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Zn: OVY/51703/2021/Šj

Čj: P12 30860/2022 OVY

Oprávněná úřední osoba: Radka Šnajdrová

Telefon: 244 028 416

E-mail: snajdrova.radka©praha12.cz

Datum: 25.7.2022

ROZHODNUTÍ

ODSTRANĚNÍ STAVBY a

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

A.

zv;

Odbor výstavby Úřadu městske casti Praha 12, 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 a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších

předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, přezkoumal žádost O povolení odstranění stavby,

kterou dne 29.12.2021 podala

společnost Vimbau s.r.o., IČO 28208838, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha l-Nové Město,

(dále též „stavebník“)

kterou zastupuje Jakub Houska, nar. 21.9.1987, Průjezdná 671, Praha S-Lipence, 155 31

Praha 511

a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 180 odst. 2 vyhlášky

řádu

povoluje

odstranění objektů v areálu firmy Vimbau s.r.o. na pozemcích parc. č. 557/12 a 557/13 v

katastrálním území Libuš při ulici Mílová v Praze-Libuš a to:

objektu B01 - jednopodlažní skladové haly na pozemku č. parc. 557/13 k. ú. Libuš o

rozměrech 6,02m x 30,10m výšky 4,80m,

objektu B02 - jednopodlažní skladové haly na pozemku č. parc. 557/13 k. ú. Libuš o

rozměrech 6,02m x 18,50m výšky 4,80m,

(skladové haly B01 a B02 z ocelové rámové konstrukce uložené na desce ze silničního betonu,

plášť a střecha je z trapézového plechu, součástí demolice je i odstranění stávajících podlah a

základů, haly jsou napojený pouze na elektřinu z areálových rozvodů),
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zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 557/12 a 557/13 k. ú. Libuš o celkové ploše 600m2,

(dále jen "stavba").

Pro odstranění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Odstranění stavby bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval

Ing. Karel Frankl, autorizovaný inženýr, ČKA — 0003426, a která bude ověřena po nabytí

právní moci tohoto rozhodnutí.

2. Odstranění vlastní stavby bude provedeno stavebním podnikatelem oprávněným k provádění

odstraňování staveb. Jméno, adresu této osoby včetně dokladu o jejim oprávnění doručí

stavebm'k stavebnímu úřadu 10 dnů před zahájením prací.

3. Odstranění stavby nesmí být provedeno pomocí výbušnin.

4. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.

cv;

5. Bude zajištěna ochrana práv účastníku nzení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb,

včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.

6. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí

nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.

7. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění

povrchových vod.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku odboru životm'ho prostředí ÚMČ

Praha 12, ze dne 13.12.2021 č.j. P12 49344/2021 OZP/Hl:

- při následné úpravě terénu musí být prováděna opatření kzamezení znečištění

povrchových a podzemních vod a k zamezení odvádění vod na okolní pozemky,

- požadujeme, aby demoliční odpad po vytřídění případných nebezpečných složek, byl

v souladu s § 9a odst.1) zákona o odpadech v maximální možné míře předán do zařízení

určeného krecyklaci předmětného druhu odpadu a bylo zajištěno jeho přednostní

materiálové využití,

— s odpady z demoliční činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech,

vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou

zařazovány dle druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu

odpadů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vimbau s.r.o., IČO 28208838, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha l-Nové Město

B.

Úřad městské části Praha 12, odbor výstavby, 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 vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou

se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozděj ších předpisů ve společném územním a stavebním

řízení (dále též "společné řízení") posoudil podle § 940 stavebního zákona žádost o vydání

společného povolení, kterou dne 29.12.2021 podala

společnost Vimbau s.r.o., IČO 28208838, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1-Nové Město,

(dále též „stavebník“)

kterou zastupuje Jakub Houska, nar. 21.9.1987, Průjezdná 671, Praha S-Lipence, 155 31

Praha 511

a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebm'ho

řádu
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schvaluje stavební záměr

nazvaný:

„Tělocvična ZŠ + MŠ Wonderland“

Praha 4, Libuš, při ul. Mílová

(dále též „stavba“) na pozemcích parc. č. 557/6 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří),

557/7 (druh pozemku - ostatní plocha), 557/8 (druh pozemku - ostatní plocha), 557/12 (druh

pozemku - ostatní plocha) a 557/13 (druh pozemku - ostatní plocha) v katastrálním území Libuš

při ulici Mílová v Praze-Libuš.

Stavba bude obsahovat tyto objekty:

. spojovací objekt — etapa l

tělocvična — etapa 2

areálové rozvody splaškové kanalizace

areálové rozvody dešťové kanalizace

teplovodní přípojka

přeložka plynovodu

zpevněné plochy, parkovací plochy

úprava vjezdu

zařízení staveniště

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba spojovacího objektu a tělocvičny ZŠ + MŠ Wonderland bude umístěna na pozemcích

parc. č. 557/7, 557/12 a 557/13 k.ú. Libuš při ul. Mílová. Záměr je koncipován do dvou hmot

tak, aby bylo možné stavbu realizovat ve dvou etapách. Navrhovaný záměr je situován při

okraji tohoto průmyslového areálu, na rozhraní s obytnou zástavbou (tvořenou v návaznosti

převážně bytovými domy). Stávající objekt školy bude rozšířen o spojovací objekt, který

svou výškou navazuje na stávající třípodlažní objekt školy a dále pokračuje objekt tělocvičny,

který je výškově nižší (o cca 2,7m). Záměr je z větší části situován na stávajících zpevněných

plochách a částečně v místech původních, halových objektů, které budou odstraněny.

Spojovací objekt (etapa 1) s plochou střechou bude navazovat hmotou na stávající budovu

školy na pozemku parc. č. 557/6 k.ú. Libuš. Objekt bude mít jedno podzemní podlaží a tři

nadzemní podlaží se zachováním průjezdu do dvorní části areálu školy. V I.NP. a 1.PP bude

umístěno hygienické zázemí objektu tělocvičny a průjezd do dvora školního areálu. V 2.NP a

3.NP budou umístěny 2 kmenové a 2 odborné učebny, které budou propojeny na podlaží

stávající školní budovy.

Půdorys 1.PP bude obdélníkového tvaru o rozměrech 16,475m x 12,10m. Východní stěna

podzemního podlaží navazující na stávající budovu bude umístěna na hranici pozemku

parc.č. 557/7 a 557/8 .ú. Libuš. Západní stěna podzemního podlaží navazující na stávající

budovu bude umístěna od hranice sousedního pozemku parc. č. 557/7 a 557/94 k.ú. Libuš

min. 7,9 m. Půdorys I.NP, 2.NP a 3.NP bude sledovat tvar 1.PP.

Výškově bude objekt umístěn následujícím způsobem:

úroveň vstupu do I.NP : i 0,000 = 301,55 m n.m. ve výškovém systému Balt p.v.,

podlaha 1.PP bude v úrovni —2,850 : 298,70 m n.m. ve výškovém systému Balt p.v,

atika bude v úrovni cca +10,68 m (312,23 m n.m.)

Spojovací objekt bude železobetonový skelet - trojtrakt 6,0+3,6+6m x 5,00+6,60m s

transparentní fasádou kombinovaný se stěnovým systémem spodních dvou podlaží

spojovacího objektu. Nosnou konstrukci stropů a střechy spojoVacího objektu tvoří

monolitická železobetonová deska. Opláštění podnože zázemí tělocvičny je v kontaktním

zateplovacím systému a patra učeben a schodiště jsou celoprosklenou fasádou s
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předsazenými horizontálními stínícími prvky. Konstrukční výška podlaží 3,30m vychází z

požadavku propojení podlaží s učebnami se stávající budovou školy.

6. Založení stěn konstrukce spojovacího objektu bude na základové desce tl. 200mm. Deska je v

místě sloupu tělocvičny a na styku stěn uložena na základové patky. Sloupy skeletu na ose M

podél hrany stávajícího objektu budou uloženy na základový pas šíře 1400mm podél

stávajícího pasu. Základová deska bude uložena na železobetonové desce tl. 200mm 3

100mm podkladního betonu. Výtahová šachta bude založena na desce tl. 350mm. Pás na ose

K bude v první etapě vyhotoven v celé šíři s kalichy pro uložení sloupů tělocvičny. Výtah

bude zřízen v nově postavené šachtě v kombinaci železobetonové stěny a stěny s prosklenými

a plnými výplněmi. Jedná se o trakční lanový výtah bez strojovny.

7. Tělocvična (etapa 2) se sedlovou střechou sklonu 8,7% a výšky hřebene 8,01m bude

zakončena symetricky odsazeným prostorem nářaďovny a bude ustoupena východním

směrem jako celek vzhledem ke stávající budově školy a spojovacího objektu.

8. Půdorys 1.PP bude obdélníkového tvaru o max. rozměrech 32,35m x 18,00m. Tělocvična

bude částečně zapuštěna pod úroveň stávajícího terénu. Severovýchodní nároží podzemního

podlaží bude umístěno 19,50m od hranice pozemku parc.č. 557/136 k.ú. Libuš.

Severozápadní nároží podzemního podlaží bude umístěno od hranice sousedního pozemku

parc. 557/94 k.ú. Libuš (ul. Mílová) min. 2,9 m. Půdorys I.NP bude sledovat tvar 1.PP.

9. Výškově bude objekt umístěn následujícím způsobem:

Tělocvična:

úroveň vstupu do 1.NP = i 0,000 = 301,55 m n.m. ve výškovém systému Balt p.V.,

podlaha 1.PP bude V úrovni -2,850 = 298,70 m n.m. ve výškovém systému Balt p.v,

atika bude v úrovni cca +8,011 m (309,56 m n.m.)

Nářaďovna:

úroveň vstupu do I.NP : i 0,000 = 301,55 m n.m. ve výškovém systému Balt p.v.,

podlaha 1.PP bude v úrovni —2,850 : 298,70 m n.m. ve výškovém systému Balt p.v,

atika bude v úrovni cca +5,63 m (307,18 m n.m.)

10. Hala tělocvičny je prefabrikovaná železobetonová konstrukce s nosnými sloupy 350x600mm,

10x modul 3,20m, vazník rozponu 17,6m + galerie s nářaďovnou s rozponem 16,4m s

ocelovou konstrukcí. Sloupy jsou vetknuty do dvoustupňových základových pasů. Střešní

plášť tělocvičny je vynesen trapézovými plechy. Obvodový plášť je tvořen kombinací soklu v

kontaktním zateplovacím systému a horizontálně kladenými sendvičovými panely.

11.D0prava v klidu: budou zřízena 2 vázaná stání a 2 návštěvnické stání na pozemku parc. č.

557/8 k.ú. Libuš, tedy celkem 4 stání pro automobily.

12. Areálové rozvody splaškové kanalizace

Splaškové vody budou z objektu odváděny do areálové splaškové kanalizace celkové délky

cca 20 m. Areálová kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci na pozemku

parc. č. 557/13 k.ú. Libuš.

13. Areálové rozvody dešťové kanalizace

Likvidace dešťových vod bude řešena napojením na stávající areálovou dešťovou kanalizaci

svedenou do stávající areálové retenční nádrže s regulovaným odtokem na východní straně

objektu na pozemcích parc. č. 557/7, 557/12 a 557/13 k.ú. Libuš ve čtyřech úsecích v celkové

délce cca 68m.

14, Teplovodní přípojka

Vytápění objektu bude zajišťováno ze stávající výměníkové stanice teplovodní přípojkou

DN25 napojenou v šachtě teplovodu na pozemku parc. č. 557/12 k.ú. Libuš na západní straně

objektu. Délka přípojky bude cca 5,65m.
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15. Přeložka plynovodu

Přeložka STL plynu - PE IOORC, SDR 17,6 bude vedená v souběhu s rušeným potrubím ve

vzdálenosti cca 4m v celkové délce 35,28m na pozemku parc. č. 557/12 k.ú. Libuš. Dimenze

nového potrubí bude zachována PE225. Přepojení potrubí bude realizováno za provozu, nový

plynovod bude realizován jako suchovod ve vedlejší trase, tak aby zůstal provoz plynovodu

nepřerušen. Po realizaci bude plynovod propojen na stávající plynovodní řad za pomoci

obtoku v místech budoucích lomových bodů a následné dojde ke zrušení stávajícího potrubí v

délce 35,5m. Zrušení se provede vytěžením potrubí ze země.

16. Zpevněné plochy, parkovací plochy

Zpevněné plochy o velikosti cca 200m2 sloužící pro vjezd do areálu a pro pěsšíkomunikaci a

parkovací plochy o velikosti cca 120m2 budou umístěny na pozemcích parc.cč.557/7, 557/8 a

557/12 k.u. Libuš a budou provedeny z betonové zámková dlažby.

17. Úprava vjezdu

Dopravní napojení je řešeno novým vjezdem na přilehlou komunikaci (111 Mílová) v západní
vzv

části pozemku parc. č. 557/12 k.ú. Libuš v srrce 6m. Stávající vjezd na pozemek bude zrušen.

18.Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno pomocí stávající elektro přípojky a

vodovodní přípojky.

19.Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku parc.cč557/12 a 557/13 k.ú. Libuš v souladu

se situačním výkresem ZS v měř.: 1:300, jehož součástí budou čtyři mobilní buňky celkové

plochy 56 m2. Trasa staveništní dopravy bude vedena ul. Mílová Staveniště bude oploceno

dočasně po dobu stavby, mobilním drátěným oplocením výšky 1,80 m. Při realizaci stavby

bude využíván pouze autojeřáb.

Pro provedení stavby se stanoví tvto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle ověřené dokumentace z 09/2021 (rev. 2/2022), kterou ověřil

Ing. Krel Frankl, ČKAIT 0003426 (část A, B, C, architektonicko- stavební řešení,

vzduchotechnika), zdravotně technické instalace, vytápění, plynovod, které ověřil Ing. Radek

Mrňák ČKAIT 0008155, stavebně konstrukční řešení, které ověřil Ing Václav Jandáček

ČKAIT 0002218, požárně bezpečnostní řešení, které ověřil Ing. Radoslav Kosil ČKAIT

0008886, elektroinstalace kterou ověřil Miloš Kurňřt ČKAIT 0102277, která bude po nabytí

právní moci tohoto rozhodnutí zaslána stavebníkovi.

2. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem oprávněným k provádění

stavebních a montazmch prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, nebo

svépomocí za předpokladu, že bude zajištěno odborné vedení provádění stavby

stavbyvedoucím, stavebním dozorem. Jméno, adresu stavebm'ho podnikatele (odborného

vedem') včetně dokladu o jeho oprávnění doručí stavebník stavebnímu úřadu nejméně 10 dnů

před zahájením stavby.

3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou právnickou nebo fyzickou

osobou.

4. Ve smyslu ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu za

účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

vytyčení prostorové polohy stavby,

pro provedení přeložky STL plynu,

dokončení hrubé stavby etapy 1,

dokončení hrubé stavby etapy 2,

dokončení stavby.

5. Stavba bude dokončena do tří let ode dne zahájení stavby.

6. Výkopové práce v místě křížení se stávajícími podzemními vedeními a v blízkosti těchto

vedení budou prováděny ručně.
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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.).

Stavebník při oznámení fáze výstavby vytýčení prostorové polohy stavby předloží doklad o

vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být

ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Dále předloží zápisy do stavebního

dem'ku odborně způsobilé osoby (včetně doložení příslušného oprávnění - geologa) V

průběhu provádění zemních prací a před provedením základových konstrukcí (přebírka

základové spáry).

Při provádění stavby nesmí docházet k nepřiměřenému omezování přístupu k přilehlým

stavbám nebo pozemkům nad míru obvyklou. Stavebm'k zajistí informování dotčených osob

o případném nutném krátkodobém omezení v dostatečném předstihu a po projednání s

dotčenými orgány.

Při provádění stavby nesmí docházet k nepřiměřenému omezování přístupu k sítím technické

infrastruktury nad míru obvyklou bez souhlasu vlastníků či správců těchto sítí. Dále při

provádění stavby nesmí docházet k nepřiměřenému omezování přístupu k požárním

zařízením nad míru obvyklou bez souhlasu vlastnlka tohoto zařízení a dotčeného orgánu,

kterým je HZS hl. m. Prahy.

Při provádění stavby budou dodrženy následující podmínky uvedené V závazném stanovisku

Uřadu městské části Praha 12, odboru dopravy, ze dne 16.3.2022, sp. zn. P12 7592/2022

ODO, č.j. P12 12010/2022 ODO/Ba:

. Doprava v klidu bude řešena V souladu s platnými stavebními předpisy. Za správnost

výpočtu dopravy v klidu odpovídá stavební úřad. V případě změny výpočtu dopravy V

klidu se stanovisko ruší a silničnímu správnímu úřadu bude předložena nová projektová

dokumentace.

0 Stavební úpravy komunikací budou splňovat požadavky dle vyhlášky MMR č. 398/2009

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

. Při výjezdu ze stavby budou přijata taková opatření, aby vozidla ze stavby vyjížděla na

veřejné komunikace řádné očištěna. Případné znečištění komunikací zajistí stavebník

neprodleně odstranit na vlastní náklady.

. Stavebník musí požádat o vydání k připojení na pozemní komunikaci Mílová (nový vjezd)

dle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,

příslušný silniční správní úřad, tj. odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12. Pravomocné

rozhodnutí je třeba doložit příslušnému stavebnímu úřadu.

Dešťové srážky z objektu a pozemku stavby nesmí být svedeny na komunikaci.

V rozhledovýeh trojúhelnících nebudou umisťovány překážky (vzrostlá zeleň,

kontejnerová stání atd.).

0 Parkovací stání budou provedena v souladu s platnou ČSN 73 6056 — Odstavné a

parkovací plochy silničních vozidel.

. Případné umístění kontejnerových stání na směsný i tříděný odpad, bude provedeno mimo

prostor komunikace a průchozího profilu chodm’ku přičemž nebudou bránit dopravním

rozhledům či jinak ohrožovat bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

. Bude-li V rámci ukončení stavebních prací nutno provést úpravu stávajícího dopravm'ho

značení či umístění nového dopravm'ho značení, požádá stavebm'k V dostatečném

předstihu odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12 (cca 3 měsíce před plánovanou kolaudací) o

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.

. Budou dodrženy povinnosti plynoucí ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, v platném znění, zejména § 25 zvláštní užívání komunikace. Bude-li nutný

zábor přilehlé komunikace (práce na přípojkách IS, stavební úpravy komunikace, umístění

kontejneru, stavební a bezpečnostní zábor apod.) požádá zhotovitel minimálně 30 dní

předem příslušný silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace.
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12. Při realizaci stavby a provádění výkopových prací musí stavebník učinit veškerá opatření,

aby nedošlo k poškození stávajících podzemních sítí, zejména musí být dodrženy požadavky

uvedené v následujících vyjádřeních vlastníků a správců inženýrských sítí:

' PREdistribuce, a.s., číslo žádosti 0121004902 ze dne 8.10.2021

Pražská plynárenská Distribuce a.s., zn. 2022/OSDS/00357 ze 21.1.2022

Pražská teplárenská a.s., č.j.: 571/2021 ze 3.3.2022

Pražské vodovody a kanalizace, č.j. ZADOST202113634 ze dne 11.11.2021

CETIN, a.s., č.j. 815694/21 ze dne 21.10.2021

Pro ochranu veřejných zájmů dle zvláštních právních předpisů se stanoví tvto podmínky;
 

13. Budou splněny podmínky a požadavky uvedené V souhlasu s trvalým odnětím zemědělské

půdy, který vydal Úřad městske casti Praha 12, odbor životního prostředí pod sp. zn. P12

45459/2021/OŽP/Hl, č.j. P12 49344/2021/OŽP/K1 ze dne 13.122021.

Pro užívání stavb v se stanoví tyto podmínkv:

14. Stavebník předloží stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce:

0 geometrický plán stavby včetně vyznačení definičních bodů adresního místa a stavebního

objektu;

. geodetické zaměření skutečného provedení všech staveb ve výškovém systému Balt p.v.,

 

' protokol o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby na Institut

plánování a rozvoje hl. m. Prahy, odbor prostorových informací, odd. IMIP, Vyšehradská

57, Praha 2

' doklad o provedení archeologického průzkumu.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje Výrok rozhodnutí správm'ho orgánu, ve smyslu § 27 odst. 1

správního řádu:

Vimbau s.r.o., Jungmannova 36/31, 110 00 Praha l-Nové Město

Městská část Praha-Libuš, Libušská 35/200, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny

500/44, 140 00 Praha 4-Mich1e

Odůvodnění

Společnost Vimbau s.r.o., IČO 28208838, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha l-Nové Město,

(dále též „stavebm “), kterou zastupuje Jakub Houska, nar. 21.9.1987, Průjezdná 671, Praha 5-

Lipence, 155 31 Praha 511, podala dne 29.12.2021 žádost o vydání společného povolení na

stavbu nazvanou „Tělocvična ZŠ + MŠ Wonderland“ (dále též ,,stavba‘‘) na pozemcích parc.

č. 557/6, 557/7, 557/8, 557/12 a 557/13 v katastrálním území Libuš při ulici Mílová V Praze-

Libuš. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné stavební a územní řízení (dále též „společné

řízení“). Současně stavebm'k požádal o povolení odstranění stavby dvou jednopodlažních

nepodsklepených skladových hal B01 a B02. Stavební úřad žádost o společné povolení na

stavbu a žádost o odstranění stavby v souladu s ust. § 140 zák. 500/2004 Sb., správní řád spojil

usnesením ze dne 30.5.2022 poznamenaným do spisu, neboť spolu věcně souvisejí. Žádost byla

naposledy doplněna dne 12.5.2022.

Projektovou dokumentaci nazvanou „Tělocvična ZŠ + MŠ Wonderland“ z 09/2021 (rev.

2/2022), kterou ověřil Ing. Krel Frankl, ČKAIT 0003426 (část A, B, C, architektonicko -

stavební řešení, vzduchotechnika), zdravotně technické instalace, vytápění, plynovod, které

ověřil Ing. Radek Mrňák ČKAIT 0008155, stavebně konstrukčnírešení, které ověřil Ing. Václav

Jandáček ČKAIT 0002218, požárně bezpečnostní řešení, které ověřil Ing. Radoslav Kosil

ČKAIT 0008886, elektroinstalace, kterou ověřil Miloš Kurňřt ČKAIT 0102277.
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Stavební záměr obsahuje:

spojovací objekt — etapa 1

tělocvična — etapa 2

areálové rozvody splaškové kanalizace

areálové rozvody dešťové kanalizace

teplovodní přípojka

přeložka plynovodu

zpevněné plochy, parkovací plochy

úprava vjezdu

zařízení staveniště

K řízení byly předloženy tyto doklady a podklady:

- závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů:

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územm'ho rozvoje č.j. MHMP 1870654/2021, sp. zn. S-

MHMP 1706548/2021 ze dne 19.11.2021,

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí č.j. MHMP 1839702/2021, sp. zn. S-

MHMP 1706867/2021 OCP ze dne 12.11 .2021,

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče č.j. MHMP 511361/2021, sp. zn. S-

MHMP 339015/2022 OCP ze dne 23. 3. 2022,

Úřad Městské části Praha 12, odbor životního prostředl, sp. zn. P12 45459/2021/OŽP/Hl,

č.j. P12 49344/2021/OŽPH11 ze dne 13.12.2021,

Úřad Městské části Praha 12, odbor dopravy, sp. zn. P12 7592/2022 ODO, č.j. P12

12010/2020 ODO/Ba, ze dne 16.3.2022,

Úřad Městské části Praha 12, odbor dopravy, rozhodnutí o připojení, sp. zn. P12

12319/2022 ODO, č.j. P12 13696/2022 ODO/Ba, ze dne 28.3.2022,

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č.j. HSHMP 64398/2021, sp. zn. S-HSHMP 64398/2021

ze dne 18.3.2022,

ČR Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy,c.j. HSAA-151 16—3/2021 ze dne 6.1.2022

Policie ČR č.j KRPA-289125- 1/ČJ—2021-0000DŽ ze dne 25.11.2021 a č.j. KRPA-

86955-2/ČJ-2022-OOOODŽ ze dne 21.3.2022

- stanoviska, sdělení, vyjádření a dalšípodklady

plná moc, kterou společnost Vimbau s.r.o., IČO 28208838 zmocňuje Jakuba Housku ze

dne 3.5.2017,

souhlas s připojením, který vydala Městská část Praha - Libuš, Rada městské části Praha -

Libuš,č.277/2021 ze dne 22.11.2021,

Státní energetická inspekce, spis.zn. SEI-4120/2021 ze dne 30.11.2021,

Návrh prostorově akustických úprav učeben a tělocvičny, který vyhotovilo Akustické

centrum v lednu 2022

Výpočet denního osvětlení zpracovaný Ing. Tomášem Maixnerem v září 2021

Stanovení radonového indexu pozemku, zpracovala Ing. Jana Teplíková, RADON STAV

s.r.o. ze dne 24.2.2022

průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný RNDr. Pavlem Fikarem dne

4.1 1.2021,

Inženýrsko — geologický posudek zpracovaný RNDr. Vilémem Sýkorou, odborná

způsobilost č. 1434/2001 v červenci 2021

- stanoviska vlastníků veřejně dopravní a technické infrastruktury kmožností a způsobu

napojení a dotčení ochranných pásem

PREdistribuce, a.s., číslo žádosti 0121004902 ze dne 8.10.2021

Pražská plynárenská Distribuce a.s., zn. 2022/OSDS/00357 ze 21.1.2022
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Pražská teplárenská a.s., č.j.: 571/2021 ze 3.3.2022

Pražské vodovody a kanalizace, č.j. ZADOST202113634 ze dne 11.11.2021

CETIN, a.s., č.j. 815694/21 ze dne 21.10.2021

Technologie hl.m. Prahy, a.s., č.j.: VPD-03175/2021 ze dne 8.10.2021

Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s., zn. TSK/40879/21/1109/Pr ze dne

18.1 1.2021

Součástí spisu jsou další vyjádření vlastmků a správců veřejné dopravní a technické

infrastruktury, jejichž ochranná pásma nejsou dotčena.

Podle evidence katastru nemovitostí pozemky parc. č. 557/6 (druh pozemku - zastavěná plocha a

nádvoří), 557/7 (druh pozemku - ostatní plocha), 557/8 (druh pozemku - ostatní plocha), 557/12

(druh pozemku - ostatní plocha) a 557/13 (druh pozemku - ostatní plocha) v katastrálním území

Libuš, nejsou součástí zemědělského půdního fondu.

Souhlas vlastníků pozemků podle & 184a stavebmho zákona:

Pozemky parc. č. 557/6, 557/7, 557/8, 557/12 a 557/13 v katastrálním území Libuš jsou ve

vlastnictví žadatele.

Pozemek parc.č. 557/94 k.ú. Libuš je ve vlastnictví hlavního města Prahy, jeho správa je svěřena

MČ Praha-Libuš. Souhlas s připojením vydala Městska cast Praha - Libuš, Rada městské části

Praha - Libuš, č. 277/2021 ze dne 22.11.2021.

Průběh řízení:

Zahájení společného územního a stavebního řízení a řízení o odstranění stavby ve věci schválení

výše uvedeného stavebního záměru bylo dne 30.5.2022 opatřením zn. OVY/51703/2021/Sj,

č.j. P12 23757/2022 OVY oznámeno všem dotčeným orgánům a všem známým účastníkům

řízení.

V souladu s ustanovením §94m odst. 2 stavebního zákona bylo doručeno účastníkům řízení

uvedeným v § 94k stavebm’ho zákona zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů a dotčeným

orgánům jednotlivě. Současně byla stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení písemnosti, do kdy

mohli účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.

Vzhledem ktomu, že jsou stavebnímu úřadu z jeho předchozí činnosti dobře známy poměry

v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební úřad

podle § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě a od ústního jednání.

Účastníci řízení byli v oznámení o zahájení řízení upozorněni, že své námitky mohou uplatnit

nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dále byli účastníci řízení

v souladu s ustanovením § 94n stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení upozorněni na

podmínky uplatňování námitek podle ustanovení § 94n odst. 4 stavebního zákona. Současně byly

upozoměny i dotčené orgány, že mohou svá závazná stanoviska uplatnit ve stejné lhůtě jako

účastníci řízení, jinak se k nim nepřihlíží.

//v

V průběhu řízem ucastníci řízení neuplatnili žádné námitky ani připomínky.

V průběhu řízení nebyla uplatněna nová stanoviska dotčených orgánů.

!

Učastníci společného územního a stavebního řízení:

Stavební úřad stanovil okruh účastm'ků řízení v souladu s § 94k.
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Účastm'kem řízení vsouladu s § 94k odst. a) je stavebník - Vimbau s.r.o., IČO 28208838,

Jungmannova 36/31, 110 00 Praha l-Nové Město.

Účastníkem řízení v souladu s § 94k odst. b) je obec, na jejímž území má být stavební záměr

uskutečněn, tj. Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Účastm'kem řízení v souladu s § 94k odst. d) je vlastník pozemků, na kterých má být požadovaný

stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo

k tomuto pozemku: tj. Pražská plynárenská, a.s.,

Účastníkem řízení v souladu s § 94k odst. e) jsou osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva

k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena a jsou

identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených

vlivem záměru:

Pozemky parc. č. 557/38 a 557/138 v katastrálním území Libuš

Stavby č.p. 1081 v katastrálním území Libuš.

U ostatních vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že

rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a

stavbám na nich, neboť jejich poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že nemohou být

touto stavbou ovlivněny.

z/v
Podle >; 18. odst. 1 písm. h» zákona č. 131/2000 0 hl. m. Praze, přísluší postavem ucastníka řízení

též městské části, která má oprávnění vystupovat jako účastm'k v řízení, ve kterém se vydává

mimo jiné též společného povolení. Ve společném řízení má podle tohoto ustanovení postavení

účastmka řízení Městská část Praha-Libuš.

Učastníci řízení o odstranění stavb v:

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení o odstranění stavby tak, že účastníkem tohoto

řízení ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

je žadatel.

Za účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, kterými jsou další osoby, pokud

mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, považuje stavební

úřad vlastníky sousedního pozemku č. parc. 557/94 vk.ú. Libuš, jehož vlastníkem je hlavní

město Praha, jeho správa je svěřena MČ Praha-Libuš a pozemku č. parc. 557/136 v k.ú. Libuš,

jehož vlastníkem je žadatel. Žádné další osoby nemohou být povolením odstranění stavby přímo

dotčeny.

Ve společném řízení stavební úřad dle ust. § 941 stavebního zákona ověřil, že podaná žádost

obsahuje veškeré požadované náležitosti a projednal ji dle ust. § 94m a ust. § 94n stavebního

zákona s účastníky řízení a dotčenými orgány.

V souladu s ust. § 940 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad posoudil, že je stavební záměr v

souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k

podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních právních

předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle

zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Podmínky uplatněné dotčenými orgány v závazných stanoviscích stavební úřad zohlednil v

podmínkách uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Podmínky a požadavky dotčených

orgánů jsou též zapracovány v předložené dokumentaci.

Dále stavební úřad V souladu s ust. § 940 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ověřil, že projektová

dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou tak, jak je stanoveno v

ust. § 158 stavebm’ho zákona a ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Podle ust. §

159 odst. 3 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
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stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle

této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. V dokumentaci jsou v odpovídající míře řešeny

obecné požadavky na výstavbu dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují

obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze

(pražské stavební předpisy), (dále jen „PSP“), a dospěl k těmto závěrům:

- § 18 odst. 1 a 2 - kterým jsou stanoveny požadavky na technickou infrastrukturu. Dle

předložené dokumentace zůstávají sítě technické infastruktury v uličním prostranství a

rozvodná energetická vedení jsou umístěna pod terénem; záměr je v souladu s tímto

ustanovením.

- § 19 - kterým jsou stanoveny požadavky na prostorové uspořádání sítí technické

infrastruktury. Dle předložené dokumentace je návrh v souladu s požadavky na prostorové
zzz

uspořádam Sití technického vybavení.

- § 20 — Obecné požadavky na umísťování staveb — při umisťování stavby je zohledněn

charakter území. Záměr je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Pozemky, vyhrazené pro umístění záměru, jsou lokalizovány v zastavitelném území v ploše

s využitím VN — nerušící výroby a služeb, v území stabilizovaném. Z hlediska využití je

záměr přípustným a podmíněně přípustným využitím plochy. Jedná se o rozšíření stávající

školy (ZŠ a MŠ Wonderland), která je přípustným využitím plochy VN a dále o přístavbu

tělocvičny (sportovní zařízení), které je podmíněně přípustným využitím plochy VN.

Tělocvična bude sloužit především pro potřeby stávající školy, svými vlivy nebude narušovat

provoz a užívání staveb a zařízení v okolí a zároveň nebude zhoršovat životní prostředí nad

přijatelnou míru (nejedná se o výrobní objekt či objekt s rušivým provozem). Z důvodů výše

uvedených je záměr shledán jako přípustný. Navrhovaný záměr se přizpůsobuje charakteru

území, zejména vztahem k veřejným prostranstvím, půdorysným rozměrům okolních staveb a

jejich výšce. Navrhovaný záměr svým rozsahem nepřekračuje míru využití stávajícího území.

ft v-

Stavební úřad při rozhodovam pnhlédl k souhlasnému závaznému stanovisku úřadu územmlio

plánování — odboru územního rozvoje MHMP, č.j. MHMP 1870654/2021, sp. zn. S-MHMP

1706548/2021 ze dne 19.11.2021, který vyhodnocoval soulad stavby s územně plánovací

dokumentací a kladně vyhodnotil splnění požadavků územm'ho plánu.

- § 21- § 23 — Uliční a stavební čára — předmětná stavba se nachází v území, kde není stavební

čára definována. Stavební čára nebyla vymezena územním ani regulačním plánem a vzhledem

ktomu, že se jedná o dosud nezastavěný blok, nelze ji odvodit ani ze stávající zástavby.
tzv Ivt

Z tohoto důvodu ji považuje stavebni urad za stavebm caru volnou.

§ 25 - § 27 — Výšková regulace — Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy výškovou

regulaci ve smyslu Pražských stavebních předpisů nestanovuje. Výšková kompozice vychází

z charakteru okolní zástavby, kde stavby mají 3 nadzemní podlaží, stejně tak tuto výšku

splňuje i navržený záměr, jehož hmotu budou tvořit 3 nadzemní podlaží.

- § 28 — Odstupy od okolních budov — Výkresy odstupových úhlů nebyly požadovány, neboť je

zřejmé, že sousední stavby, V nichž jsou okna obytných místností, jsou v takové vzdálenosti,

že odstupy jsou splněny.

- § 29 — Odstupy od staveb a pravidla pro výstavbu při hranici pozemku — dle odst. 2 je

dodržena minimální odstupová vzdálenost 3 m od hranice se sousedními pozemky určenými

k zastavění.

- § 30 — požadavky na oplocení; navržený záměr je v souladu s tímto ustanovením.

- § 31 — Napojení na komunikace - Navrhovaný záměr, včetně ploch pro parkování, bude

dopravně připojen na komunikaci Mílová.
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§ 32 — Kapacity parkování — v rámci záměru budou zřízena 2 vázaná stání a 2 návštěvnická

stání na pozemku parc. č. 557/8 k.ú. Libuš, tedy celkem 4 stání pro automobily, vše s vjezdem

z ulice Mílová. Výpočet a stanovení kapacit je součástí projektové dokumentace záměru.

§ 33 — Forma a charakter parkování — odstavná stání jsou všechna umístěna na stavebním

pozemku, jsou řešena formou zpevněných ploch na ploše záměru.

§ 35 — Obecné požadavky - Připojení stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a energetická

vedení budou samostatně uzavíratelná a místa uzávěrů přístupná a trvale označená.

§ 36 — Zásobování pitnou vodou a studny — stavba bude napojena na stávající rozvody

vodovodu pro veřejnou potřebu na pozemku parc. č. 557/6 k.ú. Libuš.

§ 37 — Likvidace odpadních vod, žumpy a malé čistírny — Splaškové vody budou z objektu

odváděny do areálové splaškové kanalizace celkové délky cca 20 m. Areálová kanalizace

bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci na pozemku parc. č. 557/13 k.ú. Libuš.

§ 38 — Hospodaření se srážkovými vodami — likvidace dešťových vod bude řešena napojením

na stávající areálovou dešťovou kanalizaci svedenou do stávající areálové retenční nádrže

s regulovaným odtokem na Východní straně objektu na pozemcích parc. č. 557/7, 557/12 a

557/13 k.ú. Libuš ve čtyřech úsecích v celkové délce cca 68m.

§ 39 — stavební požadavky, základní zásady a požadavky, kterými je stanoveno, že stavba

musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro

určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost

a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, ochrana proti

hluku, bezpečnost a přístupnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana; stavba musí

splňovat požadavky výše uvedené při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů

po dobu plánované životnosti stavby; výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro

stavbu musí zaručit, že stavba splní požadavky výše uvedené. Dle předložené dokumentace

(zejména dle architektonicko-stavebního řešení a stavebně-konstrukčního řešení) je stavba

navržena tak, že splňuje všechny uvedené požadavky. Podpůrné k tomuto tvrzení jsou i

souhlasná závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření již uvedených příslušných dotčených

orgánů státní správy a organizací.

§ 40 — obecné požadavky; kde je stanoveno, že stavba musí být navržena a provedena tak, aby

účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, včetně technické seismicity, kterým je vystavena

během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo

postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv části stavby nebo přilehlé

stavby, nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby,

mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části nebo které vede ke snížení

trvanlivosti stavby, poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických

zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce, ohrožení provozuschopnosti pozemních

komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na

komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi, ohrožení provozuschopnosti sítí technické

infrastruktury v dosahu stavby a staveniště, porušení staveb v míře nepřiměřené původní

příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele,

kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň

omezit, poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením

nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových

průtoků, popřípadě hydrostatickým vztlakem při zaplavení, ohrožení průtočnosti koryt

vodních toků, popřípadě údolních profilů, mostků a propustků; požadavky se považují za

splněné, je—li postupováno podle normy uvedené v § 84. Dle předložené dokumentace

(zejména dle souhrnné technické zprávy, architektonicko-stavebm'ho řešení a stavebně-

konstrukčního řešení) stavba vyhovuje požadavkům návrhem použití vhodných materiálů,

technického řešení a v souladu s norrnovými hodnotami tak, že během stavby a jejiho užívání

při řádně prováděné běžné údržbě nedojde k náhlému nebo postupnému zřícení, většímu
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stupni nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vzniku trhlin), poškození nebo

ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení a dalším negativním jevům.

- § 41 — zakládání staveb, dle předložené dokumentace stavba splňuje požadavky na zakládání

staveb. Založení objektu bude provedeno v nezámrzné hloubce, dimenze základových

konstrukcí byla určena výpočtem na základě podkladů o základových poměrech zjištěných

geotechnickým a hydrotechnickým průzkumem.

§ 42 - požární bezpečnost — požadavky na požární bezpečnost jsou stanoveny jiným

právním předpisem, a sice příslušnými technickými normami a dále vyhl. č. 23/2008 Sb., o

technických podmínkách požární ochrany staveb dle pozdějších změn a vyhl. č. 246/2001 Sb.,

o požární prevenci dle pozdějších změn. Pro stavbu bylo vypracováno požárně bezpečnostní

řešení, které je nedílnou součástí dokumentace stavby.

- § 43 - obecné požadavky - hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí — stavba je

navržena tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé

životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní

prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech. Ke stavbě se kladně vyjádřili

svými závaznými stanovisky a vyjádřeními zástupci dotčených orgánů státní správy, sledující

tyto zájmy a to především Hygienická stanice Hlavm'ho města Prahy, Odbor životního

prostředí ÚMČ Prahy 12, Odbor ochrany prostředí MHMP.

- § 44 — výšky a plochy místností - dle předložené dokumentace (architektonicko-stavební

řešení) je světlá výška všech pobytových místností nejméně 3 m.

- § 45 — denní a umělé osvětlení - denní osvětlení je zajištěno navrženými prosklenými

plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru

stavebníka v souladu s částí projektové dokumentace elektroinstalace a výpočtem denního

osvětlení zpracovaný Ing. Tomášem Maixnerem v září 2021. Požadavky na prostory a provoz

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 21 splňují hodnoty

denního osvětlení určené podle normy uvedené v § 84.

- § 46 — větrání a vytápění — Vytápění objektu bude zajišťováno ze stávající výměníkové

stanice teplovodní přípojkou DN25 napojenou v šachtě teplovodu na pozemku parc. č. 557/12

k.ú. Libuš na západní straně objektu. Délka přípojky bude cca 5,65m; návrh větrání a vytápění

je v souladu s tímto ustanovením.

- § 53 — obecné požadavky, dle předložené dokumentace je stavba navržena tak, aby nebyla

ohrožena bezpečnost jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Při provádění stavby

nebude docházet k nepřiměřenému omezování přístupu k přilehlým stavbám ani k pozemkům

ani k sítím technické infrastruktury a požárním zařízením nad míru obvyklou; záměr je

v souladu s tímto ustanovením.

- § 48, 49 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 62, 63 a 64 PSP - dle předložené dokumentace

(zejména dle souhrnné technické zprávy a jednotlivých částí dokumentace) jsou splněna

uvedená ustanovení PSP.

- § 66 - úspora energie a tepelná ochrana, budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby

spotřeba primární energie na jejich vytápění, větrání, umělé osvětlení, přípravu teplé vody,

dokumentace je navržené centrální mechanické Větrání se zpětným získáváním tepla. Objekt

bude vytápěný podlahovým vytápěním. Zdrojem tepla bude vnitřní tepelné čerpadlo vzduch —-

voda. Byl předložen průkaz energetické náročnosti budovy (třída energetické náročnosti

budovy je C).
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Stavba je dle předloženého souhlasného závazného stanoviska orgánu územm'ho plánování,

kterým je

Magistrát HMP odbor územního rozvoje, č.j. MHMP 1870654/2021, sp. zn. S-MHMP

1706548/2021 ze dne 19.11.2021 v souladu s vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné

části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a předpisů.

V souladu s ust. § 940 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stavební úřad ověřil, že je zajištěn

příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k

řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Rovněž stavební úřad dle ust. § 940 odst. 3 stavebm'ho zákona ověřil účinky budoucího užívání

stavby. Dle předložené dokumentace je záměr navržen v souladu s platnými právními předpisy,

normami a vyhláškami. Stavba nebude produkovat žádné nadměrné exhalace, hluk, teplo, otřesy,

vibrace, prach, zápach atd. Stavebník k žádosti doložil závazné stanovisko orgánu územm'ho

plánování vydané dle ust. § 96b stavebního zákona, ze kterého je zřejmé, že předmětný stavební

záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací a z

hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování na dotčeném pozemku přípustný.

;;v

Na základě výše uvedeného stavebm urad neshledal důvody. které bv bránil v umístění a povolení

stavby.

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

. Stavebník musí dodržovat povinnosti a odpovědnosti uvedené v hl. IV stavebního zákona,

zejména v ustanovení § 152 odst. 1 — 3, § 153 odst.l a § 156.

. Žadatel je povinen štítek, který vydá stavební úřad a který obsahuje identifikační údaje

o povolené stavbě, před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do oznámení započetí užívání stavby.

0 Před zahájením prací investor, resp. dodavatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby.

Jednu kopii vytyčovacího protokolu předloží investor stavebnímu úřadu do jednoho

týdne od vytyčení.

0 Hlavm’ město Praha patří dlouhodobě k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jelikož

stavební plochy a související činnosti představují hlavní skupinu plošných zdrojů prašnosti,

doporučuje se pro zmírnění negativního vlivu stavebních činností na kvalitu ovzduší

aplikovat vhodná opatření k omezení prašnosti. V daném případě lze doporučit přijetí

zejména těchto opatření:

a) zajistit oplocení staveniště, které ochrání okolí před zvířeným prachem, např. z plných

stěn;

b) zakrýt, případně skrápět všechny prašné deponie při větrném počasí;

c) minimalizovat spádové výšky při nakládce a vykládce prašného materiálu;

d) při odvozu prašného materiálu dbát na to, aby nedocházelo k jeho úniku a vířeni do okolí;

e) na staveništi mít k dispozici zařízení umožňující skrápění možných zdrojů prašnosti;

0 používat nákladní vozidla splňující alespoň emisní normu EURO V;

g) používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby atd.) splňující

alespoň emisní Etapu IIIA (Stage HLA).

0 Při provádění stavby budou dodržena ustanovení pražských stavebních předpisů, které

upravují požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.

. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických

zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení nařízení vlády
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č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích.

0 Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

0 Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány.

v

0 Je nutno dodržovat zákon c. 541/2020 Sb. o odpadech. Přebytečný Výkopový materiál a

stavební odpad bude uložen na příslušnou skládku.

. Stavební práce včetně manipulace se sutí musí být prováděny tak, aby nedocházelo

k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem.

0 Za kontrolu materiálu, který bude zabudován (atest), zodpovídá zhotovitel stavby.

0 Vpřípadě, že bude nutný zábor přilehlé komunikace (např. skládka materiálu, umístění

kontejneru, apod.), požádá stavebník minimálně 30 dní předem odbor dopravy UMC Praha

12 o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace.

. Veškeré sousední stavby a pozemky nesmí být poškozeny. Nemovitosti nebo jejich části

dotčené stavebním zásahem musí být nejdéle do závěrečné kontrolní prohlídky uvedeny do

řádného stavu na náklad investora. Ve stejném termínu budou do původm'ho stavu uvedeny

rovněž pozemky dotčené stavbou.

. Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má již od doby přípravy

stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové

péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu Akademie věd ČR.

' Stavba nesmí být zahájena, dokud společné územní rozhodnutí a stavební povolení nebude v

právní moci.

0 Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky.

. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost

stavebm'ka podanou před jejím uplynutím.

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

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Épodá-li účastník potřebný počet

ste'lnopisů. 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.

0 Při provádění stavby je stavebník povinen (§ 152 odst. 3 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.

0 Pokud při provádění stavby dojde k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci,

přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat v souladu s § 82 zákona č. 500/2004

Sb. do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u odboru výstavby ÚMČ Praha 12

s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal odboru výstavby ÚMČ Praha 12 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
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rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění

rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání bude postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy, odboru

stavebního řádu, Jungmannova 29, Praha 1, k rozhodnutí.

JUDr. Evžen Teršl

pověřený zastupováním vedoucího odboru

vedoucí odd. administrativně právm'ho

Za správnost vyhotovení: Radka Šnajdrová

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:

razítko a podpis:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

předpisů, položky 17 odst. 1 písm. e), položky 18 odst. 1 písm. f), položky 18 odst. 13 ve výši

11500 Kč byl zaplacen.

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):

. ověřená projektová dokumentace

0 štítek "Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci společného úzenmmo a stavebmho řízení podle ust. § 94k stavebního zákona a řízení o

odstranění stavby podle ust. § 128 stavebního zákona v souvislosti (doporučeně do vlastních

rukou):

1. Jakub Houska, IDDS: ntcx3sk

2. Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: cszahu

3. Městská část Praha-Libuš, IDDS: u8xaktr

4. Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části - odbor správy majetku a investic, Libušská

č.p. 35/200, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

5. Pražská plynárenská Distribuce, a. 3., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS:

w9qfskt

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v souvislosti s ust. § 144 odst. 1, 2 a 6

správního řádu a podle § 94k písm. e) stavebního zákona v souvislosti s ust. § 94m odst. 2

stavebního zákona - doručení veřejnou vyhláškou:

6. Úřad MČ Praha Libuš - úřední deska, IDDS: u8xaktr

7. Úřad městské části Praha 12 - úřední deska, Písková 830/25, 143 00 Praha 4

pro zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění

(účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikovaní označením pozemků a staveb

evidovaných V katastru nemovitostí):

Pozemky - k.ú. Líbuš, parc. č. 557/38 a 557/138

Stavby - k.ú. Líbuš č. p. 1081

Dotčené orgány státní správy (doporučeně s dodejkou):

8. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j (k č.j.HSAA—15116-3/2021

ze dne 6.1.2022)
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9. Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka Praha - JIH, IDDS: zpqai2i (k č.j.

HSHMP 64398/2021/Vos ze dne 18.3.2022)

10. Magistrát hlavního města Prahy - podatelna, IDDS: 48ia97h

' Odbor územního rozvoje (ke Sp. Zn. S-MHMP 1870654/2021 ze dne 19.11.2021)

' Odbor ochrany prostředí MHMP (ke Szn. S-MHMP 1706867/2021 OCP ze dne

12.1 1.2021)

' Odbor památkové péče MHMP (ke Sp. zn. S-MHMP 339015/2022 ze dne 23.3.2022)

11. Odbor životnlho prostředí ÚMČ Praha 12, , Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha (č.j. P12

45459/2021 OŽP/ Hl ze dne 13.12.2021)

12. Odbor dopravy ÚMČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 (č.j. P12 7592/2022

ODO ze dne 16.3.2022)

Na vědomí:

13. Vimbau s.r.o., IDDS: iózaks7

14. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, evidence ÚR - pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu

15. Odbor výstavby ÚMČ Praha 12, spis Libuš

16. spisovna
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