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Dle rozd lovníku 

 

   
 
Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 004095/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha 
  . j.:     010733/18/OVDŽP e ovská 28.05.2018 
 

 
 

VÝZVA 
 

MIPIACE s.r.o., I O 28898494, Na Perštýn  342/1, 110 00  Praha-Staré M sto, 
kterou zastupuje Ak.arch.ing. Vlastislav RUBEK, ARC STUDIO, I O 10141642, Poho elec 111/25, 
118 00  Praha-Hrad any 

(dále jen "žadatel") podal dne 29.04.2016 žádost o povolení výjimek z ustanovení vyhlášky . 26/1999 
Sb., o technických požadavcích na výstavbu v hlavním m st  Praze pro zám r nazvaný:  

„OBYTNÝ SOUBOR ZBRASLAV PANSKÉ ZAHRADY“ 
Praha 5-Zbraslav, Panské zahrady, mezi komunikacemi Cisterciácká a U Národní galerie 

 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. . 86/1, 86/11, 86/12, 86/13 v katastrálním území Zbraslav. 

 

Ú ad m stské ásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako stavební ú ad p íslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky . 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis , podle § 45 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, 
ve zn ní pozd jších p edpis  

v y z ý v á 

žadatele, aby nejpozd ji do 

31.12.2018 
 

• doplnil žádost o dostate né od vodn ní k ud lení výjimek umíst ní obytného souboru 10 bytových 
dom  (C,D,E,F,G,H,I,J,K,L) a 4 rodinných dom  (A,B,N,M) k podaným výjimkám:  

- Výjimka z odstupových vzdáleností dle l. 8 odst. 2 pro objekty B a C, E a F, I a H, I a J, J a K, L 
a M; 

- výjimka z odstupových vzdáleností dle l. 8 odst. 3 pro objekty A – B a M – N; 

- výjimka z odstupových vzdáleností ke spole né hranici rodinných dom  dle l. 8 odst. 4 pro 
objekty B a M; 

- výjimka z odstupové vzdálenosti dle l. 8 odst. 8 pro objekt F.   
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Od vodn ní by m lo obsahovat jaké závažné územn  i stavebn  technické d vody, které p i zachování 
ú elu sledovaného požadavky na odstupy staveb dle vyhlášky OTPP znemož ují umíst ní zám ru bez 
použití výjime ného ešení. K od vodn ní doložit p ehlednou výkresovou dokumentaci.  

 

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lh t  odstran ny, bude ízení podle § 66 odst. 1 písm. c) 
správního ádu zastaveno. 

 

USNESENÍ 
Výroková ást: 

Ú ad m stské ásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako stavební ú ad p íslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky . 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis  podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona . 500/2004 Sb., 
správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  

p  e r u š u j e 

do 31.12.2018 

ízení zahájené dne 29.04.2016 podáním žádosti o povolení výjimek z ustanovení vyhlášky . 26/1999 
Sb., o technických požadavcích na výstavbu v hlavním m st  Praze pro zám r nazvaný:  

„OBYTNÝ SOUBOR ZBRASLAV PANSKÉ ZAHRADY“ 
Praha 5-Zbraslav, Panské zahrady, mezi komunikacemi Cisterciácká a U Národní galerie 

 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. . 86/1, 86/11, 86/12, 86/13 v katastrálním území Zbraslav, který 
podal 

MIPIACE s.r.o., I O 28898494, Na Perštýn  342/1, 110 00  Praha-Staré M sto, 
kterou zastupuje Ak.arch.ing. Vlastislav RUBEK, ARC STUDIO, I O 10141642, Poho elec 
111/25, 118 00  Praha-Hrad any 

(dále jen ”žadatel”). 

Ú astníci ízení na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

MIPIACE s.r.o., Na Perštýn  342/1, 110 00  Praha-Staré M sto 
 

 

Od vodn ní: 

Odbor stavebního ádu Magistrátu hl. m. Prahy rozhodnutím sp. zn S-MHMP 664522/2017/STR, .j. 
MHMP 1870343/2017 ze dne 08.12.2017, jako odvolací orgán zrušil rozhodnutí odboru výstavby Ú adu 
m stské ásti Praha 16 pod sp. zn. 004095/14/OVDŽP/Mh, .j. 001974/17/OVDŽP  ze dne 02.02.2017, 
kterým stavební ú ad vydal spole né rozhodnutí (o umíst ní stavby, d lení pozemk  a ízení o výjimkách) 
a v c vrátil k novému projednání s uvedeným právním názorem, kterým je stavební ú ad vázán.   

Z rozhodnutí MHMP STR vyplynul postup,  že ze spole ného ízení bude vylou eno ízení o výjimkách 
do samostatného projednávání a ízení o umíst ní stavby a d lení pozemk  bude p erušeno do vy ešení 
p edb žné otázky dle ustanovení § 57 odst. 4 správního ádu postupem dle ustanovení § 64 odst. 1 písm. 
c) správního ádu.  

V souladu s § 169 odst. 2 stavebního zákona lze výjimku z technických požadavk  na výstavbu v hlavním 
m st  Praze v jednotlivých od vodn ných p ípadech povolit pouze z t ch ustanovení provád cího 
právního p edpisu, ze kterých tento p edpis povolení výjimky výslovn  umož uje, pokud se tím neohrozí 
bezpe nost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. ešením podle povolené 
výjimky musí být dosaženo ú elu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. Podle vyhlášky . 
26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze l. 8 vzájemné odstupy 
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staveb ust. . 2,3 a 4 ud lit. Výjimka musí být ádn  od vodn na. Projednání ízení o výjimkách bude 
provedeno v samostatném ízení  

Stavební ú ad žadatele proto vyzval k ádnému a relevantnímu od vodn ní výjimky, pro  by m l stavební 
ú ad výjimky ud lit a sou asn  rozhodl o p erušení ízení. 

Stavební ú ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis  ve 
výroku uvedených. 

 

Pou ení ú astník : 

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dn  ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního m sta 
Prahy  podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního ádu odvolání nemá odkladný 
ú inek. 

Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis  tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a 
aby každý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis , vyhotoví je 
správní orgán na náklady ú astníka. Odvolání jen proti od vodn ní usnesení je nep ípustné. 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 
 
 

 
 
 
Obdrží: 
a) Ú astníci ízení (podle § 85 odst. 1, 2a) stavebního zákona) – doru ení do vlastních rukou: 

Ak.arch.ing. Vlastislav RUBEK, ARC STUDIO, IDDS: p2cbvfb 
 místo podnikání: Poho elec .p. 111/25, Praha 1-Hrad any, 118 00  Praha 011 
Hl.m.Praha, zastoupené IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská .p. 2077/57, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 28 

M stská ást Praha-Zbraslav, IDDS: zcmap6w 
 sídlo: Zbraslavské nám stí .p. 464, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Mgr. Marie Pacourková, Pod Havlínem .p. 1266, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Jaromír Petrášek, U Národní galerie .p. 478, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Pavel Máša, U Karlova stánku .p. 735, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Alena Mášová, U Karlova stánku .p. 735, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Ivan Pešek, Lesní .p. 1114, 383 01  Prachatice II 
Ilona Pešková, Lesní .p. 1114, 383 01  Prachatice II 
 

b) Ú astníci ízení (podle § 85 odst. 2 b, c) stavebního zákona) – doru ení ve ejnou vyhláškou: 

Vyv šením písemnosti po dobu 15 dn  na ú ední desce ÚM  Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 
Praha 5-Radotín a na ú ední desce p íslušné m stské ásti, kterou je M  Praha-Zbraslav, Zbraslavské 
nám. 464, 156 00 Praha 5-Zbraslav. Do grafických p íloh dokumentace pro územní ízení lze 
nahlédnout na Odboru výstavby, dopravy a životního prost edí ÚM  Prahy 16, Václava Balého 23, 
153 00 Praha 5-Radotín. 

 
Na v domí:  
MIPIACE s.r.o., IDDS: 87imwjd 
 sídlo: Na Perštýn  .p. 342/1, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
 


