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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

-   Odbor územního rozvoje a výstavby   - 

Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 011943/2016/OV.Jb  Praha, dne 24.10.2017 

Č.jedn.:     MCP8 128110/2017 Kobylisy/p 2364/1 

Vyřizuje:   Jindřich Jebavý, DiS. 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle  

§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut 

hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") v územním řízení posoudil podle  

§ 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí 

o umístění stavby"), kterou dne 26.1.2016 podala společnost 

A+R s.r.o., IČO 26746000, Počernická 257, Radonice, 250 73  Jenštejn, 

kterou zastupuje FURE, s.r.o., IČO 27089851, Hlubocká 4/710, 158 00  Praha 5-Jinonice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

„Obchodní centrum Ládví“ 

Praha 8 - Kobylisy 

 

(dále jen “stavba“). Součástí bude: 

1. Novostavba objektu obchodního centra se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/145 a 2364/292 

v k.ú. Kobylisy. 

2. Vodovodní přípojka se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/292, 2364/145 a 2364/150 

v k.ú. Kobylisy. 

3. Kanalizační přípojka s revizní šachtou se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/292 a 2364/145  

v k.ú. Kobylisy. 

4. Přípojka nízkého napětí se umisťuje na pozemcích parc.č. 2364/292, 2364/145 v k.ú. Kobylisy. 

5. Přípojka slaboproudu se umisťuje na pozemcích parc.č. 2364/292, 2364/145 v k.ú. Kobylisy. 

6. Retenční nádrž se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/292, 2364/145 v k.ú. Kobylisy. 

7. Přístupové chodníky a schodiště se umisťují na pozemcích parc. č. 2364/145, 2364/292 a 2364/1  

v k.ú. Kobylisy. 
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8. Přístupová komunikace se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/155, 2364/150, 2364/1 a 2364/292  

v k.ú. Kobylisy. 

9. Venkovní parkovací stání se umisťují na pozemcích parc. č. 2364/1 a 2364/150 v k.ú. Kobylisy. 

10. Opěrné zdi se umisťují na pozemcích parc.č. 2364/292, 2364/145, 2364/1 v k.ú. Kobylisy. 

11. Veřejná komunikace pro pěší se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/1 a 2364/150 v k.ú. Kobylisy. 

12. Označení provozovny včetně osvětlených tabulí se umisťují v západní části stavby nad navrženým 

vstupním přístřeškem a na severní a jižní fasádě navrženého objektu, tj. na pozemcích 

parc. č. 2364/292, 2364/145 v k.ú. Kobylisy. 

13. Přeložka vysokého napětí se umisťuje na pozemcích parc.č. 2364/292 a 2364/150 v k.ú. Kobylisy. 

14. Přeložka nízkého napětí se umisťuje na pozemcích parc.č. 2364/292 a 2364/150 v k.ú. Kobylisy. 

15. Přeložka slaboproudu se umisťuje na pozemcích parc.č. 2364/292 a 2364/150 v k.ú. Kobylisy. 

16. Přeložka veřejného osvětlení se umisťuje na pozemcích parc.č. 2364/292 a 2364/1 v k.ú. Kobylisy. 

17. Napojení vpustí se umisťuje na pozemcích parc.č. 2364/145, 2364/292 v k.ú. Kobylisy.  

 

Stavba bude umístěna podle dále uvedených podmínek na výše uvedených pozemcích při ulici  

Hlaváčova a Binarova v Praze 8 tak, jak je zakresleno v dokumentaci stavby zpracované 08/2015 

(„REVIZE“ 01/2016), zpracovaná společností FABIONN, s.r.o., Jirsíkova 2, 168 00  Praha 8, kterou 

ověřil Ing. Petr Poslušný (Autorizovaný inženýr pro pozemních staveb; ČKAIT - 0009318), kterou 

po nabytí právní moci územního rozhodnutí obdrží žadatel v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 

stavebního zákona. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o objekt občanské vybavenosti s prodejnou potravin, nájemní komerční jednotkou 

a zázemím pro zaměstnance a vedení. Součástí je také připojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, venkovní parkovací stání a nové, či stavební úpravy stávajících pěších a vozidlových 

komunikací. 

Popis a umístění stavby na pozemku: 

- Novostavba objektu obchodního centra se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/145 a 2364/292 

v k.ú. Kobylisy. Konkrétně pak min. 0,8 m severně, min. 2,3 m východně a min. 3,7 m jižně 

od společné hranice s pozemkem parc. č. 2364/1 v k.ú. Kobylisy, a dále min. 15 m západně 

od společné hranice s pozemkem parc. č. 2364/150 v k.ú. Kobylisy. Stavba bude současně umístěná 

min. 11,2 m od objektu č.p. 1663 umístěného na pozemku parc. č. 2364/148 v k.ú. Kobylisy,  

min. 12,9 m od objektu 1661 umístěného na pozemku parc. č. 2364/200 v k.ú. Kobylisy a min. 46,2 m 

od objektu č.p. 771 umístěného na pozemku parc.č. 1680/2 v k.ú. Kobylisy. 

o Objekt bude tvarově řešen jako velký jednoduchý kvádr, zastřešený plochou střechou,  

o půdorysných rozměrech max. 37 x 41 m a max. výšce atiky + 6,6 m (vztaženo k ± 0,00 = 

291,85 m n.m. Bpv v úrovni 1. NP). Dále pak v západní části navazující přístřešek pro košíky 

o půdorysných rozměrech max. 24 x 5 m a max. výšce + 4,4 m (vztaženo k ± 0,00 v úrovni 

1.NP). Ve střední části základní hmoty bude v úrovni 2. NP menší kvádr, který bude opět 

zastřešen plochou střechou a bude mít půdorysné rozměry max. 7,1 x 41 m. Tato střední část 

bude sloužit jako zázemí pro personál a vedení objektu. Celková výška stavby bude 

max. + 10 m (vztaženo k ± 0,00 v úrovni 1. NP). Objekt bude mít jedno podzemní podlaží 

tvořící garáž, v ní 40 parkovacích stání, z nichž budou 2 vyhrazena pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace a jedno pro osoby doprovázející dítě v kočárku. 

o Hlavní přístup do garáží pro osobní automobily bude zajištěn nově vybudovaným vjezdem 

z komunikace Hlaváčova, tj. z východní části navrženého objektu. Z té je také navržen 
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samostatný hlavní příjezd pro automobily zásobování. Hlavní vstup do objektu bude 

pro návštěvníky zajištěn z veřejného prostranství u metra Ládví, tj. ze západní části 

navrženého objektu. 

o Fasáda objektu bude tvořena akrylátovou omítkou bílé barvy, ve které budou místy tmavě 

šedé, šedé a červené vodorovné pásy barev. Rámy oken, zádveří a dveře včetně zárubní budou 

červené barvy. 

- Vodovodní přípojka se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/292, 2364/150 a 2364/145 

v k.ú. Kobylisy. Konkrétně pak při východní fasádě navrženého objektu. 

o Napojení objektu je navrženo z veřejného vodovodního řadu LT DN150 v křižovatce ulic 

Hlaváčova a Za Střelnicí. Stávající přípojka z LT DN80 bude rekonstruována na PE d90. 

o Bude využita stávající odbočka 150/80. Za ní bude osazeno šoupě Š80 o dále bude pokračovat 

přípojka PE d90. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě těsně před objektem. 

Vzdálenost vodoměrné šachty od řadu bude cca 14,4 m. Ve vodoměrné šachtě (3,5 x 1,2 m  

a výšky 1,8 m) bude osazena vodoměrná sestava DN80 s vodoměrem DN40. 

o Celková délka přípojky bude max. 13,0 m. 

- Retenční nádrž se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/292 a 2364/145 v k.ú. Kobylisy. Konkrétně 

pak v zeleni mezi jižní fasádou navrženého objektu a veřejnou pěší komunikací (chodníkem) 

na pozemku parc. č. 2364/1 v k.ú. Kobylisy. 

o Celkový objem navržené retenční nádrže bude 27,3 m3 s užitnou hloubkou 0,7 m. Součástí je 

řízený odtok vírovým ventilem na 4,2 l/s. 

- Jednotná kanalizační přípojka s revizní šachtou se umisťuje na pozemku parc. č. 2364/292 a 

2364/145 v k.ú. Kobylisy. Konkrétně pak v jižní části zeleně tohoto pozemku. 

o Pro napojení bude využita část stávající přípojky DN200, která je napojena do stoky veřejné 

jednotné kanalizace vedené jižně od objektu navržené prodejny. Bude ponechána její část 

v délce 4,25 m od stoky. Na přípojce bude nově osazena na hranici pozemku koncová revizní 

šachta.  

o Na tuto přípojku budou napojeny splaškové vody z hygienických zařízení prodejen a současně 

také dešťové vody s maximálním odtokem 9 l/s. 

- Přípojka nízkého napětí se umisťuje na pozemcích parc.č. 2364/145 a 2364/292 v k.ú. Kobylisy. 

Konkrétně pak při východní fasádě navrženého objektu. 

o Přípojka nn pro nový objekt se provede z nové přípojkové skříně HDS kabelem AYKY 

3x120+70 v zemi do rozvaděče RE. Nová skříň HDS se osadí v rámci přeložky nn. 

o Délka přípojky bude 2 m. 

- Přípojka slaboproudu (telefon) se umisťuje na pozemcích parc.č. 2364/145 2364/292 

v k.ú. Kobylisy. Konkrétně pak v severozápadní části tohoto pozemku, a to při severní fasádě 

navrženého objektu. 

o Napojení na síť SEK bude provedeno ve stávající kabelové komoře na severní straně objektu, 

využije se stávající přípojka. V napojovaném objektu bude kabel ukončen rozvaděčem MRK 

20 QT ve fasádě a z tohoto rozvaděče budou provedeny vnitřní sdělovací rozvody.  

o Celková délka bude 1 m. 

- Přístupové chodníky pro pěší a schodiště se umisťují na pozemcích parc. č. 2364/145, 2364/292 

a 2364/1 v k.ú. Kobylisy. Konkrétně pak při severní, východní a jižní fasádě navrženého objektu 

a dále při západní fasádě navrženého objektu. 

o Po pravé straně před hlavním vstupem do objektu je navrženo schodiště o max. rozměrech  

18 x 2 m, ze severu na toto schodiště navazuje bezbariérový přístup v podobě rampy o šířce 
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2 m a s max. sklonem 5 %. Celková délka této rampy je 17,5 m, která je rozdělena podestou 

o rozměrech 1,5 x 2 m a sklonu 2 % na dvě ramena o délce 8 m. 

o Chodníky mají zabezpečit bezpečný přístup do obchodního centra a navazují na veřejné 

chodníky v přilehlém okolí. V areálu obchodního centra jsou navrženy ještě 2 přístupové 

chodníky do objektu, které vedou k zadním východům z objektu (únikové cesty) a 1 vstup 

na rampu pro zásobování. Šířka těchto chodníku je 2 m. Navržené plochy budou ze živice. 

- Přístupová komunikace vozidlová (rampa do podzemních garáží a zásobovací plocha) 

se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/150, 2364/1, 2364/155, 2364/145, 2364/292 v k.ú. Kobylisy. 

Konkrétně pak ve východní části pozemku parc. č. 2364/292 v k.ú. Kobylisy, v jižní části pozemku 

parc. č. 2364/150 v k.ú. Kobylisy, a to jižně s přechodem až na pozemek parc. č. 2364/1 a 2364/155 

v k.ú. Kobylisy. 

o Příjezdová rampa do podzemních garáží i zásobovací plocha mají shodnou délku 15,05 m 

a šířku 6,5 m, součástí je také osazení silničních obrub a uličních vpustí a opěrných zdí podél 

rampy a dvora pro zásobování. Navržená rampa do podzemních garáží bude mít sklon 15 %, 

sklon zásobovací plochy je 5 %.  

- Venkovní parkovací stání se umisťují na pozemcích parc. č. 2364/1 a 2364/150 v k.ú. Kobylisy. 

Konkrétně pak navazují východně na komunikaci ulice Binarova a Hlaváčova v k.ú. Kobylisy. 

o Parkovací stání jsou v počtu 15 parkovacích stání, včetně jednoho stání pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace, navržena jako náhrada za rušená parkovací stání vyvolaná 

navrženým novým napojením rampy do 1.PP a plochy pro zásobování na komunikaci ulice 

Binarova a Hlaváčova. 

- Opěrné zdi se umisťují na pozemcích parc.č. 2364/145, 2364/292 v k.ú. Kobylisy. Konkrétně pak 

ve východní části tohoto pozemku mezi východní fasádou navrženého objektu a pozemkem 

parc. č. 2364/150 v k.ú. Kobylisy a jsou součástí navržené rampy a zásobovací plochy. Další opěrné 

zdi budou umístěny na pozemcích parc.č. 2364/1 a 2364/292 v k.ú. Kobylisy, podél schodiště a rampy 

u hlavního vstupu. Výška se odvíjí od zvolené sklonu navržené rampy a zásobovací plochy. 

- Veřejná komunikace pro pěší se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/1 a 2364/150 v k.ú. Kobylisy. 

Konkrétně pak mezi navrženým objektem a objektem č.p. 1661 umístěným na pozemku 

parc. č. 2364/200 v k.ú. Kobylisy, dále při západní hranici pozemku parc. č. 2364/150 v k.ú. Kobylisy  

a na pozemku parc. č. 2364/1 v k.ú. Kobylisy západně od komunikace ulice Binarova v k.ú. Kobylisy. 

o Jedná se o vybudování nových chodníků okolo navrženého obchodního centra Ládví. Součástí 

budou také silniční obrubníky, uliční vpusti a nové vodorovné a svislé dopravní značení. 

Povrch chodníků je navržen ze zámkové dlažby. Šířka chodníků bude min. 2,0 m.  

o Chodníky zabezpečí bezpečný přístup pěších přímo k objektu z ulice Binarova. Zejména řeší 

prostor mezi objektem obchodního centra a objektem Městské knihovny.  

- Označení provozovny se umisťuje v západní části stavby nad navrženým vstupním přístřeškem,  

tj. na pozemcích parc. č. 2364/292 a 2364/145 v k.ú. Kobylisy.  

o Zviditelnění provozovny je provedeno standartním poutačem s logem provozovatele 

umístěným nad vstupním přístřeškem do prodejny a na severní fasádě objektu. Maximální 

velikost těchto log bude 2 x 2 m. Jedná se o jacklovou konstrukci zakrytou plastovou výplní. 

Logo bude zevnitř nasvícené. 

o Dále se jedná o nasvětlenou plochu na fasádě (dvě na východní, jedna na severní a jedna 

na jižní) s označením provozovny o maximálních rozměrech 5 x 2,5 m. Tyto plochy budou 

osvětlené pomocí výložníkového svítidla.  
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o U hlavního vchodu do provozovny bude umístěna osvětlená vitrína s aktuální nabídkou 

akčního zboží. Jedná se o jednoduchou ocelovou konstrukci obdélníkového tvaru o délce 

max. 2 m a výšce 1,8 m. 

- Přeložka vysokého napětí se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/292 a 2364/150 v k.ú. Kobylisy. 

Z pozemku parc. č. 2364/292 v k.ú. Kobylisy povede východně až do navrženého chodníku  

na pozemku parc. č. 2364/150 v k.ú. Kobylisy, odtud povede dále severně chodníkem a opět 

se navrátí na pozemek parc. č. 2364/292 v k.ú. Kobylisy v jeho severovýchodní části. Trasa kopíruje 

trasu přeložky nízkého napětí. 

o Stávající kabel VN, který kříží nově navržené sjezdy do suterénu a plochu pro zásobování 

se přeloží do nové trasy popsané výše. Kabel se pomocí kabelové spojky naspojkuje na nový 

a přeloží směrem k chodníku. Nově bude kabel v celé trase uložen v chráničce DN160. Zpětné 

napojení na stávající kabel se provede pomocí kabelové spojky v zeleném pásu za objektem. 

o Celková délka přeložky bude max. 45 m. 

- Přeložka nízkého napětí se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/292 a 2364/150 v k.ú. Kobylisy.  

Z pozemku parc. č. 2364/292 v k.ú. Kobylisy, od východní fasády navrženého objektu povede 

východně až do navrženého chodníku na pozemku parc. č. 2364/150 v k.ú. Kobylisy, odtud povede 

dále severně chodníkem a opět se navrátí na pozemek parc. č. 2364/292 v k.ú. Kobylisy v jeho 

severovýchodní části. Trasa kopíruje trasu přeložky vysokého napětí. 

o Stávající kabel NN, který kříží nově projektované úrovňové sjezdy do suterénu a zásobování 

se přeloží do nové trasy popsané výše. Kabel se pomocí kabelové spojky naspojkuje nový, ten 

se vtáhne do nové skříně HDS, která se osadí u navrženého objektu. Z této skříně se provede 

napojení nového objektu. Stávající skříň se na původním objektu demontuje včetně překládané 

kabeláže. Nově bude kabel v celé trase uložen v chráničce DN160. Zpětné napojení  

na stávající kabel se provede pomocí kabelové spojky v zeleném pásu za objektem. 

o Celková délka přeložky bude max. 59 m. 

- Přeložka slaboproudu se umisťuje na pozemku parc. č. 2364/292 v k.ú. Kobylisy. Do jisté míry 

kopíruje trasu přeložky nízkého a vysokého napětí, pouze je vedena při východní hranici pozemku 

parc. č. 2364/292 v k.ú. Kobylisy. 

o Stávající kabel slaboproudu, který kříží nově projektované úrovňové sjezdy do suterénu  

a zásobování se přeloží do nové trasy popsané výše. Nově se osadí dvě kabelové komory, 

které se propojí chráničkami (stejný počet jako stávající kabelovod). Jedna se osadí  

na stávající kabelovod a druhá do lomu nové trasy. Kabely se pomocí kabelových spojek 

naspojkuje v nové komoře před první zpevněnou plochou k objektu a zatáhnou se do nové 

trasy. Ke zpětnému napojení dojde ve stávající kabelové komoře za navrženým objektem. 

o Celková délka přeložky bude max. 40 m. 

- Přeložka veřejného osvětlení se umisťuje na pozemcích parc. č. 2364/292 a 2364/1 v k.ú. Kobylisy.  

Původní trasa se z pozemku parc. č. 2364/292 v k.ú. Kobylisy přesouvá souběžně s původní trasou  

na pozemek parc. č. 2364/1 v k.ú. Kobylisy vše při společné hranici těchto pozemků. 

o Stávající tři osvětlovací stožáry kolidují s novým vstupem do objektu. Proto budou 

demontovány a nově osazeny dva nové stožáry (svítidla 1x70w na stožárech výšky 5 m)  

do nových pozic uvedených výše popsané nové trase. Napojení se provede kabelem CYKY 

4x10. V celé délce budou kabely uloženy v kabelové chráničce KOPOFLEX KF 09075.  

Ve výšce 30 cm nad kabelem bude uložena výstražná fólie š. 33 cm. Stožáry budou umístěny 

0,5 m od obrubníku chodníku a navzájem budou propojeny zemnícím páskem FeZn 30x4. 

o Celková délka přeložky bude max. 37 m se dvěma novými stožáry VO. 
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků územního 

řízení, neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž 

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na 

nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní 

právní předpis. Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které by mohly být 

umístěním stavby dotčeny, takto:  

- pozemek parc. č. 2364/98 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1163 a 1164) 

- pozemek parc. č. 2364/108 v katastrálním území Kobylisy 

- pozemek parc. č. 2364/200 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1661) 

- pozemek parc. č. 1680/2 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 771) 

- pozemek parc.č. 1680/1 v katastrálním území Kobylisy 

- pozemek parc. č. 2364/144 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1665) 

- pozemek parc. č. 2364/148 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1663) 

- pozemek parc.č. 2364/140 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1659) 

- pozemek parc.č. 2364/139 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1660) 

- pozemek parc.č. 2364/146 v katastrálním území Kobylisy  

- pozemek parc.č. 2364/153 v katastrálním území Kobylisy  

- pozemek parc.č. 2364/201 v katastrálním území Kobylisy  

- pozemek parc.č. 2364/173 v katastrálním území Kobylisy 

 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Objekt obchodního centra bude mít [1.NP = ± 0,000 = 291,85 m.n.m]: 

a. 1.PP o max. rozměrech 37 x 41 m a úroveň podlahy cca - 3,250 m 

b. v 1.NP hlavní hmoty budou maximální rozměry 41 x 37 m 

c. v 1.NP přístřešku pro košíky budou rozměry max. 5 x 24 m a max. výška + 4,4 m  

d. 2. NP o max. rozměrech 7,1 x 41 m  

e. plochá střecha bude mít úroveň atiky ve střední části objektu v max. výšce + 10 m, ve zbylé 

části pak výšku max. + 6,6 m (vztaženo k úrovni podlahy 1. NP) 

f. objekt bude tvarově řešen jako velký jednoduchý kvádr zastřešený plochou střechou, na kterém 

bude umístěn menší jednoduchý kvádr s rovněž plochou střechou, fasáda objektu bude tvořena 

akrylátovou omítkou bílé barvy, ve které budou místy tmavě šedé, šedé a červené vodorovné 

pásy barev, rámy oken, zádveří a dveře včetně zárubní budou červené barvy. 

2. Doprava v klidu bude zajištěna v 1.PP navrženého objektu v počtu 40 parkovacích stání, z toho  

2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a jedno stání pro osoby doprovázející 

dítě v kočárku. 

3. Srážkové vody budou retenovány a regulovaně odpouštěny do stávající jednotné kanalizace 

pro veřejnou potřebu, součástí budou také svody z navržených zpevněných ploch komunikací 

v max. množství 9,0 l/s. 
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4. Připojení na sítě technické infrastruktury bude z křižovatky komunikací ulic Binarova a Hlaváčova, 

konkrétně pak: 

a. kanalizační přípojka KAM200 bude stávající, bude pouze zhotovena nová revizní šachta  

b. vodovodní přípojka PE dn90 o max. délce max. 13 m 

c. přípojka NN kabely AYKY 3x120+70 o max. délce 2 m 

d. napojení na sítě SEK o max. délce 1 m 

5. Schodiště před hlavním vstupem bude mít max. rozměry 18 x 2 m. Součástí bezbariérového vstupu 

bude rampa o max. délce 18 m. 

6. Navržené neveřejné chodníky sloužící k zadním východům (únikové cesty) budou mít šíři min. 2 m. 

7. Navržená rampa do podzemních garáží bude mít max. šíři 6,5 m, max. délku 15,5 m a sklon 15 %. 

8. Navržená zásobovací plocha bude mít max. šíři 6,5 m, max. délku 15,5 m a sklon 5 %. 

9. Retenční nádrž bude mít objem 27,2 m3 a dešťové vody z ní budou s regulovaným odtokem 4,2 l/s 

vypouštěny do kanalizační přípojky a dále do jednotné kanalizace. 

10. Označení provozovny budou mít max. rozměry 2 x 2 m a budou nasvícené zevnitř. 

11. Nasvětlené plochy na fasádě budou mít max. rozměry 5 x 2,5 m a budou osvětlené výložníkovými 

svítidly. 

12. Vitrína bude mít max. rozměry 2 x 1,8 m. 

13. Přeložka vysokého napětí bude mít max. délku 45 m. 

14. Přeložka nízkého napětí bude mít max. délku 59 m. 

15. Přeložka slaboproudu bude mít max. délku 40 m. 

16. Přeložka veřejného osvětlení bude mít max. délku 37 m a bude osazena dvěma novými stožáry VO. 

17. Venkovní parkovací stání budou, v počtu 15 parkovacích stání, včetně jednoho stání pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace, navržena při ulici Binarova a Hlaváčova jako náhrada 

za rušená parkovací stání vyvolaná novým dopravním napojením navržené stavby. 

18. Práce v okolí komunikací ulic Binarova a Hlaváčova budou provedeny bez omezení dopravy. Během 

realizace bude zajištěna čistota okolních komunikací. Výkopy a narušený povrch chodníku 

komunikací budou obnoveny v celé šíři. 

19. Zařízení staveniště bude umístěno mimo veřejné komunikace.  

20. Stavba bude prováděna tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn vjezd dopravní obsluze, svoz 

komunálního odpadu, příjezd pohotovostních vozidel, přístup do všech objektů, k uličním hydrantům, 

ovládacím armaturám inženýrských sítí.  

21. Bude zajištěn bezpečný průchod pro pěší v dotčené oblasti po celou dobu prováděných prací.  

Případné příčné překopy chodníků a vstupů budou opatřeny přechodovými lávkami a zábradlím. 

22. Před zahájením stavebních prací budou identifikovány všechny stávající podzemní sítě a bude 

postupováno podle ČSN 7360005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. V místě křížení 

se stávajícími sítěmi bude výkop prováděn ručně.  

23. Po dokončení stavby budou povrchy chodníků, zelených pásů a komunikací uvedeny 

do odpovídajícího stavu. 

24. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude předložen návrh místní úpravy dopravního 

značení. 
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25. Při realizaci stavby bude postupováno v souladu s obsahem ČSN 839061 „Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.  

26. Při realizaci budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací 

a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ podle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 

ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP č. 127 ze dne 

28.1.2014, s účinností od 1.2.2014.  

27. Na zásahy do komunikací a pozemků ve správě TSK hl.m. Prahy budou uzavřeny smlouvy 

o pronájmu komunikací, pro vedení trasy kabelů v komunikacích a pozemcích ve správě 

TSK hl.m. Prahy budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, před zahájením 

prací bude uzavřena krátkodobá nájemní smlouva, obdobně bude postupováno i s vlastníky a správci 

ostatních pozemků dotčených stavbou. 

28. V případě omezení provozu na místní komunikaci stavebník požádá minimálně 30 dnů 

před zahájením stavebních prací příslušný silniční správní úřad podle § 25 zákona č.13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání 

komunikací. 

29. Stavba bude koordinována s akcemi uvedenými v koordinačním vyjádření zn. 426/15/5600/Vo  

ze dne 16.10.2015, vydané Technickou správou komunikací hl.m.Prahy, konkrétně se jedná o akce: 

a. 2011-1025-00659  Rajmonova, Kyselova, Hlaváčova, opt. kabel  P8 

b. 2013-1025-01524  Kyselova, kVN, kNN, 2462,3298, zruš.2481 P8 

c. 2014-1025-00975  Hrubého, Taussigova a okolí, obnova kNN  P8 

d. 2015-1025-00535  Kobylisy, Libeň, Střížkov, HDPE-opt.trasa  P8 

30. K dalšímu stupni projednávání bude doložena akustická studie z navrhovaného stacionárního zdroje 

hluku a podrobné zásady organizace výstavby včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti a podrobné 

požárně bezpečnostní řešení stavby, příp. rozhodnutí o kácení dřevin. 

31. Budou plněny podmínky pro styk s vedením s veřejnými elektronickými komunikačními sítěmi podle 

§ 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 

32. Realizací záměru nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami podle 

ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo 

ke znečištění území ropnými látkami. 

33. V dalším stupni dokumentace stavby bude vyhodnoceno a doloženo, jakým způsobem je řešena 

ochrana obyvatelstva, v rámci tohoto MHMP odbor kancelář ředitele MHMP, odd. krizového 

managementu požaduje detailněji posoudit vhodnost stavby z hlediska možnosti improvizovaného 

ukrytí obyvatel. 

34. Předložený záměr bude koordinován s akcí „Revitalizace veřejného prostranství u KD Ládví, 

Praha 8 - Kobylisy“. 

35. Navržená parkovací stání v 1.PP objektu obchodního centra budou v provozní době využívány 

pro zákazníky centra a mimo provozní dobu bude umožněno parkování obyvatelům přilehlého 

sídliště. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

A+R s.r.o., IČO 26746000, Počernická 257, Radonice, 250 73 Jenštejn 
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Odůvodnění: 

Dne 26.1.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno územní řízení.  

Stavební úřad dne 27.4.2016 vydal pod č.j. MCP8 056792/2016 usnesení, kterým zahájené řízení přerušil 

podle § 64 odst. 1 písm. c) správní řádu, s ohledem na předběžnou otázku týkající se vyřešení 

majetkoprávních vztahů k pozemku parc. č. 2364/1 v k.ú. Kobylisy mezi Rytířským řádem Křižovníků 

s červenou hvězdou a Hlavním městem Prahou. 

Dne 12.4.2017 byl odstraněn důvod přerušeného řízení, jelikož stavebnímu úřadu byla doručena dohoda 

mezi Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou a žadatelem (žadatel měl souhlas se stavbou  

na pozemku 2364/1 v k.ú. Kobylisy i od Hlavního města Prahy). 

Stavební úřad oznámil opatřením č.j. MCP8 033511/2016 ze dne 23.5.2017 zahájení územního řízení 

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního 

zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení 

mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Dne 30.5.2017 bylo stavebnímu úřadu doručeno od spolku Karlínští patrioti z.s. oznámení opomenutého 

účastníka o vstupu do územního řízení. Ten se na základě § 70 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny domáhal zařazení mezi účastníky řízení. 

Dne 31.5.2017 bylo stavebnímu úřadu doručeno nesouhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu 

ÚMČ Praha 8, odboru dopravy, odd. dopravního rozvoje vydané dne 30.5.2017 

pod č.j. MCP8 075365/2017. 

Dne 6.6.2017 byly stavebnímu úřadu doručeny připomínky Ing. Elišky Vejchodské, MVDr. Et 

Bc. Vladislavy Vojtíškové a Mgr. et mgr. Tomáše Němečka, které s ohledem na to, že se nejedná 

o účastníky řízení podle ust. § 27 správního řádu, resp. § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, svým 

charakterem představují připomínky veřejnosti k záměru dle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona. 

Dále bylo dne 19.6.2017 doručeno stavební úřadu podání dědiců autorských práv Ing. arch. Viktora 

Tučka, nar. 1925, tj. Ing. arch. Viktora Tučka, nar. 1955 a Ing. arch. Ondřeje Tučka, nar. 1975, týkající 

se vyslovení nesouhlasu s demolicí kina a výstavbou nového objektu.  

Dne 11.7.2017 bylo stavebnímu úřadu doručeno sdělení žadatele, ve kterém stavební úřad informuje  

o podání přezkumu závazného stanoviska ÚMČ Praha 8, odboru dopravy, odd. dopravního rozvoje  

č.j. MCP8 075365/2017 ze dne 30.5.2017 podle ust. § 149 správního řádu.  

Dne 31.7.2017 vydal stavební úřad usnesení pod č.j. MCP8 103468/2017, kterým rozhodl, že spolek 

Karlínští patrioti z.s., IČ 05276594 je účastníkem tohoto územního řízení z důvodů v usnesení uvedených. 

Dne 22.8.2017 bylo stavebnímu úřadu doručeno doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o studii posouzení 

vlivů stavby na dopravu v dané lokalitě. 

Dne 24.8.2017 bylo stavebnímu úřadu doručeno doplnění žádosti žadatele, týkající se poskytnutí 

informace ve věci zrušení nezákonného závazného stanoviska ÚMČ Prahy 8, odboru dopravy 

pod sp.zn. SZ MCP8 075365/2017/1 ze dne 30.5.2017. 

Dne 15.9.2017 bylo stavebnímu úřadu doručeno vyjádření žadatele, týkající se upozornění na překročení 

lhůty pro vydání rozhodnutí a sdělení, že se žadatel v případě bezodkladného vyřízení bude nucen 

domáhat ochrany proti nečinnosti u nadřízeného orgánu. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  
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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 

schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 

č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, se záměr 

nachází v zastavěné ploše s funkčním využitím SV - všeobecně smíšené. V dané funkční ploše není 

stanoven kód míry využití území. 

SV -  všeobecně smíšené  

Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb 

pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde 

žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.  

Funkční využití:  

Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2 prodejní plochy, stavby 

pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská 

zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení 

veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní 

zařízení, služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb 

pro bydlení, drobná nerušící výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná 

část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, malé 

sběrné dvory.  

Doplňkové funkční využití:  

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, 

nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže.  

Výjimečně přípustné funkční využití:  

Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 

15 000 m2 prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, 

parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu pozemních 

komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Jako 

výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně 

smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %. 

Nahlížením do katastru nemovitostí stavební úřad zjistil, že v navržené funkční ploše jsou vedle 

předmětného záměru obchodního zařízení umístěno několik vícepodlažních staveb pro bydlení  

(tj. č.p. 1664, 1637, 1638, 1659 a 1657 v k.ú. Kobylisy), dále několik staveb občanské vybavenosti  

(tj. č.p. 1660, 1661, 1663 a 1658 v k.ú. Kobylisy), parkovací a odstavné plochy a pěší a vozidlové 

komunikace. Realizací záměru tedy nedojde k překročení podílu 60 % pro obchod, nelze tedy považovat 

záměr jako výjimečně přípustný a je tedy s funkčním využitím SV – všeobecně smíšené v souladu, 

jelikož se jedná o obchodní zařízení s celkovou plochou do 5 000 m2 (konkrétně pak 1604 m2). Uvedené 

je podloženo také vyjádřením MHMP odboru územního rozvoje, č.j. S-MHMP 931897/2015/UZR ze dne 

3.6.2015, jenž uvádí, že záměr není v rozporu s platným Územním plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy. 

Dotčené pozemky a navržené stavby vyhovují obecným požadavkům na využívání území, řešené 

vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jelikož je vyřešeno napojení na veřejně přístupnou 

komunikaci, tj. ulice Binarova a Hlaváčova, stavba ani její část nezasahuje na sousední pozemek, vyjma 

staveb dočasných, ke kterým byl dán souhlas vlastníků těchto pozemků, sítě veřejné technické 

infrastruktury jsou umístěny pod zem, parkování je vyřešeno na vlastním pozemku v 1.PP,  

odvod dešťových srážek je zajištěn v navržené retenční nádrži a následně regulovaně odveden  

do jednotné veřejné kanalizace, odstupy stavby hodnocené podle sklopené výšky vyšší z protilehlých stěn 
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jsou na základě předloženého výkresů č. D.3 v souladu s uvedenou vyhláškou. Z pohledu 

architektonického a urbanistického se stavba nachází mimo památkově chráněná území a ve vysoce 

urbanizovaném prostředí bez jednotného architektonického pojetí stávající zástavby, v okolí stanice metra 

Ládví se nachází zejména stavby s plochými střechami, různými barvami fasád a také různým způsobem 

využitím, s těmito je navržený objekt v souladu. Stavba jako taková respektuje výškovou hladinu okolí.  

Dále také navržená stavba vyhovuje vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů, konkrétně pak: 

- § 5 odstavná a parkovací stání jsou navržena jako součást stavby v 1.PP 

- § 6 stavba je napojena na veškeré potřebné sítě technického vybavení v souladu s požadavky vyhlášky 

a podmínkami správců sítí jako jsou voda, kanalizace a elektro [viz výrok rozhodnutí] 

- § 9 stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami, aby účinky zatížení a vnějších vlivů  

vč. záplav nemohly způsobit její poruchu, či jakékoliv poškození, či ohrožení provozuschopnosti [viz 

inženýrskogeologický průzkum z 07/2017 vypracovaný společností Zeman-Ingeo, s.r.o. 

- § 10 stavba splňuje všeobecné požadavky pro ochranu zdraví co se týče odpadů, tepelně izolačních  

a zvukově izolačních požadavků, světelně technických požadavků, [viz doložené studie požárně 

bezpečnostního řešení z května 2016 pod č. PBŘS/065/05/16] 

- § 11, obytné místnosti nejsou součástí návrhu 

- § 13, stavba se nachází ve vzdálenosti min. 35 m od nejbližších staveb pro bydlení, zastínění těchto 

staveb se tedy nepředpokládá 

- § 14 stavba je navržena tak, že bude zajišťovat ochranu proti hluku a vibracím [viz doložená studie 

akustického posouzení z 7/2015 vypracovaná Ing. Barillovou] 

- § 15 komunikace jsou rozměrově navrženy tak, že umožňují přepravu nadměrných předmětů 

- § 16 stavba je navržena tak, že spotřeba energie na jejich provoz je co nejnižší 

- § 18-31 stavební konstrukce objektu jsou navrženy tak, že splňují veškeré materiálové, hygienické, 

bezpečnostní, uživatelské a další požadavky stanovené vyhláškou    

- § 32-38 navržená technická zařízení stavby přípojky médií a vnitřní rozvody instalací jsou navrženy  

v souladu s požadavky oborových norem a vyhlášky 268/2009 Sb. 

- část šestou uvedené vyhlášky není nutné posuzovat, jelikož se nejedená o stavbu pro obchod 

s prodejní plochou nad 2.000 m2 

 

Dále také navržená stavba vyhovuje vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pak: 

- § 4 na všech parkovacích plochách v garážích objektu jsou zřetelně vyznačena parkovací stání  

pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, je dodržen min. počet stání pro tyto osoby  

z celkového počtu navržených stání (z celkového počtu 40 stání jsou dvě vyhrazena pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace) a dále jedno PS pro osoby doprovázející dítě v kočárku 

- § 5 přístupy do objektů jsou bez schodů a vyrovnávacích stupňů, hlavní vstupy jsou z úrovně 

komunikace, zpevněný povrch dvorního průchodu bude opatřen vodící linií pro nevidomé 

- § 15 bezbariérové užívání stavby bude zajištěno po celou dobu její životnosti        

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření dotčených vlastníků veřejné technické  

a dopravní infrastruktury sdělili: 

- MHMP odbor památkové péče, č.j. MHMP-1156148/2015 ze dne 2.7.2015 

- MHMP odbor dopravních agend, č.j. MHMP-1552832/2015/ODA-O4/Ka ze dne 2.9.2015 

- MHMP odbor ochrany prostředí, č.j. MHMP 1151322/2015/RED, ze dne 16.10.2015 

- MHMP odbor ochrany prostředí, č.j. MHMP 1792408/2015/EIA/2934P/Lin, ze dne 14.10.2015 

- MČP8 odbor dopravy, č.j.: MCP8 186201/2015, ze dne 18.12.2015 
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- MČP8 odbor dopravy, č.j.: MCP8 14355/2015/2, ze dne 11.11.2015 (rozhodnutí o připojení) 

- MHMP odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“, č.j.: MHMP 1151322/2015/RED, ze dne 16.7.2015 

- MČP8 OÚRV, odd. vodoprávní, č.j. MCP8 132668/2015/OV.Bur, ze dne 16.10.2015 

- MČP8 odbor životního prostředí, č.j: MCP8 132666/2015-2, ze dne 14.10.2015 

- Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, č.j.: HSAA – 11124-2/2015, ze dne 23.9.2015 

- Hygienická stanice hl.m.Prahy, č.j.: HSHMP 39588/2015, ze dne 5.10.2015 

- Policie ČR, Krajské řed. policie hl.m.Prahy, č.j. KRPA-352468-1/ČJ-2015-0000DŽ, dne 24.9.2015 

- PREdistribuce, a.s. zn: 300027857, ze dne 19.10.2015 

zn: 300038824, ze dne 22.12.2016 

- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., zn. 3459/Se/OSDS/2015 ze dne 29.9.2015 

- Pražská vodohospodářská společnost a.s. zn. 3583/15/2/02 ze dne 5.10.2015 

zn. 6025/16/2/02 ze dne 3.1.2017 

- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zn. PVK 55585/OTPČ/15 ze dne 6.10.2015 

- T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E23119/15 ze dne 20.10.2015 

     zn. E35420/16 ze dne 18.12.2016 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod č.j. 716655/2015 ze dne 20.10.2015 

- ELTODO-CITELUM s.r.o. zn. VPD_2016_35 ze dne 8.1.2016 

zn. VPD_2016_3132 ze dne 3.2.2017 

- Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s. zn. TSK/29484/15/5400/Me ze dne 21.10.2015 

zn. 426/15/5600/Vo ze dne 16.10.2015 

- Pražská teplárenská a.s. zn. Zar/485/2016 ze dne 18.2.2016 

zn. DAM/0048/2017 ze dne 6.1.2017 

- Kolektory Praha, a.s. zn. 1712/019/11/15 ze dne 12.7.2015 

 

Souhlasy vlastníků pozemků podle § 86 stavebního zákona: 

- pozemky parc.č. 2364/145 a 2364/292 v k.ú. Kobylisy jsou ve vlastnictví žadatele 

- Hlavní město Praha zast. MHMP odborem evidence, správy a využití majetku,  

pod č.j. SVM/VP/1900694/15/su dne 04.11.2015 za vlastníka pozemků parc. č. 2364/1, 2364/150  

a 2364/155 vše v k.ú. Kobylisy (součástí je také doložená dohoda o provedení stavby pod  

č.j. SVM/VP2017603/15/su ze dne 30.11.2015) 

- Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, IČ: 00408026 se žalobou domáhá o majetkoprávní 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi určení vlastnictví České republiky k pozemku 

parc. č. 2364/1 v k.ú. Kobylisy. V současné době je jako vlastník tohoto pozemku zapsáno Hlavní 

město Praha, IČ: 00064581. Určení vlastnictví tohoto pozemku je Řádem uplatněno v řízení ve věci 

sp. zn. 7 C 39/2015 vedené Obvodním soudem pro Prahu 8. Jelikož ve věci nebylo doposud 

rozhodnuto, a jelikož byla snaha žadatele o odstranění předběžné otázky, která na základě vedeného 

řízení týkající se vlastnictví k pozemku nastala, byla mezi žadatelem a Rytířským řádem Křižovníků 

s červenou hvězdou, IČ: 00408026 sepsána dohoda o spolupráci na realizaci záměru, který je 

předmětem tohoto řízení. Obsahem je pak uvedeno, že Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, 

IČ: 00408026, jako možný vlastník pozemku parc. č. 2364/1 v k.ú. Kobylisy, souhlasí se stavbou na 

tomto pozemku a s vedeným územním řízením pod spisovou značkou MCP8 011943/2016/OV.Jb. 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl,  

jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Okruh účastníků územního řízení o umístění stavby vymezil stavební úřad: 

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona 

- FURE, s.r.o. (žadatel) 

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona 

- Obec Hlavní město Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

(jako obec, na jejímž území se má požadovaný záměr uskutečnit) 

- Městská část Praha 8, zastoupena OKS ÚMČ Praha 8  

(zároveň podle § 18 odst. 1 písm. h) zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů) 

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 

- Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou 

- Hlavní město Praha zastoupené MHMP, odbor hospodaření s majetkem 

(vlastníci pozemků výstavby a staveb na nich) 

- T-Mobile Czech Republic a.s. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

- Kolektory Praha, a.s. 

- PREdistribuce, a.s. 

- Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

- Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 

- Pražská teplárenská a.s. 

- TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

(vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury) 

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 

- pozemek parc. č. 2364/98 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1163 a 1164) 

- pozemek parc. č. 2364/108 v katastrálním území Kobylisy 

- pozemek parc. č. 2364/200 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1661) 

- pozemek parc. č. 1680/2 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 771) 

- pozemek parc.č. 1680/1 v katastrálním území Kobylisy 

- pozemek parc. č. 2364/144 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1665) 

- pozemek parc. č. 2364/148 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1663) 

- pozemek parc.č. 2364/140 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1659) 

- pozemek parc.č. 2364/139 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1660) 
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- pozemek parc.č. 2364/146 v katastrálním území Kobylisy  

- pozemek parc.č. 2364/153 v katastrálním území Kobylisy  

- pozemek parc.č. 2364/201 v katastrálním území Kobylisy  

- pozemek parc.č. 2364/173 v katastrálním území Kobylisy 

(vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, identifikovaných parcelním číslem pozemku) 

podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona 

- Karlínští patrioti z.s. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: 

- během řízení nebyly námitky účastníků řízení uplatněny 

 

Vypořádání s připomínkami třetích osob (veřejností): 

1. Dne 6.6.2017 byly stavebnímu úřadu doručeny připomínky Ing. Elišky Vejchodské, MVDr. Et  

Bc. Vladislavy Vojtíškové a Mgr. et mgr. Tomáše Němečka. Tyto připomínky shodně poukazují  

na možný problém vzniklý nepřiměřeným dopravním zatížením dané lokality a úbytku 

přístupných parkovacích stání v předmětných ulicích.  

V první řadě nutno uvést, že s ohledem na to, že se nejedná o účastníky řízení podle ust. § 27 správního 

řádu, resp. § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, nemá stavební úřad povinnost se k těmto připomínkám 

vyjadřovat. Na základě uvedeného však stavebné úřad uvádí, že doložené posouzení vlivů stavby  

na dopravu uvedené „obavy“ vylučuje, a to zejména proto, že v dané lokalitě nedojde k úbytku 

přístupných parkovacích stání v předmětných ulicích, jelikož všechny rušená parkovací stání budou 

v těsné blízkosti ve stejném počtu nahrazena a navíc bude v mimoprovozní době obchodního centra 

umožněno rezidentům parkování v navržených podzemních garážích obchodního centra. Tím se výrazně 

v dané lokalitě zlepší doprava v klidu. 

2. Dále bylo dne 19.6.2017 doručeno stavební úřadu podání dědiců autorských práv 

Ing. arch. Viktora Tučka, nar. 1925, tj. Ing. arch. Viktora Tučka, nar. 1955 a Ing. arch. Ondřeje 

Tučka, nar. 1975, týkající se vyslovení nesouhlasu s demolicí kina a výstavbou nového objektu. 

Ve svém vyjádření zejména nesouhlasí s demolicí kvalitní a zachovalé stavby, s charakterem nově 

navržené stavby a také s jejím architektonickým zpracováním.  

Tyto připomínky rovněž stavební úřad vyhodnotil jako připomínky třetích osob, jelikož uvedení nejsou 

účastníky řízení podle výše uvedených ustanovení. K doloženému stavební úřad uvádí, že žádost 

se posuzuje podle ust. § 90 písm. b) stavebního zákona a pokud by správní orgán shledal konkrétní rozpor 

nově umisťované stavby z hlediska předpisů na úseku urbanistické, nebo architektonické regulace,  

byl by dán důvod pro zamítnutí žádosti. Na základě odůvodnění tohoto rozhodnutí však k těmto závěrům 

stavební úřad, ani vyjadřující se dotčené orgány nedospěly. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu 

Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu  

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví  

je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Ing. Pavel Kryštof 

   vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 

  

 

 

Správní poplatek: 

Správní poplatek vyměřený podle základě zákona č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů, za položku č. 17 odst. 1 písm. f), e) a h), byl zaplacen dne 1.8.2017. 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

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

 

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

 

 

Doručí se: 

Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – vlastníkům sousedních pozemků 

a staveb na nich a těm, co mají věcná či jiná práva k těmto pozemkům či stavbám (doručuje 

se postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu) se doručuje veřejnou vyhláškou na úřední desce 

ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48  Praha 8 - Libeň: 

- pozemek parc. č. 2364/98 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1163 a 1164) 

- pozemek parc. č. 2364/108 v katastrálním území Kobylisy 

- pozemek parc. č. 2364/200 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1661) 

- pozemek parc. č. 1680/2 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 771) 

- pozemek parc.č. 1680/1 v katastrálním území Kobylisy 

- pozemek parc. č. 2364/144 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1665) 

- pozemek parc. č. 2364/148 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1663) 

- pozemek parc.č. 2364/140 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1659) 

- pozemek parc.č. 2364/139 v katastrálním území Kobylisy (se stavbou objektu č.p. 1660) 

- pozemek parc.č. 2364/146 v katastrálním území Kobylisy  
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- pozemek parc.č. 2364/153 v katastrálním území Kobylisy  

- pozemek parc.č. 2364/201 v katastrálním území Kobylisy  

- pozemek parc.č. 2364/173 v katastrálním území Kobylisy 

Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona – osobám, o kterých tak stanoví 

zvláštní právní předpis se doručuje veřejnou vyhláškou na úřední desce ÚMČ Praha 8, 

Zenklova 35, 180 48 Praha 8: 

- Karlínští patrioti z.s. 

 

Obdrží: 

Doporučeně do vlastních rukou: 

1. FURE, s.r.o., IDDS: xfm7dcw 

 

Doporučeně do vlastních rukou: 

2. Obec Hlavní město Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 

3. Městská část Praha 8, OKS ÚMČ Praha 8, Zenklova č.p. 1/35, Libeň, 180 00  Praha 8  

 

Doporučeně do vlastních rukou: 

4. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

6. Kolektory Praha, a.s., IDDS: pybesya 

7. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

8. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

9. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

10. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt 

11. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq 

12. Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, IDDS: g6u9tnh 

13. TRADE CENTRE PRAHA a.s., IDDS: vajgqj2 

14. Hlavní město Praha zastoupené MHMP odbor hospodaření s majetkem, IDDS: 48ia97h 

15. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3  

 

Doporučeně: 

16. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

17. ÚMČ Praha 8, OÚRV, vodoprávní úřad, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

18. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

19. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i 

20. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

21. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IDDS: rkiai5y 

22. Magistrát hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97 (doručuje se) 

- MHMP, odbor dopravních agend 

- MHMP, odbor ochrany prostředí 

- MHMP, odbor územního rozvoje 

- MHMP, odbor Kancelář ředitele MHMP, odd. krizového managementu 

Obyčejně: 

23. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu 
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Co: spis, evidence, PM 

Za správnost vyhotovení odpovídá Jindřich Jebavý, DiS. 
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