - Koordinační situační výkres stavby
v měřítku 1:200
účastník podle § 94k písm. a) stavebního zákona - stavebník
Ing. Jiří Mareš, IDDS: 5jntx36
místo podnikání: České družiny č.p. 2048/31, 160 00 Praha 6-Dejvice
zastoupení pro: PRGPETRSKA HOLDING s.r.o., Petrská 1167/31, 110 00 Praha 1-Nové Město
účastník podle § 94k písm. b) stavebního zákona - obec
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
zastoupení pro: Hl. m. Praha, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
účastník podle § 94k písm. d) stavebního zákona
Zástavní právo smluvní k pozemku p.č.265
Oberbank AG pobočka Česká republika, IDDS: 9k7ddf7
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. č.p. 6/3, 370 01 České Budějovice 1
účastník podle § 94k písm. e) stavebního zákona
doručení veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (řízení s velkým
počtem účastníků) ÚMČ Praha 1 - úřední deska - pro informování účastníků řízení zveřejněním na
úřední desce po dobu 15 dnů, podáním zprávy o zveřejnění
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 264, 255, 270, 2345, 254/1, 269, 2347/1, 266/2, 266/1 v katastrálním území Nové Město
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Praha, Nové Město č.p. 1166, č.p. 1161, č.p. 1219, č.p. 1158, č.p. 1746, č.p. 2123 a č.p. 1168
účastník podle § 27 odst. 3 správního řádu
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
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 územního rozvoje - UZR, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
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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 bezpečnosti - Oddělení krizového plánování, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 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
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
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Legerova č.p. 1784/57, 120 00 Praha 2-Nové Město
MČ Praha 1 - ÚMČ - Stavební úřad, Vodoprávní úřad, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00 Praha 1-Nové
Město
na vědomí
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., správa podzemních sítí, 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
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
spisy
technik/plány+ověř. dokumentace
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