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Městská část Praha 22
Úřad městské části
odbor výstavby
Nové náměstí 1250, Praha - Uhříněves

Č.j.: P22 2650/2008 OV 10						V Uhříněvsi dne: 21.3.2008 Spis. zn.: MC22 3323/2007 OV 10
Vyřizuje: Ing. František Roder
Telefon: 271 071 891


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako stavební úřad příslušný podle               § 13, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy,                ve znění pozdějších předpisů, ve spojeném územním a stavebním řízení dle § 78, odst. 1 stavebního zákona přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení, kterou dne 12.10.2007 s doplněním 18.1.2008 podal Ing. Jiří Bednařík, bytem Hradešínská 27, 101 00 Praha 10, v zastoupení stavebníků Petera Žilínka, nar. 2.5.1969 a Petry Žilínkové, nar. 26.1.1971, oba bytem Pod Přehradou 406,          109 00 Praha 15, a na základě tohoto přezkoumání vydává:

A) 	podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
            územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby
rodinného domu, včetně oplocení, vše na pozemku parc.č. 324/9, k.ú. Královice,                   při ul. Do Dolnic, Praha – Královice. 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba rodinného domu s půdorysem ve tvaru členitého T s maximálními půdorysnými rozměry cca 16,6 x 12,5 m bude umístěna na pozemku parc.č. parc.č. 324/9, a to ve vzdálenosti min. 3,5 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 324/8, ve vzdálenosti 4,8 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 136/1 ( komunikace K Nedvězí ), ve vzdálenosti 6,0 m od hranice pozemku parc.č. 324/22 ( komunikace Do Dolnic ) a současně ve vzdálenosti cca 12,4 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 324/14, vše k.ú. Královice. 
Stavba rodinného domu bude zděná, nepodsklepená, založená na základových pasech z prostého betonu, s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím,                         s maximální výškou hřebene sedlové střechy  + 8,0 m od úrovně podlahy 1.NP,               tj.  0,00 = 297,35 m n.m. ( Bpv ). s jedním bytem 6 + KK . 
Oplocení na podezdívce z KB bloků v uliční části při komunikacích Do Dolnic                a K Nedvězí, tj. v délce cca 51 m, včetně vstupní branky a vjezdových vrat, bude umístěno na pozemku parc.č. 324/9, k.ú. Královice.
Pletivové oplocení max. výše 1,6 m na ocelových sloupcích kotvených v betonových patkách na hranicích s pozemky parc.č. 324/14 a 324/8, bude umístěno na pozemku parc.č. 324/9, vše k.ú. Královice v celkové délce cca 66 m. 
	Dopravně bude stavba napojena komunikaci Do Dolnic 
	Vsakovací jámy o průměru  1,5 m a hloubce 1,7 m, budou umístěny na pozemku parc.č. 324/9, takto : 
	jáma I. s osou ve vzdálenosti 2,3 m od společné hranice s pozemkem parc.č. 136/1, k.ú. Královice 
jáma II. s osou ve vzdálenosti 8,8 m od této hranice.

B) 		podle § 115 stavebního řádu a § 5 a 6 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu rodinného domu, včetně rozvodů technické infrastruktury ( voda, splašková kanalizace, elektro ), zpevněných ploch a oplocení, vše na pozemku parc.č. 324/9,                   k.ú. Královice, při ul. Do Dolnic, Praha – Královice.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
	Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jiří Bednařík ( ČKAIT 0001104 ), a která se jako součást tohoto rozhodnutí předává stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
	Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
	geodetické vytýčení stavby a ukončení betonáže základových pasů.

ukončení hrubé stavby, včetně zastřešení
ukončení stavby a připravenost k vykonání závěrečné kontrolní prohlídky.
	Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
	Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název, oprávnění a spojení na odpovědnou osobu oznámí stavebník odboru výstavby před započetím stavebních prací.
na stavbě musí být k dispozici dokumentace a všechny doklady týkající se stavby v souladu s ustanovením §§ 152, odst. 3, písm. c) a 157 stavebního zákona.
vytěžená zemina z výkopových prací bude využita při terénních úpravách vlastního pozemku.
stavební odpady budou tříděny, soustřeďovány do přepravních prostředků podle druhů            a zabezpečeny proti úniku.
odpady budou přednostně nabízeny k využití ( např. stavební suť bude nabídnuta k recyklaci ).
odpady budou předávány pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
pokud bude v průběhu stavby prováděno temperování stavby, je požadováno, aby palivem vytápění bylo pouze čisté palivové dřevo nebo paliva vyráběná z biomasy                 ( např. pelety, brikety ).
při stavebních pracích budou používána vozidla a mechanismy, které splňují emisní limity podle platné legislativy. Při manipulaci se stavebními materiály a sutí budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem ( kropení, plachtování ).

	k oznámení o užívání stavby bude mimo jiné předloženo :

	geodetický plán vytýčení a skutečného provedení stavby ( geometrický plán )                   se souřadnicemi lomových bodů ve výškovém referenčním systému Bpv, včetně dokladu o předání na Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská  57, Praha 2.

geodetické zaměření skutečného provedení stavby oplocení se souřadnicemi lomových bodů ve výškovém referenčním systému Bpv. 
doklady o způsobu využití nebo odstranění stavebních odpadů osobou oprávněnou k nakládání s jednotlivými druhy odpadů. 
	doklady o bezpečném provedení technické infrastruktury ( voda, splašková kanalizace a elektro )




Odůvodnění:
Dne 12.10.2007 obdržel odbor výstavby ÚMČ Praha 22 žádost Ing. Jiřího Bednaříka, v zastoupení stavebníků Petera a Petry Žilínkových, o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo zahájeno stavební řízení. 
Jelikož podání nemělo veškeré náležitosti odbor výstavby opatřením ze dne 19.10.2007 vyzval zástupce stavebníků k jejich doplnění, určil přiměřenou lhůtu do 3 měsíců od doručení výzvy pro doplnění a současně usnesením řízení přerušil. 
Dne 18.1.2008 bylo podání doplněno a současně požádáno o umístění stavby rodinného domu. Tímto dnem bylo zahájeno územní řízení a pokračováno ve stavebním řízení. 
 Protože podmínky v území jsou jednoznačné, odbor výstavby ÚMČ Praha 22 v souladu s § 78 odst. 1 stavebního zákona územní a stavební řízení usnesením ze dne 11.2.2008 spojil.
Opatřením ze dne 11.2.2008 oznámil odbor výstavby zahájení spojeného územního            a stavebního řízení a současně stanovil ústní jednání na den 17.3.2008.

Územní souhlas s umístěním přípojek  technické infrastruktury ( vody, elektro              a splaškové kanalizace vydal odbor výstavby dne 16.11.2007 pod č.j. P22  9950/2007 OV 05.   
	Rozvody vody povedou na pozemku parc.č. 324/9 z vodoměrné šachty v zemi,  potrubím rPE 40 v délce cca 12,0 m do koupelny v přízemí rodinného domu, kde bude hlavní uzávěr. 
Rozvody splaškové kanalizace budou svedeny do hlavního svodného potrubí DN 150 s jednou pomocnou revizní šachtou, které bude v délce 14,0 m uloženo v zemi a zaústěno          do revizní šachty.
Rozvody elektro povedou na pozemku parc.č. 324/9, z pilíře SR5 a ER kabelem CYKY 4B x 10 uloženým v délce cca 8,0 m v zemi do rodinného domu. 
Rozvody dešťové kanalizace budou svedeny z jižní části rodinného domu do hlavního svodného potrubí max. DN 125, které bude jižně od rodinného domu v délce cca 13,0 m uloženo v zemi a zaústěno do vsakovací jámy II. Ze severní části rodinného domu budou rozvody dešťové kanalizace svedeny do hlavního svodného potrubí max. DN 125 v délce cca 6,0 m uloženého v zemi, které bude zaústěno do vsakovací jámy I.
	Vytápění je navrženo  ústřední, teplovodní s ohřevem topného média v elektrickém kotli DAKON o výkonu 24 kW s přípravou TUV.

Oplocení pozemku parc.č. 324/9, v uliční části při komunikacích Do Dolnic                   a K Nedvězí, tj. v délce cca 51 m včetně vstupní branky a vjezdových vrat, má být vybudováno na podezdívce z KB bloků s výškou cca 0,8 m, se zděnými sloupky a plotovými poli s dřevěnou výplní do max. výšky 1,8 m. Oplocení na hranicích s pozemky parc.č. 324/14 a 324/8, vše k.ú. Královice, bude pletivové max. výšky 1,6 m. 

Doprava v klidu je zajištěna jedním garážovým stáním v přízemí rodinného domu                  a jedním odstavným stáním na pozemku rodinného domu parc.č. 324/9, k.ú. Královice. 

Dopravní napojení objektu bude provedeno na veřejnou komunikaci Do Dolnic.
K řízení byly předloženy tyto doklady a podklady:
- 3 x projektová dokumentace, včetně požární zprávy a stanovení radonového indexu - střední
- plná moc k zastupování stavebníků pro Ing. Jiřího Bednaříka
- doklady o vlastnictví nemovitosti a pozemku  
- výpis z katastru nemovitostí sousedních pozemků
- soupis vlastníků sousedních pozemků na podkladě výpisu z katastru nemovitostí
- vyjádření PRE distribuce, a.s., č.j. S24300/900/2007 z 16.5.2007
- vyjádření PVK,a.s.,  č.j. PVK 20190/OTPČ/07 ze dne 18.9.2007 
- vyjádření správců poduličních sítí
Stanoviska sdělili:
- stanovisko OSM MHMP, č.j. OSM/VP/433870/07/Kaš ze dne 19.11.2007 
- stanovisko OOP MHMP, č.j. S-MHMP- 460344/2007/1/OOP/VI ze dne 28.11.2007 
- stanovisko OŽP ÚMČ Praha 22, č.j. P22 9431/2007 OŽP 01 ze dne 30.10.2007
- souhlas OŽP ÚMČ Praha 22 s odnětím ze ZPF č.j. P22 157/2007 OŽP 02 ze 9.1.2008 
- rozhodnutí OD ÚMČ Praha 22, č.j. P22 9109/2007 OD  02 ze dne 19.10.2007
- stanovisko MČ Praha – Královice, č.j. 605/2007 ze den 16.10.2007
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 a 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 technické požadavky na výstavbu v hl. m. Praze. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby. Během řízení žádný z účastníků řízení ani dotčených orgánů nevznesl žádnou námitku ani připomínku.
Upozornění:
-  stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
- stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
- stavba nesmí být zahájena dříve, dokud  toto  rozhodnutí  nenabude  právní moci. Proto si tuto skutečnost ověřte na odboru výstavby a nechte si právní moc vyznačit na zaslané rozhodnutí. 
- stavebník je povinen podle ustanovení § 152, odst. 3, písm. b) stavebního zákona umístit štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
-  při   provádění    stavby   je   nutno   dodržovat    předpisy   týkající   se   bezpečnosti   práce    technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- stavební   povolení   pozbývá  platnosti, jestliže  do 2 let  ode dne,  kdy  nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 
- v souladu s ustanovením § 119 stavebního zákona je stavebník dle § 120 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem a zajistit provedení a vyhodnocení předepsaných zkoušek.
- stavebník je povinen dodržet ustanovení §§ 152, 154, 156 a 157 stavebního zákona. 
- stavebník je povinen se řídit podmínkami obsaženými ve stanoviscích dotčených orgánů           a správců poduličních zařízení. 
- případné změny projektu předložte předem ke schválení odboru výstavby.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád                a v počtu 9 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.





								Ing. Lenka V o p r a v i l o v á
							    	    vedoucí odboru výstavby




Za správnost: Ing. František Roder



    	Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,              ve znění pozdějších předpisů, položka 17, odst. 1, písm. a) a položka 18, odst. a) v celkové výši Kč 1.600,- byl uhrazen poštovní složenkou před vydáním tohoto rozhodnutí dne 14.3.2008.



Doručuje se účastníkům územního řízení veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů. Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději.





…………………………………….				……………………………………
                 Vyvěšeno dne						       Sejmuto dne


Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení o sejmutí oznámení.



Účastníci řízení – informace veřejnou vyhláškou ( na doručenku ):
- MČ Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00  Praha – Uhříněves, se žádostí o informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce v k.ú. Uhříněves, po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění.
- MČ Praha - Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha – Královice, se žádostí o informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce v k.ú. Královice, po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění.



Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 1 stavebního zákona): (doporučeně)
- Ing. Jiří Bednařík, Hradešínská 27, 101 00  Praha 10
- MČ Praha - Královice, K Nedvězí 66, 104 00 Praha–Královice (č.j. 605/2007 z 11.10.2007)
- Obec hl.m. Praha, zastoupená ÚR hl.m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00  Praha 2


Doručuje se účastníkům stavebního řízení: ( Doručuje se do vlastních rukou )
- Ing. Jiří Bednařík, Hradešínská 27, 101 00  Praha 10
- Alena Fojtíková, Klánova 885/67, 147 00  Praha - Braník 
- P-IMEX, spol. s r.o., U Kříže 625/9, 158 00  Praha - Jinonice
	s dosláním na adresu : Václavské náměstí 837/11, 110 00  Praha 1
- MČ Praha - Královice, K Nedvězí 66, 104 00 Praha–Královice
- Obec hl.m. Praha, zastoupená OSM MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
      ( č.j. OSM/VP433870/07/Kaš ze dne 19.11.2007)


Dále obdrží:
- OÚP MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1, 110 01
- OOP MHMP, Jungmannova 29/35, 112 11 Praha 1 
      ( č.j. S-MHMP-460344/2007/1/OOP/VI ze 28.11.2007)
- OŽP ÚMČ Praha 22 – zde 
( č.j. P22 9431/2007 OŽP 01 z 30.10.2007 a P22 157/2008 OŽP 02 z 9.1.2008 )
- OD ÚMČ Praha 22 – zde  ( č.j. P22 9109/2007 OD 02 ze dne 19.10.2007 )


Na vědomí : 
- Petr a Petra Žilínkovi, Pod Přehradou 406, 109 00 Praha 15
- URM – evidence ÚR, pí. Faktorová, Vyšehradská 2077/57, 128 00  Praha 2
- IK ÚMČ Praha 22 - zde  
- spisy, evidence, referent

