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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR KANCELÁŘ
TAJEMNÍKA

Váš dopis zn.

Naše značka
126/106/2017/Z

Vyřizuje/linka
Ing. Tereza Šrámková / 297

Praha
12. 12. 2017

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Vážený,
dne 28. 11. 2017 byla doručena městské části Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč,
pod čj. 154845 Vaše žádost nazvaná: „Doplnění žádosti o informaci dle z. č. 106/1999 Sb.“, která je evidována
pod
čj.
126/106/2017
jako
žádost
o
poskytnutí
informace
podle
zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), týkající se stavby „
Novostavba domu seniorů Hudečkova “, ve které požaduje poskytnutí následující informace:
„Vážení,
děkuji za poskytnutí informací, jež jste mi zaslali dopisem ze dne 7. listopadu t. r.. Prosím ještě o doplňující
informace a to k bodu 3. mé původní žádosti ve smyslu Vaší odpovědi ad 3):
a)
Datum, kdy bylo stavební řízení přerušeno a kdy byl stavebník (předpokládám, že Městská část) vyzván
k doplnění podkladů.
b)
Jaké skutečnosti měly být obsahem tohoto doplnění.
c)
Jaká byla stanovena lhůta k dodání podkladů.
d)
Kdo byl adresátem oné výzvy k doplnění podkladů.“
(dále jen „Žádost“)
Odbor kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 4 jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ,
Vám na základě podkladů a informací sdělených Odborem stavebním Úřadu městské části Praha 4 poskytuje
následující informaci:
Ad a) Řízení bylo naposledy přerušeno dne 30. 10. 2017.
K doplnění podkladů byl stavebník naposledy vyzván dne 26. 10. 2016
Ad b) Předmětem výzvy k doplnění bylo:
1.

2.

3.

Prokázal, že vegetační dlažba na stání pro sanitky a dočasném stání pro sanitky, je souladu
s přílohou č. 1 vyhlášky 398/2009 Sb. bodem. 1.1.2 a s podmínkou č. 3 vyjádření OŽPAD ÚMČ
Praha 4 ze dne 12. 3. 2013.
Dokumentaci v celém rozsahu (včetně průvodní souhrnné zprávy a koordinační situace), zpracoval
dle vyhlášky 146/2008 Sb. a opatřil autorizačním razítkem oprávněné osoby (jedná se o dopravní
stavbu), ruční opravy dokumentace musí být podepsány oprávněnou osobou.
Vyřešil rozpor zakreslení neveřejně přístupné části (takto i popsané) komunikace za bránou na
severozápadní straně objektu v dokumentaci, kterou se povolují veřejné nebo veřejně přístupné
komunikace (např. omezením přístupu pouze na určitou dobu v souladu s rozhodnutím nebo
stanoviskem OŽPAD ÚMČ Praha 4)
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4.
5.
6.
7.

Opatřil situaci komunikace 2a originálním podpisem a razítkem oprávněné osoby, doložené jsou
kopie.
Doplnil do situace komunikací sklony ramp (chodníků), v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.
Doplnil právo založené smlouvou provést stavbu na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví
stavebníka.
V koordinační situaci doprava a pro obecný stavební úřad jsou jinak označeny (veřejné x
neveřejné) chodníčky v zahradě, v případě, že by se jednalo o veřejně přístupné doložit omezení
přístupnosti (viz bod. 3). Tyto chodníčky jsou v rozporu s podmínkou č. 18 územního rozhodnutí.

v ostatních částech dokumentace
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
•
•
•
•
•
•
•
•

V průvodní a souhrnné zprávě nejsou uvedeny pozemky veřejných a veřejně přístupných
komunikací, toto je třeba vhodně uvést, že jsou v samostatné části zpracované dle vyhlášky
146/2008 Sb.
V koordinační situaci opatřil ruční vpisy podpisem oprávněné osoby a doložil soulad stavby
s podmínkou č. 18 územního rozhodnutí.
V části týkající se organizace výstavby nelze předjímat udělení výjimky ze zákazu vjezdu vozidel
nad 6 t.
V části souhrnné zprávy popis základů neodpovídá ostatním částem projektové dokumentace.
V koordinační situaci je uvedeno přemístění kabelů UPC, které není součástí územního rozhodnutí.
Pokud je povoleno, je třeba do souvisejících staveb uvést číslo tohoto rozhodnutí. O přeložce je též
psáno na str. 69 souhrnné zprávy.
Vyjádření společnosti UPC není souhlasem se stavbou v ochranném pásmu, třeba doložit tento
souhlas.
V koordinační situaci je v místě stávajícího horkovodu uvedeno ručně chránička DN 110 60m,
která není součástí územního rozhodnutí. Pokud je povoleno, je třeba do souvisejících staveb uvést
číslo tohoto rozhodnutí.
Závěry části dokumentace zabývající se bludnými proudy nejsou zapracovány do ostatních částí
dokumentace a tato část není opatřena autorizačním razítkem a podpisem oprávněné osoby.
K vyjádření společnosti CETIN je třeba doložit vyjádření p. Nechanského (dle textu vyjádření).
Ve vyjádření PRE je požadováno realizovat akci až po provedení jiné akce PREdi, která nebyla
předmětem územního rozhodnutí. Pokud je tato podmiňující stavba povolena, je třeba do
podmiňujících staveb uvést číslo tohoto rozhodnutí, vyjádření PREdi se neshoduje s textem o těchto
skutečnostech v průvodní zprávě. V případě změny napojení na el. energii je třeba doložit soulad
s podmínkou č. 6 územního rozhodnutí. Stavební úřad upozorňuje, že nelze povolit stavbu bez
napojení na el. energii.
Stavba je v kolizi s MW spoji a optickou trasou společnosti T Mobile, v dokumentaci toto není
řešeno ani zakresleno.
Chybí tato aktuální stanoviska správců dopravní a technické infrastruktury:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Pražské plynárenské distribuce (v seznamu uvedeno, ale pod číslem je jiné vyjádření).
Miracle Network, spol. s r.o., Dubečská 3131/67, 100 00 Praha 10, tel.: 737 218 983, 274 822 00
Air Telecom a.s. (dříve MobilKom, a.s.), Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, tel.:
226 237 100, 221 511 000, e-mail: vyjadrovacky@ufon.cz
ICT Support, s.r.o., Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha 4, kancelář: Dvorecká 535/21, 147 00 Praha
4, tel.: 244 461 912, 603 707 151, e-mail: ict-support@cdipraha.cz
COPROSYS a.s., Na Kopci 239, Chrudim IV, 537 05 Chrudim, tel.: 469 775 772, 469 775 775, email: ipulpanova@coprosys.cz; Pobočka Praha: Kloknerova 9, 148 08 Praha 4
Pavel Nechvátal – Praha4NET, IČ 44365004, Tylova 473/27, 301 00 Plzeň, zastoupený společností
Fine Technology Outsource, s.r.o., tel.: 604 425 059, e-mail: info@fit-out.eu; žádost o vyjádření je
možné podat pouze prostřednictvím portálu www.vyjadreni.net
ABAK, spol. s r.o., se sídlem Lomecká 695, 190 11 Praha 9, e-mail: ujezd.net@abak.cz;
radka.nagyova@abak.cz
-2–

Sídlo:Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Pracoviště:Antala Staška 2059/80b, Praha 4
e-mail:
tereza.sramkova@praha4.cz

IČO: 0006 3584
Bankovní spojení:

tel:

+ 420 – 2 61 192 297

Ad c) Lhůta k provedení úkonu, resp. pro doplnění žádosti o stavební povolení dle výzvy k odstranění
nedostatků ze dne 26. 10. 2016 byla stanovena do 30. 3. 2018.
Ad d) Adresátem výzvy k doplnění byla Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč
zastoupená společností Bursík Holding, a.s.

S pozdravem

Ing. Tereza Šrámková
Referent Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4

Doručuje se: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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