MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavební úřad 

Č.j.:UMCP1 210034/2022

Spis. Zn.
S UMCP1/148550/2022/VÝS-Vr-2/921,1535

Za správnost vyhotovení: / tel:
Helena Volrábová / 221097517

Datum
11.5.2022

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Etagra, s.r.o., IČO 27637646, Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1-Nové Město
(dále jen "stavebník") dne 5.4.2022 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením
na stavbu:
"Přestavba budov Opletalova 4 a 6"
Praha 1, Nové Město č.p. 1535, Opletalova 4
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 11, 12 v katastrálním území Nové Město,
spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 1.4.2028.
Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno.
Stavební úřad vydal na stavbu stavební povolení dne 11.7.2017, spis. zn. S UMCP1/066820/2017/VÝSZi/Vr-2/921,1535, č. j. UMCP1 116637/2017, které nabylo právní moci dne 16.5.2019.
Stavba obsahuje:
Opletalova 4, č. p. 1535 - celková rekonstrukci objektu, spočívající v navrácení původního stavu a
dispozice obchodní pasáže v 1. NP, přímé propojení s domem č. p. 921, dispoziční úpravy ve všech
podlažích uličního i dvorního křídla, v dvorním křídle vytvoření ochozů pro přístup do kancelářských
prostor, přestavba ustupujícího 6. a 7. NP podlaží dvorního traktu, dostavba 8. NP formou ustupujícího
podlaží, zastřešení atria nad původní pasáží na úrovni 5. NP, dopravní napojení objektu včetně řešení
dopravy v klidu; dokončení zahájené stavby vestavby automatického parkovacího systému pro 49 aut, na
základě stavebního povolení ze dne 28.5.2001, č. j.: Výst.1421,014-01-Šh-2/1535, včetně chodníkového
přejezdu a vymezení vyčkávacích míst na komunikaci, rekonstrukce stávajících přípojek inženýrských sítí
v původní trase (kanalizace, vodovod, plynovod, silnoproud a slaboproud), rušení nevyužívaných
přípojek, kompletní rekonstrukce rozvodů technických instalací a technologií, přestavba šachty výtahů
s vytvoření nové šachty pro 4 výtahy, bourací práce v rozsahu potřebném pro realizaci rekonstrukce,
výměna stávajících oken uliční a dvorních fasád za přesné repliky a nová tvarově upravená okna výstupů
na terasy stylově navazujících na původní a stávající okna objektu (repliky), splňující soudobé tepelnětechnické požadavky, obnova restaurace stávajících fasád (omítek i obkladů) včetně nového barevného
řešení voleného ve spolupráci se zástupci na úseku památkové péče při realizaci stavby, nové předláždění
chodníku v Opletalově ulici před objektem 1535/4
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Opletalova 6, č. p. 921 - celková rekonstrukce uličního a schodišťového traktu uličního křídla objektu,
navrácení původního stavu a dispozice dvou traktů (uliční a schodišťový), demolice dvorních traktů
objektu, obklopujících nádvoří od úrovně 1. NP směrem dolů (na nadzemní část objektu je vydáno platné
povolení odstranění stavby), další bourací práce v rozsahu potřebném pro realizaci rekonstrukce, umístění
novostavby ve dvorní části parcely, v místě odstraňovaných částí stavby, s přímým výškovým a
komunikačním napojením na objekt 1535/4, výměna stávajícího krovu a střešní krytiny (z měděného
plechu) vč. realizace nových ateliérových a střešních oken, realizace APS v suterénní části o kapacitě 19
parkovacích míst včetně chodníkového přejezdu a vymezení vyčkávacího místa a místa pro zásobování na
komunikaci, dvorní ochozy na fasádě na fasádě uličního objektu navazující na ochozy domu 1535/4,
obnova restaurace stávající zdobné uliční fasády včetně nového barevného řešení voleného ve spolupráci
se zástupci na úseku památkové péče při realizaci stavby, zvětšení okenních otvorů v 1. NP uliční fasády
domu, tedy protažení na úroveň podlahy, výměna stávajících oken uliční fasády za přesné repliky a nová
okna nově vznikající dvorní fasády uličního objektu stylově navazujících na původní a stávající okna
objektu (repliky), splňující soudobé tepelně-technické požadavky, rekonstrukce stávajících přípojek
inženýrských sítí v původní trase (kanalizace, vodovod, plynovod, silnoproud a slaboproud), rušení
nevyužívaných přípojek, přemístění distribuční trafostanice PRE TS 3465 z dvorního traktu objektu do
traktu přilehlého k ulici Opletalova, zastřešení dvora v úrovni podlahy 6. NP uličního objektu, nové
dopravní připojení objektu, nové předláždění chodníku v Opletalově ulici před objektem 921/6, pro
případné budoucí umístění gastronomického provozu bude připravena tuková kanalizace se 2 lapači tuků
a škrobů Euro „E+S“ PV podle DIN EN 1825-1 a DIN 4040-100 – Kessel s programově řízeným
vyprazdňovacím zařízením a Schredder-mix systémem pro volnou instalaci v mrazuodolných prostorech.

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"),
oznamuje podle ustanovení § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně
stavby před dokončením, ve kterém podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští
od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci
řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (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, úřední dny Po a St 8 -18 ve 2. patře; mimo úřední dny po
předchozí domluvě na tel. čísle uvedeném v záhlaví).
Poučení:
Účastník řízení může podle ustanovení § 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 ustanovení § 114 odst. 2
stavebního zákona nepřihlíží.
2/3

Č.j. UMCP1 210034/2022

str. 3

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Helena Volrábová v.r.
oprávněná úřední osoba
Obdrží:
účastníci (doručenky)
podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona
stavebník a vlastník pozemku parc. č. 11 v k. ú. Nové Město a stavby č. p. 1535 na něm
a pozemku parc. č. 12 v k. ú. Nové Město a stavby č. p. 921 na něm
Etagra, s.r.o., IDDS: qr94p48
sídlo: Opletalova č.p. 1535/4, 110 00 Praha 1-Nové Město
podle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona
vlastník pozemku parc. č. 2323/1 v k. ú. Nové Město
Hl. m. Praha, MHMP odbor hospodaření s majetkem - HOM, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona
ÚMČ Praha 1 – úřední deska - informace veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 144 správního řádu
řízení s velkým počtem účastníků, pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu
15ti dnů:
vlastník pozemku parc. č. 6 v k. ú. Nové Město a stavby č. p. 1306 na něm
vlastník pozemku parc. č. 9 v k. ú. Nové Město a stavby č. p. 1282 na něm
vlastník pozemku parc. č. 10 v k. ú. Nové Město a stavby č. p. 816 na něm
vlastník pozemku parc. č. 13 v k. ú. Nové Město a stavby č. p. 922 na něm
vlastník pozemku parc. č. 14/1 v k. ú. Nové Město a stavby č. p. 923 na něm
vlastník pozemku parc. č. 14/2 v k. ú. Nové Město a stavby bez č. p. na něm (tech. vyb.)
vlastník pozemku parc. č. 14/4 v k. ú. Nové Město a stavby bez č. p. na něm (garáž)
vlastník pozemku parc. č. 14/5 v k. ú. Nové Město
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Legerova č.p. 1784/57, 120 00 Praha 2-Nové Město, IDDS: 48ia97h
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
MČ Praha 1 - ÚMČ - Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení dopravy, 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
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
zastoupení pro: MHMP odbor památkové péče – OPP
MHMP odbor ochrany prostředí
MHMP odbor dopravních agend - ODA
spisy
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