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V)Toková

část:

Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478, Praha 10· Horní Měcholupy, jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písm. c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle obecně závazné
vyhlášky Č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisl!,
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou
dne 18.2.2016 podala a dne 4.5.20 I 6 naposledy doplnila společnost
A,utoESA a.s., IČO 25627538. K učilišti 170, 102 00 Praha.Štěrboholy,
kterou zastupuje Petr Holík, nar. 3.1.1968, Na Doubkové 1281/2, 15000 Praha·Smíchov
(dále jen "stavebník"), a na

l.

základě

tohoto

přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona

s t a veb n í p o vol e n í na stavbu nazvanou:

"Rozšíření

prodejní plochy v areálu Auto ESA"
pN ul. Granátnická, Praha - Štěrboholy

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 436/3 v katastrálním území Štěrboholy.

Stavba obsahuje:
Zpevnění

plochy pozemku, realizace areálového
prohlídky a prodej vozidel.

osvětlení

a odstavných ploch z betonových dlaždic pro

II.

Stanoví podmínl,y pro provedení stavby:

I.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z ledna 2015, kterou vypracoval Ing. arcb.
Petr Marušiak, autorizovaný architekt ČKA 02442.
Stavebník oznámí stavebnímu
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Bol(Jl~ská4n/l,

10900 Praha 10
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3.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou, oprávněnou
k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvlášlních předpise!.
Název a sídlo, nebo jméno a adresu této osoby, včetně dokladu o jejím oprávnčnÍ. doručí stavebník
stavebnímu úřadu nejpozději 7 dnLI před zahájením stavby.

4.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze v)'stavby pro kontrolní Pl'ohlídky stavby:
dokončení

stavby k provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

5.

Stavba bude dokončena do 31.7.2018.

6.

Budou splněny podmínky Odboru životního prostředí ÚMČ Prahy 15 uvedené ve stanovisku
a vyjádření ze dne 5.3.2015, č,j. ÚMČ Pl5 07591/201510ZP/vVa:
-

Zemina, která nebude využita na sadové úpravy a vylepšení púdních podmínek na pozemku parc.
č. 436/3 v k.ú. Štěrboholy bude pi'edána oprávněné osobě.

-

Odpady ze stavby budou řádně tříděny dle druhLI a kategorií. Doklady o odstranění odpadli zc
stavby budou doloženy s ukončeuím stavby.

Budou splněny podmínky Odboru životního prostředí ÚMČ Prahy 15 uvedené v závazném
stanovisku (souhlasu s trvalým odnětím pLldy ze zemědělského púdního fondu) ze dne 7.4.2015, č.j.
ÚMČ Pl5 16522/201510ŽP/KPá:

7.

Skrývka humózního horizontu o mocnosti 20 cm bude provedena na ploše 3 420
parc, Č, 436/3 v k.ú. Štěrboholy.

m'

pozemku

-

Objem skryté kulturní zemíny bude činit cca 684 ml.

-

S omicí se bude hospodařit samostatně. Skryté kulturní vrstvy budou po dobu stavby deponován)
na dotčeném pozemku investora.

-

Slaytá humózní zemina bude po ukončení stavby navrácena zpět na pozemek parc. č. 436/3 v k.li.
Štěrboholy, kde bude využita pro ohumusování a výsadby zeleně v nezastavěné části pozemku.

-

Od doby sejmlltí ornice do doby jejího použití na opětovnou kultivaci pozemkl! bude ornice
deponována tak, aby nedošlo kjejímu zcizení či znehodnocenÍ. Po dobu uložení olllice bude
deponie řádně ošetřována.
O vydání rozhodnutí vedeného podle stavebního zákona uvědomí žadatel OŽP \)i'v!Č Praha 15
do 14 dní odjeho vydání.

nejpozději

8.

Budou splněny podmínky Odboru dopravy ÚMČ Prahy 15 uvedené ve vyjádi'ení ze cine 19.2.2016
pod č.j. 07590/20 15/0D/JBa:

Před zásahem do veřejné komunikace požádejte s předstihem min. I měsíce Odbor dopravy ÚMČ
Praha 15 o povolení obecného užívání a zvláštního užívání komunikace podle § 24 a § 25 zákona
Č, 1311997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění s předložením náležitostí podle § 39
a § 40 odst. 5 prováděcí vyhlášky kzákonu o pozemních komunikacích Č. 10411997 Sb ..
v platném znění.
Před zahájením stavby požádejte Odbor dopravy ÚMČ Praha 15 o povolení vjezdu a výjezdu pro
staveništní dopravu na ul. K učilišti s uvedením trasy staveništní dopravy.
9.

Bude splněna podmínka vyplývající z územního rozhodnutí č,j. 32792/201010ÚR!rBa ze dne
27.2.2012:
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží vyhodnocení z provozu všech zd roj li
zpracované s ohledem na sousední bytové jednotky v ulici Granátnická a venkovní prostor
stavby, prokazující splnění hodnot uvedených v dodatku k projektové dokumentaci k územnímu
řízení zpracovaném spol. Artechnic - Schréder, a.s.
osvětlení,

10. Po dokončení stavby stavebník požádá stavební úl'ad o vydání kolaudačního souhlasu v souladu
s ust. § 122 stavebního zákona.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

AutoESA a.s., K učílišti 170, 10200 Praha-Štěrboholy
~~-~~~~~--~~~-------"--'~--"------"--
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Od{"'odnční:

Stavebník podal dne 18.2.2016 žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební

řízenÍ.

Stavební úřad zjistil, že žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby,
stavebník byl proto vyzván k doplnění žádosti a stavební úřad současně rozhodlo přerušení řízení. Dne
4.5.2016 stavebník svoj i žádost naposledy doplniL
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno pod čj. 32792/20 I O/OÚ R/IBa dne 27.2.2012 a nabylo
právní moci dne 17.4.2012.
Stavební Mad v souladu s ust. § 112 odst. I stavebního zákona dne 11.5.2016 oznámil zahájení
stavebního řízení známým účastníkúm řízení. Stavební úřad podle usl. § 112 odst. 2 stavebnD10 zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy
a doplněná žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby. Zároveň stavební
úl'ad stanovil, že ve Ihlitě do 10 dnú od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své
případné námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Okruh účastníkú řízeni byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a v souladu
s ustanovením § 27 zákona Č. 500/2004 Sb., správní ('ád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád''). Účastníkem je stavebník - Společnost AutoESA, a.s., zastoupený spol. Petrem Holíkem, dále
vlastníci sousedních pozemkú a staveb - Městská část Praha-Štěrboholy, vlastníci bytového domu
č.p. 473 v k.ú. Štěrboholy a vlastníci bytového domu č.p. 479 v k.ú. Štěrboholy. Vzhledem k tomu, že ve
smyslu ust. § 144 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, oznámil stavební
úřad zahájení řízení všem známým účastníkúm řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou
vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce Úřadu městské části Praha 15 od
13.5.2016 do 28.5.2016 a na úřední desce Úřadu městské části praha-Štěrboholy od 13.5.2016 do
31.5.2016.
Vypořádání

s návrhy a námitkami

účastníkt"

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypof'ádání s

vyjádřeními účastník"

k podklad"m rozhodnutí:

Účastníci se k podkladtnl1 rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úr'ad v provedeném stavebním řízení pr-ezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § III stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními
předpisy.

K žádosti stavebníka byla doložena projektová dokumentace zpracovaná po dni nabytí účinnosti nařízení
HMP č. 11/2014 Sb. HMP, kterým se stanoví obecné požadavky na využití území a technické požadavky
na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Vzhledem k tomu, že účinnost tohoto
právního předpisu byla pozastavena rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 830/2015 ze dne
16. ledna 2015, posoudil stavební úřad předloženou projektovou dokumentaci podle vyhl. Č. 268/2009
Sb" o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhl. č. 20/2012 Sb. a podle vyhlášky Č. 501/2006
Sb., o obecný'ch požadavcích na využiti území, ve znění pozdějších předpise, a došel k závěru, že
projektová dokumentace je v souladu s těmito předpisy.

K žádosti byly předloženy následuj ící doklady:
3x projektová dokumentace z ledna 2015, kterou vypracoval Ing. arch. Petr Marušiak, autorizovaný
architekt ČKA 02442,
- - . - - _.. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sld!o' BolLllhk<i 4 7~/1. 109 UO Praha ll)
Prac()vi"t~: Bolo!iskfl·17~/I, \0900 Pn-tha 10
Ban kovni :-;pojeni' ČS a_s., č.u. 19~200071 Y399/mwO
c-Illui\- plldaLelna@'lpI5.Illt!pnd.cz

tel.: +420-281 003 III
fa'\:: +420-274 864 756
'ČO: 00231355
DiČ: CZ00231355

éj. UMČ' P 15 ] 12·11/20 16/0STfEHa

str

-1-

plná moc k zastupování od společnosti AutoESA. a.s .• pm Petm Holíka.
závazné stanovisko Odboru životniho prostředi ÚMČ Prahy 15 - souhlas s trvalým odnětím púcly ze
ZPF vydaný Odborem životního prostředí ÚívlČ Prahy 15 dne 7.4.2015. čj. lITVIČ' P 15 14456/2015
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č.j.: HSAA-181 0-3/20 15 ze dne
12.3.2015,
stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 16.3.2015, sl'. zn. S-HSHMP 6942/2014/2197,
závazná stanoviska a vyjádřeni Odboru životniho prostředi rvtHMP ze dnc 203.2015, sp. zn. SMHMP 0235853/2015/ 1I0ZPIVl.
stanovisko Odboru životniho prostředi ÚMČ Prahy 15 ze dne 5.3.2015, čj. ÚMČ PI5
0759 lI20 15/0ZPIVVa,
závazné stanovisko z hlediska ochrany vod Odboru životního prostředí [)MČ Prahy 15 ze dne
24.11.2015, č.j. ÚMČ PI5 58913/2015/0ZP/PVy,
závazná stanoviska a vyjádření Odboru dopravy ÚMČ Prahy 15 ze dne 19.2.2016 pod č.J.
07590/2015/00/lBa.
vyjádřeni Polície ČR, Kr~ského ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie ze
dne 5.3.2015, č.j. KRPA-58237-lIČJ-2015-00000Ž
vyjádřeni správcll siti technícké ínfrastruktury: Pražská teplárenská a.s., PVS a.s., PVK a.s.,
TSK 7100, PREdístribuce a.s., ELTOOO-CITELUM, s.r.o., Fast COll1l11unícation, České
radíokomuníkace a.s., ICT Support, POPE Servis s.r.o., Oíal Telecoll1, a.s., 02 Czech Republic a.s.,
UNl Promotion s. r. o., SLTEL, spol. s r. o., SŽOC, Minísterstvo vnitra Č'R, Minísterstvo obrany ČR.
Planet A a.s., Miracle Network s.r.o., ČEZ ICT Servíces a.s., Optíline, a.s., UPC Česká republiko,
s.r.o. Praha, T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republíc, a.s. Praha, Oopravni podnik
hl. m. Prahy a.s., Oopravni podnik hl. m. Prahy a.s - JOCM, Tlirk Telekol11 lntemational CZ s.r.O.
Stavebni úřad z~istil vzájemný soulacl předložených závazných stanovisek dotčených orgánlr
vyžadovaných zvláštnimi předpísy a zahrnul je do podminek pro povoleni stavb). Podmínka č. 6 vypl)vú
ze stanoviska Odboru životniho prostředí ÚMČ Prahy 15 ze cine 5.3.2015, č.j. ÚMČ PI5
07591/2015/0ZP/VVa. Podminka Č. 7 vyplývá ze závazného stanoviska (souhlasu s trvalým odnětím
púdy ze zemědělského Plldního fondu) ze dne 7.4.20 15, č.j. ÚMČ PI 5 I 6521/201 5/0ŽP/KPá.
Podmínka Č. 8 vyplývá ze stanoviska Odboru dopravy lltvlČ Prahy 15 ze dne 19.2.2016 pod č.j.
07590/2015/00/JBa.

Protože stavebni úřad v prllběhu řizení neshledal dúvody bránící povoleni a provedeni stavby, I'Ozhocll.
jakje uvedeno ve výroku rozhodnuti, za použítí ustanovení právních pl'edpísú ve výroku uvedených.
Stavebníkovi a

osobě odpovědné

za odborné vedení stavby se

připominá:

Stavba nesmi být zah<\jena dřive, než toto povolení nabude právni mocí (ust. § 74 odst. I zákona
Č. 500/2004 Sb., správni řád, ve zněni pozdějšich předpisú).
Stavebni povolení pozbývá podle § 115 odst. 4) stavebního zákona platnosti, jestlíže stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právni moci. Dobu platnosti stavebního povolení múže stavebni
úřad prodloužit na odúvodněnou žádost stavebnika podanou před jejim uplynutím. Podáním žádostí se
stavi běh lhúly platnosti stavebního povoleni.
Připadné změny stavby nesmí být provedeny bez předchoziho povoleni stavebního úřadu.
Při prováděni stavebnich prací je nutno dbát na dodržování požadavkú zákona Č. 309/2006 Sb., kter}i1l
se upravuji další požadavky týkajicí se bezpečností a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazich a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při čínnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajíštění dalších podminek bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci). ve
znění pozdějšich předpisú a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších Illinimálnich požaclavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při prácí na staveništích.

Boloňská478/I,
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Ph provádění stavby je nntno dbát na ochranu zdraví před nepřízniv>'mi účinky hluku a vibracim dle
zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně vel'cjného zdraví a o změně některých souvisejících zúkonú, ve
zněn; pozdějšich předpisú a nadzení vlody Č. 272/20 II Sb., o ochraně zdraví před nepNznivými účinky
hluku a vibraci (včetně příloh).
V prúběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vypl)'Vající z povinností
právnických a iyzických osob stanovených zákonem Č, I 33/1985 Sb" o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpis ll.
Stavebník musí dodržovat povínnosti a odpovědnosti uvedené v hl, IV stavebního zákona, zejména
v ustanovení § 152, § 153, § 156, § 157 a § 160 odst. I - 2,
Stavebník zabezpeč; spln";ní podmínek závazn}'Ch stanovisek, rozhodnutí a vyjádl'en; uvedených
v odúvodnění tohoto rozhodnutí, pokud v tomto rozhodnutí není stanoveno jinak. Rovněž budou
respektovány podmínky stanovené ve vyjádřeních vlastníkú a správců inženýrských sítí, zařízení
a podzemních vedení a stavebník jim oznámí zahájení prací. Jejich vyjádření jsou vyjmenovaná
v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
Veškeré sousední stavby a pozemky nesmí být poškozeny.
Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek
s lldqji o povolené stavbě a ponechat jej tam až o dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního
souhlasu.
V prúběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici ověřená
dokumentace stavby.
Vyskytnou-Ii se při provádění stavby podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební
práce přizpLlsobeny skutečnému stavu. Zpúsob eventuálních úprav nebo přeložení těchto vedení musí
být předem projednán s příslušným správcem a stavebním úřadem.
Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují život a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou
neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
Stavební Mad po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověří předloženou projektovou dokumentaci.
Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé vyhotovení a štítek s údaji o povolené stavbě bude
k vyzvednutí pro stavebníka na Odboru stavebním ÚMČ Praha 15 se sídlem Boloňská 478, Praha 10,
Horní Měcholupy, 3. patro, kancelář č. 302, návštěvní dny: Po a St 8.00 - 17.30 hod. Třetí vyhotovení
bude předáno Úřadu městské části Praha - Štěrboholy.

Poučení účastníldl:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru stavebního
Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

řádu

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisl! tak, aby jeden stejnopis zLlstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout v)Tokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odúvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Ing. Kamila zárylová
vedoucí Odbol!, stavebního
Za správnost vyhotovení: Eliška Havelková

'Jldlo' l30lúllska ..j. ni!. 109
Prac()vi~t~: B()10l1ská47,~/I.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb .. o správních poplatcích, ve
podle položky 18 odst. I písm. t) ve v)'ši 10.000,- Kč byl zaplacen bankovním

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15
o.

vY C. ~7G

Vyveseno dne: ..............................

znění pozdějších
převodem

pi·cdpisCl.
dne 17.5.2016.

dnů.

.
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Sejmuto dne: .................................... /.' . / '
~

r.iiístslui část Praha Hi

Uiad městské části Praha '15 2
kance!ář úřadu a tajemníka
oddělení administrativní
'108 DO PrGha 10} Bo!oňska 4?Bil

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručuje

se (na doručenku):
1. Petr Holík. roDS: mjzqdtk
2. Městská část praha-Štěrboholy, !DOS: ethakud
Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a písm. I) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou

podle správního řádu):
J. vlastníci staveb č.p. 473 na pozemku parc. Č. 439/185 a č.p. 479 na pozemku parc. Č. 439/193 v k.ú.
Štěrboholy
4. Městská část Praha 15, KÚT Ol, zde (k vyvěšeni na úřední desce a doložení dokladu o vyvěšení)
S. Městská část Praha - Štěrboholy, Ústřední l3SIlS, 10200 Praha - Štěrboholy (k vyvěšení na úřední
desce a doložení dokladu o vyvěšení)
Dotčené orgány (na dornčenku):
6. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha - Východ, !DOS: zpqaí2i
7. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, !DDS: jm9aa6j
8. Městská část Praha 15, Odbor životního prostředí, zde

Na vědomí:
9. Městská část Praha IS, Odbor dopravy, zde
10. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, 100S: rkiai5y

Koncept OST
Spis OST

Sidlo: Boloiíská47&/l, 10900 Praha IQ
Pracoviště: Boloňská 478/1, 10900 Praha 10
Bankovní spojeni: ČS as" Č,l!. 19-2000719399/0800
e-mail: podatelna@p15.mepnetcz

tel +420-281 003 111

fax: +420-274 864 75fr
IČO: 00231355

D!Č: CZ0023 1355

