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Prodloužení Ihüty pro dopln�ní dle výzvy �j. P4/023623/22/0ST/EKRA

Vážený pane,

na základ� Vaší výzvy ze dne 31.1.2022 �i. P4/023623/22/OST/EKRA, spis. zn. P4/085717/21/oST/EKRA si Vás
dovoluji požádat o

prodloužení Ihüty pro dopln�ní zdúvodu prütahú vydání vyjád�ení, závazných stanovisek a
rozhodnuti DOSS. Lh�tu prosím prodloužit do 30.6.2023.

Za
vy�izení a vyhov�ní mé žádosti d�kuji.

Spozdravem

Ing. Barbora Pánková, Dis.

projektový manažer junior
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.7 VYPRAVENO

DNE: 10 -11- 2022

MÉSTSKÁ �ÁST PRAHA
U�ad m�stské �ásti, Antala Staška 2059/80b,14046 Praha 4

odbor stavební

SPIS.ZN.: P4/085717/21/OST/EKRA

�J.: P4/519365/22/0ST/EKRA

Oprávn�ná
ú�ední osoba: Eda Kraus

tel.: 261 192 243, e-mail: posta@praha4.cz

V Prazedne7. 11. 2022

USNESENÍ

U�rad m�stské �ásti Praha 4, odbor stavební, jako stavební ú�ad p�íslušný podle §13 odst. 1 písm. c) zákona

�. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve znëní pozd�jších p�edpis�

(dále jen "stavební zákon") a vyhl. �. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve

zn�ní pozd�jších p�edpisu, posoudil žádost o prodloužení Ihûty k doplnëní žádosti o vydání stavebního

povoleni týkající
se stavby nazvané:

"ObytnýsouborHabrovka,K.U.
Praha 4-Kr�, p.�. 67, 1553, 154,155, 1557, 1558, 3240, 1556/1,

1556/2, 1559/1, 1559/3, 3235/18 a 3246/2, Novostavba obytný souboru 5bytových domú a 8

rodinných domü"

(dálejen "stavba"),kterou
dne 17. 2. 2021 podalo

Arcibiskupství pražské,
IC 00445100, se sídlem Hrad�anské námëstíi �.p. 56/16, Praha 1

Hrad�any, 118 00 Praha 011, které zastupuje Bc. Barbora Pánková, DiS., nar. 9. 2. 1989,

bytem Mezné �.p. 18, Jesenice, 26401 Sedl�any

(dálejen "stavebník")
a na základ� tohoto posouzení

v souladu s $ 39 odst. 2 zákona �. 500/2004 Sb.,

správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpisú (dálejen "správní�ád")

prodlužuje

hutu k provedení úkonu stanovenou usnesením zedne31. 1. 2022 pod �.j. P4/023623/22/OST/EKRA

do 30.6.2023.

castnikem �ízení, podle ust. §27 odst. 1 správního �ádu, na n�ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu,

ArCibiskupství pražské, Hrad�anské nám�stí �.p. 56/16, Praha 1-Hrad�any,
118 00Praha 011.

Odivo dn�ní:

17.2. 2021 obdržel Ú�ad m�stské �ásti Praha 4, odbor stavební (dáletéž "stavební ú�ad"), žádost o

vydani stavebního povolení na výše
uvedenou stavbu.

LZe žádostnebyla úplnáa nebyla doložena všemi podklady
a závaznými stanoviskydot�ených

orgán�

291 miprojejí �ádné posouzení, byl stavebník opat�ením
ze dne 31. 1. 2022 pod �j. P4/023623/

OS17BKRA vyzván k dopln�ní
žádosti a sou�asn� byla usnesením dle ust §39 odst. I správniho

�ádu



str. 2Cj. P4/519365/22/OST/EKRA

stanovena p�im��ená lhúta k doplnéní žádosti na 240
usnesenim �izení p�erušeno.

240 dnu ode dne

doru�ení l
J.P

Dne 26. 10. 2022 pod �j. 501726 obdržel stavební ú�ad
žádost o

prodlou
nedostatk� žádosti o vydání stavebniho povolení na

shora
uvedenou

stavbu.
užení

lhütySprávni orgán podle §39 odst. I

správniho �ádu ur�i
ú�astnikouipokud ji nestanoví zákon a je-li toho

zapoti�ebí.
rovnost ú�astník�. Usneseni o urceni

Ihuty se
oznamujepouze tomu

kovi

p�imë�enou
Ihit

Jpo-

oku

Ur�ením hüty nesmi
byt

ohrožzen

iteludemuje
ur�ena

jehožsejinak p�imo dotýká. Podle ust. §39odst.2
správního �ádu

müže

nažádost ú�astníka
správní orgån zapodminek

stanovených v
odstavei ur�er

Stavebnik ve své žádosti uvádí
tyto düvody, pro které nelze

dodržet
stanovenou

držet
stanovenou

Ihitu.

divodvoduprtahni vydáni
vyjád�eni, závazných

stanovisek.
lop
3c.a

rozhodnuti DOSS

Sohledem na to, že stavebniksvou žádosto
vydání stavebniho

povolení �áste�nk dds

dne 8. 9. 2022pod &j. 42677, stavební ü�ad má zato,že
stavebník

projevil vüliodtrS

žádosti, a
proto výrokem tohoto usnesení V sOuladu s ust. $ 39 odst. 2

správního tädum

Ihütu pro
dopln�ní žádosti. Zádost stále nemá

všechny
náležitosti

uvedené vea
nedostatk� ze dne 31. 1. 2022pod �j.

P4/023623/22/OSTEKRA.

dopmil,upe

Vzhledem k
tomu, žesejedná o

úkony, které
vyžadují ur�itou

�asovou
náro�nost,

povitij

prodloužení ur�ené
Ihütydo 30.6.2023 za

pot�ebné. Nebude tím ohrožen ú�el �izeni
anige

ú�astníkü �izení.
Uvedená nová lhûta jejiž dostate�ná. Stavební ú�ad

proto po
skon�ení uneh

v fizení
pokra�ovat a

rozhodne ve v�ci.

Zvyšeuvedených d�vod� rozhodl stavební ú�ad tak,jakjevevýroku tohotousneseniules

Pou�enío
odvolání:

Proti tomuto
usnesení se

podle §76 odst. 5 ve
spojení s ust. $ 85o0s

ü�astník, jemužse usnesení
oznamuje, do 15 dnù od

jeho ozn
Magistrátu hl. m.

Prahy, se sídlem
Jungmannova35/29, Praha 1,podan

Uradu
m�stské �ásti

Prahy 4, se sídlem Antala Staška
2059/806, 1*nit. a aby

stejnopisú (v�etnë
p�íloh) tak, aby jeden

stejnopis züstal
správnim

Jeden
stejnopis, tj. 1 ks

stejnopis� (v�etn�
p�íloh). Odvoláníprotiusne

odbon
s

známení doru�ením

u�in�ným

uo
46 Praha 4,5pot

orgánu

Cmáodkladayj

RAA
ASTP

43

Eda Kraus

referent odd�lení stavebnin
rádu

oprávn�ná
ú�ední

osoDa
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c.7 VYPRAVENO

DNE: -6-12- 2022
MÉSTSKÁ �ÁST PRAHA 4

Ú�ad méstské �ásti, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

odbor stavební

PIS. ZN.: P4/319162/22/0ST/CICH

J.: P4/476054/22/OST/CICH

právn�ná
ú�edni osoba: Ing. Ivana Cichá

el.:261
192 423, email: posta@praha4.cz

V Praze dne 6.12.2022

ROZHODNUTÍ
ODSTRANÉNÍ STAVBY

rad m�stské �ásti Praha 4, odbor stavebni, jako vodoprávní ú�ad p�íslušný podle
$
106 zákona

254/2001 Sb., o vodách a o zm�në nëkterýchzákon� (vodnízákon), ve
znëní pozdëjšich p�edpisú (dále

en "vodní zákon"), a speciální stavební ú�ad p�físlušný podle §15 odst. 4 vodního zákona a $ 15 odst. 1

ákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve znëní pozd�jších

�edpis� (dále jen "stavební zákon"), dále p�íslušný dle zákona �. 131/2000 Sb., o hlavním m�stë Praze a

yhlášky �. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, obojí ve znëní pozd�jších

�edpis�, posoudil žádost o vydání povolení
k odstran�ní vodního díla, kterou dne 29.6.2022 p�edložil

lastnik stavby

Arcibiskupstvípražské,
ICO 00445100, se sídlem Hrad�anské nám�stí �.p. 56/16, Praha 1

Hrad�any, 118 00 Praha 011,

které zastupuje Trigema Development s.r.o., ICO 27079694, se sídlem Bucharova �p. 2641/14,

Praha 5-Stodülky, 158 00 Praha 58

(dále jen "vlastník stavby"),

na základ� tohoto posouzení podle ust. §15 odst. I vodního zákona

povoluje

dstran�ní stavby vodního dila:

Odstran�ní studny na pozemku parc.�.1556/1
k.ú. Krë, Praha 4

na pozemku parc.�.
1556/1 v katastrálním území Krë

dále jen "stavba") na míst�:

Název
kraje

Název obce

Hlavní mësto Praha

Praha

727598
ldentifikátor katastrálního území

Název katastrálního území
Kr�

Parcelní �ísla dle evidence katastru nemovitosti

Cislo hydrologickéhopo�adí a podpo�adi

Hydrogeologickýrajon

parc.
�. 1556/1,

v katastrálním území Krë

1-12-01-0060-0-00

6250 - Proterozoikum a paleozoikum
v

povodi p�ítok� Vltavy

kopa
d Srudna hloubky 5,6 m,prúm�r 2,3 m; sou�adnice X= 1048470.32;Y=741587.20

tavba
obsahuje:

odmínky:

rood vodního díla se stanoví tyto podminky



str. 2�j. P4476054/22/OST/CICH

1. Studna bude odstran�na podle projektové dokumentace ov��ené
vypracoval Ing. Petr Adam�ik. která bude p�edán žadateli po

právní

rámci

tohotop�ipadné zmèny nesmí být provedeny bez p�edchoziho povolení
vodoprávniha ohto

mní
vody

Odstranèní studny bude provedeno v souladu sCSN 755115Jímánípodzemat3. Studnabude odstran�na do 1 roku od
nabyti právní moci tohoto

rozhodnuti

zahá

Vodoprávnimu ú�adu bude min. 10 dní
p�edem písemnë oznámen

terminstudny, název a sidlo stavebního
podnikatele pop�. jménoa

bydlišt� osoby, e
oprávnim

studny provádët: p�ípadné zmënyv tëchto skute�nostech oznámí
neprodlenévod

tAvadni

5. Pri realizaci zámëru nebude ohrožena jakost povrchovyých nebo
podzemních

vod zh

ytak

podle ustanoveni §39 vodního zákona.Použité stavební
mechanismy budou

zajisténvs

ke zne�ištëní územi
ropnými látkami.

6. Demoli�ní práce budou
provád�ny tak, aby nedošlo ke zne�ištëní

povrchovýcha
podzeme

pracovišti budou
prost�edky pro likvidaci

p�ípadné havárie7. K zásypubudou
použity pouze �istým, nezávadným materiálem,

který
nezne�ištuje podzm

8. Budou
dodrženy podmínky závazného

stanoviskavydaného odborem
životního

prost�ediad

dne 21.4.2022 pod zn.:

P4/215560/22/OŽPAD/STAN/St, zejména:
-
bude chránënavzrostlá zeleñ,

nacházející sena
pozemku av okolí abudou

dodrženy �SNE

a
souvisejicí p�edpisy9.

Bezprost�ednë po dokon�ení
odstran�ní

studny bude tato skute�nost
pisemnëavodoprávnímu ú�adu.

U�astnikem �izení podle ust.§27 odst. 1 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve
znëní pozdksi

p�edpisù, na n�ž se
vztahuje rozhodnutí

správníhoorgánu,je
Arcibiskupství pražské, ICO

Hrad�anské námësti
�.p. 56/16, Praha

1-Hrad�any, 118 00
Praha 011.

Odüvodn�ní:Dne 29.6.2022 obdržel
vodoprávní ú�ad žádosto vydání povolení odstran�ní

shora uvedcH
stav

vodniho dila, kterou
podali

Arcibiskupství pražské,Hrad�anské nám�stí �.p. 56/16,
Prana

118 00 Praha011 které
zastupuje Trigema Development s.r.o., I�O 27079694,

Buchai

Praha
5-Stodülky, 158 00 Praha 58.Dnem

podání žádosti bylo zahájeno fízení o
povoi

0ds
vodního dila.

stavby všem známým ú�astník�m fizení. Vzhledem k tomu, že
stavebnimu

Fizení

u

opovoleni

Dne 11.10.2022 UFad m�stské �ásti Praha 4,odbor stavební oznámil
zahájení fizeni o dopom�ry staveništ� a žádost

poskytovaladostate�ný podklad pro posouzení
zadosimidk.

by

DUstil
aljednání spojenéhoohledáním na míst�.

Sou�asn� ur�il, že
ú�astníci �ízení mohou >

dükazy
uplatnit ve Ih�të do 10 dn� od doru�ení tohotooznámení.Okruh
ú�astník� fizení

stanovil
vodoprávní ú�ad takto:dle ust.§27 odst. 1

správního�ádu
žadatel, vlastník

pozemku �. parc.1556/1

kterým je
Arcibiskupství pražské, I�O

00445 100, Hrad�anské námësti �.p. o
00

Praha 011.
U ostatních

vlastník�
(sousednich)

pozemk� a staveb na
rozhodnutím nemohou být p�ímo dot�ena

jejich vlastnická r
nanich, nebo�

jejich poloha vzhledem k
navrhované stavbë je takova,

ovlivn�na.

.Krëastavd
16, Praha

1-tha

nebojináv�cná práva
kpozemmkuln

nemohou

byit

nich stavební ú�ad

e
K

fizení byly
p�edloženy tyto

podklady:plnámoc k
zastupování

Arcibiskupství
praského

spole�nosti 1
22.2.2021,

Trigema
Develoj

s

Ing.
PetrAdanvyjádtení

oprávnèné osoby RNDr. Pavla
Špa�ka -

odborna
1550

hydn

dokumentace
odstran�ní

stavby, datovaná
02/2022, kterou

vypraceobilost

al

inženýrské
geologii. 1293/2001 k

likvidaci domovní studny na p0Z

7vku



str. 3�j. P4/476054/22/0ST/CICH

stanovisko správce povodí Povodí
Vltavy s.p. zedne 14.4.2022 zn.: 25410/2022-263,

závazné stanovisko vydané odborem životního prost�edí a dopravy Mëstské �ásti Praha 4 ze dne
21.4.2022 zn.: P4/215560/22/0ZPAD/STAN/St,

závazné stanovisko MHMP OCP ze dne 13.4.2022 S-MHMP553449/2022 OCP

Vodoprávní ú�ad v provedeném �ízení p�ezkoumal zám�r odstranit stavbu vodního díla a p�edloženéé

poklad
nejsou ohroženy zájmy chránèné vodním ani stavebním zákonem, p�edpisy vydanými kjejich provedeníaa

zvláštními p�edpisy a proto rozhodl, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno, p�i�emž zdùvodu
zajišt�ní ochrany podzemních vod stanovil shora uvedené podmínky.

projednal je s ú�astníky �ízení a sdot�enými orgány a zjistil, že odstran�ním p�edm�tné stavby

Pou�ení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. §81 odst. I ve spojení s ust. §83 odst. 1 zákona �. 500/2004 Sb.,

správní
fád.

ve znèní pozdëjšich p�edpisú
odvolat ve Ihûté 15 dn� ode dne jeho oznámení k odboru

ochrany prostfedí Magistrátu
hl. m.

Prahy,
se sidlem

Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním u�in�ným u

zdejšího správního orgánu tzn. odboru stavebního Ú�adu m�stské �ásti Prahy 4, se sídlem Antala
Staška 2059/806, 140 46 Praha 4. Odvolání se podává s pot�ebným po�tem stejnopisú tak, aby jeden

stejnopis zùstal správnímu orgánu a aby každý ú�astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú�astník

potfebný po�et stejnopis�,

ýrokovou �ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejsi ustanovení. Odvolání jen proti

odúvodn�ní rozhodnutí je nep�ípustné.

tovi je správní orgán na náklady ú�astníka. Odvoláním lze napadnout

ASTP
RASTSKA

Coe
43

Ing. Hana Rus�áková

vedoucí odd�lení vodoprávního
a územního rozhodování

Poplatek:

Správni poplatek podle zákona �. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn�ní pozdëjších p�edpis� byl

zaplacen dne 29.11.2022

Obdrží:

doporu�en� do vlastních rukou:.
Trigema Development s.r.o., IDDS:hh58brw

sídlo: Bucharova �.p. 2641/14, Praha 5-Stod�lky, 158 00 Praha 58

zastoupení pro: Arcibiskupství pražské, Hrad�anské námëstí �.p. 56/16, Praha 1-Hrad�any, 118
00

Praha 011

dále se
doru�uje:

CPraha 4, OST,Antala Staška �.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Kr�

UMC Praha 4, OŽPAD, AntalaStaška �.p. 2059/80b, 14000 Praha4-Kr�

cO:
spis
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Odùvodn�ní:

Odboru ochrany prost�edi byla p�edložena dokumentace pro stavební povolení stavby s názvem

"Obytný souborHabrovka - poze mní stavby", kterou zpracoval Ing.
Petr Adam�ik -Black

n'Arch, s.r.o. v kv�tnu 2020, a která byla dopln�na dne 21. 11. 2022.P�edm�tem dokumentace

je novostavba obytného souboru Habrovka na pozemcích stavby mj. parc. �. 1554, 1555

a 1556/1, vše k. ú. Kr�, skládajíc iho se z pëti bytových domú a osmi rodinných
domú v�etn�

terénních úprav, oplocení, technické infrastruktury (areálové osvëtlení, ve�ejný plynovodní �ad

a p�ípojky k rodinným a bytovým dom�m, p�ípojky vodovodní, splaškové, deštové), zafizení

staveništ� a nové parcelace. K p�edm�tnému zámëru jsme již vydali závazné stanovisko

spodmínkami pro ú�ely územnho �izení pod �. j, MHMP 1481016/2016 (sp. zn. S-MHMP
1189759/2016 OCP) ze dne 30. 8. 2016. Dané podmínky dokumentace pro stavební povoleni

splhuje.

Nejblizši d�m (rodinnýd�m 7) je navržen ve vzdálenosti 6,43 m od lesa. Vzhledem k
existenci

lesa v blizkosti zám�ru je t�eba posuzovat existenci p�ímých i nep�imých vliv� zám�ru na
les.

Zdostupné ortofotomapy zroku 2021 pronuté s katastrální mapou a dle snimku
dostupneho

na www.mapy.czze dne 22. 9. 2021 vyplývá, že se na lesnim pozemku parc. �. 1900
k.ü.Kre

nacházi lesní porost. P�imý vliv stavby na lesni porost spo�ívajicí
v riziku poškození strom�

nebo jejich
�ásti se vzhledem ke vzdálenosti stavby nejblizsiho

domu od
ko�enového systému

d�evin nep�edpokládá. Oplocení rodinných domú mezi jednotlivými parcelami a sm�rem
k lesu budou tvo�it podhrabové desky (betonové panely výšky 200 mm) pod drátëným pletivem

nataženým mezi plotovými sloupky. Smërem k lesu nebude oplocení
na podezdívce,

aby se p�edešlo poškození ko�enových systém� lesních d�evin. Nep�imé ohrožení lesa zejména

potenciá
lním smýcením lesního porostu nebo jeho �ásti v d�sledku vydání

rozhodnutí podle

S22 lesniho zákona lze považovat za
zanedbate Iné, jelikož

se dle výše zmín�ného snímku lesní

porost nachází terénnë pod úrovní pozemkú stavby,
a se vzr�stající vzdáleností od nich dále

klesá. Realizace zám�ru tak nep�edstavuje významné nep�ímé ohrožení lesa, a nejsou tak dány

d�vody pro vydání nesouhlasného závazného stanoviska.

Upozorñujeme, že dle lesního zákona si každý musí po�ínat tak, aby nedocházelo k ohrožování

nebo poškozování les� (§ 1l odst. 1 zákona) a p�ipomináme n�které daši �innosti v lese

zakázané dle §20 zákona, nap�. poškozovat stromy
a ke�e, jezdit a stát s motorovými vozidly,

zne�ištovat les odpady (v�etnë bioodpadú).

Totoje závazné stanovis ko dle §149 zákona �. 500/2004 Sb., správni �ád, v platném zn�ní.

Pou�ení:

Zàvazné stanovisko ve smyslu ust. 149 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád,

ve znëní pozd�jších pfedpis�,
není samostatným

rozhodnutím a nelze se proti n�mu odvolat.

Jeho obsah je závazný pro výrokovou
�ást správniho

rozhodnutí vydávaného podle zvláštních

zákon�. Obsah závazného stanoviska lze napadnout
v rámci odvolání proti rozhodnuti,

které bylo závazným stanoviskem podmín�no, postupem dle ust. S 149 odst. 7 správniho
�ádu.

Vz. Ing.
Marie Beranová

Ing.Jana Cibulkováá

vedouci odd�lení posuzování
vliv� na životní prost�edí

podepsáno elektronicky
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