MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavební úřad 

Č.j.:UMCP1 335024/2022

Spis. Zn.
S UMCP1/062715/2019/VÝS-Su-1/761,766

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

Datum
1.8.2022

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

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městské části Praha 1, odbor Stavební úřad, 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"), a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.
m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné
řízení") posoudil podle § 94a odst. 4, § 90 a § 111 stavebního zákona žádost o vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou podala dne 25.2.2019 a dne
24.7.2019 doplnila žádost o vydání společného povolení společnost: PHL - G.E.N, s.r.o., IČO
28162684, Na Pankráci 1062/58,140 00 Praha 4-Nusle, nástupnickou společností se stala společnost
Projekt GEN s.r.o., IČ: 09774688, Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4,
(dále jen "žadatel"),
a na základě tohoto posouzení
vydává
na základě ustanovení §94a stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení
I. ú z e m n í r o z h o d n u t í

podle § 94a odst. 5, § 79 a § 92 stavebního zákona ve spojení s § 13a odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, pro
stavbu v projektové dokumentaci označenou jako:
"Hotel Hradební, Hradební 761,110 00 Praha 41 - Staré Město" stavební úpravy spojené se změnou
užívání z administrativní budovy a školského zařízení na hotel se dvěma byty, provedení nového krovu,
vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, retenční nádrže Praha 1, Staré Město č.p. 761 v ul. Hradební 3
a č.p. 766 v ul. Haštalská 28
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 840 (o výměře 528 m2, zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 841
(o výměře 227 m2, zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Staré Město (727024).
Umisťuje se stavba v rozsahu:
stavební úpravy objektu a nástavba v části 7.NP včetně střechy a krovu, nad 7.NP budou
umístěny dvě střešní terasy, (hotel bude obsahovat 95 pokojů, z toho 5 pro invalidy, v 7.NP budou 2
bytové jednotky o velikosti 7+kk; 4+kk),
v 1.PP bude umístěna nová trafostanice 1 x 630kVA, strojovna VZT, kotelna, diesel agregát,
nádrž požární vody o objemu 76,95 m3, strojovna SHZ
v objektech bude 5 velkých šachet nad úroveň střech objektu, 3 výtahové šachty,
v č.p. 761 bude umístěno podzemní parkování automobilů se zakladačem v obou traktech (celkem
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23 parkovacích stání) v 1 .PP - 2.PP, v 1.NP bude umístěn vjezd do zakladačů,
4 retenční nádrže – dvě retenční nádrže budou umístěny v 1.PP objektu – nádrž A s retenčním
objemem 2,2 m3 až 3,0 m3 a nádrž B s retenčním objemem 1,6 m3 až 2,0 m3. Další dvě retenční nádrže
budou umístěny ve 2.NP objektu – nádrž A1 s retenčním objemem 1,6 m3 až 2,2 m3 a nádrž B1 s
retenčním objemem 1 m3až 1,7 m3 (nižší údaj je výpočtová hodnota v m3 – vyšší údaj max. kapacita
v m3)
ve 2.NP bude umístěna nádrž závlah na dešťovou vodu o objemu 1 m3,
vodovodní přípojka DN 80 v celkové délce max. 6,5 m v ul. Haštalská,
tři stávající kanalizační přípojky budou ve stávající trase obnoveny novým potrubím
dimenze DN 200 – dvě v ulici Hradební – délka přípojky při severním rohu objektu je max. 7,5 m, při
jižním rohu objektu je max. 7 m., jedna v ulici Haštalská při jižním rohu v délce max. 10,5 m, a od
severního rohu do jižní přípojky v délce max 14,5 m,
přípojka VN v celkové délce max. 20 m.
Druh a účel umisťované stavby:
Hotel o 95 pokojích a 2 bytových jednotkách.
Pro stavbu se na podkladě § 9 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, stanoví tyto podmínky:
1. Základní informace:
Stavba hotelu pro 95 pokojů ve 2.NP až 6. NP, a v 7. NP pro dvě bytové jednotky. V 1. a 2. PP bude
umístěno 23 parkovacích stání v zakladačích. Stavba bude zastřešena do ulice Hradební a do ulice
Haštalská sedlovou střechou a do dvorní části střechami plochými na pozemcích parc. č. 840 (o výměře
528 m2, zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 841 (o výměře 227 m2, zastavěná plocha a nádvoří)
vše v katastrálním území Staré Město (727024).

Stavba hotelu o zastavěné ploše 1. PP (garáže) - max. 851,09 m2 a 1.NP - max. 609,50 m2, bude ve své
nadzemní části domu od 2.NP tvořena dvěma hlavními hmotami, které budou propojeny v úrovni 2.PP až
1.NP včetně jednou podnoží ohraničenou půdorysnou stopou obou hranic pozemkových parcel.
2. Architektonické řešení:
Hlavní hmota obou domů je navržena ve světle šedém tónu omítky. V úrovni nad 1.NP vznikne mezi
oběma objekty nový střešní dvůr.
Uliční fasáda v Hradební ulici:
Novým fasádním prvkem bude nový portál vjezdu do garáží. Rozměr stavebního otvoru bude (2625x3050
mm).
V 1.NP budou uliční výplně otvorů vyměněny a sjednoceny tvarově. Rozměry stavebních otvorů budou
2x (2615x3050 mm), 1x (2605x3050 mm), 1x (2625x3050 mm), 1x (2610x3050 mm). Rozměr
stavebního otvoru pro vstupní dveře bude (2220x 3030 mm).
Výplně otvorů ve 2.NP až 6.NP zůstanou tvarově v původním členění. Ve střešní rovině dojde k opravě
7mi střešních vikýřů a rozměry okenních otvorů budou (2000 x 1555 mm). Uliční fasáda v Haštalské
ulici: Novým fasádním prvkem v 1. NP budou tři nové portály ve stejném tvarovém řešení jako portály
v ulici Hradební. Tyto nové portály budou nahrazeny za tři stávající okenní výplně. Rozměry nových
portálů budou 2x (2065x3000 mm) a 1x (2310 x 3000 mm). Rozměr stavebního otvoru pro vstupní dveře
bude (2365 x 3000 mm). Dojde k nástavbě v severozápadní části půdorysu o rozměrech cca
(8000 x 2500 mm) v 7.NP a k tvarovému sjednocení fasády a střešní roviny v 7.NP.
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Ve střešní rovině budou nově umístěna 4 nová ateliérová okna o rozměrech 3x (1850x2520 mm), 1x
(2460x2520 mm).
Dvorní fasáda v Hradební ulici:
Dojde k nástavbě v části půdorysu cca (12000x6500 mm) 7.NP a tvarovému sjednocení fasády a střešní
roviny v 7.NP. V severozápadní části bude 7.NP částečně ustoupeno od dvorní fasády o cca 1340 mm,
v délce cca 7640mm od severozápadního rohu domu.
V úrovni nad 6.NP vznikne v severozápadní části nová lodžie o rozměrech (4480x1340 mm) a
v jihozápadní části vznikne nová střešní terasa nepravidelného tvaru o rozměrech max. (7150x3945 mm).
Dvorní fasáda v Haštalské ulici:
V úrovni nad 6.NP vznikne v severovýchodní části nová střešní lodžie nepravidelného tvaru o rozměrech
max. (3995 x 3025 mm) a ve východní části vznikne nový balkon o rozměrech max. (7945x3025 mm).
Střešní rovina v Hradební a Haštalské ulici:
V úrovni nad 7.NP ve dvorní části za hřebenem vznikne u obou domů nová plochá pochozí střecha.
3. Prostorové uspořádání:
Objekt hotelu sestávajícího se v úrovni 2.PP až 1.NP včetně jednou podnoží ohraničenou půdorysnou
stopou obou hranic pozemkových parcel a v úrovni od 2.NP bude tvořen dvěma objekty nepravidelných
tvarů o půdorysných rozměrech hlavní části domu v ulici Hradební cca (28350x12800 mm) a v ulici
Haštalské cca (15455x13975 mm).
Vzdálenost protilehlých stěn dvorních fasád mezi oběma objekty je v severní části cca 9,0 m.
Stavba hotelu je umístěna na pozemcích č. parc. na pozemcích parc. č. 840 (o výměře 528 m2, zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 841 (o výměře 227 m2, zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území
Staré Město (727024).
4. Výškové uspořádání:

Stavba bude osazena na kótě 190,580 m n. m. BpV = ± 0,000 = úroveň podlahy vstupní haly 1. NP stavby
v ulici Hradební.
Max. výška stavby v ulici Hradební (hřeben střechy) bude na kótě +26,470 m. Max. výška ploché střechy
nad 7. NP bude na kótě +24,245 a úroveň podlahy 2. PP bude na kótě -5,950 m, vše vztaženo k navržené
± 0,000 - úroveň podlahy vstupní haly 1. NP stavby v ulici Hradební.
Max. výška stavby v ulici Haštalská (hřeben střechy) bude na kótě +25,180 m. Max. výška ploché střechy
nad 7. NP bude na kótě +25,060 a úroveň podlahy 2. PP bude na kótě -6,310 m, vše vztaženo k navržené
± 0,000 - úroveň podlahy vstupní haly 1. NP stavby v ulici Hradební.
5. Doprava:

Doprava v klidu bude řešena garážovým stáním v zakladačích v celkovém počtu 23 stání pro osobní
automobily v 1. PP a 2.PP stavby, jako neoddělitelná součást stavby.
6. Inženýrské sítě:
a)
vodovod:
Napojení vodovodu je na stávající řad LT DN 150 (z roku 1971) v ul. Hradební pro č.p. 761/3 a na
stávající řad LT DN 150 (z roku 1971) v ul. Haštalská.
Objekt bude nově zásobován jednou přípojkou DN 80 z ulice Haštalská na pozemku p.č. 1022 v k.ú.
Staré Město. Délka vodovodní přípojky bude 6,5 m. Za fasádní zdí v 1.PP bude umístěna vodoměrná
sestava.

b)
Splašková kanalizace:
V území je jednotná kanalizační soustava. Kolem objektu vedou v ul. Haštalská a Hradební stávající
stoky vejčitého profilu 600/1100 zděné z cihel.
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Objekt je v současnosti napojen třemi samostatnými kanalizačními přípojkami jednotné kanalizace na
kanalizační stoky v ulicích Haštalská na pozemku p.č. 1022 v k.ú. Staré Město a Hradební na pozemku
p.č. 1020 v k.ú. Staré Město. Dimenze obnovených přípojek bude DN 200 a napojení bude provedeno na
nově vysazené kanalizační vložky. Přípojky budou ukončeny v objektu za obvodovou stěnou čistícím
kusem. Délka obnovených kanalizačních přípojek bude:
dvě v ulici Hradební – délka přípojky při severním rohu objektu max. 7,5 m, při jižním rohu objektu max.
7 m., jedna v ulici Haštalská při jižním rohu v délce max. 10,5 m, a od severního rohu do jižní přípojky
v délce max 14,5 m.
c)
Dešťová kanalizace:
Dešťová kanalizace bude v celém objektu vedena samostatně. Do jednotných přípojek bude napojena až
za prostupem mimo objekt. Stávající odvodnění na vnějších fasádách v ulicích Haštalská na pozemku p.č.
1022 v k.ú. Staré Město a Hradební na pozemku p.č. 1020 v k.ú. Staré Město bude zachováno. Odvodnění
vnitřních střech a areálu vnitrobloku bude provedeno přes 4 jednotlivé retenční objekty. Z každé retenční
nádrže bude odtok regulován na 0,5 l/s, a bude připraven bezpečnostní přepad. Ve 2.NP ve vnitrobloku
budou osazeny dvě terasové vpusti s elektroohřevem.
RETENČNÍ OBJEKT „A“
Objekt bude osazen v 1.PP v severním rohu u ulice Hradební. Nádrž bude o objemu max. 3,0 m3. Odtok
bude regulován na 0,5 l/s. Pro případ přeplnění bude proveden bezpečnostní přepad. Potrubí bude
vyvedeno obvodovou stěnou mimo stávající objekt, kde bude napojeno do přípojky jednotné kanalizace.
RETENČNÍ OBJEKT „A1“
Objekt bude osazen ve vnitrobloku v 2.NP. Nádrž bude o objemu max. 2,6 m3. Odtok bude regulován na
0,5 l/s. Pro případ přeplnění bude proveden bezpečnostní přepad. Potrubí bude vyvedeno obvodovou
stěnou mimo stávající objekt, kde bude napojeno do přípojky jednotné kanalizace.
RETENČNÍ OBJEKT „B“
Objekt bude osazen v 1.PP v jižním rohu u ulice Haštalská. Nádrž bude o objemu max. 2,0 m3. Odtok
bude regulován na 0,5 l/s. Pro případ přeplnění bude proveden bezpečnostní přepad. Potrubí bude
vyvedeno obvodovou stěnou mimo stávající objekt, kde bude napojeno do přípojky jednotné kanalizace.
RETENČNÍ OBJEKT „B1“
Objekt bude osazen ve vnitrobloku v 2.NP. Nádrž bude o objemu max. 1,7 m3. Odtok bude regulován na
0,5 l/s. Pro případ přeplnění bude proveden bezpečnostní přepad. Potrubí bude vyvedeno obvodovou
stěnou mimo stávající objekt, kde bude napojeno do přípojky jednotné kanalizace.
AKUMULAČNÍ OBJEKT „AB1“
Objekt bude osazen ve vnitrobloku v 2.NP. Nádrž bude o objemu 1,0 m3. Odtok bude realizován formou
bezpečnostního přelivu do retence B1. Akumulace bude zajišťovat dostatek vody pro závlahy v prostoru
vnitrobloku ve 2.NP.
d)
Elektro silnoproud:
Stávající objekt je napájen z distribuční sítě 1kV (skříň na fasádě). Dodávka elektrické energie pro nově
rekonstruovaný objekt bude provedena ze stávající distribuční sítě 22 kV PREdi. Objekt bude napájen
z nové velkoodběratelské trafostanice umístěné v objektu. Případný výpadek napájení bude zálohován
záskokovým zdrojem UPS a náhradním zdrojem DA (dieselagregát).
Bude provedena úprava sítě VN: nová trafostanice bude připojena k distribuční síti 22kV mezi TS 7209 a
TS 2685. Trafostanice bude na stávající kabely nasmyčkována v ulici Hradební na pozemku p.č. 1020
v k.ú. Staré Město. Kabely budou prodlouženy naspojkováním nových kabelů typu AXEKVCEY
3×1×120 a zataženy do nové trafostanice v nové trase.
Bude provedena úprava sítě NN: stávající rozpojovací skříně RIS 18/766 a RIS 18/761 budou zrušeny.
Kabely před RIS 18/766 budou v ulici Hradební na pozemku p.č. 1020 v k.ú. Staré Město prodlouženy a
sespojkovány. Vznikne tak nový směr TS 2687- TS 2691. Kabely před RIS 18/761 budou sespojkovány
(přetažením volného konce do místa spojkoviště), vznikne tak nový směr TS 2685-TS 2691.
Dodávka elektrické energie bude zajištěna z distribuční sítě 22 kV PREdi. Přípojka VN v celkové délce
max. 20 m v ulici Hradební na pozemku p.č. 1020 v k.ú. Staré Město. Objekt bude napájen z nově
vybudované velkoodběratelské trafostanice 1× 630 kVA. Trafostanice bude tvořena těmito samostatnými
prostory:
- rozvodna VN – umístěna v samostatné místnosti v 1.NP
- trafokobka – umístěna v samostatné místnosti ve 2.PP
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- rozvodna NN – umístěna v samostatné místnosti ve 2.PP
Fakturační měření odběru elektrické energie bude provedeno na straně NN v hlavním rozvaděči NN.
Měřící skříň bude umístěna v rozvodně NN. Skříň bude vybavena separátorem impulzů pro převedení
signálů do systému MaR. V rozvodně bude připravena telefonní linka pro dálkový odečet. Velikost MTP
stanoví PREdi.
Podružné budou měřeny následující odběry:
nájemní prostory
bytové jednotky v 7.NP
e)
Elektro slaboproud:
Stávající připojení je realizováno z účastnického rozváděče UR27 připojeného z RSU Dlouhá. Kabel
50XN 0,6 – QYPY je uložen v trase z ulice Haštalská na pozemku p.č. 1022 v k.ú. Staré Město přes
parcely 842/1, 842/2 a 840 do ulice Hradební na pozemku parc.č. 1020 v k.ú. Staré Město. V rámci
stavby bude toto vedení přeloženo. Délka přeložky bude cca 60m.
Zařízení pro bezdrátový přenos bude instalováno na střechu objektu, zařízení pro přenos po kabelech
bude instalováno do místnosti slaboproudu 02.23 ve 2.PP.
f)
Plynovodní přípojka:
Ve stávajícím stavu má objekt dvě STL přípojky, a to z ulic Haštalská na pozemku p.č. 1022 v k.ú. Staré
Město a Hradební na pozemku p.č. 1020 v k.ú. Staré Město. Plynovodní přípojka z ul. Hradební bude
zrušena. Objekt bude nově zásobován jednou stávající STL přípojkou DN 40 z ulice Haštalská. HUP a
plynoměrný kiosek bude osazen na fasádě objektu.

II.

stavební povolení

podle § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona ve spojení s § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, pro stavbu v
projektové dokumentaci označenou jako:
"Hotel Hradební, Hradební 761,110 00 Praha 41 - Staré Město" stavební úpravy spojené se změnou
užívání z administrativní budovy a školského zařízení na hotel se dvěma byty, provedení nového krovu,
vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, retenční nádrže Praha 1, Staré Město č.p. 761 v ul. Hradební 3
a č.p. 766 v ul. Haštalská 28,
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 840 (o výměře 528 m2, zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 841
(o výměře 227 m2, zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Staré Město (727024).
Stavebníkem je firma Projekt GEN s.r.o., IČ: 09774688, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4.
Druh a účel povolované stavby:
Hotel o 95 pokojích a 2 bytových jednotkách.
Pro provedení stavby se stanoví tyto závazné podmínky:
1.
Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace (zpracována 07/2016), kterou
vypracovala společnost DAM architekti s.r.o., IČ: 00300888, Na dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4,
Odpovědným projektantem je Ing. Arch. Jan Holna, autorizovaný architekt ČKA 2793. Projektová
dokumentace bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřena a zaslána stavebníkovi.
2.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních
nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, který při realizaci zabezpečí
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
3.
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu min. 10 dní předem termín zahájení stavby:
- název a sídlo stavebního podnikatele včetně dokladu o jeho oprávnění k činnosti (výpis z
obchodního rejstříku, resp. živnostenský list)
- jméno, příjmení stavbyvedoucího včetně kontaktu na něj a oprávnění o jeho autorizaci (podle č.
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360/1992 Sb., v platném znění)
- oznámení termínu zahájení stavby (den, měsíc, rok).
- každá změna stavebního podnikatele nebo stavbyvedoucího v průběhu stavby bude neprodleně
oznámena stavebnímu úřadu.
4.
Po dobu realizace stavby nebo vykládky a nakládky stavebního materiálu nebude výrazně
omezen provoz v okolí stavby a bude zajištěn přístup k hydrantům, sousedním stavbám a pozemkům,
zejména pak přístup hasičských vozů, vozů záchranné služby a vozů pro svoz komunálního odpadu.
5.
Před započetím stavby bude provedena důsledná koordinace se správci stávajících podzemních a
nadzemních sítí, stavebník si vyžádá aktuální stav těchto sítí, resp. požádá o aktualizaci těch vyjádření
správců a vlastníků inženýrských sítí, jejichž platnost skončí před zahájením stavebních prací. V průběhu
stavebních prací budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených správců sítí.
6.
Výkopové práce v místě křížení se stávajícími podzemními vedeními a v blízkosti těchto vedení
budou prováděny ručně.
7.
Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat přístupům ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb a
pozemků i k zařízením, které z důvodů bezpečnostních, požárních nebo provozních musí být stále
přístupné (uzávěry, vstupy do inženýrských sítí aj.).
8.
Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne faktického zahájení stavby, které bude
stavebnímu úřadu oznámeno min. s 10-ti denním předstihem.
9.
Stavba bude věcně a časově koordinována s dalšími stavbami v území, zejména:
se stavbami přípojek technického vybavení a dalšími stavbami umístěnými ve výroku I.
tohoto rozhodnutí a tyto stavby podle ustanovení § 103 stavebního zákona dále nevyžadují
stavební povolení ani ohlášení stavebního úřadu.
10.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto jednotlivé fáze výstavby:
vytyčení stavby,
zahájení a dokončení zemních prací,
realizace konstrukce budovy,
vnitřní hrubé a dokončovací práce,
dokončení nové trafostanice
dokončení plynové kotelny II. strupně
závěrečná kontrolní prohlídka.
11. Závěrečná kontrolní prohlídka bude provedena po realizaci stavby na základě žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu.
12. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu nebo při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
předloží stavebník:
dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným
odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci,
doklad dle stavebního zákona opravňující k užívání souvisejících staveb, které musí být
užívání schopné nejpozději současně se shora uvedenou „stavbou“, jedná se o veškeré inženýrské
sítě včetně přípojek (vodovod, kanalizace, elektro),
geodetickou dokumentaci skutečného provedení povolené stavby (geometrický plán) a doklad
o předání geodetické dokumentace skutečného provedení povolené stavby na Institut plánování a
rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2,
údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, popř. místa pro přístup
jednotek integrovaného záchranného systému,
doklady o provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy,
doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud není možné jejich další
využití, a evidenci odpadů z prováděné stavby,
souhlasná stanoviska dotčených orgánů k povolení užívání stavby vyžadovaná zvláštními
právními předpisy, pokud byla opatřena před konáním závěrečné kontrolní prohlídky.
13. Při provádění stavby:
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musí být přednostně zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, odpady musí být
shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií a mohou být předávány pouze
osobě oprávněné k jejich převzetí ze zákona,
budou používány prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu,
Při svislé dopravě budou použity výtahy nebo uzavřené shozy, prašný materiál nebude volně
shazován z výšky na zem. Prašné procesy provádět pod vodní clonou.
- doprava stavebního odpadu bude prováděna do přistavených kontejnerů překrytých na místě i při
přepravě.
- bude při odvozu prašného materiálu používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů,
- budou mezideponie prašného materiálu plachto vány nebo kropeny tak, aby jejich povrch
nevysychal,
- budou používány výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní limity,
- v době suchého počasí bude omezena prašnost výstavby skrápěním vozovek v okolí stavby,
- bude prováděn denní úklid mokrou cestou všech prostor dotčených stavbou.
- 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.
- bude v případě znečištění komunikací staveništní dopravou prováděno jejich neprodlené očištění,
- stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce vč. nákladní automobilové dopravy
nebude provozována v době nočního klidu. Budou používána výhradně vozidla a stavební
mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje.
- budou zachovány vstupy do objektů a dotčené subjekty včas seznámeny s technickým a časovým
rozsahem prací.
- Stavebník zajistí, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala veřejná prostranství.
- Stavebník zajistí průběžné čištění vozovek a chodníků, po dokončení prací budou vyčištěny
dotčené kanalizační vpusti
- Při vjezdu vozidel o hmotnosti nad 3,5 t do zóny s dopravním omezením v Praze 1 nutný souhlas
Odboru dopravních agend MHMP.
- Investor požádá o případný zábor veřejného prostranství a povolení zvláštního užívání
komunikace pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby a to 30 dnů před zahájením
stavebních prací.
- Výkopové práce nesmí probíhat v době zimní technologické přestávky od 1.listopadu - 31.března.
- Doprava v klidu - požadavek (dle výpočtu) na 27 parkovacích stání, PD navrhuje 23 parkovacích
stání v1.PP a 2.PP. ODOP ÚMČP1 na vybudování chybějících 4 parkovacích stání netrvá.
- Po skončení stavebních prací budou veškeré komunikace uvedeny do stavu dohodnutého s jejich
správcem, TSK hl.m.Prahy.
Zařízení staveniště bude vybudováno uvnitř objektu na pozemku investora, zábory veřej.
prostranství pouze v nutných případech
14. Pro souhlas s připojením nemovitosti na veřejnou komunikaci Hradební je nutné vlastní rozhodnutí o
připojení, které bude vydáno na základě nové žádosti podané po dokončení výstavby objektu na základě
skutečného stavu a bude součástí dokumentace ke kolaudaci. Součástí žádosti je souhlasné stanovisko
TSK hl. m. Prahy a Policie ČR.
15. Plynové kotle budou dle tabulky č. 14 normy ČSN EN 297 spadat do 5. emisní třídy, pro kterou je
mezní hodnota měřených emisí oxidu dusíků 70 mg/k Wh s odvodem spalin nad střechu.
16.
Zahájení stavebních prací je nutno oznámit těm vlastníkům (správcům) podzemních zařízení,
kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali.
17.
Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku MHMP, odboru památkové péče,
č.j. MHMP 1184207/2018 ze dne 31.07.2018
18.
Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku MHMP, odbor ochrany prostředí,
č.j. MHMP 1879684/2018 ze dne 19.11.2018
19.
Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku MHMP, odbor ochrany prostředí,
č.j. MHMP 298792/2018 ze dne 22.02.2018. Zdroje tepla o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 596
kW - dvojice plynových kondenzačních kotlů Ygnis Varmax 320, každý o tepelném příkonu 298 kW (při
výrobcem uváděném normovaném stupni využití 107,8 %), které jsou schopny dosahovat měrných emisí
oxidů dusíku (NOx) nižších než 58 mg/kWh a oxidu uhelnatého (CO) nižších než 28 mg/kWh, s
odkouřením nad střechu objektu. Záložní zdroj elektrické energie - dieselagregát 165 kVA (132 kW) s
pístovým motorem a generátorem, o tepelném příkon v palivu cca 353 kW, s rozsahem provozu méně než
300 hodin ročně (odkouření nad střechu objektu), obou zdrojů situovaných do 2, podzemního podlaží
-
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objektu na adrese Haštalská 766128, Praha 1, parc.č. 841, k.ú. Staré Město, v rámci stavby “Rekonstrukce
polyfunkčního domu v Haštalské a Hradební ulici”.
20.
Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Hygienická stanice hl. m . Prahy, č.j.
HSHMP 67478/2017 ze dne 17.01.2018
21.
Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku UMČ Praha 1 odbor dopravy č.j.
ÚMČP1/211987/2017/ODOP/318/Lo ze dne 22.02.2018
22.
Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku UMČ Praha 1, odbor životního
prostředí č.j. ÚMČP1/211985/2017/OŽP/ŘÍ ze dne 02.02.2018. Nový záložní dieselagregát bude sloužit
pro napájení nezbytných technických zařízení objektu. Jedná se o dieselagregát o výkonu 165 kVA/ 132
kW. Nekapotované soustrojí bude tvořit motor, generátor a ovládací panel. Soustrojí bude osazeno v
nosném rámu spolu s palivovou nádrží 349 litrů. Odvod spalin bude realizován nad střechu objektu.
Náhradní zdroj je vybaven sadou standardních bezpečnostních prvků (záchytná vana, protihluková
opatření na výfuku, těsnící a izolační prvky), které zajišťují dostatečnou ochranu okolního prosředí při
chodu i v klidovém stavu stroje. V rámci stavby je navržen jeden stacionární zdroj znečišťování ovzduší
neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pokud budou zajištěny předepsané
provozní podmínky zařízení, s instalací souhlasíme.
23.
Zadavatel stavby (stavebník) je povinen:
- dle zákona č.309/2006 Sb. je povinen určit koordinátora BOZP na staveništi, v případech
uvedených v tomto zákoně.
- doložit nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi, že informoval koordinátora o
rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (§ 16, písm. a/).
- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po dobu své účasti při
přípravě a realizaci stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro
zhotovení plánu bezpečnosti na staveništi a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny
koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu bezpečnosti na staveništi, tento plán dodržovat,
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu,
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu bezpečnosti na staveništi (§ 16, písm. b/).
24.
Před vydáním stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k užívání stavby, resp. před
zahájením užívání stavby musí být HSHMP předložen protokol z měřeni hluku z provozu stacionárních
zdrojů hluku (např. vytápění, vzduchotechnika, garážová vrata) a z vlastního provozu (např. provoz v
garážích), kterým bude prokázáno nepřekročeni hygienických limitů stanovených § 11 odstavcem 3 a §
12 odstavcem 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdrávi před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
25.
Zdrojem tepla Plynová kotelna II. Kategorie
Výroba tepelné energie bude probíhat v kaskádě tří stacionárních plynových kondenzačních kotlů, každý
s modulovaným výkonem v rozsahu 30 až 100%. Výkon každého kotle bude 225 kW při spádu 80/60 °C.
Kotle jsou zařazeny do emisní třídy 5 s emisemi NOx < 35 mg/kWh.

Odůvodnění:
Dne 25.2.2019 podal a dne 24.7.2019 doplnil žádost žadatel PHL - G.E.N, s.r.o., IČO 28162684, Na
Pankráci 1062/58,140 00 Praha 4-Nusle, nástupnickou společností se stala společnost Projekt GEN
s.r.o., IČ: 09774688, Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4, o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu nazvanou: "Hotel Hradební, Hradební 761, 110 00 Praha
41 - Staré Město". Jedná se o stavební úpravy spojené se změnou užívání z administrativní budovy a
školského zařízení na hotel se dvěma byty, provedení nového krovu, vodovodní přípojka, kanalizační
přípojka, retenční nádrže Praha 1, Staré Město č.p. 761 v ul. Hradební 3 a č.p. 766 v ul. Haštalská 28
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 840 (o výměře 528 m2, zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 841
(o výměře 227 m2, zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Staré Město (727024).
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Zahájení řízení oznámil stavební úřad opatřením č.j. UMCPl 355225/2019, spis. zn.: S
UMCPl/062715/2019/VÝS-Vo/Am-l/761,766 ze dne 4. 9. 2019 všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94a odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost spolu s připojenými
doklady a projektovou dokumentací stavby, poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
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stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně stavební úřad v oznámení o zahájení řízení,
poučil účastníky řízení o způsobu uplatnění námitek v řízení a na skutečnost, že k později uplatněným
námitkám, vzhledem ke koncentrační zásadě, nebude přihlédnuto.
Vedlejším účastníkům územního a stavebního řízení bylo doručováno veřejnou vyhláškou ve smyslu
ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení.
Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 1 ve dnech od 05.09.2019 do
23.09.2019.
Stručná charakteristika stavby:
Stavba hotelu pro 95 pokojů ve 2.NP až 6. NP, a v 7. NP pro dvě bytové jednotky. V 1. a 2. PP bude
umístěno 23 parkovacích stání v zakladačích. Stavba bude zastřešena do ulice Hradební a do ulice
Haštalská sedlovou střechou a do dvorní části střechami plochými na pozemcích parc. č. 840 (o výměře
528 m2, zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 841 (o výměře 227 m2, zastavěná plocha a nádvoří) vše v
katastrálním území Staré Město (727024).
Stavba hotelu o zastavěné ploše 1. PP (garáže) - max. 851,09 m2 a 1.NP - max. 609,50 m2, bude ve své
nadzemní části domu od 2.NP tvořena dvěma hlavními hmotami, které budou propojeny v úrovni 2.PP až
1.NP včetně jednou podnoží ohraničenou půdorysnou stopou obou hranic pozemkových parcel.
K žádosti byla připojena dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení, zpracovaná v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů.
Projektovou dokumentaci v jednotlivých částech autorizoval:
Stavební část:
COPLAN Projekt s.r.o., Jetelová 3255/9a, 106 00 Praha 10 Záběhlice
Zodp. projektant:
Ing. Stanislav Babka, ČKAIT 0003363, AI pro pozemní stavby,
stanislav.babka@coplan.cz
Stavebně konstrukční část:
COPLAN Projekt, s.r.o.
Zodp. projektant:
Ing. Miloš Karpíšek, ČKAIT 0007758, AI pro statiku a dynamiku
staveb, milos.karpisek@coplan.cz
Ústřední vytápění:
RyBiTherm, s.r.o., V Olšinách 698/53, 100 00 Praha 10
Zodp. projektant:
Ing. Vratislav Bílek, ČKAIT 0008621, AT pro techniku prostředí
staveb – vytápění a vzduchotechnika, rybitherm@seznam.cz
Zdravotní technika:
PROJECT ISA, s.r.o., Markupova 2707/10, 193 00 Praha 9
Zodp. projektant:
Ing. David Sýkora, ČKAIT 0402116, AT pro techniku prostředí
staveb – zdravotní technika, sykora@pro-ject.cz
Elektroinstalace:
ELSOX, s.r.o., Seifertova 525, 261 01 Příbram VII
Zodp. projektant:
Ing. Radek Procházka, Ph.D., ČKAIT 0010685, AI pro techniku
prostředí staveb – elektrotechnická zařízení, prochazka@elsox.cz
MaR:
Domat Control System s.r.o., U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice
Zodp. projektant:
Ing. Petr Brancuský, ČKAIT 0700969, AI pro techniku prostředí
staveb – elektrotechnická zařízení, petr.brancusky@domat.cz
Požárně bezp. řešení:
Peritas servis, s.r.o., Na Vyhlídce 391/10, 190 00 Praha 9
Zodp. projektant:
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., ČKAIT 0008046, AI pro požární
bezpečnost staveb, pospisilm@peritas.cz
VZT:
Pod Hybšmankou 3059/1, 150 00 Praha 5
Zodp. projektant:
Ing. Zdeněk Pojman, ČKAIT 0002059, AI pro techniku prostředí
staveb –technická zařízení, zdenek@pojman.cz
CHL:
V Zahradách 1084 Dobřichovice 25229
Zodp. projektant:
Ing. Emanuel Kostar, ČKAIT 0002918, AT pro techniku prostředí
staveb – vytápění a vzduchotechnika, kostar@volny.cz
SHZ:
ARCECO, s.r.o., U Císařské cesty 159, 103 00 Praha 10
Zodp. projektant:
Ing. Libor Perník, ČKAIT 0010693, AI pro technologická zařízení
staveb, pernik@arceco.cz
SOZ:
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Zodp. projektant:

Jiří Ritziner, smoke.ritz@volny.cz specializace Zařízení pro odvod kouře a tepla
–průkaz znalce v oboru M-1320/98
APS:
Taranis Invest s.r.o., Vodičkova 699/30. 110 00 Praha 1
Zodp. projektant:
Mgr. Karel Gloser, karelgloser@taranisinvest.com
DA:
Zeppelin CZ s.r.o., Lipová 72, 251 70 Modletice
Zodp. projektant:
Ing. David Keprt, ČKAIT 1004372, AT pro techniku prostředí staveb
–technická zařízení, keprt.vzt@gmail.com
Zaměření:
GEONET Praha, v.o.s, Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6
Zodp. projektant:
Ing. Věra Škrétová, geonet@volny.cz
IG průzkum:
Agrogeologie, s.r.o., Dělnická 54, 170 00 Praha 7
Zodp. projektant:
RNDr. Tomáš Vrana, vrana@agrogeologie.cz
Sadové úpravy:
ATELIER ROUGE,
Zodp. projektant:
Ing. Jitka Tomsová, Ph.D., atelier@rougeatelier.com
Žádost byla doložena následujícími doklady:
Stanoviska dotčených orgánů:
ÚMČ Praha 1, odbor životního prostředí, č.j. ÚMČP1/211985/2017/OŽP/ŘÍ ze dne 02.02.2018
ÚMČ Praha 1, odbor životního prostředí, č.j. ÚMČP1/166000/2018/OŽP/ŘÍ ze dne 14.08.2018
ÚMČ Praha 1, odbor výstavby, č.j. S UMCP1/064314/2018/Výs-Am-1/761,766 ze dne 30.04.2018
ÚMČ Praha 1, odbor výstavby, č.j. S UMCP1/286246/2018/Výs-Ha-1/761,766 ze dne 04.02.2019
ÚMČ Praha 1, odbor dopravy č.j. ÚMČP1/211987/2017/ODOP/318/Lo ze dne 22.02.2018
ÚMČ Praha 1, odbor dopravy č.j. ÚMČP1/228037/2018/ODOP/057P/Lo ze dne 03.10.2018, Rozhodnutí
o připojení nemovitosti k místní komunikaci
ÚMČ Praha 1, odbor dopravy č.j. ÚMČP1/181976/2018/ODOP/420/Lo ze dne 02.10.2018
MHMP, odbor památkové péče, č.j. MHMP 1184207/2018 ze dne 31.07.2018
MHMP, odbor územního rozvoje, č.j. MHMP 1225118/2018 ze dne 17.09.2018
MHMP, odbor ochrany prostředí, č.j. MHMP 1720787/2017 ze dne 01.11.2017
MHMP, odbor ochrany prostředí, č.j. MHMP 298792/2018 ze dne 22.02.2018
MHMP, odbor ochrany prostředí, č.j. MHMP 1879684/2018 ze dne 19.11.2018
MHMP, odbor evidence majetku, č.j. MHMP/1398784/2018 ze dne 10.09.2018
MHMP, odbor dopravních agend, č.j. MHMP-306418/2018/04/Pi ze dne 23.02.2018
MHMP, odbor krizového managementu, č.j. MHMP 151740/2018 ze dne 25.01.2018
NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s., č.j. 110180006 ze dne 02.01.2018
Policie hl. m . Prahy , č.j. KRPA-469975-1/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 26.01.2018
Povodí Vltavy, č.j. 11410/2018-263 ze dne 27.02.2018
Hygienická stanice hl. m . Prahy, č.j. HSHMP 67478/2017 ze dne 17.01.2018
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, č.j. HSAA-17075-3/2017 ze dne 24.01.2018
Pražská teplárenská, č.j. 249/2018 ze dne 22.01.2018
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne 18.01.2018, technické podmínky připojení k distribuční
soustavě č. 466495
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., č.j. ES_2018_05517 ze dne 10.02.2018
Pražské vodovody a kanalizace, č.j. PVK 16861/OTPČ/18 ze dne 03.04.2018
Pražské vodovody a kanalizace, č.j. PVK 32918/OTPČ/18 ze dne 25.06.2018
PVS, a.s., č.j. 6687/17/2/02 ze dne 22.01.2018
PREdistribuce, č.j. 25112499/013_18 ze dne 06.02.2018
PREdistribuce, smlouva o připojení k NN č. 8851801096
TSK hl. m. Prahy, č.j. TSK/48231/17/5110/Ka ze dne 20.08.2018, technické stanovisko
TSK hl. m. Prahy, č.j. TSK/915/18/5130/Gr ze dne 03.08.2018, koordinační vyjádření
Dopravní podnik - JDCT (Tramvaje) ze dne 13.02.2018 razítkem do situace
Dopravní podnik - JDCM (Metro) ze dne 13.02.2018 razítkem do situace
T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E06275/18 ze dne 13.02.2018
Cetin, vyjádření k existenci sítí, č.j. 537161/18 ze dne 10.02.2018
TRADE CENTRE PRAHA a.s., č.j. VO 0183/18 ze dne 18.01.2018 Ministerstvo vnitra ČR, odbor
provozu informačních technologií a komunikací, č.j. MV-223-31/SIK5-2018 ze dne 12.02.2018
MO-sekce ekonomická a majetková, odd. ochrany území, č.j. ÚP-497/19-534-2017 ze dne 29.12.2017
České radiokomunikace, č.j. UPTS/OS/191425/2018 ze dne 17.04.2018
INETCO.CZ a.s., č.j. 122407169 ze dne 25.06.2018
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Cznet s.r.o., č.j. 180100903 ze dne 12.04.2018
Dial Telecom a.s., č.j. PH 577779 ze dne 05.04.2018
SUPTel a.s., č.j. 21800017 ze dne 13.04.2018
Ostatní doklady:
Studie oslunění a denního osvětlení zpracované vypracovaná společností Dalea s.r.o., IČ: 26706296,
Praha 4, Zárubova 510/9, PSČ 14200 ze dne 16.09.2016
Doklady prokazující vlastnické právo:
Zjištěno bylo dne 29. 7. 2022 z náhledu do evidence katastru nemovitostí uvedených na listu vlastnictví
číslo 76 v katastrálním území Staré Město 727024, obec Praha 554782, vedený u Katastrálního úřadu pro
Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, že vlastníkem je společnost Projekt GEN s.r.o., Na
Pankráci 1062/58, Nusle, 14000 Praha 4.
Posouzení záměru s veřejným zájmem a s obecnými technickými požadavky na výstavbu:
Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy č. 32/1999 Sb., ve znění pozdějších změn, neboť stavba bude umístěna v
ploše s funkčním využitím SV - všeobecně smíšené. V této ploše jsou stanovena tato funkční využití:
PLOCHY SMÍŠENÉ
SV - všeobecně smíšené
Hlavní využití:
Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení,
obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti
území.
Přípustné využití:
Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující funkcí
od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění s
obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2,
stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská
zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb,
zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní
zařízení, drobná nerušící výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních
staveb a staveb pro bydlení, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část
garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické
infrastruktury.
Parkovací a odstavné plochy, garáže.
Podmíněně přípustné využití:
Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím v odůvodněných
případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území definovanému v ÚAP. Víceúčelová
zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující
20 000 m2, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací
stanice pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin,
zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených
pozemků.
Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem
lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování.
Stavba polyfunkční stavby ubytovacího zařízení a bytů je v přípustném funkčním využitím SV. Stavba je
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z tohoto hlediska s funkčním využitím v souladu.
Stavební záměr se nachází ve stabilizovaném území. Stabilizované území je zastavitelné území, které je
tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán
nepředpokládá významný rozvoj.
Podle oddílu 8 odst. (3) přílohy č. l vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy platí:
Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití území; z hlediska limitů rozvoje je možné pouze
zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební
činnosti.
Po posouzení stavebního záměru z hlediska výstavby ve stabilizovaném území je možné konstatovat, že
navržený objem vestavby a nástavby neodporuje zachování, dotvoření ani rehabilitaci stávající
urbanistické struktury. Ta je v současné době tvořena blokovou zástavbou bytových a polyfunkčních
domů o pěti až šesti nadzemních podlažích s využitým posledním nadzemním podlažím v podobě
podkroví se šikmou střechou.
Z předložené dokumentace vyplývá, že v případě stavebního záměru se jedná o tzv. soudomí - dva
šestipodlažní objekty na společné podnoži tvořící přízemí a dva suterény. Provedením záměru (vestavbou
a nástavbou) nedojede k navýšení stávající výšky hřebene střechy při ulici Haštalská = 216,05 m n.m.Bpv
a z ulice Hradební = 216,76 m n. m. Bpv (výtahová šachta = 219,26 m n.m.Bpv). Objekt nepřevyšuje
okolní zástavbu a záměr svým rozsahem nepřekračuje míru využití stávajícího území v dané lokalitě.
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9.1999, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2000, včetně
platných změn i změny Z 1000/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 dne 22. 10.
2009 formou opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11. 2009, se předložený záměr nachází v
zastavitelném území v ploše s funkčním využitím SV - 6 -všeobecně smíšené se stanoveným podílem
bydlení v centrální části města na 60%, bez stanoveného kódu míry využití území.
Z hlediska funkčního využití je záměr v souladu s platným ÚPn hl. m. Prahy, protože se jedná o změnu
využití stávajícího polyfunkčního domu (bydlení, administrativa a školské zařízení) na hotel (ubytovací
zařízení) a byty (bydlení), které je dle výše uvedené vyhlášky hlavní funkční náplní dané plochy platného
územního plánu.
Posouzením bylo doloženo, že změnou stávajícího způsobu využití objektu na ubytovací zařízení (hotel)
nedojde k překročení podílu obecně přípustné funkce ve funkčním využití SV (všeobecně smíšené) 60%
celkové kapacity. Z celkové funkční plochy SV činí včetně provedení změny bydlení 50,3 %, obchodní
zařízení a služby včetně zařízení veřejného stravování 18,5 %, stavby pro administrativu 19,5 %,
ubytovací zařízení 7,7 %, ostatní 4 %, a proto není záměr posuzován jako výjimečně přípustné funkční
využití.
Pro funkční plochu SV je stanoven podíl bydlení v centrální části města na 60%. Posouzení podílu
bydlení v centrální části města je v dokumentaci obsaženo. Uvedený rozsah posuzované plochy SV
neodporuje stanovené metodice a je možné jej akceptovat. Podle předloženého posouzení činí funkce
bydlení stávajícího (současného) stavu 51,3 % z funkční plochy. Změnou užívání záměru je poměr
bydlení oproti stávajícímu nepatrně snížen na 50,3 %. Prostory současných bytů v objektu při ulici
Haštalská i Hradební (zejména v dolních podlažích), již dnes nevyhovují hygienickým požadavkům
zejména oslunění a osvětlení. Umístění objektů ve stávající zástavbě historického Starého Města je dáno
původní komunikační sítí města, kde jsou šířkové poměry ulic malé a komunikace jsou převážně
jednosměrné. Prostory v nižších podlažích jsou zastíněné a nedostatečně osvětlené denním světlem. Proto
jsou prostory záměru (do 5.NP) upraveny jako komfortněji vybavené ubytovací jednotky s předpokladem
dlouhodobějšího ubytování. Podíl bydlení v centrální části města lze v daném rozsahu akceptovat.
Dne 01. 08. 2016 vstoupilo v platnost nařízení č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na
využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen PSP). Dokumentace
stavby byla zpracována v roce 2016 a požadavky pražských stavebních předpisů splňuje, jak je uvedeno
níže.
Stavební úřad posuzoval zejména soulad s těmito ustanoveními:
§ 18: Veškeré nově umisťované sítě technického vybavení se umisťují pod terén.
§ 20: Navrhovaná stavba svým umístěním, výškou a objemem odpovídá charakteru daného území,
zejména co do její výšky a půdorysných rozměrů.
Po posouzení stavebního záměru z hlediska výstavby ve stabilizovaném území je možné konstatovat, že
navržený objem vestavby a nástavby neodporuje zachování, dotvoření ani rehabilitaci stávající
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urbanistické struktury. Ta je v současné době tvořena blokovou zástavbou bytových a polyfunkčních
domů o pěti až šesti nadzemních podlažích s využitým posledním nadzemním podlažím v podobě
podkroví se šikmou střechou.
Z předložené dokumentace vyplývá, že v případě stavebního záměru se jedná o tzv. soudomí - dva
šestipodlažní objekty na společné podnoži tvořící přízemí a dva suterény. Provedením záměru (vestavbou
a nástavbou) nedojede k navýšení stávající výšky hřebene střechy při ulici Haštalská = 216,05 m n.m.Bpv
a z ulice Hradební = 216,76 m n.m.Bpv (výtahová šachta = 219,26 m n.m.Bpv). Objekt nepřevyšuje
okolní zástavbu a záměr svým rozsahem nepřekračuje míru využití stávajícího území v dané lokalitě.
§ 21 a § 22: Záměr je situován ve stávající blokové zástavbě s již stanovenou uliční čárou i stavební
čárou oběma stávajícími domy jak v ulici Hradební, tak i Haštalské. Stavební záměr nijak nevybočuje ze
stávajícího určení hrany objektů směrem k oběma ulicím.
§ 28 a § 29: Součástí projektové dokumentace je situace, kterou bylo prokázáno splnění požadavků pro
odstup od okolních staveb, respektive od okolních oken obytných místností, neboť stavební záměr je
situován ve stávající blokové zástavbě s již stanovenými odstupovými vzdálenostmi od okolních budov.
§ 31: Pozemek se stavbou byl dopravně napojen na přilehlou komunikaci samostatným rozhodnutím
místně příslušného silničně správního úřadu - viz výčet doložených podkladů k žádosti o vydání
rozhodnutí.
§ 32 a 33: Stavba splňuje požadavky na rozptylové plochy a parkovací stání. Parkovací stání jsou řešena
jako součást stavby. V podzemních podlažích je navrženo celkem 23 parkovacích stání v zakladačích.
Výpočet je součástí souhrnné technické zprávy.
§ 36 a 37: Stavba je napojena na vodovod vodovodní přípojkou a na kanalizaci kanalizačními přípojkami.
§ 38: Likvidace dešťových vod je navržena tak, že dešťová kanalizace bude v celém objektu vedena
samostatně. Do jednotných přípojek bude napojena až za prostupem mimo objekt. Stávající odvodnění na
vnějších fasádách v ulicích Haštalská na pozemku p.č. 1022 v k.ú. Staré Město a Hradební na pozemku
p.č. 1020 v k.ú. Staré Město bude zachováno. Odvodnění vnitřních střech a areálu vnitrobloku bude
provedeno přes 4 jednotlivé retenční objekty. Z každé retenční nádrže bude odtok regulován na 0,5 l/s, a
bude připraven bezpečnostní přepad. Ve 2.NP ve vnitrobloku budou osazeny dvě terasové vpusti
s elektroohřevem.
§ 40: Stavba je navržena tak, aby splnila požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Součástí
projektové dokumentace je stavebně konstrukční řešení stavby.
§ 44: Výšky obytných místností dosahují min. požadovaných 2,6 m.
§ 45: Součástí projektové dokumentace byla doložena studie posouzení denního osvětlení a oslunění se
závěrem, že z provedených výpočtů oslunění je zřejmé, že u posuzovaného sousedního objektu č.p. 759
nedojde, vlivem navrhované rekonstrukce a stavebních úprav objektů Hradební 761/3 a Haštalská 766/28,
ke snížení doby oslunění pod normové hodnoty.
U oken obytných místností posuzovaných dvorních fasád okolních bytových domů nedojde, vlivem
navrhované rekonstrukce a stavebních úprav objektů Hradební 761/3 a Haštalská 766/28, ke snížení
hodnot činitele denní osvětlenosti na fasádě pod normové hodnoty.
Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace, stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, jsou respektovány. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou
v realizační dokumentaci
odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
(změna Z1 z února 2010).
Návrh je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují záměr dotčené
orgány. Požadavky na umístění a realizaci stavby stanovily tyto dotčené orgány:
Hygienická stanice hl. m. Prahy - podmínky v předloženém stanovisku č.j. HSHMP 67478/2017 ze dne
17.01.2018 byly převzaty a zahrnuty do podmínky č. 20 výroku II. rozhodnutí.
UMČ Praha 1, odbor životního prostředí - podmínka v předloženém stanovisku č.j.
ÚMČP1/211985/2017/OŽP/ŘÍ ze dne 02.02.2018. Stavební úřad podmínku týkající se znečišťování
ovzduší náhradního zdroje dieselagregátu byla převzata a zahrnuta do podmínky č. 22 výroku II.
rozhodnutí.
UMČ Praha 1 odbor dopravy - podmínky vyplývající z předloženého stanoviska č.j.
ÚMČP1/211987/2017/ODOP/318/Lo ze dne 22.02.2018 byly zkoordinovány a převzaty do podmínky č.
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21 výroku II. rozhodnutí. Stavební úřad podmínky týkající se požadavku doložení rozhodnutí o povolení
připojení nemovitosti k pozemní komunikaci a návrhu dopravních opatřeních po dobu realizace stavby,
nezahrnul do podmínek rozhodnutí, neboť splnění podmínek dotčeného orgánu bylo prokázáno v
předložené projektové dokumentaci nebo doloženými doklady.
MHMP odbor ochrany prostředí - podmínky z předloženého stanoviska č.j. MHMP 1879684/2018 ze dne
19.11.2018 byly zkoordinovány a převzaty do podmínky č. 18. výroku II.
MHMP odbor ochrany prostředí - podmínky z předloženého stanoviska č.j. MHMP 298792/2018 ze dne
22.02.2018 byly zkoordinovány a převzaty do podmínky č. 19. výroku II. Stavební úřad podmínky
týkající se znečišťování ovzduší zdroje tepla a náhradního zdroje dieselagregátu byly převzaty a zahrnuty
do podmínky č. 19 výroku II. rozhodnutí.
MHMP, odbor památkové péče, podmínky z předloženého stanoviska č.j. MHMP 1184207/2018 ze dne
31.07.2018 byly zkoordinovány a převzaty do podmínky č. 17. výroku II.
Účastníci řízení:
podle § 94k písm. a) stavebního zákona
Stavebník:
Původní žadatelem byla společnost PHL - G.E.N, s.r.o., IČO 28162684, Na Pankráci 1062/58,140 00
Praha 4, v současnosti dle náhledu do obchodního rejstříku je nástupnickou společností: Projekt GEN
s.r.o., IČ: 09774688, Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4 - Nusle,
podle § 94k písm. b) stavebního zákona
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Hl. m. Praha zastoupeno Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská č.p.
2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
podle § 94k písm. d) stavebního zákona
vlastník stavby, na jejíž části má být záměr uskutečněn (pozemky parc.č. 1020 a 1022 k.ú. Staré Město):
Hl. m. Praha, MHMP odbor evidence majetku, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
věcná práva k pozemku parc.č.1022 k.ú. Staré Město:
GTS Czech s.r.o., Přemyslovská č.p. 2845/43, Í30 00 Praha 3-Žižkov věcná práva k pozemka parc.č.
1020 k.ú. Staré Město:
T-Systems Czech Republic a.s., Na Pankráci č.p. 1685/19, 140 00 Praha 4-Nusle s právním nástupcem
T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
podle § 94k písni, e) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
vlastník pozemku parc. č. 842/2 v k.ú. Staré Město,
spoluvlastníci pozemku parc. č. 838 se stavbou č.p. 727 v k.ú. Staré Město,
spoluvlastníci pozemku parc. č. 856 se stavbou č.p. 758 v k.ú. Staré Město,
spoluvlastníci pozemku parc. č. 842/1 se stavbou č.p. 759 v k.ú. Staré Město, podle § 32 odst. 3 správního
řádu
osobám neznámého pobytu nebo sídla (vlastníci pozemku parc. č. 856 se stavbou č.p. 758 v k.ú. Staré
Město
vlastníci pozemku parc, č. 842/1 se stavbou č.p. 759 v k.ú. Staré Město).
podle § 27 odst. 2 správního řádu
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
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
Stavební úřad vedlejší účastníky řízení v souladu s ustanovením § 94l odst. 3 stavebního zákona
identifikoval označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
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Stavební úřad se v řízení podrobně zabýval otázkou postavení účastníků řízení, jednotlivých vlastníků
sousedních pozemků a staveb, přičemž vycházel zejména z podkladů o parcelním členění území
dotčeného prováděním stavby a práv odpovídající věcnému břemeni a otázkou, do jaké míry budou
účastníci řízení přímo dotčeni na svých vlastnických právech.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR, sp.zn.: 5 As 6/2009-94 ze dne 31.08.2009, lze přímým
dotčením rozumět především dotčení stíněním, hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami,
prachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, vibracemi apod. tj. různými imisemi. Imisemi se obecně
rozumí zásah do cizích vlastnických nebo jiných práv nad míru přiměřenou poměrům.
Do okruhu účastníků řízení stavební úřad zahrnul vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, neboť
lze usuzovat, že s ohledem na stávající umístění obou domů, provádění stavby a její rozsah, mohou být na
svých vlastnických právech během provádění stavby dotčeni.
V souladu s ustanovením § 68 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, stavební úřad ve výrokové části tohoto
rozhodnutí označil účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, včetně údajů
umožňujících jejich identifikaci (§ 18 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).
Vypořádání námitek účastníků řízení:
A)
Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1, Mgr. Pavel Čižinský, starosta Městské části
Praha 1
podal dne 2. 10. 2019 následující námitky:
Námitka č. 1:
Považujeme závazné stanovisko orgánu územního plánování č.j. MHMP 1225118/2018, sp. zn. S-MHMP
586585/2018 ze dne 17.9. 2018 za neaktuální, a tudíž nezpůsobilé pro probíhající společné řízení.
Stavební úřad vypořádal námitku takto:
Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje vydal dne 17.9.2018 závazné stanovisko orgánů
územního plánování č.j.: MHMP 1225118/2018, spis. zn. S-MHMP 586585/2018.
Toto stanovisko bylo vydáno na základě žádosti stavebníka PHL - G.E.N, s.r.o., IČO 28162684, Na
Pankráci 1062/58,140 00 Praha 4-Nusle, která podána dne 16.4.2018.
Na základě této žádosti bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko. Na první straně tohoto závazného
stanoviska je uvedeno, že citujeme: „Toto závazné stanovisko má dle § 96b odst. 5 stavebního zákona
platnost dva roky ode dne vydání.“
Námitka Městské části Praha 1 ze dne 2.10.2019 byla doručena na podatelnu Úřadu Městské části Praha 1
dne 3.10.2019 pod č.j.: UMCP1 437176/2019. V tuto dobu bylo závazné stanovisko orgánu územního
plánování č.j. MHMP 1225118/2018, sp. zn. S-MHMP 586585/2018 ze dne 17.9. 2018 stále platné,
neboť platnost tohoto závazného stanoviska byla stanovena na dva roky. Námitka byla podána v polovině
lhůty platnosti závazného stanoviska.
Námitka je neopodstatněná. Námitka se zamítá.
Námitka č. 2:
Domníváme se, že území Prahy 1 je již dnes přetíženo množstvím hotelů a ubytovacích zařízení (ať již v
tomu zkolaudovaných prostorách nebo v prostorách zkolaudovaných jako byty), takže stavba dalších
hotelů je z hlediska zájmů obce jednoznačně nežádoucí, a to nejenom z důvodu rostoucího dopravního a
hlukového zatížení.
Stavební úřad vypořádal námitku takto:
V souhrnné technické zprávě je na straně 6 a 7 proveden výpočet potřeby parkovacích stání pro zmíněný
stavební záměr podle ustanovení výše citovaného nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m.P.
Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 27. 5. 2016 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb., Nařízení hl. m.
Prahy č. 10/2016 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a
technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy). V ustanovení §32
tohoto nařízení je uvedeno:
Kapacity parkování
(1) Pro stavby, s výjimkou staveb dočasných na dobu nejvýše jednoho roku, je nutno zřídit vázaná a
návštěvnická stání v počtu podle tohoto nařízení. Pro stavby je stanoven:
a) minimální požadovaný a
b) maximální přípustný počet stání.
15/22

Č.j. UMCP1 335024/2022

str. 16

(2) Minimální požadovaný a maximální přípustný počet stání je stanoven procentem ze základního počtu
stání. Nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst. 2 jinak, užije se procento stanovené
na základě centrality území a docházkových vzdálenosti stanic veřejné dopravy v příloze č. 3 k tomuto
nařízení, a to zvlášť pro:
a) vázaná stání pro bydlení a
b) vázaná stání pro ostatní účely užívání a návštěvnická stání pro všechny účely užívání;
u staveb zasahujících do více zón se počty stání určí dle zásad pro zónu s nižším procentem pro
požadované minimum. Výsledný minimální požadovaný i maximální přípustný počet stání se zaokrouhluje
na celá stání tak, že počet stání 0,5 a vyšší se zaokrouhlí na celá stání nahoru a počet stání nižší než 0,5
se zaokrouhlí na celá stání dolů.
(3) Základní počty vázaných a návštěvnických stání pro stavbu nebo soubor staveb jsou dány součtem
stání pro jednotlivé účely užívání podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. U staveb nebo souborů staveb s
kombinací více účelů užívání lze v odůvodněných případech snížit základní počet návštěvnických stání s
ohledem na jejich vzájemnou zastupitelnost.
(4) Stání podle odstavce 1 musí být dokončena nejpozději před oznámením o užívání stavby, popřípadě
vydáním kolaudačního souhlasu stavby.
V příloze č. 2 jsou uvedeny základní počty stání pro jednotlivé účely užívání. Ukazatelem pro výpočet
pro jednotlivé účely užívání je počet m2 HPP na jedno stání. Ulice Hradební a Haštalská jsou podle
přílohy č. 3 tohoto nařízení v zóně s označením „00“. Koeficient pro přepočet návštěvnických stání pro
bydlení a vázaných a návštěvnických účelů užívání ostatních účelů užívání je stanoven v rozmezí 0% až
15%. Koeficient pro přepočet vázaných stání pro bydlení je stanoven na 50%.
Pro bydlení je stanoveno, že na 85 m2 HPP je potřeba jedno stání. Maximálně však 2 stání na bytovou
jednotku.
Pro krátkodobé ubytování, kterým se rozumí hotely a penziony je stanoveno, že na 100 m2 HPP je potřeba
jedno stání.
Z těchto údajů je jednoznačně prokázané, že pro účely bydlení je nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy
požadován větší nárok na dopravní zatížení, než je tomu u krátkodobého ubytování.
Námitka je neopodstatněná. Námitka se zamítá.
Námitka č. 3:
Navrhujeme zřízení pěšího průchodu z Hradební do Haštalské ulice v úrovni 1. NP objektů čp. 761 a čp.
766, v koridoru, který dle poznatků uvedených ve spise historicky již sloužil jako průjezd a má významný
pěší potenciál z hlediska zájmů občanů obce.
Stavební úřad vypořádal námitku takto:
V souhrnné technické zprávě je na straně 30 pod bodem B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího
užívání, písm. b) účel užívání stavby, mimo jiné uvedeno, citujeme:
„V posledním podlaží je obnovena bytová funkce, v přízemí jsou umístěny vstupní prostory hotelu a bytů,
jsou zde navrženy i retailové plochy navazující na rehabilitovanou pasáž.“
V projektové dokumentaci, kterou vypracovala společnost DAM architekti s.r.o., IČ: 00300888, Na
dolinách 168/6, Podolí, 147 00 Praha 4, Odpovědným projektantem je Ing. Arch. Jan Holna, autorizovaný
architekt ČKA 2793, (zpracována 07/2016), je na výkrese č. D.1.1.01 – příloha č. 223 – Půdorys 1.NP –
Nový stav, v legendě uvedeno, že účel užívání místnosti č. 1.03.1 jsou obchodní prostory.
Dále je z tohoto výkresu patrné, že jak z ulice Hradební, tak i z ulice Haštalské je plánován samostatný
vstup do těchto prostor, které tvoří průchozí pasáž celým soudomím.
Toto ztvárnění je viditelné i na další části výkresové dokumentace, kterými jsou výkres č. D.1.1. – příloha
č. 402 – Pohled uliční Hradební – Nový stav a výkres č. č. D.1.1. – příloha č. 401 - Pohled uliční
Haštalská – Nový stav.
Námitka je neopodstatněná. Námitka se zamítá.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení z
hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu v odůvodnění uvedl důvody výroku
rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a na základě toho
rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
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Upozornění na povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, jež budou při realizaci
splněna:

Výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby.

Stavba nesmí být zahájena dříve, než toto stavební povolení nabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.

Při realizaci stavby nesmí být použito sousedních pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví
stavebníka, nebo nebudou smluvně zajištěny.

Dokončenou stavbu lze užívat na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122
stavebního zákona.

Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení. V případě, že bude při stavebních
pracích prováděn jakýkoliv zábor veřejného prostranství na přilehlých místních komunikacích (chodník)
je nutno požádat min. 4 týdny před zahájením akce příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o
zvláštním užívání komunikací.

Použitý materiál musí odpovídat platnému zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na
výrobky.

Budou dodrženy „Zásady organizace výstavby“, které jsou součástí projektové dokumentace.

Ohrožení pracovníků a občanů nadměrným hlukem při stavebních pracích musí být eliminováno
používáním odhlučněných strojů a zařízení.

Nadměrná prašnost při výkopových pracích musí být eliminována především neprodleným
odvážením vytěžené zeminy a skrápěním vodou.

Nebezpečí mechanických úrazů musí být předcházeno především dodržováním provozních
předpisů, odbornou způsobilostí zaměstnanců a respektováním všech bezpečnostních předpisů a jejich
kontrolováním ze strany zaměstnavatele.

Všechna nebezpečná místa při výstavbě musí být označena bezpečnostním značením,
bezpečnostními značkami a nápisy dle ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 17398, stejně tak musí být během
stavby patřičně značeny výkopy.

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.

průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č. 133/1985 Sb. o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí oprávněnou
organizací dle požadavků správců těchto sítí.

Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu oprávněnou
organizací.

Budou dodržena ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

S odpady, které budou při stavbě vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.
O odpadech a o změně některých zákonů v platném znění. Původce odpadů je povinen zajistit přednostně
využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady, které nemůže sám využít, musí předat osobě oprávněné
k nakládání s odpady.
Podle ustanovení § 13 Obecné povinnosti při nakládání s odpady:
(1) Každý je povinen
a) nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy
vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu; při nakládání s
odpady nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu
životního prostředí a zdraví lidí,
b) nakládat s odpadem pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, s
výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem a nakládání se vzorky
odpadu,
c) soustřeďovat odpady odděleně,
d) nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jeho
znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového
hospodářství, do okamžiku, kdy jej sám zpracuje, pokud je provozovatelem zařízení, nebo do okamžiku
předání podle písmene e) a
e) odpad, který sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem, předat, s výjimkou předání odpadu v rámci
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školního sběru nebo předání nezbytného množství vzorků odpadu k rozborům, zkouškám nebo analýzám
pro účely vědy, výzkumu a vývoje, zjištění přijatelnosti odpadu do zařízení určeného pro nakládání s
odpady, zařazení odpadu do kategorie, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a dalším rozborům a
zkouškám nezbytným pro zajištění nakládání s odpady v souladu s právními předpisy, v souladu s
hierarchií odpadového hospodářství
1. přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným
druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle § 16 odst. 3 do dopravního prostředku provozovatele
takového zařízení,
2. obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci odpad
určenému tímto obchodníkem, nebo
3. na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5.

Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel stavby
je povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
"koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a
ve fázi jeho realizace. Bude dodržen plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zadavatel
stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním
staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo
elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby
povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací
a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo
tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.

Budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí.

Budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci.

Budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 375/2017 Sb. kterým se stanoví vzhled, provedení a
umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními
prostředky

Budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15.
dubna 1982 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Budou dodržena ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru.

Při realizaci stavby dle předložené projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodržet
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů – energetický zákon) a respektovat platné normy,
zejména ČSN 33 2000 - 5 - 52 Výběr soustav a stavba vedení a ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušným
ustanovením ČSN.

Pokud bude na staveništi pracovat současně několik dodavatelských subjektů, bude zadavatelem
určen potřebný počet koordinátorů prací v souladu s ustanovením §14 zákona č. 309/2006 Sb.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný
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dosah stroje.

Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem
vstupu všem nepovolaným osobám.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Odborný dozor investora musí vykonávat osoby k tomu odborně způsobilé.

V případě potřeby budou jednotlivé detaily dopracovávány dle postupu prací v rámci výrobní
dokumentace.

Budou dodrženy podmínky správců sítí elektronických komunikací, pokud jsou v uvedené
lokalitě evidovány.

Budou dodržena ustanovení § 152 zákona č. 183/2006 Sb. Zejména se jedná o:
(1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních
úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu
životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení
zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich
změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení
reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž povinen uvést do souladu
prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách
osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo
dotčené.
(2) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit předepsanou
dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je
stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá potřebné
oprávnění sám.
(3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je
stavebník povinen
a) 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,
b) 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,
c) 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,
d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví
osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103,
f) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
(4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je
stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou
oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto
stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta,
případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
(5) Dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, ale
nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud je stavba
předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží
stavebník k ohlášení geometrický plán. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou
mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o
tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy
obce.
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.
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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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

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

Za správnost vyhotovení: Ing. Eva Soukupová
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, položky 18 odst. 10 ve výši 1000 Kč, položky 18 odst. 1
písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 9000 Kč byl zaplacen.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Rozdělovník:
Účastníci společného řízení (doručenky)
podle § 94k písm. a) stavebního zákona
Stavebník:
Projekt GEN s.r.o., IČ: 09774688, Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4
podle § 94k písm. b) stavebního zákona
Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu,
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
podle § 94k písm. c) stavebního zákona
TRINITY BANK a.s., IDSS: g2unpic
sídlo: Senovážné nám. 1378/19, Praha 1
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podle § 94k písm. d) stavebního zákona
vlastník stavby, na jejíž části má být záměr uskutečněn (pozemky parc.č. 1020 a 1022 k.ú. Staré Město):
Hl. m. Praha, MHMP odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h,
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město A
věcná práva k pozemkům parc.č.1020 a 1022 v k.ú. Staré Město:
GTS Czech s.r.o.,sídlo: Přemyslovská č.p. 2845, Praha 3-Žižkov
věcná práva k poz. parc.č. 1020 k.ú. Staré Město:
T-Systems Czech Republic a.s., Na Pankráci č.p. 1685/19, 140 00 Praha 4-Nusle s právním nástupcem
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3, sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t,
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
podle § 94k písni, e) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám: 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
 vlastník pozemku parc. č. 842/2 v k.ú. Staré Město,
 spoluvlastníci pozemku parc. č. 838 se stavbou Č.p. 727 v k.ú. Staré Město,
 spoluvlastníci pozemku parc. č. 856 se stavbou č.p. 758 v k.ú. Staré Město,
 spoluvlastníci pozemku parc. č. 842/1 se stavbou č.p. 759 v k.ú. Staré Město, podle § 32 písni. 3
správního řádu
 osobám neznámého pobytu nebo sídla (vlastníci pozemku parc. č. 856 se stavbou č.p. 758 v k.ú.
Staré Město
 vlastníci pozemku parc, č. 842/1 se stavbou č.p. 759 v k.ú. Staré Město).
podle § 27 odst. 2 správního řádu
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2, sídlo: Žatecká č.p. 110/2, Praha 1-Staré Město
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:
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 územního rozvoje - UZR,
MHMP odbor Kancelář ředitele Magistrátu, oddělení krizového managementu,
MHMP odbor dopravních agend - OKPD,
MHMP odbor ochrany prostředí - OCP, oddělení péče o zeleň
ÚMČ Praha 1 OPVP odd. životního prostředí, Vodičkova č.p. 681/18, Praha 1-Nové Město
ÚMČ Praha 1 OPVP odd. dopravy -, Vodičkova č.p. 681/18, Praha 1-Nové Město
MČ Praha 1 - Stavební úřad, Vodoprávní úřad, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město
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
na vědomí:
N1PI ČR, o.s., Krajské konzultační středisko Středočeského kraje,
Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1
Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, IDDS: rkiaiSy,
sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle
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
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3,
sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha 1-Staré Město
spisy
technik PD
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