Úřad městské části Praha 10
Odbor stavební
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Email:

OST 008427/2020/Ro
P10-061071/2020
MgA. Barbora Rossi
267093203
barbora.rossi@praha10.cz

V Praze, dne 10.7.2020

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městská část Praha 10 - odbor stavební Úřadu městské části Praha 10, 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"), zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního
zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.1.2020 podala
Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč,
kterou zastupuje Origon spol. s r.o., IČO 45270201, Baarova č.p. 1541/42, 140 00 Praha 4-Michle
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
stavební povolení
na stavbu:
stavební úpravy spojené s instalací nového vkladového bankomatu
v 1. PP „České spořitelny “
Praha 10, Vršovice č.p. 67, Vršovické náměstí 8 (nemovitá kulturní památka)
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 19/1 v katastrálním území Vršovice.

Stavba obsahuje:
Stavební úpravy spočívající v úpravě stavebního otvoru v uliční fasádě se zásahem do nosné
konstrukce
Úpravu výkladce v rozsahu dvou spodních polí pro vložení bankomatu
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800
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Stavební úpravy pro změnu užívání místnosti č. 19. v 1.PP z denní místnosti dozoru na místnost pro
obsluhu bankomatu, spočívající ve vestavbě přístupového schodiště s plošinou
Související úpravy technických rozvodů

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Václav
Forman ČKA/ČKAIT: 0012952, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zaslána
stavebníkovi.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět a stavbyvedoucího včetně kontaktních údajů, a to min. 7 dnů před
zahájením stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 měsíců od zahájení stavby.
4. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, případně kolaudačního rozhodnutí.
5. Stavebník doloží stavebnímu úřadu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu doklad o provedení
vedení technického zařízení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že stavbu je možné užívat bez
závad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád):
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

Odůvodnění:
Dne 22.1.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Jelikož dokumentace neobsahovala všechny podklady
pro její řádné posouzení tak na základě ústních konzultací a elektronické výzvy žádost ze dne 19.5.2020
dokumentaci doplnil. Doplněním žádosti stavební úřad shromáždil podklady pro vydání rozhodnutí.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení pod č.j. P10-028484/2020 známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům a současně účastníky řízení informoval, že byly shromážděny podklady pro vydání
rozhodnutí. 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 dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje 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), ve znění pozdějších předpisů, zejména:
- § 39: Základní zásady a požadavky: Stavba je navržena tak, aby splnila základní požadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí,
ochranu proti hluku, bezpečnost a přístupnost při užívání a úsporu energie a tepelnou ochranu,
- § 40, Mechanická odolnost a stabilita, Obecné požadavky: Projektová dokumentace stavby
(konstrukční část, zpracoval Ing. Michal Vinš, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb
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ČKAIT 0003375) prokazuje, že stavba je navržena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí,
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,
§ 42, Požadavky požární bezpečnosti jsou splněny – viz požárně bezpečnostní řešení a souhlasné
stanovisko HZS.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, v souladu
s ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona stanovil stavební úřad závaznou podmínkou č. 4 výrokové části
rozhodnutí, že užívání stavby je možné pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního
rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že v souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona stavební úpravy spojené
s provedením vedení technického zařízení, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a
jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby,
která je kulturní památkou, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, stanovil stavební úřad závaznou
podmínku č. 5 výrokové části rozhodnutí.
Stanoviska sdělili:
-

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy dne 21.2.2020 č.j. HSAA-2126-3/2020

-

Odbor památkové péče MHMP dne 6.1. 2020 sp. zn. S-MHMP 1987537/2019

Stavebník dále doložil:
-

plnou moc pro zastupování

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.
Vzhledem k tomu, že podmínkami správního rozhodnutí nelze ukládat povinnosti dodržet určitý právní
předpis, některé požadavky dotčených orgánů nebyly převzaty do výroku rozhodnutí, ale stavebník je na
některé z nich upozorněn níže. Podmínky, které byly zapracovány do předložené projektové
dokumentace a podmínky, které se týkají souvisejících staveb povolovaných v rámci samostatných řízení
speciálními stavebním úřady a nejsou předmětem tohoto řízení, nebyly zahrnuty do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupené Odborem hospodaření s majetkem
a oborem evidence majetku MHMP
Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zejména z předloženého snímku
pozemkové mapy a výpisu z KN. Dle ust. § 109 stavebního zákona je okruh účastníků stavebního řízení
vymezen taxativním výčtem subjektů, které disponují určitým hmotným právem. Okruh účastníků řízení
sestavil z vlastníků stavby a vlastníků pozemku. Práva vlastníků jiných okolních nemovitostí nemohou být
stavbou přímo dotčena.
Dle ust. § 114 stavebního zákona jsou námitky účastníků řízení omezeny dotčením věcných práv
k pozemku nebo stavbě.
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Účastníci řízení měli možnost seznámit se s obsahem správního spisu v době předcházející vydání
rozhodnutí (termínu do 30.5.2020) tj. v době, kdy mezi seznámením se s podklady a vydáním rozhodnutí
již nebyl správní spis o další důkazní prostředky doplňován.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Upozornění:


Dle ust. § 152 odst. 1) stavebního zákona je „Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a
provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli
zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k
sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných
zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební
povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru. O zahájení prací na stavbách osvobozených
od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.“



Podle ust. § 119 odst. 1 stavebního zákona může být stavba užívána pouze na základě kolaudačního
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Souhlas, příp. rozhodnutí vydává stavební úřad na základě
žádosti stavebníka. Žádost musí být podána na formuláři, který určuje prováděcí právní předpis tj.
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.



Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.



Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.



Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební úřad může na žádost
stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Na řízení a
povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.
Změna stavby, která není nepodstatnou odchylkou ve smyslu ust. § 118 odst. 7 stavebního zákona
(kdy se nemění půdorysný ani výškový rozsah stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby,
nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, změna nevyžaduje posouzení vlivů na životní
prostředí, její provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o změnu
stavby, která je kulturní památkou) smí být zahájena až po nabytí právní moci povolení změny
stavby před jejím dokončením.



Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření
k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a
odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě. V případě,
že dojde k znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění. (dle OŽD
ÚMČ Praha 10)



Stavební práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací pouze v pracovních dnech v
době od 7:00 do 21:00 hodin tak, aby nedošlo k překročení hygienického limitu hluku pro chráněný
vnitřní i venkovní prostor staveb.
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Upozorňujeme na nutnost ochrany dřevin a zelených ploch. Při stavbě musí být učiněna opatření,
která zabrání průjezdu techniky a skladování materiálu na těchto plochách. Zařízení staveniště bude
umístěno mimo plochy zeleně. Dále upozorňujeme, že stavební záměr nesmí představovat škodlivý
zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů – zejm. druhů netopýrů, popř. rorýse
obecného. V případě výskytu těchto zvláště chráněných druhů neprodleně kontaktujte odbor
ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OOP MHMP) či odbor životního prostředí, dopravy a
rozvoje ÚMČ Praha 10, sekci státní správy – životní prostředí. (dle OŽD ÚMČ Praha 10 a OOP MHMP)

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Marie Borovková
vedoucí oddělení stavebního
a speciálního řízení, kontrola staveb
odboru stavebního

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši
5000 Kč byl zaplacen dne 27.5.2020.
Obdrží:
účastník
1. Origon spol. s r.o., IDDS: zr7rp4q
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
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2. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, zastoupené Odborem hospodaření s majetkem
a oborem evidence majetku MHMP, IDDS: 48ia97h
dotčené správní úřady
3. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, - Odbor památkové péče MHMP, IDDS: 48ia97h
4. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, - HZS HMP, Průběžná 74, Praha 10, IDDS: jm9aa6j
ostatní
5. spis OST, Vršovická č.p. 1429/68, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední hodiny:
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
IČ: 00063941
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 19-2000733369/0800
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