MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavební úřad

Č.j.:UMCP1 552525/2021

Spis. Zn.
S UMCP1/434283/2021/VÝS-Hm-2/1338

Za správnost vyhotovení: / tel:
Ing. Milota Herrmannová / 221 097 757

Datum
14.10.2021

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Rightsound Consulting s.r.o., IČO 02584395, Krakovská 1338/10, 110 00 Praha 1-Nové Město,
kterou zastupuje:
CEDE Studio, s.r.o., IČO 26764822, Ing. Martin Pekárek, Mašínova 808/17, Praha 8-Kobylisy, 182
00 Praha 82
(dále jen "žadatel") dne 14.10.2021 podal žádost o dodatečné povolení stavby:
"Přestavba objektu s částečnou změnou užívání"
Praha 1, Nové Město č.p. 1338, Krakovská 10
na pozemku parc. č. 2231 v katastrálním území Nové Město.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.
Stavba obsahuje:
Stavební úpravy celého objektu s částečnou změnou v užívání, a to: v 1.PP a 1.NP sklepy a obchodní
jednotky na restauraci se zázemím, v 2.NP dvě bytové jednotky na osm hotelových pokojů, v 7.NP
půdní prostory a sklady na dvě bytové jednotky.
V 3.NP - 6.NP zůstává původní využití, a to dvě bytové jednotky na každém patře.
V rámci dispozičních úprav byly provedeny související bourací práce.
V 1. NP bylo zrušeno členění na tři obchodní jednotky - došlo k stavebním úpravám, které umožňují
využití prostoru pro jídelní část restaurace a sociální zázemí pro hosty restaurace; dále pak recepci se
zázemím, která bude sloužit pro bytový dům.
V 1.PP došlo k úpravám dispozice tak, aby zde bylo možné umístit provoz kuchyně, tj. přípravu
teplých a studených pokrmů, mytí nádobí, skladování potravin a nápojů. Tato část je umístěná z větší
části ve stávající vysazené části suterénu pod vnitroblokem.
Šatny a sociální zázemí zaměstnanců kuchyně, šatny a sociální zázemí recepce bytového domu jsou
umístěny v té části suterénu objektu, která půdorysně navazuje na vyšší patra.
V části určené pro gastro provoz pak je nově navržena chodníková plošina ve dvoře/vnitrobloku
bytového domu, odkud bude probíhat zásobování kuchyně a odvoz a skladování odpadu kuchyně.
V rámci provozu kuchyně je využita stávající šachta jídelního výtahu, která byla v objektu umístěna
u jedné ze schodišťových stěn, přes všechna podlaží. Nově je využita šachta pouze v 1.PP a 1.NP
jako jídelní výtah pro dopravu připravených jídel ze suterénu do 1.NP a odvoz špinavého nádobí z
1.NP do suterénu.
Proběhli stavební úpravy v interiérech a to:
Repase vstupních dveří do bytů.
Zpevňovací práce, nové ŽB konstrukce.
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Otevření prostoru zasahujícího pod okenní rámy parapetových konstrukcí v 1.NP.
Umístění chodníkového výtahu do 1.PP (dvorní části domu).
Umístění dveřních prostupů podle nově navržených dispozic.
Vybourání a přepatrování světlíkových šachet přilehlých ke schodišťovému tělesu.
Umístění dvojice výtahových těles do vybouraného prostoru.
Vestavba nových vnitřních dispozic s osmi pokoji; ke každému pokoji je samostatné sociální
vybavení).
Stavební úpravy koupelen a řešení koupelen ve 2.NP.
Provedení podlah v novém složení.
Vložení vyrovnávacích schodů do otevřeného vstupního prostoru.
Proběhla úprava fasád, a to:
Oprava a doplnění stávajících omítek.
Výměna všech okenních výplní, celková výměna oken do dvora, nátěry všech oken.
Obklad sokle z přírodního kamene.
Stavební úpravy provedené střešní nástavby:
Doplnění tesařské konstrukce krovu mansardy v rámci 6.NP mezi stávajícími okny.
Opatření konstrukce keramickou střešní krytinou.
Oplechování boční strany mansardové střechy a mezilehlé plochy parapetů oken 6.NP. Oplechování
je natřeno v barvě střešní krytiny.
Boční plochy mansardové střechy při štítech jsou omítnutý a natřený v barvě fasády.
Zrušení terasy včetně zábradlí.
Ponechání pásu v šířce cca 280 mm původně provedené terasy (z důvodu osazení francouzských
oken).
Odvodnění pásu lehkou zámečnickou atikovou konstrukcí.
Žlab v místě zlomu mansardové střechy je ponechán bez zakrytí omítkou.
Opláštění konstrukce OSB deskami.
Protažení části sedlové střechy od žlabu k zámečnické atikové konstrukci.
Opatření části střechy (horizontálního pásu) keramickou krytinou - bobrovkou.
Doplnění zábradlí mezi atikovou konstrukcí a francouzskými okny.
Okna a prosklené stěny v rámci uliční fasády objektu zůstali stávající jako repliky původních
špaletových oken z dřevěných masivních profilů.
Vnitřní dveře z hlavních podest ke společným chodbám jsou zachovány a repasovány.
Drobné vyspravení podlahových konstrukcí bylo realizováno v trámci 2.NP. při změně účelu
užívání v této části objektu.
Hlavním zdrojem pro vytápění objektu jsou tři plynové kondenzační kotle.
Pro pokrytí požadavku vzduchotechnických zařízení je jako zdroj chladu instalována jedna bloková
chladící jednotka s odděleným vzduchem chlazenými kondenzátory.
V rámci vzduchotechnických zařízení jsou zajištěny následující funkce: teplovzdušné větrání
kuchyně v 1.PP, požární větrání chráněných cest, odsávání sociálních zařízení, odsávání skladu
odpadků, úklidových místností, větrání kotelny, přívod spalovacího vzduchu, větrání strojovny,
chlazení, větrání denní místnosti.
Provedli se stavební úpravy rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace.

Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, jako správní orgán příslušný dle ust. § 4 vyhl. č. 55/2000 Sb.,
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 129
2/5

Č.j. UMCP1 552525/2021

str. 3

odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a současně
nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
23. listopadu 2021 (úterý) v 9.00 hodin,
se schůzkou pozvaných na adrese Krakovská 1338/10.
Stavebník při kontrolní prohlídce předloží doklady stvrzující, že stvby je z technického hlediska schopna
bezpečného užívání a to zejména:
- seznam předkládaných dokladů včetně data jejich vyhotovení
- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby (v případě drobné změny)
- 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
- výchozí revize elektro na přívod do strojovny výtahu
- zápis o provedení zkoušky výtahu po ukončení montáže
- prohlášení o shodě podle § 13 odst. 2 zák.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 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
- protokol o měření neprůzvučnosti stropních konstrukcí pod půdní vestavbou
- platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby, splnění
požadavků na prvky stavebních konstrukcí a uzávěrů
- doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti případně doklad o uložení nezpracované suti na
skládku
Pro vydání dodatečného povolení stavby stavebník opatří stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
vyžadované zvláštními předpisy, a to:
- souhlasné závazné stanovisko Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče
- souhlasné závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
- souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
- souhlasné závazné stanovisko MČ Praha 1 - ÚMČ - Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení životního
prostředí
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (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,
úřední dny: Po a St 8 -18 ve 2. patře; mimo úřední dny po předchozí domluvě na tel. čísle uvedeném v
záhlaví).
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Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk úředního razítka
Ing. Milota Herrmannová v.r.
oprávněná úřední osoba

Obdrží:
účastníci (doručenky)
A. Stavebník podle § 94k písm. a) stavebního zákona:
Stavebník, který je současně vlastníkem domu č.p. 1338 na pozemku parc. č. 2231 v kat. území Nové
Město
CEDE Studio, s.r.o., IDDS: vabva7k
sídlo: Mašínova č.p. 808/17, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
zastoupení pro: Rightsound Consulting s.r.o., Krakovská 1338/10, 110 00 Praha 1-Nové Město
B. Obec podle § 94k písm. b) stavebního zákona:
Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
Hl. m. 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
C. Osoby podle § 94k písm. e) stavebního zákona:
Osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
Vlastník pozemku parc. č. 2517 v katastrálním území Nové Město
Vlastník pozemku a stavby parc. č. 2230 v katastrálním území Nové Město
Vlastníci pozemku a stavby parc. č. 2233 v katastrálním území Nové Město
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D. 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
E. Dotčené orgány:
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 ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 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 - Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení životního prostředí, Vodičkova č.p. 681/18,
110 00 Praha 1-Nové Město
na vědomí
Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy - podatelna, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
spisy
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