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ROZHODNUTI

STAVEBNÍ povornNÍ
Výroková část:
Úřad městské části Praha l4, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušnýpodle $ 13 odst. i písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (stavební zákon) ve Znění pozdějších
předpisů (dále jen ''stavební zákon"), Ve StavebnímÍizenípřezkoumal podle $ 108 až l14 stavebního
zákona Žádost o stavební povolení, kterou dne 2.4.2020 podal

HLA\'T{Í vrĚsro PRAHA, odbor hospodaření s majetkem, tčo 00064581, Mariánské
náměstí 2l2,1I0 00 Praha 1 , který zastupuje CENTRA a.s.,IČo 18628966, Na Zatlance
1350/13, 150 00 Praha 5
(dále jen ''stavebník'') , a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle $ 1 15 stavebního zákona a $ 18c ryhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnějšíúpravě
územníhorozhodování' územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu:

stavební úpravy společných prostor bytového domua výměna výtahů, v ul. Kpt. Stránského
č.p. 995-99ó, Praha 9 - Cerný Most,
(dále jen ''stavba'') na pozemcích parc.

Stavba obsahuje:

-

č. 2321121

a2321128 kú. Černý Most

"t

úprava výahoých šachet a osazení\nových Výtahů,

ýměna elektroinstalace
zajištěnívětrání únikoých požárníchcest,
výměna podlahové krytiny
výměna vstupních por1álů
dalšíopravné práce v rámci revitalizace objektu vč. hlavního vstupu

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1 .Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou r,1'pracoval; Ing.arch. ondřej
Gattermayer, CKA - č. 00514, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního Úrřadu.
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2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu
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týo faze ýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

a) závěrečná
3 .Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabýí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, kteý přijejí realizaci zabezpečíodborné vedení
provádění stavby stavbyvedou cím. 7 dnů před zahájením prací oznámí stavebník stavebnímu úřadu
termín zahájeni stavby, název a sídlo stavebnílro podnikatele, včetně telefonického spojení na
odpovědného stavbyvedoucího.
5. Dodržení podmínky z koordinovaného závazného stanoviska ze dne ze dne 25.3.2020 , čj. HSAA3708-312020 prováděnými úpravami nesmí být narušena funkčnost, celistvost a plynotěsnost stálého

tlakově odolného úkrytu ( dále jen ,.SToU") evidenčníčíslo01-14-0129 na pozemku parc
2321132 kú. Černý Most a to včetně nouzoých výlezŮ a nasávacích míst vzduchotechniky
6. Stavba bude užívánanazákladě kolaudačníIro souhlasu podle $ l22 stavebního zákona.

.č.

Učastnícitizeni,nanéž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, odbor hospodařerrí s majetkem, Mariánské náměstí 2l2,1l0 00 Praha

Odůvodnění:

Drc 2.4.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení

Současně podle ustanovení $ 112 odst.2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a Žádost poskytovala dostatečnépodklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručenítohoto oznámeni mohou účastrríciřízení
uplatnit své námitky a dotčenéorgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním tízenípÍezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v$ 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníkyÍizeni a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněnímnebo uŽívánim nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanýrni

kjeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby sp|ňuje obecné požadavky na
výstavbu a podrnínky územníhorozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení stavby.

K žádosti by|o předloženo:

-

PREdistribuce, a.s., ze dne 28.2.2020

Hasičský záchranrrý sbor hlavního města Prahy ,ze dne 25.3.2020 , čj. HSAA-370B-312020
HLAVNÍ H,tĚsro PRAHA, odbor bezpečnosti ze dne 20.3..2020, čj. MHMP 46333112020
Městská část Praha 14, odbor životního prostředí, ze ďne 28.2.2020, UMCP I4l2OlO9727loŽpffom
Hygienická stanice hlavního města Pralry ze ďnel0'3'2020 čj. HSHMP 1123712020

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčenýclr orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí v podmínkách
právních předpisů ve výroku uvedených.

, za použitíustanovení

Dle ust. $ 1 15 odst. 1 stavebního zákona stanovil v podmínce ě.2 ve výroku tohoto rozhodnutí, Že stavbu
lze uŽívat jen na základě kolaudačního souhlasu, neboť se jedná o stavbu' jejížvlastnosti nemohou
budoucí uživateléovlivnit.
Účastnícineuplatnili návrhy a námitky.
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vypořádání s vyjádřeními účastníkůk podkladům rozhodlrutí:

-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítekobsahujícíidentifikačníúdaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zaš|e v1astníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítekpřed zahájením stavby umístit na viditelnérn místě u vstupu na staveniště a
ponechatjej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudaěního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajůze štítku'
Stavba nesmí bý zahfiena, dokud stavební povolení nenabude právni moci. Stavební povolení pozbyvá
platnosti, jestliŽe stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučeníúčastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu
Magistrátu hlavního města Prahy podáním u zdejšíhosprávního orgánu.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůsta| správnímu orgánu a
aby každý účastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li Úrčastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na nák|ady účastníka.odvoláním lze napadnout qÍrokovou část rozhodnutí' jednotlivý
výrok nebojeho vedlejší ustanovení. odvoláníjen proti odůvodněnírozhodnutíje nepřípustné.

I
lng. Věra Joudová
vedoucí odboru ýstavby

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb.' o správ

loložky č'18 se

obdrží:
účastníci
1.

HLA\rNÍ MĚSTO PRAHA, odbor hospodaření s majetkem, IDDS: 48ia91h
sídlo: Mariánské nárněstí č.p.2l2,l 10 00 Praha 1-Staré Město

2. CEI.{TRA a.s.,IDDS: p78n6h2

sídlo:Na Zatlance č.p. 1350/l3' l50 00 Praha 5-Smíchov
dotčenésprávní orgány
3. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199119a,l50 00 Praha 5-Smíchov

nevyžadu.ie.
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4. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Sokolská č.p. 1595162,120 00 Praha 2-Nové Město
5. Městská část Praha 14,bdbor životního prostředí, Bratří Venclíků č.p. 107318, Praha 9-Černý Most'

00 Praha 98
6. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze,IDDS: zpqaizi
sídlo: Rýířská č.p. 404lI2,1 10 00 Praha l-Staré Město
7.HLA\,NÍ MĚSTo PRAHA' odbor bezpečnosti,IDDS: 41ia97h
sídlo: Mariánské náměsti č.p. 2l2, 1 l0 00 Praha 1-Staré Město
198
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