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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
č. IN0/36/03/001172/2018 

Tuto smlouvu o spolupráci {"Smlouva") uzavírají: 

MHMPXP9CQ4JU 

(1) JRD Císařka s.r.o., IČO: 276 29 376, se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 120052 zastoupená 
Miroslavem Šebestou, jednatelem {"Stavebník"); a 

(2) Hlavní město Praha, IČO: 000 64 581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 Ol Praha 1, zastoupená 
Ing. Martinem Kubelkou, ředitelem odboru evidence majetku Magistrátu hl. m. Prahy ("HMP") 

(Stavebník a HMP také společně jako "Strany" nebo jednotlivě "Strana"). 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

{A) Stavebník je vlastníkem pozemkú parc. č. 4673/1, parc. č. 4672/7, parc. č. 4748/194 a parc. č. 

4816/34, zapsaných ke dni podpisu této Smlouvy v katastru nemovitostí na LV č. 13483 pro k.ú. 
Smichov, obec Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha ("Pozemky"); 

(B} HMP je spoluvlastníkem id. 87/216 pozemku parc. č. 4673/10 zapsaného ke dni podpisu této 
Smlouvy v katastru ne movitostí na LV č. 6227 pro k.ú. Smíchov, obec Praha, vedeném Katastrálním 
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha ("Pozemek HMP"}, kdy 
spoluvlastníkem zbývajících id. 129/216 Pozemku HMP je Stavebník; . 

(C} Stavebník plánuje umístit na Pozemcích a části Pozemku HMP stavební záměr "Císařská vinice
obytný soubor" ("Záměr"), jenž je ohraničen ulicemi Podbělohorská a Smrčinská v Praze S. 
Stavebníkův Záměr bude v podstatných rysech odpovídat žádosti o souhlas s využitím Pozemku 
HMP pro výpočet koeficientů míry využití území (KPP a KZ), která tvoří Přílohu 1 této Smlouvy 
("Žádost"); 

(D) Stavebník má v úmyslu v rámci realizace Záměru využít Pozemek HMP za účelem výpočtu 

koeficientů míry využití území (koeficient podlahových ploch a koeficient zeleně) a dotčené území 
z revitalizovat; 

(E) HMP má v úmyslu udělit souhlas s využitím Pozemku HMP ve smyslu bodu (D) pro realizaci 
Záměru; 

(F) Strany mají dále zájem uzavřít smlouvu o převodu vlastnického práva k nově vybudovaným 
veřejným chodníkům a dalším revitalizovaným plochám 



Strany uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
("Občanský zákoník") tuto Smlouvu: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Stavebník se zavazuje společně s realizací Záměru zhodnotit Pozemky i Pozemek HMP, a to 
následovně: 

a. při ulici Pod bělohorská vytvořit vegetační plochy a revitalizovat veřejný chodník, 

b. při ulici Smrčinská revitalizovat veřejný prostor a vybudovat veřejný chodník, 

c. vytvořit novou ulici mezi severní a jižní zónou obytného souboru včetně veřejných 

parkovacích stání {parkovací zálivy), 

to vše v podstatných ohledech odpovídajících Žádosti (body a., b. a c. dále jen "Zhodnocení"). 

1.2. Realizace Záměru na Pozemclch a Pozemku HMP předpokládá využití Pozemku HMP za účelem 
výpočtu koeficientů míry využití území {koeficient podlahových ploch a koeficient zeleně) z celé 
funkční plochy podle územního plánu. HMP tímto uděluje souhlas s tímto využitím Pozemku 
HMP. Pro případ, že příslušný orgán státní správy nebude považovat tuto Smlouvu za zákonem 
aprobovanou formu pro poskytnutí souhlasu ve smyslu předchozí věty, tak se HMP tímto 
zavazuje vydat Stavebníkovi souhlas dle předchozí věty pro vydání územního rozhodnutí a pro 
vydání stavebního povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním 
řádu ("Stavební zákon") ve formě vyžadované příslušným orgánem státní správy na výzvu 
Stavebníka kdykoli po nabyti účinnosti této Smlouvy. 

1.3. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že v souladu s platným právem se některé výsledky 
stavební a jiné činnosti na Pozemku HMP dle odst. 1.1 tohoto článku Smlouvy mohou stát 
v okamžiku jejich vzniku ze zákona součástí Pozemku HMP či samostatnou stavbou. Vzhledem ke 
skutečnosti, že Pozemek HMP je v podílovém spoluvlastnictví Stavebníka a HMP, se Stavebník 
tímto zavazuje do 90 dní po kolaudaci části Záměru dotýkajícího se Pozemku HMP navrhnout 
právně závazně HMP vypořádání podílového spoluvlastnictví reálným rozdělením Pozemku HMP 
dle Přílohy 1 a 2 této Smlouvy po zohlednění skutečného provedení staveb dle Záměru 
v návaznosti na řízení vedená k Záměru v souladu se Stavebním zákonem aniž by si nárokoval 
jakékoli finanční požadavky vůči HMP, tj. ani za případné zhodnocení převáděné části Pozemku 
HMP provedené na náklady Stavebníka, a současně právně závazně nabídnout k bezúplatnému 
převodu do vlastnictví HMP samostatné stavby, které případně vzniknou v důsledku realizace 
Záměru na části Pozemku HMP, který dle tohoto ustanovení Smlouvy bude nabídnut HMP do 
výlučného vlastnictví. Stavebník se zavazuje uzavřít příslušnou převodní smlouvu v rozsahu, 
v jakém bude návrh dle předchozí věty akceptován zastupitelstvem hl. m. Prahy a to do 30 dnů 
od okamžiku, kdy mu bude HMP zaslán návrh příslušné smlouvy. 

1.4. Stavebník se zavazuje nejpozději do jednoho roku od kolaudace poslední části Záměru zaslat 
HMP právně závazný návrh na bezúplatný převod {darování) revitalizovaných částí Pozemků 

včetně jejich součástí a příslušenství označených v Příloze 2 {tabulka majetkoprávního 
vypořádání) prostých právních vad, vyjma služebností vedení inženýrských sítí, a staveb majících 
povahu samostatné věci na nich se nacházejících, po zohlednění skutečného provedení staveb 
dle Záměru v návaznosti na řízení vedená k Záměru v souladu se Stavebním zákonem. Stavebník 
se zavazuje uzavřít příslušnou převodní smlouvu v rozsahu, v jakém bude návrh dle předchozí 

2 



věty akceptován zastupitelstvem hl. m. Prahy a to do 30 dnů od okamžiku, kdy mu bude HMP 
zaslán návrh příslušné smlouvy. 

1.5. Stavebník se zavazuje předat HMP veškerou dokumentaci související se stavbami a výsledky 
stavební činnosti na Pozemku HMP a částech Pozemků určených k bezplatnému převodu do 
vlastnictví HMP ve smyslu odstavců 1.3. a 1.4. tohoto článku Smlouvy nejpozději do 60 dnů od 
kolaudace příslušné části realizovaného Záměru. 

2. PRÁVA A POVINNOST1 STRAN 

2.1. Stavebník prohlašuje, že při plánování a výstavbě Záměru bude postupovat v souladu s platnými 
a účinnými právními předpisy a je připraven Záměr koordinovat s požadavky městské části Praha 
S a Institutem plánování a rozvoje HMP. 

2.2. Strany se výslovně dohodly, že v případě prodlení Stavebníka 

a} se zasláním návrhu na vypořádání podílového spoluvlastnictví a bezúplatný převod 

vlastnického práva dle čl. 1 odst. 1.3. Smlouvy nebo 

b) s uzavřením smlouvy o vypořádání pod!lového spoluvlastnictví a o převodu vlastnického práva 
dle čl. 1 odst. 1.3. Smlouvy nebo 

c) se zasláním návrhu na bezúplatný převod dle čl. 1 odst. 1.4. Smlouvy nebo 

d) s uzavřením smlouvy dle čl. 1 odst. 1.4. Smlouvy 

e) s předáním dokumentace dle čl. 1 odst. 1.S. Smlouvy, kdy ke vzniku prodlení Stavebníka 

dochází i za situace, že předaná dokumentace ne ní kompletní 

vzniká Stavebníkovi povinnost uhradit HMP smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc 

korun českých) za každý započatý den prodlení v každém jednotlivém případě. Ujednání o 

smluvní pokutě nevylučuje právo HMP uplatňovat náhradu případné škody v plné výši a Strany 

tak výslovně vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. 

2.3. Uzavřením této Smlouvy se HMP nevzdává svého práva uplatňovat ve všech příslušných 

veřejnoprávních řízeních souvisejících s realizaci Záměru včetně Zhodnocení na Pozemcích a 
Pozemku HMP práva účastníka řízení. 

2.4. V rámci závazku součinnosti se HMP zavazuje souhlas udělený dle odst. 1.2. této Smlouvy udělit i 
opakovaně bez zbytečného odkladu na výzvu Stavebníka, zejm. v případech, kdy si nový souhlas 
nebo souhlas v jiné formě vyžádají třet( osoby, např. správnf orgány nebo další dotčené osoby. 
Strany souhlasí, že tato Smlouva a jakákoli smlouva či dokument uzavřený či vydaný na jejím 
základě mohou být použity pro účely realizace Záměru před jakýmikoli správními orgány a 
dalšími osobami. 

2.S. Pro případ, že Stavebník nezrealizuje Zhodnocení Pozemků a Pozemku HMP v plochách určených 

k převodu na HMP v souladu s čl. 1. odst. 1.3. a 1.4. této Smlouvy dle Žádosti z důvodu 

spočívajících na jeho straně a to nejpozději do 1 roku od kolaudace posledního z bytových 

objektů postavených v rámci Záměru, zavazuje se HMP uhradit k jeho výzvě smluvní pokutu 

odpovídající tržní hodnotě spoluvlastnického podílu HMP na Pozemku HMP, jehož se týká souhlas 

dle čl. 1. odst. 1.2. této Smlouvy, stanovené znaleckým posudkem zajištěným HMP. Pro vyloučení 

pochybností Strany výslovně uvádějí, že nárok na smluvní pokutu nevzniká, pokud bude 
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zhodnocení Pozemků a Pozemku HMP provedeno odlišně od Žádosti v důsledku nezbytné úpravy 

Záměru na základě požadavků dotčených orgánů státní správy, Městské části Praha S či HMP a 

jeho organizací nebo vlastníků infrastruktury dotčené Záměrem a zároveň nárok na smluvní 

pokutu nevzniká v případě, že Záměr nebude vůbec realizován. 

4. ZÁNIKTÉTOSMLOUVY 

4.1. Strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, pokud některá z nich porušila jakoukoliv 
povinnost dle této Smlouvy a toto porušení nenapravíla ani do 30 (třiceti) dnů od doručení výzvy 
druhé Strany k nápravě. 

4.2. Strany se dohodly, že výše uvedené právo odstoupit představuje jediné a výlučné právo Stran 
jednostranně ukončit tuto Smlouvu a práva a povinnosti z nf (včetně odstoupení, výpovědi či 

jinak), a odstoupení z jiného důvodu, než z důvodu uvedeného v tomto článku 4 (Zánik této 
Smlouvy) je nepřípustné. Strany se v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními 
předpisy vzdávají všech jiných práv jednostranně ukončit tuto Smlouvu a práva a povinnosti z ní. 
Pro vyloučení pochyb Strany sjednávají, že pro odstoupení od této Smlouvy se nepoužijí 
ustanovení§ § 1977 až 1979 a§ 2002 Občanského zákoníku. 

S. DORUČOVÁNÍ 

S.1. Jakékoliv oznámení, žádosti nebo výzvy, pokud mají být učiněny podle této Smlouvy písemně, 
budou považovány za učiněné, budou-li doručeny Straně osobně proti potvrzení, doporučenou 
zásilkou nebo prostřednictvím kurýra na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou 
adresu předem písemně oznámenou v souladu s tímto článkem. 

5.2. Pokud se písemnost doručovanou prostřednictvím kurýra nebo doporučené pošty nepodaří 
Straně doručit na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy či na jinou adresu řádně oznámenou, 
má se za to, že písemnost byla doručena S. dnem od podání písemnosti na poštu nebo 
doručovateli. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI 

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejněním 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/201S Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění zajistí HMP. 

6.2. Strany prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v této Smlouvě jsou výsledkem společného 
jednání, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Žádný projev Strany po uzavření této Smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s ujednáními této Smlouvy. 

6.3. V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů tímto HMP potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada hl. m. Prahy 
usnesením č. 2334 ze dne 30.08. 2018. 

6.4. Práva a povinnosti podle této Smlouvy přecházejí i na právní nástupce Stran. Pokud se kterákoli 
Strana vzdá práv z porušení povinnosti podle jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to 
znamenat nebo se vykládat jako vzdáni se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení 
Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení dané povinnosti. Žádné prodloužení lhůty pro plnění 
jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této Smlouvy nebude považováno 
za prodloužení lhůty pro jakýkoli jiný závazek či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněnlm 
jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. HMP 
souhlasí s tím, aby Stavebník ve smyslu ustanovení § 1895 Občanského zákoníku postoupil na 
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nabyvatele projektu týkajícího se Záměru tuto Smlouvu, avšak pouze za podmínky, že nabyvatel 
projektu bude součástí stejného koncernu jako Stavebník. 

6.5. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, včetně případů, kdy ustanovení Smlouvy stanoví práva či povinnosti, která jsou 
v rozporu s právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Strany 
se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ujednání, včetně ujednání, která 
stanoví práva a povinnosti stran v rozporu s právními předpisy jiným, které bude v souladu 
s právními předpisy a co nejlépe vystihovalo hospodářský účel ujednání původního. 

6.6. Tato Smlouva byla sepsána v třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž HMP obdrží po 
dvou vyhotoveních a Stavebník jedno vyhotovení. 

6.7. Stavebník výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu této 
Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum podpisu a text Smlouvy. 

6.8. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

6.9. Strany se výslovně dohodly, že změny této Smlouvy je možné učinit pouze na základě písemných 

vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami. 

6.10. Strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na 
základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Příloh v: 

1. Žádost o souhlas u pozemku parc. č. 4673/10 k.ú. Smlchov pro výpočet koeficientů míry využití 
území (KPP a Kl) z celé funkční plochy dle územního plánu; 

2. Části Pozemků a reálné rozdělení Pozemku HMP určené k převodu na HMP; 

V Praze, dne 27-4<1 'ZcJfj 

JRD Císařka s.r.o. 

Miroslav Šebesta 

jednatel 
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Praha 201&03-20 

""'""'· 

Vic: .CIHloU vlnice- obytnj ......... 
Ut:loet o at8novleko ke epeclfllcacl mcdnfch lnvMtic ......_do vehjn6ho priNtOrU pro,.,.,...,......,.,.....,._ ••P • vyulldM fMIII"nku hL m. Prahr pro vfpoeal 
-mloy vyullllolzom~dlo .... ...,._", ... ,..... hl. m. Pnhy 

v aoutadu e Prtlohou c. 1 k UMMenl Rady hlilvnlho m6ICI Prahy Cllfo 1717 ze dne 18.7 .2017, bod 2., tl 
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HLAVNI M(STO PRAHA, Mari6nsk6 n6mtstf 2/2, Stm Mtsto, 11000 Pnthl 1 pocll87/216 
JRD Clsarta u.o_ Korunnf 810/104, Vinohrady. 10100 Praha 10 pod8129/216 

Jak je,_,. z-jeh~. no pozemlw .oe73/10 oe nachezl- -9 ohoclnll< o na 
zbfvojlcl-jlou- novrleny pftotupy kn<IYjm-.-~· 

(."==~~=~ ulicemi podb61ohomtj, Smrtinekt, Preha - Smk:hov 
k Sm,_ (-Hlovni-Pfoho); 729051 

• --byO»jch-•č.487311,467217,48111/34 
• poamky s~b IOUVIHtlcfch a vjltavbou obytntho areMu 

(nopl.-lky.-•--oiU-.); 
c. 47.a/184, 4873.'10, 474813, 481el2, 481712, 5103/10, 
5103111, 51031'14 

Stavebnfk: .lAD ClHI'klls.r.o. 
IC27628376 
..,_. •fdla: Korunni 8101104, ~Vinohrady, 10100 

Ard'\llekt projektu: Podlpnt S&ldký Ard!ftekti u.o., Vldlrnsk.t 12, Praha 10- VInohrady ----· == AEo profecl. a.s .. Pod Reclnk:l123512a. 15000 Praha s. test s ae 594 

V pftpMi ~ upfnntnl podldldl6 k tMo Hdostla k oeobnlmu vpwdnulf Vllhho ..._.. 

""'· ..-. ..-... 
\lyfSMit; Ing. Kl"' A"'!M tr&'rb 

AID Pf0:11ct, •· s. -· . --• flat!lllujld ~ k Uck*l: 
A_ TEXTOVA CAsT 
8. vti<RHOVA~T 

AID PIIC/~tl ' S 
I'OD flo\Dflttl tfM ' t> t)O CIO Pf!""" I CUCli lltPUel!C 
f uJt P51 Ul'" l ~EDeAEOI'fl~1 Cl. W- ootoPIIO.'fCf ~l 
IC 11-• Dot CH15-
-· SI'OJ liiMfftbcl- t U ll...Jt-l,-1 11 QlGO 111 



Vefejný rejstlfk a Sblrka listin- Ministerstvo spravedlnosti Ceslr.é republiky 

Datum vmlku • dp!H: 
1. proslna!i 2006 Sp--· 

Vjpls 

z obchodnlho rejstfiku, vedeného 
Městským soudem v Prne 

oddll C, vlofka 120052 

c 120052 vedení u M&tsk._.ho $0Udu v Praze -·-· JRO Cfsafke s.r.o. 
Bidlo: 
l(orunnf 810/104, VInohrady, 101 00 Praha 10 
ldenttllbfnli!lolol 
276 29 376 

Pnvnl-· 
Společnost s rvtenlm omezeným 

-rnlt poclnllc6nl: 

Striokač.lz2 

proM)em nernovttostl, bYtO • nebv~ prostor bez poskytov6nl Jlnt<;h nef z6kladnlch slufeb 
zajtiťujldch f6dný provoz nemovltost:f, b)d a nebytových prostor 

MIROSLAV ~EBESTA, dat. nar. 24. ledna 1974 
za Pohofelcem 696/6, Stfeiovlee, 169 00 Praha 6 
Oen vzniku funkce: 1. ledna 2018 

ZphobJMn'nl: 
Jednatel Jedn' za společnost navenek v c*ém rozsahu somostetni. 
Spoteenfd: 

Spoldnik: 
JRO s.r.o., tč:: 267 za Q92 
Korunnf 810/104, Vinohrady, 101 DO Pl'llhl 10 

Vklad: 66 000,- Kč 
Spa.c:.naJ 100% 
CMtd>odnlpodllo33~ 
Druh podOu: z6kladnl 
1CmM0vf lisl: nevyd'vli se 
Spo~Kr;ik: 

Jng. OANIEL MORÁVEK, dat. nar. 1. fijna 1973 
f.ev. 1674, 468 12 Beclflchov 

PociH: 
Vklad: 67 000,· Kč 
Splaeenoz 100% 
Obchodnl podll: 33,5~ 
Druh poclllu: z6kladnl 
KnMnovt tlat: nevydává se 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firmo.vysledky?subjektld=689689&~yFPLATNY 12.7.2018 



Velejllý r<jstfik a Sblrka listin· Ministerstvo spravedlnosti České rq>ubliky Stránka č. 2 z 2 

1 PETR BENEŠ, dat. nar. s. července 1965 
u olvtlch hradu 343/19b, Radlice, 1so oo Proha s 

-· VIdech 44 600,- Kč 
.......-:100'11> 
Obcllodnl pociO: 22,3% 
- poclllu: mkladnl 
l!n!!!!ovf not: nevv<klv' se 
Spo!Knlk: 

OOGAN BUGDAY, dat. nar. 3. srpna 1971 
Ivana Sekaniny 1802/11, Poruba, 708 00 Ostrava 

Poclh: 
Vldocl: 22 400,· Kt 
lpllancN 100% 
Olldloclnl pociQ: 11,2% 

- podQu: mkladnl 
Kl!!!l!!!t 11ot: nevyd!!v' se 

UldlodnlupMJ: 
200 000,- Kt 
Spl!-= 100% 
Ootatnl---: 
Počet členG statu~mího orv,nu: 1 
Obchodnf korporace se podl'fdlla z'konu jllko cetku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a drufstvech. 
Tento yfpla je neprodejnf • byl polfftn u InternetU (http;llwww.Jusqq.cz}. 
Dne: 12.7.2018 09:54 
Údoje platné ke dnll2.7 .2018 03:37 

https:!/or.justice.czftasluilrejstrik -fuma. vysledky?subjcktld=689689&typ=PLA TNY 12.7.2018 



Zmocnitel: 

AED proJoct, u. 
se sldlem: 
tC:o: 
DIČ: 
Zastoupeni: 

Ing. úrtcu Jlnlulllovou 

PLNÁMOC 

Pod Radn~l123512a, 15000Praha 5- Koélfe 
61518594 
Cl61508594 
Ing. Alelllri, mlstopfoclseda pi'edslawnstva 

Zplnomocřiuje tfmto 

r.č. 70540210006, bytem: Poděbradská7131130, Praha 9 
(délejenZIIIOCNinec) 

k zastupov,nl Zmocnite4e ve vlech }edninl'ch a .lllttd*oll dallkh úkonech SOUVIsejlclch s Hzenlm o ......... _ .. 
poumlcu pere. f. 4671/1 Oltltnf plocha, Jl"' plochli O vimlfe 12010 m" nt LV fAlS, 
_.......,.. e-•72/7-'-ovjmi!oiMUm' noLVe-12106, 
poaemku ..,.:.l. 4111/M ostnnf kemun1kece o výmife S4l mZ n1 LV i. lMU, 
poaemlw pere. l. 4741/tMosutnl plodil o vfmilhi 411m2 M LV t 1ZB a 
poMm1tu ,..-c. t. 4571/10 ostetnl ploc:M o vfmlfe ZM mZ ni LV 6ZZ7 
zapu~ u kÚ pro hl.m. Prahu, KP Pnhl. v k.d.smkhav, obec"., pod nátvem "tbt11sW 
VilllCif"-~ ......,.., vtetnf podínllidostf o rozhodnuti, nahiiJenf do doklacKt v archivu 
stavebntho ůr.du, pffpadnf orgjnu pa~ pffe, pPeblr6nf vlech soovisejídc:h vydanjch 
stanovisek a rozhodnuti a vzdW•nl se priA odvoUnl. 
TalO plnil moc se udtluje na dobu urfltou, 1 to ode dne jejlho podpisu do 31.12.2018. 

v ......... (JJij,P.l'f 

Zmocni181: 

V Praze, dne IJ.Jl.J.o2fl.-

1'11011 moc pfijlmám: 



]: 

Zmocnitel: 
UtD dlafb s.r .o., 
oasldlom: 
tto: 
Dit: 
Zastoupená: 

AED projoct. u. 
eesldllm: 
IČO: 
DIČ: 
-opeN: 
(dMe jen ""'"'""'" ... lOC) 

PLNÁMOC 

II<Munnl811l1101, 101 00 Praha10 
276211376 
CZ21829378 
Ing. Jal 1\otib, jednalef spo!Knosi 

Zplnamoclluje tlmta 

Pod Radric11235/2a, 150 00 Praha 5- Kollfe 
615 085114 
C2!i1508584 
lfll. Ale!-.m~pfed-

k ustupovjnl Zmocnltf: .. ve dech jed"'nlch a jtkychkotl dallkh úionKh couvtsejldctl s ffzenlm o 
powlenl ke Wc:enf dfwln na 
pctllllllb,l perc.l. 4671/1 ostetnf ~jln6 plodil O vfmii\I12CBG m.J fta LY i!A15, 
pozllllillu ,.,c. t.lfln/7ottltnlltlocblo rimlfe MU m* M LV l. 12106, 
........ ...,c. l.41ll/l4-..nf.........._.ovfMife541 mZ MLV l. 1MII. 
......... pm:..l.47a/1MDitllnfplochlovtmlfltllmZftiLVl12U• 
......... ~L4871/10......r ...... ovfmlle.IMmZMLVW.7 
&lll'llnich •IW pro ht.m. "-hu, KP Pt8hl. v~. o1tec Prllw, ve vlci suvby ,.C111'fllal 
.",._, - Ofrrln# ...."..., vtdeným pleci (ladem miltskf tútl Prahl s, odborem ochrany 
fhrotnfho pros~r.dl, vfetni podMl Udostl o nnhoodnutf, vzcNnf se prh1 na OCI\IOttnl, ~ni 
Nldnieh a mllnof6drrieh opravntch ~6. 
Tato plM moc se udfluje 1'111 dobu urlltou, ode dne jejlho podpisu do 31.12.2018. 

Součunf unocAujeme mlstopfedse® pfedstavenstYJ společno1tl AED project" u. zmocnft 
v rozsahu tito p~ mod tleti osoby. 

yp,.,., dne .fJJl/4/{. 

Plnou moc plljlmlo1: 
Ire- Alel Marek 
m!Stoptedsedl pfl!dst~nstva 
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Teebnlckj správa komanikac:i bl. 111. Prahy, a. a. 
~vka17018 
JI O 00 Praha I - Staré Město 

Nak~J. 

TSK/47984117/SIIONc 

AED PROJECT a.s. 
1~~&- 9árb Iiroulkovi 
Pod 1Wbůcll23S/2A 
ISO 00 Prah& 5 

v~ 

Vcjmolkai2S7 OU 561 
v-.. 
19.3.2018 

Projednali jsme dokumentaci pro ~zemni ř1zen1 {PD 1212011 ~ 
revize 02/2018) a vyd~vime toto teobn1ck6 •~: 

nově budovaný chodnlk při komunikaci Smrčinská převezmeme 
prostřednictvím EVM-MHMP do na!í správy za předpokladu vyřelenl 
majetko-prAvnich vztahó, a to i pro uloženA vedeni ini. sítí a pro 
piíslušné části pozemkrl - chodnlk pofadujeme prové.st s povrchem 
z litého asfaltu či mozaikov~ dlafby, 

stávajlcl ptilehlý chodnlk komunikace Podbělohorsk~, 
v úseku s povrchem ze zámkové dlažby, požadujeme obnovit 
s povrchem z litého asfaltu včetně vyrovnán!, doplněni a výměny 
obrub za žulové, 

- ostatní nově budované komunikační plochy a objekty nebudeme 
ptebirat do nalí spr;Jvy, 

upozornujeme, fe parkovad 5tání, která jsou součásti 
komunikace projedn4vané v rblci PD ,.Císařská vinice rodinné 
domy", musi být s povrchem z litého asfaltu, 

s wnfstěn1m dočasných kotev záporového pažení pod 
komunikacemi dle ptedlolené PD souhlasime, 

návrh trasy staveniltni dopravy požadujeme ptedlofit 
v dal.§im stupni PD, 

- vzhledem k rozsahu stavby a objemu těžké stavenil!itnf dopravy 
pofadujeme před dokončením stavby (kolaudaci) celého souboru 
NC1satsk4 vinice" obnovit povrch přilehlých vozovek komunikaci 
Sznrčinská a Podbělohorská v celé šiří s povrchem z litého as:faltu 1 

- pofadujeme, aby investor pted zahájenim stavby provedl na 
vlastn.i náklady pasportn1 t'oto dokumentaci ostatních přilehlých 

komunikací (vozovek + chodníků) v úseku vedeni staveništní dopravy 
a předal ji OS TSK pro Prahu - Jihozápad nejpozději pti uzaviráni 
nájemn1 smlouvy, 

IC: 03447296, OIC: C!Olt.47286 
TeL: +4ZO 251 015 Ul,e-maii:M•*?Jh• n www....._.. a Dlllllri iduiab: llllfQ4I3 



v případě po.§kození ostatních přilehlých komunikací 
v souvislosti se stavbou a staveni~tni dopravou, budeme požadovat 
jejich opravu na náklady investora - nutn8 finanční rezerva na 
tyto stavební práce, 

z hlediska výpočtu koeficient!l míry vyuii tí území tj. 
koeficient6 KPP (koeficient podlahové plochy) a KZ (koeficient 
zelené) upozorňujeme, fe pozemek parc.č. 4673/10 k.ú. Smíchov není 
v na.U správě, 

piJ. .PZ'O'r.Mnf •ca"t'Wbaicla ,PZ'&o.i .... k nfkaoicla • pli 
.zpětu.fcb 'lipra.-ácl:t ,po'f'%'c!a1 ,bwrmftac.t po•-=:1- d"drioYIIt "'U.aq 
• t.cbn.tcW pochfnky pro .I:ÚŮJ" do~ k •n1Qc:1 & proridiaJ. 
~. •úpp6 rýfl. E«< ~-tralc4 • .t~"', .~ a.~~tt•azúa
c!i•lo g5 .. c1De 31.1.2012, • ác!iJ:u:ao•t.f. od 1./l.RDU, ~ .cDiiDJ. 
p*!lob.y čJ.•lo l .. en .. eai aBIIP c!t•~o l27 •• dDe 2B.l.2DJ.4, 
• 1i6frvvwti od ~ • .2. /lOJ.4, 

...,k.ré bll~Mi .iltt~ee • Fqadn• .koaa'altace k "171• 
aV"Vanf • Zag. ~&Jý, éú~o tal~: 257 015 3~7, 

6 b.led:L-.b. odc1Uea1. ~á.-y kual.i•ac!Didt •taYeb nemcime námitek 

~ .bled:iaka odtfěleai .-pr"vy dopzaftliho mu~óaaí nemáme nAmitek, 
v dalším stupni dokumentace poladujeme doložit výkres dopravního 
řešení s kompletním mfvrhem svislého a vodorovného dopravniho 
značeni, 

1 b.ledJ.Ma odd61ezú. pi'f;r&Yy a zaal..tcace ~torc:wW doprayY 
nemáme námitek, 

požadujeme předložit dal.U stupeň PD k vyj~dřenl, vdetně 
tohoto stanoviska k DOR, se zapracováním naJich připOlll!nek, 

před terminem kolaudace pofadujeme pfedáni. dokumentace 
skutečného proveden! stavby (DSPSJ do odděleni 5140 TSK a.s. 
(geodetické zaměřeni včetně i nově realizovaného svislého a 
vodorovného dopravního zno~čeni + re<!llizační dokumentace, bližši 
informace Ing. láčková nebo pani Koťátková, díslo telefonu: 
257 015 236). Výkresy s geodetickým zaměřením budou ptedány v 
digitálni formě (formát napt. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx) a označeny 
číslem akce 2014-1025-00628, přiděleným oddělenim koordinace TSK 
a.s. Kladné vyjád.ten1 od odděleni. 5140 k piedání této DSPS je 
nezbytnou součásti pro ukončeni výkopového povolení a nájemnf 
smlouvy, 

k této projektové dokumentací přikládáme stanovisko od 
oddllení koordinace TSK a.s., které si ponechává PD pro vlastni 
potřebu, 

IC: 034472:86. Dit: Q.03447Z16 
Te:!.: ...uo ZS'l ots tu.~ ... n•w 

WW!V'1Imra!" a DIIIOYhchrRICII: llllvqit3 

2 



I 
zAvérem upozorňujeme, fe to~ t:ec!aD:Ldé •t:aAO'Yiako ~SIC 

•·•· •l.od.t pcnu• jdo podt.l•d p.:o •~Mo ... ~ .. eau. BVJl -
J11114P, Praha l, náměst1 FriJnZe Kafky lr se kterým je rovněž nutné 
ře.Sit majetko-právni vztahy u komuJ)ikací a pozemků, které jsou ve 
správě TSK a. s. 

110 

Ing. 

Pf:flůy: 
koordiDočal vyjádfení TSK/384/18/5130/Ko k akci č. 2014-1025-00628 

~ 
TSKa.s.- 2150, 2180, 2260, 2270, 3210/Cu, 4020, 5130, 5140, 5210, 5110/SK- ev.č. 2/2018, 
MIIMP-DOP, MHMP-EVM + rulvrh majctko-práwlho leleof 

1-StlrtMIIlD 

IC: 03+47Z86. Dit: CZ03447Z86 
Tel...:t-4202:571115 Ute.....all: .... =onlan 

'f"'*"'mn'=n ~ldlrtaka:m1Yq41:3 

' 
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FtsK~ 
Thehnioká spnva komunikaci hl.m.Prahy, a.s. 
Ř.ásnovka 770/8 
ll O 00 Praha I • Staré Město 

VUdopi1 NdečJ. 

TSICI3841181SI30JKo 

AED PROJECI', A.S. 
pfJlroalkovi 
Pod RMIDidl:13S/lA 
PrůaS 

15000 

v ........ 
13.2.2018 

K plodlot.en< dok1lmoataci VAm ...._ n6sledujlcl l<nonlmo6ú VJ:jidleal. Pii doiJkb i""""ldl 
uv8dfj1e ~ l'Wo olooo. 

KOORDINAl:Ní VYJÁDŘENÍ 

Ollo ů:ce : 2014-lazs.eo621 
N6mv Ele : 511rRu111. RD u a.he ~ CIMhW YiDke PS 
Pl6aoYaaf tamiD: OI.rt'/:J.OI8 ~ 30.06.2021 
gpa : '· ~ ltOIIbor _.,..a., a, e, a. • ~ , 01.1o.aou - so.oc.aou 

lNVmTOR.: JRDa.lb a.r.o. 
~-'VIt~ 
tJtic:e : KonmDIBIQIJ04 

""" :PmbiiO 

"'""" PSt : JOl 00 

-' AEDI'ROJECJ", A.S. 

~-'-lnice : Pod.R.mtcr 1235/lA 

""" : Pn!b.S 

""'"" PSt : 1.5000 

~vyj6cllenl k Md t. J014.1025-006U • StrMI: 1/2 
T __ ....,..........._lll..,._"""'r,LI· 
..... YOI\ _." IoOS v,.,.". vodlltel >110! .. 20059 
A-.110/1, llODD-1- Slin W5to 

Td. :731547947 
Fu ' 

Tol. :608330024 
Fu ' 

~~"na,DI(:cm!C(Jll6 
Tltl.:·••U0l5101Slll,....-:~~ 

-tlt;p-o!IA.a. o.t..a Klnnll:t: II'M!fU 
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I 

v pHp.de. m lnadc iDvcmr ~ IKJUViůoll11pdw povn:hO v cd611Ji (vozoWy, chodnfku. půovilt!, atp.). je 
paviDc:D pred Z1111ijonim 16:bto <pav poHd8l oddllciDf kootd!Dace TSK o ac:M Y)'játreaf. ~ 1tmcMato k 
abijcai 11bX1 (Oillo VK.) vydi oclcWeld kDardiDK.e po spiD!DI pOOmhlc:k- pfoiq-nc! kDon6aacc. Toto \l)'jidl'alí ----TSK. 
PiiEDEPsANA I<OORDJNACE 

N.-.dodrllltpM•IqrlllPM'niEVM MHMP 
(--'I'SK). 

ICOol'diiiKftl "''iUfM!It.td t.. 28~. ser. ... , 2/2 
T~ .............. M.ILhMr,L .. 
r.tpl$ .a. ................... --
~ .... n~W,llOIIII'rWl· ..... ...... 

~ -n-.lllt: ai&WJZI6 
roL:-:u.ton nt..-·~ 
~--.......,"""""' 



C(SAŘSKÁ VINICE • 
OBYTNÝ SOUBOR 

llla.vNafCMKI~: 
fOOUttri' ILADKt MCNTIKT1 ...... 
V11111m11ti 12, 101 OD~ 10 

r::o-tn 04111W1 ...... ......"....,.._..: 
AID proJKt, I. a. 
Pod"-"*' 12:H IV.. 15000 Prat. 5 

"'""'-T;+G0257251100 
.....-.: .. d .. ldpa;ett.cz 

paiDinpllllt~ --_, 

ARCHITI:TI 
UD"O•t .... u ••u01UUo.&o. 

DOKUMENTACE PRO VYDÁNI ROZHODNUTI O 
UMia11NISTA VBY 

........... ~ 
". . .m. LuiMir. ~"' 
~.u.un~ 
llv•N:Ih. TomM Glour 

YHMI~ 
.,.., Kll .... cnq,6e 

hiiYwf lnriMtt proJP&u: 
Ing. TIIIITIU Valrrj 

.... ~unl: 
Ing. Alel ""-t .,.,__.: 
lng.Kiral~ 

Uetlproflu; 

pi'IIDM: 
Pnlvodnl zpriva 

"_ 

-
i!,llfi!Otly: 
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A.1 IDENTIFIKAČNI QDAJE 
A.1.1 ÚDAJE O STA VB~ 
a) n+py stayby 

Cfsafská Vinice -obytný soubor 

bl miato otaVbv _, 
katastrélni Uzeml: 

Llzeml vymazaně ulicemi Podbělohoralci:, Smtčinské, Praha ~ Smfchov 
Smiehov (okres Hlavni město Praha); 729051 
parcelnl čfala pozemkO:č. 467311,467217,4816/34,47481194, 
4673110,474813,481612,4817/2,5103110,5103/11,5103114 

c) pf!dmět proJektové dokumantace 
Pl'edmětem dokumentace je 

vjstavba souboru bytových domů A. B, C, a O na apoleené podnoži, a swnostatný dům E 
souviaejlcí doprav nf infrastruktura 
souviaejfcl techniclal infi'Qtruktura, zejména nOII'é vefejně sltě, pffpojky Inženýrských sltf, 
ptelotky in!enýt'skych sltl 
feAenl parkový"eh ploch zeleně ve vnitrobloku 
děleni pozemkO 

A.1.2 ÚDAJE O žADATELI 
al fyzická osoba 

jméno pfljmeni: 
mlsto trvalého pobytu: 

bl tvzlck!l otoba podnllg!lic! 
jméno a pfljmenl: 
obchodnl finna: 
re. (bylo-li plíd61eno)' 
mlsto podnikáni: 

c) arttnlcká QIPbll 
obchodnl firma I název; 
re. (byfo.<i pOděleno)' 
adresa sldla: 

JRD Cfsarka s.r.o. 
276 29 378 
Korunnf 810/104, Pral'la, Vinohrady, 10100 

A.1.3 ÚDAJE O ZPBACOVATELI POKUMENTACE 
al zpracovatel dokumentace 

název: AED project, a.s. 
re. (byfo.ll poděleno>' ., ... ..., 
adr888 sfdla: Pod RednlcJ 123512&, 150 00 Praha 5 
zastoupený: Ing. Alel Marek, mistopredseda pfedstavenstva 
zastoupený 
ve věcech techniclcých: 
telefon: 
e~ail: 

blblaynf Prolektant 
jmeno a pftjmanl: 
autoriZace ČKAIT: 

Ing. Klirel Chlupáč, Ing. Tomill Volný, hl~nl intenýr pmjektu 
257 257 100 
aeO@aedproject.cz 

Ing. Alel Marek 
č. 0007955 

obor I specializace autorizace: Autorizovaný lntenýr pro pozemnl stavby 



cl DrollktanU ltdnotltrich ';+ptr dokymtntact 

aytprtpyanl pmltfltenU JtdngUfvtsh Metl prpltktpyt dgkyrntnllpt 

yytjplnl. ch!ezrol. yzrM;bgtctctvJk 
Energyslm 1.r.o .. -·""-' ...........,eKAJT, 
obor'~ •utonzace: _, 

Ing. "-tin Sladký 
e. 3515 
---(A.1) 
lng.an:h . ...--. 
0.3433 
obor W'Chitaktur. (A 1) 
Ing. •n:h. Tam61 Oloeer 
~ 12, PntN 10·101 00, Vinohrady 
27828337 
«211 272 049 043 

Ing. Hel u.r.k 
•. 0007155 
AutorizovMj k'llenýr pro pozernnl ttavby 
Ing. KoNI Cllltlp6e. Ing. TamOII Volili 
602161243,«18411581 

Ing. JMuti Moravec 
e. 0009870 
etatlka • dyMmikai staveb 
738 482 351 

Ing. - Klbl""" 
~ 0003481 
-~-11011-ob, pozomnl-by 
803 921 837 

Ing. Petr Kotek 
00122<3 
___ .... -· opeclollucetechnldc6zollzonl 
nsess12a 

Ing. F'otrl<oblk 
0012253 
ttchnb proltfedl staveb, ~ technie:kt ze"zenl 
775885128 

tilnpproydA • •'P'Xmmv# e!tktrottchnilq! 
jtMno • pffjmenf: Ing. AW. šafaflk 
autortzace CKAIT: 000748& 
obor f epedatz.:e autoriuce: AutorizovMj technik pro technitw: proatl'edl atweb, 

tJ*illliDca elektrotechnická zarlzenl 
t.Won: 222 512 287 



inhnýrak6 •!t6 Zll 
TEPROS, s.r.o. 
jmOnoapftjmenl: 
-eKAJT: 
obor 1 apeclalzac:e autorlzece: 
zpracovatelé: 
telefon: 

~ vliv stavby na !ivotnl PJWtredl 

-rov 

-ujii~ěnl SOZP, kryt CO 

• osluninl • dennf oavidenl 

Ing. Petr Kre}čf 
0012762 
IVOO ·-vodnlho -~a krajfnn6ho lntonjrsiVf 
Ing. Tom6i .louda, Ing. Zdenik Jén 
241480110 

Ing. Jift Mantlfk 
0008578 
~ lnfonlrvol>oru_f_ 
Ing. TomM Vejfllfka, Ing. Petr Vejra!ka 
274 812497 

Ing. TomU Sldenif 
eKI\03829 
Zall- o krailnn1-
800 :>42 848 

Ing, TomM ROZIIval 
tel: 603 887 985 

Rustlcal 8 
Ing. Pavtl Beroo, Ph. O. 
tel. 776 128 579 

Ing. Helena Holllkovlklll 
tel: 738 327 208 . 

Jaroelav TroniCek. ATPBS, OZO BOZP 
Beroun, Tyrlove 52 
tel. 803 541 892 

DIIN. a.r.o • 
Martin SUirka 
101: 803 105 897 

A.2 SfZNAM VSTUPN(CH PODKLADQ 
Pro pott.by zprac;c:Mknf PO byly pror.'edeny n6aledujlcl pňlzkumy a mll'enf: 

1. Geodetick6 zamll'enl (polohopla, výlkopit) -Azimut u.o., 0812013. jeho Mtulllzace a 
rozll,..,l Azinuta.r.o., 0812017 

2. Oendrologidct prúz:X~m • MS an::hltefcti e.r.o., Ing. Tom61 SkleNr. 1012013, Jeho 
aktuelz8ce a rozlll'enllng. TcmM SklenM, 0512017 

3. M6fenl hJuku- Protokol o zkoulce č. 341-MH0-17, Akuatlka Praha a.r.o., Ing. Toméi 
Roulvat 0612017 

4. ln!enýrakogeologlcký - geotechnielqí pnU:kum, Ing. Jan Sldeněr, Geokonautt a.r.o., 
1112013 

5, Poeouzenl mo!noeti likvidace ~ vod vMkern do llominového proatl'edl, 
HYORO-ECO, Ing. Petr KLIMPERA, 12f.l013 



/ s. Zpréva o radonoVém prOzkumu -Mgr. Tom6106adllk. RGP Servis, 1112013 
7. Odborné .tanc:Nieko - Vyjédfenf k lktuMnfmu vfakytu ZCHD fivotlch\1, Doc. Dr. Jan 

FarkK, CSe. 0812017 
8. Vytyčeni dbraclch kabelO PRE cbtrfbuce a.t., TE-EN MNII s.r.o., Mitoltlv Štlec, 

05/21)17 
9. Hyd~ posouzeni hloubkovtCh vrtí~ pro tepeln6 ótrpadlo na pcamku parc.. e. 

467311 a 4816134 v k. ú. SmlchoY, Ochrana podzemnfch vod a.r.o., RNDr. Mlan Norik, 
1112017 

Pr(lzjwmy )loU ..",-.nými plllohoml "_ dclarnonlooo • na _, budou ·-· 
Jejicllvjslodkyjsoudo--~-

- prťlzkumO .-...,, )ejidl ojolodlaldo _".".",__jo-v- 8.1 
b)Souhmn6tochnlck6--

,, rqwh HMfbp oundi ...... ,,.,....". Wemf 
Stwbl• MCh6zl vZIIIDViMm IWml eMti MO Pnlhl5, Jedn6 • o pozemek~ od 
lďllcYatky ulc ~ • Smrell'llk6. F'Mnovri Dll:lvba ~ domy .. nldlá:l' v ......", 
- __ jilnl_ .......... jo ...... -· je zda_ ... - .... _ -0 
(akce c-v1n1ao- n>c11nn6 _,>. 
pl dgMyldnl wulltf a JMteylnptl •'ll!IJ!I 
V~ dob6 ee na pozemku ~ are6l llu!eb - dotuM montovaM st8Vby • vlceúčeblým 
vyulitfm. ArMl ,le oplocený, vjc:d do .... U je Z Ulice Smreinski. Ji!nl č6lt pozemku je tvol'enll 
pl'evUn6 ~ovanýml ~ zelenlte \IZJDitloU zeleni. 
Ze ..veml strany je ozeml vymezeno kOmunikaci ul. Poci'JIIohorak6, ,. Jeli! protljll straně .a 
nach6zl rada ~ti-podbd:nldl bytcwých domll z 2. palovtny 20. aloletl. Ze t8padnf ltntny - ne druh6 
stran~ ul. SmrCinekll - se 1'\Khtz:l rezldenenl arúl z roku 2005. Na ji!nl etran1 pozemek 10~1 
• pklcMmi tpOrtOII'Iit' - ragbyMho hfitl6 a tenftovýdl kurtC... Sm6rem na výChod na pozenMk 
navazuje z6lteVba rodinnými domy, plwMně I'Wicwými, k*á pokraeJ.fe po cel6 d6lc:e ul. --
fWeM ía:eml et1 mimo~~- mimO parnMkovou zónu. ftelen6 IDini • nach6zf v 
ochfwln6m pUmu Pwn~ rw.erv.- v hl. m. Praze. 
tw.Milnntl ldf mimO zv1Ati chrtniM ůaml. 
Rolon6ilZOmiiOlfmlmo-Ozoml. 



el !)dllt o IQUI!du 1 ÍIUQ!nl pMnovacl dokumanflcl. t clilo úkoly óumrúbo 
ctMnoyjnl 

Pozemky LlfČeOé k zastavbll se nachizl ve funktnl zóně SV-O, čéstečn6 v zóně OB dle plltné ÚPd 
ht.m. Prehy: 

FUNKČNI Pi.OCHA SV.O 

Funyn! piRcbl SY..P • etJt 

FypfsCnl plpGbe OB· 0Mt 
Vjtnino' 918,9 rn' 

FyakAnl llfMbt sy.D - "W yr6tnl; 
lr;+t,.,bt BQ; 

výmira: 5 531 m~ 

Clzeml lloutld pro umltt6nl polyfunkčnlch ~taveb nebo kombineci monofunkenfch staveb pro bydleni, 
tlbchod, lllinlnietrdvu, kutturu, vefejn6 vybaven!, ~ a tlu!by vteho drul'lU, kde !6dnll ~ funkci 
nepfeMhne 60 % ceR<ov6 kapecity ómmf ~danou funkci. 

max. HPP: 10 049 m2 (plocha zóny) x 0,8 (KPP) = 8 039,2 m2 

~ 95%: 8 039,2 X 0,95 :r 7837,24 mJ 
OOMY 

max. HPP zóny 

OciOyodnktl ámiN Z bftd .... Mlsinfbo WyiWj 
Cel• plocha i'.ten6 funkčnl zóny SV ..O je v majetku stavebn!ka. 
V 1. etap6 projektu, Clsaf&ké Vinice - rodinné domy, je vyu!lta pouze obytné funkci wnlieM z6rrt. 
Podll bydleni Clnl 23,9%, nepfeséhne tedy max. pl'lpuetných 60%. Tato etapa nenl pr.tntitem 
IOhoto DÚR. Informace je wedena pouze pro \daln6nleowlaloltl. 
Ve 2. etap6 projektu Claafskt Vinice- obytny soubor, na eeveml eastt pozemku, trt.rli J• pr.dmttem 
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/ 

/ 
/ 

tohoto DÚR, Je watovén podll nebytové funkce cca 5% z celkového HPP funkěnf plochy. 
Z pohledu ÚP 18 jedn8 o vjfimečnA pfl~ funtcenl ~I !)zemi. 

Na vyJe wedenY pozemek byla v mlnuloltl.tpi'IICOVéna Studie úpravy ťiPn HMP,0312010 a byla 
poMuno CldborWn llzen'mfho pt6nu MHMP 20.8.2010. úpnlva tmimé eúti úPje vedwla pode.;. 
U088112010. TitO atudie rovnU wdovaia pornir funkce bydlenl85%, ostatnl funkce(~) 5%. 

Nl!e uv6dlrne odCNodn6nl proe jl podle núeho rátotu vhoct16 anl!ll podll nebylovyc:h proetor. 

1.-.opodOI --.. ·-vyookou---lho-1 vylllho-. JodoplniMpouzo--r<ml~-.-~ott 
monofunk6nim vyulltlm DY8b. Vylil kDncentl'llc* ~ pJOitor ve funkCnl plol& (40%) cle 
na6eho názoru nenl !jdouc!, nebot' by mohlll naruloval: kidnf d komiMlitnl chal'llkler bydleni 
{zvýlenf dopraYy, z61obc:N*nl). Z*nlr inveiiOI'II- by(Qenl vylil ho standardu a vntrntn parkem, nanf 
vhodný pro kamblnecl vice funkd. 
Pro nebyi(W6 p101t01y v6til'ho rcaahu • vj'znll'nu nenllokalla doelli .. dobl'e nepojene 1'11 MHD 
(pouze 1 linkl UObu., 149, interveJ 12-30mln). Ani z dopravnlho hlediR nenl vhodn6 vytvtret noW 
dopnwnf I'IIPOJenl (napr. pefkovec:lcflat6nl) na kcmunbci P~ 

Z tic:hto vjie ~ dWodu ~ nllfrfenj' podll funkd za edekvttnl • motrrý. 

Odlrtpdnlnf .... I bltdlekl mlry wultll ')=!-uteofe' m!N WYitll Qpmf Q(fP, tq] 

(-J• ..-""''""lunkCnl - sv-o ur<en6 pro '11-bu 80) 

KPf- KMfiGitftt emtWnlsb plpcjb 

HrviHI ,.,.ifllnt-v.,.., sv-o 
1.PP 
1.NP 
2.NP 
3.NP 
4.NP 
S.Hf 

CELKEM 

440,93 m2 
1282,56 m2 
1279,55 m2 
1273,53 m2 
1176,3m2 
848.51 m2 
6101,37 m2 

KPP = c:e1koY6 vy0erpan6 HPPfrmloha funktnl plechy 
KPP • 8 038,7110 049 
KPP• 0,8 

• f=pptnl; CO'r'=k UPn tptntn 

KZ- kpdGitnt ...... 



pro plochu reien6ho llzemi, nl!e je výpoOel: KZ pro celou 

Zaattw6né plocha cle UPn 
obyln'i IOUbor-1 312,61 m2 

-· HPP-obytnfooubo-W pioct1o- IJO\It>or 
pocll!noet .. 6 101,411312,6 
pocidnolt = 4,64 
podla2noat ca. UPn= 5+ KZ .. o.se 
ZaltaY6mll ploche dle Z6kon ě. 18312006 Sb., o Uzemnfm pl6novénf allavabnlm fédu (lti'Yebnl 
zikon) 

obytný IOUbor- 2 4173,5 m2 

- = HPPo .... ---6nO pioctloat>ytny.,_ 
podlatnost .. 6 101,-412 .t73,5 
podla!nOIII = 2,-t7 
_ ... UPn=3 I<Z•o.& 

• NéVrh - kOeficient zeleni {KZ) 

IDoulontkDdc--II<Z 

• PaoiiZfDI; ""'dm k ypn Mlnlo 

Kptflcltnt .... 

o,nl 

v ztvlllosti na pocldnoltl a KZP a charakterU zMtavby (bytOV6 domy) je pofadované hodnota 
koefic:lentu zeleni rovna 0,55. DM Metoddt6ho pokynu k úzamnfmu plinu byl vypc:ttitén koeficient _, 

T plo6n9cA lrW:Njctll tallll6mlch 

~=-
.......... - ....... -- .,Pidby •Wf~W • kefů y IITotllku m' 1MCI,H ""' ~·!~~ {1$1. 7e-AI 1110.88 

_...w". ---· ·-- m' o ""' o ·~ '"" pophad z:MI' m' o ""' o ... "' aw. -.O :i~ 
strom t milOu kOI\InOU ~ o 10m' o _ .... 

m' 
....."w s1rom "declnl -......... 

·~ 
.. 1 """ " ~m ... " ""'"''" 

rtom • wlkDU korunou .. • ,."" -"" ploc:he mn 9 

"' ="'= _,. ,. .. % 

~= m~ WIQIIt-"OI.MIM v1ee net0.15m m' 97,35 ,.. •m II'Mik 

CfMfllst \flnlct - obytný toybor 8/21 A. Prtryodnf mg 
Oolwmentace pro vydáni rozhodnuti o umlat6nl stavby 12/2017, IW. 02/2018 



Cil6 FLJNK{;NI n.PCHA ay.D 

funlrtnl plodNI SV-O 

• 

~ pbChll d&e UPn 
"""""" clomy • 1 387, &a m2 
-- ·1281,9am2 
Qebm • 2 678,98 m2 

~----poca.tnoet • B 038,7 fl 879,86 
podletnott., 3,0 
podlalnoet dle UPn~< 3 KZ • 0,1 

25,:11 ~ 

euo 70% 

too:re to'Jii 

ZNtaYW plocha cle ZAkOtl e. 18312008 Sb., o úzefnnlm pljncvénl a stavebnlm hktu (llaVebnl 
ZOI<on) 

"""""" clomy --- • 1 387,811 m2 
·2473,5m2 
• 3 86t.48m2 

podlatnolt s:~ HPPIZ8Iálvtné plocha 
podlalnolt = 8 038,7/3 861,5 
~ ... 2., 
podldnost dle UPn= 3 KZ • 0,5 

• Njyrh .. kp!ftctent gtMttct(Z) 

.... 
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• Potpypnt; ..,.".,..,. UPn •ůttn 

ISotfldtnt """. 
V zAvlsloati na podlalnolti e KZP 1 chelaktaru zUtavby (bytové domy) je po!adov•n6 hodnotil 
koeficientu zelen6 tOVnl 0,55. De Metodického pokynu k územnlmu pilinu byl vypot:llén koeficient 
zelen6: 

-,......, 1 .. -1·- "" ·--
• I""""' _. ... M I"' • 1- • 

1 .. • I"''" • 
--• I!IWoli korunoU .. • 10m2 • .....,w -N- I u i""" I~ , 

" - ....... 
ltrorn • llllkau konllou I" • "'"" ... 

'"' 1,.,". 

I~ 
TnODIMII! 'ft081 ... QI,III!I,t\tlylcend 0, 11m I"" ~.87 "" s.a.•t7 """'' 
mocnoet veget ... OIMWM v1ee net Um m2 6611,114 1- 133,818 

II"ICICOW! ""9el.101nntlll wlce nit O,lm m2 215.31 1.,. 12.1116& -fiii~ m-.:ou 

i"• moc~ Yll8tt .. O\MIM Ylol net 1 ,lm "' e1.so .u 12 lf'tl, 

·~ 
rnoor'10II .get.awntvl vice ne! 2m "" 100.'1'8 1- w.m~ 

~-· .. • I'"" . ""' 1-
1~·-

I 

I" • '"·' m2 • 
~ .. • .. .. • 

I•""""""" m2 160.4 .... ,,,. lť.!~"~~ 

~-· I".,_. 1 ...... 

IE Ia ... 1 ....... 

FUHKeNI PLOCHA OB 
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I 
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Fyn!rCnl ptpehl OB • ctM 
VýmM: 1,742ho 

fgnfrlnl plocltt 01- 'fF! 

-: 918,9"" 
!eelelbri 91- fwt gbytnt 

Fqnlg!olplqqltt Ol-W......., k st trM 
Ilit 
vjmtra: 918,8 m2 

ŮDml lllouflef p!O bydleni, byty V -ovýoh - (Viz výjm- pllpuatn6 vyutftQ. 
UlmOikclnf zaftanl pro d6li a ml*itl. lfiiWik' Jkoly, ambulantnf zOravotnickll affzenl, zal'fzenl ....... ,.-. 
z.tfz.enl p10 neorgenlEOYanj' JI)Ort, obchocinl zarlz:enl • celkcwou plochou ~lel 
200m2 p!I)Ciojnl plochy (to vlo pro u-l - Ozoml-donou funkd). 

n1Yibn6 HPP bydleni: 671,84 m2 
Nl'irfen6 HPP obc:hOdnl zafl:zenl: 173,2 m2 

Odiwpdnlnl **" z hlld"lra m!rv xvylfU Oem! -ripoěet mhy yyylltl!laml «KPP. R' 

(vjpo&ll jo..- pn> l:óol fun""" plochy SV .O ureon6 pn> výotMu 80) 

tspp- KpeftpiMt; """",. *Pb 
Ve ~ llzemf nenl IWnCN'ehll mlr~; vyulltl (IHml. Z hlectilka limitl) razvc;e je 

mo!n6 pouze zec:ho!>l6nl, dotvofenl a rehabilitace ltévljlef urbenittick6 ltr'Uktury bez mcmo.ti dll:ll 
routhlé ~I 6'ni\Oiti. 

Hnl .. potllobtl_v_Of 
2.PP/1.PP 
1.PP/1.NP 
1.NPJ2.NP 
2.NP 
3.NP 
4.Nf 

CELKEM 

Funklnl "odto 08 
• 

• 

188,6 m2 
2.1,0rn2 
265,8m2 
57,95m2 
t17,95 rn2 
23.§1 m2 
&44,8 m2 

• rov. 



lm '""ni ntnl ttancvan koeficient zefaně, 

Kpefident zelen6 

844,8 
0,12 

Ve ltlbiliz.ovan6 funkenl ploie OB Ozemnf pl6n hl.mlsta Prahy nedlfmujt pof8:1ovaný kOiftclent -KZ. N118 w.aM tllbulkll dokl.menl~e informatlvn6 výpočet koeficientu zeleni OJ !Mlel l'eleniCh 
pozemkíl umlsttných ve funktn{ plole OB. 

1::::!. 

........ 
=""' 1----1 :;.::·"'"' " .................... 

1 i""" .. 
.... 1",..,. 

~ ITlOUIOSl w;et .. ~ yJG. nd 0,151!1 '" 

plochy) ""* !Id Um ~ 

D tO'K ' .....,. 
t$,0 20% n.o 
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f) íMIIIt O dgddanl gbtcntcb polldayk(IIM Wytllf ,.".,, 
PIVjeldovt dokurnentKie je v touledu • Ntl'lzllnlm e. 1012018 Sb. hl. m. Ptehy, larým 1e llanovljl 
obecn6 pobdwlcy na vyu!lrinl .:amr • leciWiic:k6 pabdlvky na Rwby v hW.rnfm mtatl Praze ,. ___ '·"-'•" __ _. .. 
Obecn6 I)Obc:llwky na vyutfU llzeml byty pll t.milt'ovinl MaYby a jejkn UCW.OV6nl do llzeml 
dodlfeny, l!lyll. ~,,.. omutnl vyplývlild z pr6vnlch pfedpWI dnnlclch titotrM Ploatl'edl a 
pPedpold6dllni rozvq (;zemi, V)'j6clený v ůamni pl6novacl' dokLMnentaci, popft.. v llzernnl 
p!Mov.clch podkftldech. Umlllinf lfavby ~116 urt:..nii~Cickjmu a M:hitllctclniclcnu charaktenJ 
pOitf\tdl. Umllltnfm llavbV • jejlm ~ prcvozern ,..,.,... Md plfpustnou mlru obltfovjno 
Okol. ani ahmlovtnll blrzpltnoet • plvnutOII: ptOVQEU ,. pl'llehijch pcurnnl'ch komunikllclc::h. 

P- - na pozomnl komun...., Oo'jml ponmefry, - a - pl!pojo.nl 
~ pcdatevk6m bezpe6n6ho u!Miinf ..,eb a bezpeenl6ho • plynuWlo prgvazu na prHeflt9ch 
poamnfch komunbck:h • epll\u}e 1ft ~ na dopNvnl obllu!nolt, pMtovtnl a pnatup -·-· Stavba je napojena ne zdroj pitné vody, potfebn6 energie, .mftzenf pro zneikodňov6nl odpadnich vOd 
a umoHuJe napojeni na te&ekcmunlkaenlllf. Kald6 pPipojfca atavby na vodovodnf a eneiJ8fk:kou aff 
JellmOitlltn6 uzavlratelnt. 

Negathtni Uěinky ltMfby a jejiCh zal'lzenl na !lvctnf proetfadl, zejm6na lkodllv6 e.:ha*e, hlUk. teplo, 
otfaly, vltnce. prach, .Urrpach, znetiltC:MIInl \IOd • panmnlc:h kc:munlkacl a zaetlntnl budov, 
~~ linity ~ v pHaiuln~ pfedp~Nch. Stavbll mll vvreteno nllld6d6nl s odpady 

,......,_...,,, --··· fiCI!'-Jojlcllvyutilf) --·cll·~· 
$Jrtr urblmlltk:k6 aowltlola jlou podrobněji popUny v Souhmn6 technktf lPf*il 8.2.2 CeiKov6 
urt.nlstii::W a architektonickj '*ni. 

Ntvm je v IOUiildu a potadllvk)' ~ Jt~Vebnfch pr.dpleů, a to Ulm6ne v nite wedených 
Pllllglaf«:h: 

120 ObeoM pobdwky na umllt'ov6nf lllaVeb 

Pfl ll'l'lllllinl 8lavby je pl'lhJ6ctluto k chal-.n. ~Dmi, ztljm6na ke VZW.u zllltavby k ver.jným 
pron.nstvlm, ~ rozmirCm okolnlch llavab a jejich vytce. Charakter ůam! jako celek 
je popean zejrntna v Souhlmt technlck6 zprtvt, a 10 v kapftda 8.1 a). 

Urtenlltle:k9 charakter ůatiYby v llrllm o6ccll reien6ho pozemku ja '*' pl'edavllm 8peCifidtou 
lilUicl "'~ t.rtnu Jl!nlno l'lahu . .Jadnotlo.M lAcl nemllll pravidetný wbrlnilmua, 11e j.ou 
lr'IIIOiiny 1 oNedlm na.,ůltolllefenu ztjm6nl po v~. Hlvnf ulici a tepnou dopravnlho 
ayall6rnu .te uUce f'odbllohorM6. kler6~t~upt amnm z to.movky ne Bitou horu k PM:u -· v ne.fbll:!llm okol! .. I'IIICI'Iá:l dvojdomy, facb/6 demy. bylol4 domy, klaté vytv61f delil linie 
pod6l obalutných komunikaci (iypic:ky ulol Zdllrovlké, nebo Pod Cflai'lcou). Ne východnl stran~ 
ulice Smrt:inak6 ee nach6zJ !RldenCnl ..ar CIUI'ka, I'Miiz:o'vanj v mlnul6m daltllletf. AN6I Je 
lVOfen vtacbmy a raclovjml domy. Na kMovalce ulc Podb61ohoraká a $mrt:inlkj je IMT'IIIltn 
aarnoNitný bytový~ kterY neniiiOUt*tl .,..,u Clulka. 

Cfllflki Yinlq!- qbvtný epubor 13121 A frť!vpdn! ZRaba 
1212017, ...... 0212018 



Z hledieka funkce se jedn6 pfwitn6 o obytn6 stavby vyl:ilho ttllnderdu pro JW:iclenčnl bydleni. 
T.to funkc:e je lok6lni doplněna objekty • nebytOYou flnkcl- ubytoviCl zaNzanl, autodllna, 
eportovnl kiW čechie Smlchov. 

Tvar pozemku na 18Ya"U a západi J• definovtn ulicemi Podbj!horaká a Smrem.kt. Na ~nf 
stran6 je definOYAn Uepu vitvl obalu!n6 kcmunik:ace aa l!éwjlefm! fadovými domy. Jthoz6padnl 
hranice pozemku~~ 1 areélem 1"11Qbvol6ho tdubu. JIIKwýchodnl e6st pozemku~· 
efpem 12: k weélu teniaov6ho klubu. Teto čUt vlak nenl pfedmětem MYrhu a felenl v OÚR. 

Nivrh obytn6ho aouboru je aouetfed6n do dvou lni! z6IWiby aitu0Yan6 v aaveml a ji!nl' hi'l'nlcl 
Uld8Vileln6 eMti pozemku, Centrum, erdce 11'861u, lvdf vnllfnl ~park. V •eml e6ltl 
poděl u»ct Pocl»>k**ortki a Smrellllki Jsou navrteny bytov6 domy. Bytovt domy jaOu rozdlleny 
na achoditt'OY6 Mkot, priCCI'In6 OZMten6 A, B,C, O a E. Slkoe A tvolf 18m01b1tnou tvnotu ve 
form6 vllaclomu. llkc:e B,C,O,Evytvtrf pod6l kor'nunfk8ce PocblfohorH IOUY'Ialou uiCnl frontu. 

BytoW domy jlou arehllllctonk:ky a IVnott:NI mtilleny ne jldnolllll'6 ~ pi\Mhljlcl' k lObl 
ldtovjmlltinlml. Sm6rwn do ulice P01i1:161otlortk mllif pocldnoat 3+1NP a4+1NP a vytvMI 
tak milmo a &ntnl odpovla.jlcl okolnl zM&Ivbi. Sm6rem na jih, do pMtu, mejl aekce A,B,D 
podldnolt4+1NP, MkCt Cpoclafnolt 5+1, Poc:ll!nolt I~ OIIDnl objeklť~Je d*to t.k6 
-nim ulice P-e- fogfckjho -Oho l1llj)Ojoni_Y_, 

SekoeE .... _2NP,-utpfNhil-lko-~lclmfodoyjm-QmYOolo!>' 
větvi ub P~ VzNedlrn k ~u lkoku mi llkca E z jifnl tllra1y podldnolt 
3NP, ahodn6 jako ~lel radov6 domy. Prapojenl ytlkovjch ůrovnl cl'!oanlku Podbtlol'l0rlk6 a 
ltivajfcl slepou vttvl komunikace je relano nov6 nwrteným vetejnl pJIIIupn1m tchodlltim. 

Po spodnl hran6 partcu je vedena a...wovA obalufN komuni-.. ldenlli ptOpCjuje liici 
Smrčlnskou, v mlati pWodnlho vjezdu do are61u, a alepou v6WY ulice Poctlllohor1ki, v 
aoláll\6 dobt vedoud ke 116vailclm fadovým rodinným domOrn. V jíf:nl euti are61u jtou 
MYrfllny 3 Padolt6 domy a 4 vily. 
A.dori domy,~ a ll't6lovi komunikace (áPI Clufakt. Vlnice- rocltnn6 domy) net-ou 
aou66atl tMo DUR. jaou aoueútl ~ proJ.:Inban' dokurMntace. lnfonn~~ce J• 
zde undana pouze; pro ilril eouvteto.t 0116ho obyln6ho 1011borv. 

Nlwr!en6 zatwt. .vým Yýtk~ uepol'tdr6nlm v nwdrn61nl mofn6 mrre ruguje ne ~lel 
zutavbu. Podrobnijl viZ nl2e § 25 Vjlkav41 ragulace • § 28 Umilt'ov6nl ttaveb • ohtedem na 
yYikoyou-. 

(2) Navrhovený ám6r neunill'uje Hdn6 budovy ne 1'16m61lteh a m61takýeh tff~ 

(3) -by ne h"""" Yolojnjch - joou Y}'IMDilO -lm fal< .., Yy!Yolfofy pll_". ...... '""'""'-I""""""""- pohybu nobo-- _,ho P-IU upnwujlclho poladavky abezpeOujlcf bezbari6rovt utivtnl IIIIVeO. 

KonkŇtnl do ulic Podb61ohol'lk6 1 Sm~nlkti bude umllltno opklcant 1 ~ plotem, kUri v 
pmi10nJ mezi uRen! a stavebnl l:arou vytvtft ~ upwenY prottor - pfedzahr6clky. Tyto --budou Yflit ploruiony-do- eekcf ~.--O Ylfy 
budou oploceny • oploceni 1m6rem do obllutntl enMI~ lalmunlklce vytWft fMn6 rozhranl 1 
definuje uiiCnl eéru. 

121 Strlebnl 66r'll 

1) a2) V pf«ttoán6m :zámlruje h~W~ice trvll6hozaatevtnr budovaml vymezenalta\lebnfml ě6rami. 

3) Cell obytn9"""" (-SEVER a JIH) je""'-ÚP- )IeinO ucelené funf<Cnf plochy 
sv-o. Z poNedu tmrnnlho plénu se jedné o rozvojrNé ů:Zeml. V r*ncf t61o ucelené funkCni 
plochy je zMtevba nevrter. pod611Aic PoctAfo~ • SmrtinakA • pl'i J:fni hranici zatt.vltelné 
enti pozemku, mp. funkenf plochy. 

Stevebnf 0/Jt:y jlgu vyzna6eny ve ~6 t6ltl dola.rnentact- C.5.1.2 SITUACE 
ZASTAVCNI'Ct 

Sm6rem do uliCe PodbiiOholaké je stavebnl e6ra clafinov•na jako velmi. Novi navriený byfollý 
objekt vylY'" jednotnou stavebnf l:éru 1 odstupem od hranice pozemku min. 5m, v mlttec:h 
napojeni jednotfiV'ých Mkcl mlm6 ustupuje. 



Smerem clo ulice Smre.nlké je tml dne tvnote l8kce A ve formě sol~mlho objektu. Tato hmota 
vyrnecuje vdnou stavebnf eiru I odltupem od ulenl e.y 3 m. 

122 Umlefov6nlltaYab • ohllcMm n1 ullinl • e1av1bnf 6iru 

1) Stavba je umiiÍilna V IOuladU ll ltWebnfmi I ufienfmi Cerwni, odYozen9rni Z okolnl zMiavby (viz 
§ 13 a§ 21). Proto& • stlvbl tmilt'ufev rozvajorim (Uml, kde nejsou ultnl ptOitranltvf, ani 
atiYibnt &\fY vymezeny, jeou ve lmyekl § 22 odll 1 pl8m. b) PSP vymezeny v dokumenta::i pro 
llz:emnf rozhodnuti (C.5.1.2 SITUACE ZASTAVOVACI), ve vaz:b6 na okotnl..,..lcl 
~ óz:eml, kde t&a ltllvebnl i ulienl e6ru odvodil 

Uliěnl e6ta v fAlcl Podbllohprlká Je vym~a~• hrllnou chodnfku, 
Stavlbnf e6ru netze odvodit z niVIZU,IIdch ~ ploch, nebor z umflltnf nejbUIIch 
eoueednlch at~~Veb nenl zfeJmt l6clnt ám6r. V IJici Podl.'lllohcnk6 zap.dnlm ~ pl\ee 
kftmvd<u • ulici Smrf~Mkj N MCI*f bytOYý dCrn t odltupem od ullenl e:6ry cca 8 m ..,._ne ·---· v_,_,_"__..,..., .... _...,..objekty, ,_ 
je zde napojena pel'lletnlleonu.nMce ·~lept vMiv komunikace pro dopravnf oblluhu t*tljlcfch 
-domll. 
v um Srnrtinlk6 nenl vymezena ulenl aniavetml Chl. Na t6to .trln6 v CIM d6lce korm.mikace 
nenl ~n c::hodnfk • nev11D4e oploc:enf lttwllciho uzarvl'en6ho Ml6tu. 
Ullel!\1 e.ra bude vymezena v dokumentiCI pro ťszernnf rozhodnuti tmlllt6nlm chodnAw v 11ree 
2m. Stavebnl C6r8 bUde vymezena umllllnlm objektu • Mkce A. ve vzcMiellOitl 3m OCl ull6nl 
i*y. 
Gl'llficky ,1e zotazeno ve výkreloY6 CMti dokl.mentece- C.5.1.2 SrTUACE ZASTAVOVAI:.I. 

2) Z.... budovy nejmu umlltlny na pozemku, )tnot toueMtl je uRen! pn:Jitranltvl. 

3) Stavba ae umllt'Uje v rozvqov*n C!Zeml v nmclucelen6 fur*l:nl pk)ctty. Stavebnl etra tedy bude 
vyrnuer'lll v r*nci t6to ~ PfO tlzemnl lozhodnu«. Stavebni t6tll kopfrujtl obvod ....-výt-. f-poobvod6-eouboru. G-Je-••-• 
ě6ltl dokwnentace -C.5. 1.2 SITUACE lASfAVOVACf. 

4) Vymezen6 ....,ebnl66ry nevyf:adlfl IOlNial6 a úpln6 DllaVinl hrllrNcl uatavlteln6 euti bloku. 

§ :M Prvky pr.d lltrHbnl 6arou 

Proetor mezi ullčnl a atavebnl eérou bude, v IOUt.du a UlllnoVenlm PSP, vyutl pro zahradnl 
ťlpraY~. Smlfem do uic: ~a smretnalc6 bUdou vytvoreny oploCen6 ptedZatddky ee 
-mflvOho piOIU. -budouploMenyvmlstt_do __ ""' .-... ,-. 
Do proatoru mezi ull6nf • lllvebnf ěérou bUdou zaahovat pouze konzoty martyz nad vatupy nad 
voo..w. ,.... __ -ni--E. 

121 Vfll<ov6 roeulloo 

(1) w-o -ni Je dollr''"'"IO -•nim- lUdin pocle -"" (2). Graficky Je 
z:obraz8no ve~· dokurnerUci- tal 0.3 CElKOVÉ POHLEDY. 

(2) V91kW6 hladiny Uf641 minim,.,! 1 rT'UIXin'IMnl regulovanOu V9lkU budov IIIII"'I.'eny ve V91kaV6 
hledlniiV 8m - 16m pro ...,emllllllktu a ve ~ hladlni IV 12m - 21m pro ji!nl f-'du. 
w-ohlocllny joou _..,. pn> vjtl<y 11mt ---0. 
z pohledu uamnlho pljnu •Jtd"' o rozvojOYt llzeml. V IOUiaciU • zn6nlm f 26 odavcl b) je 
výtkovll hlldlna atanovene v Qrnci IMo dolumenlaCe pro llzelnf roztm'lutf. 

V%tlh k atap6 Claafllké Vinice - rodinné domy je zdokumenlovén ve výkreeov6 dokumentaci -
fMt D.3 • CEU<Ovt POHLEDY Výtka obtek16 Jena hranici._, thodn6. 

121 Umllt'orinl e&web • ohledem na vflkowlu regullcf 

ObylnVoouborJe dleplotnOIIo OP-- ucelontfunktnl- sv-o. z
ózemnlho plinu M tednt o rozvoiM ůzernl. V IOIJtldu se zn6nlm odltavca b) bWI výik(Ni 
hla<llnl ttanovena v r6mci t6to dokumentece pro úzernnlrozhodnutl. ~ mubor túti (obfekt 
E) Zlll8huje do funXěnl plochy OB, z pohledu úP 11 jedni o~ ~Dmi. 

Navr!ená zútevba svým vYikovým uspot'acliinfm v maxtmttnl matn6 m1ra re.guje naltfiQJicl 
zastavbuv na~~azujldch funkenlch pioc:h6ch tfm, fe Jeli poclllfno.t vycl*l ze .tjvejld zútavby 
nebo am61'am k nlldee6. 



Navliené podldnast obfektu • eekcf A a B jelhodn6 • bytovým domem (3+1 NP) na druh6 stran6 
uf<e Smofinoi<A Déle - -uje -oot ... vljl"ch f"'nelovjch domO (4NP) v ul. 
ZdlkOV8k6 ne .ver ocl relen6ho ůZeml. 
Novrten6 ~ objlldu E (3NP zj;tnl otrony) je ohoclnO)ol<o pocl-,_ ..."O v 
jlhodpadnlm rohu pcamku, napojen9ch na slepou vMev uliCe P~. 

§27U_I_ 

( 1) ReguloYané výtka buctlvy ;e ltlnOVena omMienoltl mlfenou wllle od neínl!llho bodu p~ 
tertnu po úroYeti hlaYnl ftmay, Oruvnl tuvn1 ftmtY • ltiZLifnl pr6nik YMiifho lloe obvodov6 sttny 
a homl h181W atiky. Aretl • ntd*:l ve velmi svaflt6m ter6nu a Nguklvan6 vYtM Je proto 
anovene nedviele pco jednatliv6 06ltl stavb'j. 
Regulované V9lkB je wedena pro kddou l8kci z pohledu ze teveru (ulice) a z jihu~): 
SekceA ..,.,~lfaAóe 14,1m j~lfal6dl 14,0m 
Sekce B eeverN fM6dl 14,Sm Ji!nl f8ddll 14,01'n 
SekceC ....,eml,.... 14,7m jltnl....,. 17,2m 
SekctD severnl...,. 12,7m Jll:nffallkta 14m 
Sekce E 18Veml fal6cll 6,9m jl!nl f8Ádll 11 ,Srn 

Pozn6mka: vjlky jiOU aakrolitleny ne 1 dHetinn6 mlltO. 
VIZ. výtcrely 0.3.3 a 0.3.4. POHLEDY. 

(2) Od .........,nf -""'""' výll<y jo~ pouze uatup~lcl podlofl do výll<y 3,5 m, _. 
LIIIOUpen6 ocl vnljli obvodcw6 tttny bUdovy orientoYanA ke atavlbnl e:tfe a od ostatnleh 
otwodcNfch lt6n min. o 2m. 

1 21 ont:upv od okolnich budov 

(1} Obytn9 .oubor je NWrten v cloltateen6m odltupu od oken ol:lyln9ch mlatnostf sttv .. fclc:l'l budov. -lel- budcYy oo nochOZI vl<ly no dNh6...,. ullco, )e ledy-· !alllko uličnlho 
prottoru ztllll'uje dostateCn6 odetupy od navrhovan6 stavby. 

Odetupové llhly pro IOUiednllt*YIIJilcl Uiby jiOU zn6zom6ny ve výkteeeeh: 

Viz: výkres C.5.1 SITUACE ODSTUPOVÉ VZÁLENOSTI A W$KOVA REGULACE 

121 Od.tupy ...,_b a pravidla pro vjetavbu na hranici pozemku 

(1) e (2)--.-opllluje- ne -.py od htlll,.,. pozomku. 

VIz ...... C.5.1 SITUACE OOSTUPovt vzALENOSTI A v'fěKOVA REGULACE 

130 P-..ky .. .,.._., 

(1) Ha htanlei a vefljnjm pro~~ranstvlm budou oploc:eny ~dO ule PodbilohotWc&t a 
Smrtintkt. a.te je MVrteno oploceni parKu: na kl'lfovatCe ulice Po!llllohomá a Smrflnlklll 
mezi aekceml A a B a dMI po jilnlm obYodu parku, pod6l are61M cbllutn6 komuniQc:e. Pll....,. do pw1w--no-...,....,. 
NIV'r!•n• oploolnl bude průhledn6 z d6n6ha pletiVa, ctopn6no f:iv9m plotem, a ~hM 
celkoolou v91ku 1 ,ern od úr1:M'II upraven6ho terMu, Nlbo hOml hrany oplm6 zeJI. 

(2) V_.., které -od ht8nlco volljnOho prol1r0tlolvl, bude oploceni no htonlci o velejným 
JI(Oitranatvrm pr6hledn6 • výlkou do 2m, pftpadnl • nepr6hlednou Metl • výikou do 1,2 m. 

(4) opoceni na hranici pozemk(i writf ltwebnlch bloků nep~Mihne v91ku 2m nad V)'lif z obou 
ÚI'O'Jnl prlehl6ho ter6nu. 

gl ú!lll! O ID!n6nf potadev!gl do!0ontch orq6oů 
Tato dOtumentece 11out1 k p~f dokumem.ce • clolčenjmi m;ény ltétnl sprévy a správci 
)-oiU. P-"_ z)ojlho •"'*'*'*"' byly do-zop"""""ny. 

b) UJDIOO yttlmlk tllf9yoy9cb Htof 

Nlll ponmku ee nech6zf l'1llktlri zvldtě chr*n6né druhy fivobchU podl6h;ild, podle z6konl č. 
11-i/1992 Sb., o octll'lln6 pl'lrody a krajiny, pl'(ané ochraně. F'r.devilm te jedné o populeclllepyjť.J 
klehkých (Angu~ f..,;"l· 

. 

' 



Ochrana 1 nlfd6d6nl ae Zlli61t6 chr6nlnjml druhy byl pi'QjeciMn 1 odbofem ochrany prostredl MHMP 
a v rM'ICi Pftllednév*lf Mce Cl•hlk* virůcle - rodlnnl domy bylo pcrHc:Mno o ud61enl výjimky z 
ochrany zvl6lt6 chrtniných druhCI !NoeíchO podle dkDna t. 1 1411992 Sb. o octnnt pffrody ve zněnl 

pozdijlldl -""· 

Jini ~ky ani ůlaYOY' opatfenl stavba v aktu61nl ~ projedn6nf ~· 

U fiZOIID MINigllc(Cb I pptlm!tytfpfsh JnvMIIe 
Podml~d lrNeltid pro 8t8vbu Je provedeni bourKich pt11tl na pozemku stavby. Bouracl priee jsou 
pcwoloY6ny ...... oetltnl. v~ ftzenf. 
Podrnfn6nou a ~ koordincYiflOU II&Ybou )e umCIIIIItM ~ Cila&k6 vlnice- rodlnn6 domy 
v jlfnl e6lti pozemku 487311. 

v dob6 ~inf teto dolamentaoe nebyly prcjektantovi zn6my 2Adn6 dllil aowllej5ci a ........ lel,_. 

()boe, 
Klfallrtlnl ózanl: 
Kód KÚ' 
parcelnl aeea pozemkO: 

• pozemky at.wby bytoYjch domO: 
t:. -i67'3/1' -467217, 4818/34 

• poamky -ob -lclch 1--_,., (nopl. chodnlky, pftpojky o 
_,"..._, .. ,apod.)' 
e. 47481194. 4673/10,47418/3,481612,411712,5103/10,5103/11,5103/14 

Pozemky ve vtastnicM !al*teie: p- -LV I """"" """ - --JRD CIMra OJ.o., KORIMi 8101104, VlnotndJ, 10100 .. "" " ... ..., _" .. '· "" .. ........ 
JRD CluPU t.t.o .. KOI\IIIIIf 8101104. Vllltll\ladr. 10100 .. ",, ,, ... , .... ...... .. 

-.ni ,......, 01111111 JRO ClufU u.o., kOI\IIInl 8101104, Vlnotlfedr. 10100 ...... " .. , ... ........ 
r.JRDCiallbu.o..t<orunnlet01'104, ~. 10100 

47481114 "" .. , ·- "_,. 
Pozemky V IPOiwt.tnlctvl fadatele I jinfch IUbjektů: 

p .... l:llloLV v- Dnlllp-ku 

HI.AVNl MleTO PRAHA. .......U n6rnkt1 212, S1R 
Mllta, 11000Pr.tw1 

MJROCioartlu.o .. KoNMI81CVI04. Vnorndy, 10100 
40W10 "" ... w,.... """' " 

p- -LV .... ....... 
~lál! plocfll. Dll&tnl HLAVNf Mi!STI"'~· 1oUr16n1k6 Mrllhll Z12. Stali ..... ..,. 41110 ......... M111o 11000P 1 
c.talnl plocha, Dllltl\1 HLAVNI utsro PRAH.'.. Mlr'i6Mk6 ,.... 212. S&até 

481712 "" ", -- MkiD 11000Prft 1 

OolwmentM:t pro vvcf*nl rozhodnuti o umllt6nl at.vby 
A. PríNpdnl zprtJa 

1212017, rw. 0212018 



~ plocflll, Mtllnl 
5103110 "" .. -Oltltnl ploeM, Oltlltnf 
5103111 "" " ----51mt14 .... "' --.,.., .... 2007 ~- ~· 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
ol poyj ellybt !libo pntrw clokon6tn4 ellyby 
Vitdmy navrhcwan6 objekty ;tou noYOitavbeml. 

bl íoet! ullrinl tllyby 

HLAVNI M!STO PRAHl\,~~ n6miatl Z/2, &.6 "*"' 11000 Prn1 
HLAVNI ~STO PRAHA, ~t6 n6rnkt1 Z/2, SW6 
MlatG 1Hl00 Prahll1 

HI.AVNI MEsTO PRAHo\, Mln*U.t ""*11212. StM 
Mkto 11000 Prahl 1 

P.=.~· u .. NIIr'au!M 14UI4.1>r'8M, 
vrt 10000; 

NavrhoYanf alllvby plni predevllm funkci byclenl. DIYe je v dOmech umfsttna nebylOYA funkce -
ubytovocl jec01olky. 

cl trul ntbp rtgc•nt ttayba 
Vlechny 818Vby budcwen6 V r*ncl dm6ru jsou ..,_"I trv~. 

dl '*" o ochrantallybv pqdlel!ných prjynfcb pfldpllj lkuftuml urnttka 
III!!!Ll 

Nl llleml pl6noven6 výalavby H 1*8!Ch6z.l 2idn6 kultuml pam61ka. Nov6 poetaven6 stavby 
-~I odlnlnu podle Jln9Cfl pnlvnlch pfldploú. 

el ýdllt o dodrftnl tachnlckúh oofedaykj nt ataybv • obtcrM;b llchn!ckýcb 
poladayků HhvotAylfck;b Mrhnrltroyl ylfyl!nltflytb 

Prcjektov6 doktmentllee je v IOUidJ I Nlffanlm ě. 1012016 Sb. hl. m. Prahy, Nai'IZenf, kterým se 
elanDvl4l obecn6 potedlvky na vyu!NOf úztmf a 1echnick6 po&dlvky na lblvby v hlevnlm mnt6 
Prlze (P- -ebnl-loy). 

P-6 dclwm..- odp<M"" -Om plltluiných dvozných 0SN o TP. 

~ r.ieniiiPlf!tie vtachny obvyld6 potadaYky utlvlteiO a správcO a OMl po2adavky na u21tn6 
vtallnoetl vozovek, chodnlkO a lnle~ lft6. 

Pfl dodrtenl eprtvnjch techllCIIogick9ch postupe, a u!ltl apntvných meteti61ú bude mlt stavba 
doelaleCnou mect.nlckou odalnoet, odpc:Hfdajlcf pl'edpokl6dan6mu provozu a d6los tivofnolli. 

ěpppnl pgf"'plp) reherrt&!Helsb ltrbedtrpyt ultyjn!..,... 

Ver.jnt a tre6lov6 komunikace a choclnlky budou reieny a chladem na uflltlnl pflatupu osob se 
anlftnOu acnopnostl pohybu v IOUJadu • vyh!Mkou MMR e. 39812008 Sb. Mlni'Ninl 111\a navdených 
chodnlkO je z tohO dOvodu 1.50 ma rnadnélnl ~rl91kton ntpleahuje 1 : 12. 

Nové velajné komunikace a chodniky a ttúbt' komunlkece a chodnlky budoo plni ~ny jak 
r tMdillb pohybu otob • omezenou pohybllvottl (tnl&nl obrubnlku v mlatě l)f&chodu: e illaM rwnpy 
od tichlo anifených mlat do ůr0Yn6 okolnlho chodnlku), tak r hlediska pohybu OIOb nev~ a 
"_<akých (vodlclllnlo, _,o vorrwné "..,). 

Navlhje v aouledu • po2adavky vyhlélky MMR e. 38812009 Sb., zt;mena v t6chto f)lfiiCJrefech: 

PO!ADAVKY NA STAVBY POZEIIIÍCH KOIIUNIKAcl A IIEAEJIEHO PIIDSTlWIIITVI 

14 ~ poladavky na et.Yby pozemnlch komuniUcl • whJMho pro.tr.nltYf 

Clllfi!Y!Yiniol-obylnlj 10ub9r 18121 A. Pnlyodnf mrav& 
Dokumentace pro vycMnf rozhodnuti o LITIIst6nl stavby 1212017, ~.OQ1.2018 



(1) Chodnlky, útovi'IM pleehody, chodnlky v parclch a ostllnl pochoz:l plochy budou umotflovat 
..."ottefnY, .bflrpetn)í, 1nadn9 a plynutý' pohyb oeobam a omezenou echopnostl pohybu nebo 
~ 1 jejich mfjenl 1 oatnlmi chtdci 

(2) z ~ po6tu 87 -*'1 v podzetnnleh gart!lch je Y)'hraun 5 .t6nl pro vozidla pr.pravujlct 
oeoby titoe pohyi:Dit poetiten6 (z: toho 2 v 1.PP a 3 v 2.PP); z celkOWho poetu 12 venkovnfch _,je vytvoano 1 ot6nl pro vozidllplopniY~k:l oooby W.O pohybcwt -n6. 

11-P-.pydootaveb 

(1) - ........,. lllovnl - ~ -- boz odlodO o ".,..,_ ....... ňQ. -ni 
vtlb.lpy do dom6 jeou v Qro~n.i komunlklce pro chodce, u domu A • V)'Utltlm vyrovntvacf rwnpy. 
\lzhlldem k olihni oq.kt6 ve ~cfm .,ahu nenl mo!M do n.bytoy9c:h jedncuk pro obchod 
a al\dby v Mkdeh A, 8 a C zajistit bezbaMrovY pftttup pflmo Zvenkovnlch kOmunikaci. Tento 
bUdl ale beZ probl6rn0 Zljllt6n pf8S ~ hiiYnl domovnl vtb.lp a vnltfnl domovrí 
kornurtb!c» (pomoci bezbati6tov6h0 vnlthŇho yttahu, který 18 ra::h6zl v bezpoetfadnl bllzkolti 
~~). 

BozboriO!oVI pftoNpdo noOyfovýon...-v-Ejo-·--ku 
(2) _. pftiiiUpy ka -- joou novotony tak. rbf mohly ~ vytýOony pft- "_ 

--c:lmiii!MrTú 

PD2ADAVKV NA SPOLI!CII& PROeTORV A DOMOYNI VVBAVENI BYTDVEHo DOIIU, NA 
UPitA~ BYT A BYT ZVlÁITHIHO-
P-,> n6vm ner.ll- bVIY .,._".,._,pro-• pollybovjm -lm. 

IlO 
(2) Bylcvé domy A, B, C a O jiOU lelany • vjtaham a urnotftujl ufiv6nf viectl ~ p10ator 

OIObami 1 omaanou achopnoetl pohybu nebo otientaot. DCnn E mO (po611*10 od úrcvni 
hblvnlho vstupu) pouq 3 nadumnl podaff, a je felen bu vttahu. 

Vlechny .dbory pft v9avbl musl b9t ~ v9fRn6 ozn8Ceny a v noci I Ol'ltlany, aby nadolto 
k úriZOm Ol cbpraVnfm netlocMm. Kolem vefeln6 pftstupn'ých vtJropó je nutné \l)tblldoYat (IMiový) plot 
s V9Pinf a~ IiMou pro nevidom6. 

Pro reaUzecl (lpraY pro OIObV 1 omezenou IChopnottl pohybu • orient.ce musl b9.t poutlty pouze 
tchvMerW m.teri6ly s pftaluinjmi .testy ·viz nlrlzenf vt6dy e.. 16312002 Sb. a TN TZ0s 12.03.04. 

n '*" o aR'ntnl oo'r"ůll dotOtrWch grplm) 1 mt""Yt?' yvpltyaJicJch z 
llntch prtynlch pflc!plaO 

Doku- alo<lll k proj-1 - • - oog6ny st61nf .....". • -c:l 

-""· Stovebnl ol-rokéobjeldy, kle<6 pftpodni podl6110jlochv_l_>~np<6vnloll pfodpiaQ, 
budou llan&Wany po jejich pn;Jjadnjnl n11 OOSS. 

gl MZftlm YÝIIfDik I ůltyoytcb flltnl 
Pro ltapA)u nsjiOU v aktullnl fjzj PfDiadnánl ~ény !édné viiimkV ani úlavD~~i opatfenl. 

Ukladnl ~ funkl:nfctl jednotek: 
• z:aa.viM plocha: cca 1 311,62 m2 

• tt.Dvin'i prostor: cca 7 587 m' 

C!llflkt VJDic! - pbVIDY !IOUboc 1fil21 A. PrlrtpdnJ zprtya 
DalcumantaOI provydinl rozhodnuti o !,lllllttnlttavby 1212017, rev. 0212018 



• t4Hné pklcha • byly: 

• u2ltnéplaelle --·-= • poCet parkoYaclch mtst: 
o gartiovéablinl 
o venk0vnllt6nf {Paz8mky ávby) 

• počet obyvatel 

cca 4 889,45 ma 
CCil 47&,2 ml 

97 
12 
184 

ll zWadnl bllanct ""'bV !potftby o opqtl'!olrt mfdl! o hmot boo!!Odt!l!nl 1 
*trgyou yodou. ctbyt prpdukoyant mooiJM • dnaby odPIChl • amltl 
IIIIILl 

PocX'obM bilance jsou wederlv v pl'lbu B. Souhmn6 zpr6v1, kap. B.3.b). 

CtiMú bi!IQgt tpybprv • dpmy A,I,C.Q I d(pn I! 

n ú!sladnl pl'!dpoklldv mtayby fě•povt úcfalt o mllpc! ptayby. elfnlnl na 
IIEl 

V t6lo fCI projeldu nepi'edpold6clé etavllbnlk dalll dfiOI etentnl výstavby a pr.dpolcléddljejl nútedujld 
'""""~ pnlbth: 

Pf~ué zoh4tjeni-Oy: ·--1-by: 
k) orltntalěnl nl!klady ptuby 

IV.Q2019 
11.0.2021 

Ce1'016- ..-'Y budou- krit6riem ,...výbOr vytilho dodevatole -by. 
Pro potfeby povoloyeclho ftzenl budou ld64eny na vyfédjnf. 
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), . ' ' ' . 
1. 1. 7 • .....,. 

2. 1. Pr•t•u !PI!I'!v! 
3. 1. ~ 

4. 1. 

'· 1. ......,..,. •• , ...... 1\J .. ". 
6. 1. 

:~. 1. !f!!l!lett,_....MN 
"· 1, lhlilll'l !!I' !ll•!!l!re!!l 

'· -' 

-Hill- 'mi' . . .. , ,,. - " ~ ' 
' ' -. . . -· -__ .__ .... - - - ' ' - "'" 

Ji!llllllill..--~~ .• ' ' . ~ 

POdí'CíbOi dllertl ne je<lnotfll/6 stavebr\1 objekty bude p;ovec»no v r*nti dlililho atupn6 projelctovj 
- ..... (DSP), 
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