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ROZHODNUTI 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Výroková část: 

Úřad MČ Praha 17, odbor výstavby, jako obecný stavební úřad příslušný dle § 13 odst. I písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
změn a předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve 
znění pozdějších změn a předpisů a současně jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 písm. c) 
zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve 
znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona 
žádost o stavební povolení, kterou dne 16.12.2014 podala 

Městská část Praha 17, IČO 00231223, se sídlem Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy 

(dále jen "stavebník"), zastoupená na základě plné moci společností SIAL architekti a inženýři spol. 
s r.o. Liberec (IČO 183 81 481), U Besedy 414/8, 460 01, Liberec 3 a na základě tohoto přezkoumání: 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona 

s t a v e b n í p o v o l e n í 

staveb a terénních úprav budovaných v rámci záměru nazvaného: 

"Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě", v rozsahu: 

Stavby a terénní úpravy spadající o působnosti obecného stavebního úřadu: 

Sídlo: Žalanského 29l/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy lei: +420 234 683 111 
PracoviSté: Španielova 1280/28, 163 00 Praha 6 - Řepy te!: +420 234 683 111 
IČ: 00231223 web: lHlp://wvw.repy cz 
Bankovni spojení: Česká spořitelna a s,, t. ú. 2000700399/0800 

fax: +420 235 300 129 
fax: +420 234 683 403 
e-mail: podaielnLi^Tfirepy.niL-pncix/ 

Stránka 1/19 



[] víceúčelový objekt, umístěný na pozemcích č.parc. 1327/19, 1327/13 k.ú. Řepy, sestávající z 
objektů nazvaných SO-01 Sportovní hala I. a JI. a SO-02 Ubytovna, krytý bazén, provozně _ 
propojených na úrovni 1 .P.P. objektem SO-03 nazvaným Spojovací chodby. 
Movih-nymí /nro/tlnyió) rtvMotlovi! i i m í c t p n p n a n n ^ p m f í c h ř n a r r 1 1 1 1 9 7 / 1 0 V n Ř p n v W Q venkovní (areálové) osvětlení, umístěné na pozemcích č.parc. 1327/13, 1327/19 k.ú. Řepy 

Q opěrná zeď, umístěná na pozemku Č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy 
Q protihluková stěna. umístěná na pozemku Č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy 
[] terénní úpravy podle § 3 odsl. 1 stavebního zákona pozemků č.parc. 1327/13, 1327/17, 1327/19 

k.ú. Řepy spočívajících ve zřízení 4 tenisových kurtů, 2 volejbalových hřišť, dětského hřiště, 
plochy pro lezeckou stěnu a sluneční louky. 

stavby spadající do působnosti speciálního stavebního úřadu: 
n chodník a parkovací záliv, které jsou rozšířením místní komunikace I I třídy ul. Na Chobotě, kdy 

součástí stavby je odvodnění (sestávajícího z uličních vpustí s přípojkami do budovaného řadu 
dešťové kanahzace v ul. Na Chobotě), umístěné na pozemcích č.parc. 1429/1, 1327/13 k.ú. Řepy 

[] areálové komunikace a zpevněné plochy s charakterem veřejně přístupných účelových 
komunikací, zahrnující: areálovou komunikaci s parkovacími stáními, rozptylovou plochu mezi 
SO-01, SO-02, chodníky s rampami, schodiště, zpevněnou stupňovitou plochu, kdy součástí 
stavby je odvodnění (sestávající z uličních vpustí a odvodňovacích žlabů s napojením do areálové 
dešťové kanalizace), umístěné na pozemcích č.parc. 1429/1, 1327/13, 1327/19, 1327/17 k.ú. 
Řepy. 

o ' 

O" 

dále jen "stavba") umístěná na pozemcích pare. Č. 1327/13, 1327/17, 1327/19, 1429/1 v katastrálním 
jzemí Řepy při ul. Na Chobotě v Praze 6-Řepích. 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
l. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která se předává po nabytí právní 

moci tohoto rozhodnutí stavebníkovi. ê J 

?. Stavba bude dokončena do 18ti měsíců do právní moci stavebního povolení. 
?. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který zabezpečí při realizaci stavby odborné vedení 

provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby 
doloží stavebník stavebnímu úřadu nejpozději 14 dní před zahájením stavby. 

/. Při realizaci stavby bude zachován přístup k okolním objektům, vjezd dopravní obsluze a 
pohotovostním vozidlům. 

5. Stavebník nahlásí stavebnímu úřadu 14 dní předem následující fázi výstavby za účelem provedení 
kontrolní prohlídky stavby: 
[] po dokončení hrubé stavby víceúčelového objektu, 

5. Stavba bude důsledně věcně a časově koordinována s podmiňujícími stavbami vodních děl ^ 
povolovanými v rámci záměru „ Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" speciálním stavebním 
úřadem (retenční nádrž, řad dešťové kanalizace odvodňující ul. Na Chobotě, vodovodní řad). 

7 Stavba bude důsledně věcně a Časově koordinována s podmiňujícími stavbami inženýrských sítí, 
umístěných územním rozhodnutím Č.j.: ÚMČP17 009845/2014/VYS/Př, Sp.zn.: S-ÚMČP17 
009845/2014/13 ze dne 3.9.2014 a budovaných v rámci záměru „ Víceúčelové sportovní centrum Na 
Chobotě" jinými investory (distribuční kabelové vedení N N z TS 4648 do nové skříně SD 822) a 
stavebníkem (vodovodní přípojka, přípojka dešťové a splaškové kanalizace, STL plynovodní řad, 
STL plynovodní přípojka) a s ostatními stavbami budovanými v rámci záměru „ Víceúčelové 
sportovní centrum Na Chobotě". 

S. Stavba bude důsledně věcně a časově koordinována s podmiňující stavbou chodníku (na něž se 
budovaný chodník při ul . Na Chobotě v jižní části napojuje) budovaného stavebníkem v rámci stavby 
nazvané „Výstavba chodníků v ulici Na Chobote, Praha 6-Řepy" povolené OV ÚMČ Praha 17 
rozhodnutím vydaným pod Č.j.;ÚMČP17 012573/2013/VYS/Př, Sp.zn.:S-ÚMČP17 012573/2013/3 
ze dne 27.8.2013. 
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9. Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu, který {v návaznosti na podmiňující stavby 
bude vydán až po vydání kolaudačních souhlasů podmiňujících staveb budovaných v rámci záměn 
„ Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě "; 

• distribuční kabelové vedení N N z TS 4648 do nové skříně SD 822 
n STL plynovodní řad 
n stavby vodních děl (vodovodní řad, řad dešťové kanalizace odvodňující ul . Na Chobotě, 

retenční nádrž) 
a po vydání kolaudačního souhlasu podmiňující stavby chodníku budovaného v rámci stavbi 
nazvané „ Výstavba chodníků v ulici Na Chobotě. Praha 6-Řepy ". 

10. Před vydáním stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k užívání stavby bude hygienické stanic 
hl. m. Prahy, doložen protokol z měření hluku z celkového provozu „Víceúčelového sportovníht 
centra Na Chobotě", který prokáže, že jsou provedena opatření zajišťující, že z provozi 
„Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě" (např. stacionární zdroje hluku vč 
Elektroakustických zařízení, dopravní obsluha, vlastní provoz) nebudou překročeny hygienické limit> 
híuku stanovené § 3, § 11 odstavcem 3 a § 12 odstavcem 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

U. V dostatečném Časovém předstihu před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu požáde 
stavebník v souladu se závazným stanoviskem Hygienické stanice hl. m. Prahy Č.j.:HSHMF 
43822/2014, Sp. značka:S-HSHMP 43822/2014 ze dne 11.12.2014 o povolení 3 měsíčníhc 
zkušebního provozu, při kterém bude komplexně vyzkoušen provoz bazénů, whirpoolu a sauny, a př: 
kterém bude provozovatelem prokázáno splnění povinností stanovených § 6a- § 6f zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a to minimálně pěti po sobě jdoucími 
výsledky rozborů vody z bazénů a whirpoolu provedených autorizovanou nebo akreditovanoL 
laboratoří. Tyto výsledky rozborů vody z bazénů a whirpoolu musí splňovat požadavky vyhlášky Č 
238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku 
v pískovištích venkovních hracích ploch. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník 
připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti o povolení zkušebního provozu doloží 
stavebník souhlasná závazná stanoviska popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů a doklady c 
provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Před 
zahájením zkušebního provozu budou Hygienické stanici hl. m. Prahy předloženy doklady 
požadované v uvedeném závazném stanovisku č.j.:HSHMP 43822/2014, Sp. Značka S-HSHMF 
43822/2014 ze dne 11.12.2014. 

!2. Před vydáním stanoviska oddělení krizového managementu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu" 
MHMP k užívání stavby bude tomuto orgánu předložen protokolární záznam podle § 4 zákona č. 
59/2006 Sb., o nezařazení objektu do příslušné skupiny podle umístěného druhu a množství vybrané 
nebezpečné chemické látky podle tohoto zákona (vzhledem k bazénové technologii a chemickému 
hospodářství). 

13. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo stanovení místní úpravy provozu na 
místní komunikaci Na Chobotě a souhlas s úpravou provozu na veřejně přístupných účelových 
komunikacích vydaná příslušným silničním správním orgánem (OŽPD ÚMČ Praha 17) včetně 
definitivního návrhu dopravního značení. 

14. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o likvidaci odpadů ze stavební 
Čirmosti, pokud jejich další využití nebude možné, včetně dokladů o provedení analýz dle vyhlášky 
MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich, využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

15. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předložen protokol o měření vzduchové a kročejové 
neprůzvučnosti vnitřních dělících konstrukcí, který prokáže splnění požadavků ČSN 73 0532 
Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků-
požadavky, bod 5 - požadavky na zvukovou izolací mezi místnostmi a tab. č. 1. 

Účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů Je slavebník-Městská část Praha 17 (IČO 00231223) se sídlem Žalanského 291/12b, Praha 6-
Repy. 

Sídlo: Žalanského 291/12b. 163 02 Praha 6 - Řepy td:+420 234 683 l i l fax: +420 235 300 129 
Pracoviště: Španidova 1280/28, 163 00 Praha 6 - Řepy tei: +420 234 683 111 fax: +420 234 683 403 
IČ: 00231223 web: li[ip://wvm.repv-.c/ e-mail: podacelnarďrcpv.mepnoi c? 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a s,, č, ú, 2000700399/0800 
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Odůvodnění: 

Dne 16.12.2014 podal stavebník - Městská část Praha 17, zastoupená na základě plné moci společností 
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec (IČO 183 81 481), U Besedy 414/8, 460 01, Liberec 3 
žádost o vydání stavebního povolení na předmětné výše uvedené stavby a terénní úpravy budované 
v rámci záměru nazvaného „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě", uvedeným dnem bylo 
zahájeno stavební řízení. 

Rozhodnutí o umístění záměru ,, Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" vydal OV ÚMČ Praha 17 
pod Č.j.:ÚMČP17 009845/2014/VYS/Př, Sp.zn.;S-ÚMČP17 009845/2014/13 ze dne 3.9.2014, které 
nabylo právní moci dne 7.10.2014. Povolované stavby komunikací nejsou v rozporu s vydaným 
rozhodnutím o umístění stavby. 

OV ÚMČ Praha 17 posoudil předmětnou žádost o stavební povolení staveb a terénních úprav 
v souvislosti s ust. § 4 odst. 1 stavebního zákona jako soubor staveb, které jsou projednány v režimu 
stavby hlavní, kterou je víceúčelový objekt sestávající z objektů nazvaných SO-01 Sportovní hala I a I I a 
SO-02 Ubytovna, krytý bazén provozně propojených na úrovni I.P.P. objektem SO-03 nazvaným 
Spojovací chodby-tedy v režimu stavebního povolení. 

Vzhledem k tomu, že předložená žádost (která byla dne 23.12.2014 doplněna o další doklady a dne 
20.1,2015 doplněna o specifikaci předmětu žádosti) neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení, byl 
stavebník vyzván k doplnění žádosti ve stanovené lhůtě a současně bylo stavební řízení usnesením 
vydaným pod Č.j.:ÚMČP17 001182/2015/VYS/Př, Sp.zn.:S-lJMČP17 020906/2014/3 ze dne 22.1.2015, 
které nabylo právní moci dne 10.2.2015, přerušeno. Požadované doklady byly doplněny dne 25.3.2015. 

Kapacita stavby: 
D sportovní hala rozdél i te lná na 2 spor tovní plochy (spor tovní hala I. a spor tovní hala I L ) 

s hlediš těm pro 400 d iváků; umís těné v SO-01 Spor tovní hala I. a IL 
G p lavecký bazén s oddě lenou re laxační část í (dop lněný dě tským bazénem a provozy 

wellness s whirpoolem), provozy fitness, ubytovna s kapacitou 60 lůžek, restaurace pro 
po t řeby areálu, umís těné v SO-02 Ubytovna, krytý bazén 

[ ] 81 ods tavných parkovac ích s tání umís těných v podzemním podlaží objektu SO-01 
O 42 venkovních parkovacích s tání a 2 v e n k o v n í pa rkovac í stání pro autobusy 
0 venkovn í sportoviště (4 tenisové kurty, 2 vo le jba lová hřiště) 

Popis stavby: 

Záměr předpokládá výstavbu sportovního areálu s hlavní stavbou víceúčelového objektu sestávajícího 
z objektů nazvaných SO-01-Sportovní hala I a II a SO-02 Ubytovna, krytý bazén, provozně propojených 
na úrovni 1 .P.P. objektem SO-03 nazvaným Spojovací chodby. 

S O - 0 1 Sportovní hala I . a I I . je navržen o základních půdorysných rozměrech 39m x 66,3m s atikou 
ve výšce +15,05m (kdy +0,000 je úroveň podlahy I .N.P.) s jedním podzemním a 3 nadzemními podlažími 
a obsahuje základní halový prostor s hrací plochou 56,1 x 27,7 m se světlou výškou 9,55ra (rozdělitelný 
posuvnou stěnou) s hlediStěm pro 400 diváků (kdy základní kapacitu pevných tribun 280 diváků lze 
navýšit o 120 diváků pomocí teleskopických tribun). Hlavní vstup pro návštěvníky je orientován 
z rozptylové plochy mezi SO-01 a SO-02 na úrovni l.N.P. přes zádveří do vstupní haly. Ta zahrnuje 
hygienická zařízení včetně bezbariérových WC a Šatní skříňky pro diváky, Šatny a hyg. zázemí pro 
personál a přístupová schodiště na sektory tribun. Prostor vstupní haly je zároveň přístupný spojovací 
chodbou z prostoru centrální recepce umís těné v SO-02. V I . N.P. -3.N.P. SO-0! jsou dále 
umís těny: mís tnos t první pomoci (v l .N.P.), sklady, kanceláře (ve 2. a 3.N.P.), strojovna V Z T a 
zasedací místnost (ve 3.N.P.) a dále šatny s hygienickým zázemím a hygienická zařízení (včetně šaten 
ZTP s hygienickým zázemím a bezbariérovými WC umístěných v l.N.P). V podzemním podlaží je 
situováno 81 odstavných parkovacích stání (z toho 5 stání vyhrazených pro vozidla přepravující osoby 

s ídlo: Z a l a n s k é h o 2 9 l / 1 2 b , 163 02 P r a h a 6 - R e p y tel: +420 234 683 111 fax:+420 235 300 129 
PracoviSie: Špamelova 1280/28, 163 00 Praha 6 - Řepy tel: +420 234 683 111 fax: +420 234 683 403 
iC: 00231223 web: IULp://www.rc:pv.c7 e-mail: podacelnaf.fTcpy.mepnai.c/ 
Bankovní spojeni: Česká spořitelna a s., Č, ú. 2000700399/0800 
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těžce pohybově postižené a 1 stání vyhrazené pro osoby doprovázející dítě v kočárku), servisní ; 
technické místnosti včetně kotelny, šatny s hygienickým zázemím a hygienická zařízení včetní 
bezbariérových WC. Předpokládá se užití Části Šaten umístěných v SO-01 (především v podzemnín 
podlaží) pro venkovní sportoviště. Objekt bude založený na hlubinných základech-pilotách. Svislá nosn; 
konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový skelet. Vodorovné nosné konstrukce jsoi 
navrženy ve dvou základních materiálově konstrukčních variantách: železobetonové stropní konstrukcí 
pro zastropení/zastřešení běžných prostor (zázemí), nad plochou sportovní haly je navržena ocelové 
příhradová konstrukce. Vyzdívky nosné (skeletové) konstrukce po obvodě objektu jsou navržen) 
z cihelných keramických bloků. Uvnitř objektu jsou navrženy z cihelných keramických bloků 
z pórobetonových tvárnic, sádrokartonu a systémových stěn. Obvodový plášť fasády je navržer 
v kombinaci: provětrávaná fasáda z velkoformátových cemento-vláknitých desek, provětrávaná fasáda 
z velkoformátových cemento-vláknitých desek s předsazeným obkladem z tahokovových tabulí, sklenénj 
provětrávaný obklad a obklad z tahokovových tabulí na podkladní ocelové konstrukci (zvýšená alika) 
Všechna podlaží objektu jsou propojena hlavním schodištěm a výtahem. 

SO-02 Ubytovna, krytý bazén je navržen o základních půdorysných rozměrech 46,5m x 39 m s atikoi 
ve výšce +14,8m (kdy +0,000 je úroveň podlahy l.N.P.) s jedním podzemním a 4 nadzemními podlažími. 
Hlavní vstup do objektu je navržen na úrovni l.N.P. z rozptylové plocha mezi SO-OI a SO-02, zde je 
umístěna centrální recepce areálu, odtud je možno se dostat spojovací chodbou do SO-01. Na centrální 
recepci navazuje vstup do bazénového provozu. Bazénová Část zahrnuje vlastní bazén o rozměrech 25m x 
8m s oddělenou částí relaxační o rozměrech 25m x 4m a dětský bazén. Na jižní fasádu navazuje sluneční 
louka. Servisní část bazénu zahrnuje šatny s převlékacími boxy, sprchy, toalety, prostor plavčíka. V 1 .N.P, 
je situována vstupní část ubytovacího zařízení s kapacitou 60 lůžek. Restaurace má vstup rovněž 
z rozptylové plochy a v l.N.P. je situována odbytová část se salónkem, kuchyně s příručním skladem a 
zázemím pro personál. (Vzhledem k produkci jídel není PVS a.s. požadován odlučovač luků.) Podzemní 
podlaží zahrnuje provoz fitness se šatnami a hygienickým zázemím, technické provozy a provoz 
zásobování kuchyně restaurace se sklady, šatnami a hygienickým zázemím. 2.N.P. zahrnuje provoz 
weilness se saunami, whirpoolem, odpočívámou, masážemi a hygienickým zázemím. Dále jsou ve 2.N.P. 
umístěny provozní a technické prostory, kancelář a 10 dvoulůžkových pokojů ubytovny. Provoz ubytovny 
je situován i na úrovni 3.N.P. a 4.N.P. vždy s 10ti dvoulůžkovými pokoji v podlaží. Provoz ubytovny 
(deklarované jako ubytovna 11) tedy zahrnuje 30 dvoulůžkových pokojů. Ve 3.N.P. je dále umístěna 
kancelář a technické a provozní prostory. Ve 4.N.P. je dále kromě provozních a technických prostor 
situována sluneční terasa. Objekt bude založen hlubině na pilotách. Konstrukční systém je navržen 
železobetonový monolitický skelet se ztužujícími stěnami a jádry. Střecha bazénové haly je tvořena 
pultovými prefabrikovanými Železobetonovými nosníky doplněnými železobetonovou monolitickou 
deskou. Ostatní vodorovné konstrukce budou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou. Fasáda 
bude tvořena v kombinaci - fasádní obklad velkoformátovými deskami s předsazeným obkladem 
tahokovu, plechovým provětrávaný obklad, tahokov na podkladní ocelové konstrukci, prosklení. 
V objektu jsou navržena 2 hlavni schodiště s výtahy (kdy výtah V I je navržen jako evakuační) propojující 
všechna podlaží. V objektu je dále navržen potravinový výtah v provozu restaurace a výtah propojující 3 
úrovně weilness s bazénovou halou. 

SO-03 Spojovací chodby jsou navrženy jako jednopodlažní prostory propojující SO-01 a SO-02 
v podzemní části pod rozptylovou plochou. Konstrukčně jsou tvořeny monolitickými železobetonovými 
tubusy obdélníkového průřezu o rozměrech 5,1 m x 3,85m (východní chodba) a 3,7m x 3,85m (západní 
chodba). 

Zdrojem tepla pro vytápění stavby víceúčelového objektu je plynová kotelna umístěná v I.P.P. SO-01 
osazená dvěma plynovými kondenzačními kotli (palivo zemní plyn) s odvodem spalin nad střechu. SO-01 
bude napojen na topný systém přímo v plynové kotelně. V SO-02 bude zřízena strojovna vytápění, do 
které bude přivedeno topné médium z centrální plynové kotelny vSO-Ol . Ohřev TUV bude zajištěn 
nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Pro hromadné sprchy u bazénu bude využívána po úpravě voda 
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z bazénového okruhu. Pro předehřev teplé užitkové vody v SO- 02 bude využito zpětného získávání tepla 
systémem s tepelným čerpadlem v provedení země/voda. Jako primární okruh bude sloužit trubní meandr 
v beztlaké akumulační nádrži odpadní bazénové vody nahrazující zemní kolektor. Jako záložní zdroj pro 
případ výpadku el. energie nebo při požáru je navržen diesel agregát o jmenovitém tepelném příkonu 254 
kW umístěný v SO-01. 

Pozemky pro stavbu byly na základě doloženého Posudku-Stanovení radonového indexu pozemku 
vyhodnoceny jako pozemky s nízkým radonovým indexem pozemku, stavba víceúčelového objektu tedy 
nevyžaduje realizaci opatření proti pronikání radonu z podloží. 

Vnitřní rozvody stavby víceúčelového objektu jsou napojeny areálovým vodovodem s požární nádrží, 
areálovou splaškovou kanalizací, areálovou dešťovou kanalizací (jejíž součásti je i retenční nádrž), 
kabelovým vedením N N a odběrnými plynovými zařízeními, umístěnými na pozemcích č.parc. 1327/13, 
1327/19 k.ú. Řepy do vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, př/pojky dešťové kanalizace, 
STL plynovodní přípojky a na distribuční kabelové vedení N N ze skříně SD 822, které byly rovněž 
umístěny v rámci záměru. 

Venkovní (areálové osvětleni) bude napájené z hlavního rozvaděče objektu. Opěrná zeď, vyrovnávající 
výškový rozdíl mezi areálovým parkovištěm a ul. Na Chobotě (se schodištěm propojujícím areálovou 
komunikaci a rozptylovou plochu mezi SO-01 a SO-02) bude železobetonová z pohledového betonu 
doplněná zábradlím. Protihluková stěna bude situovaná podél 18ti parkovacích stání v severní Části 
pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy ve vzdálenosti 7,3m od jižní hranice pozemků č.parc. 51, 52 k.ú. 
Řepy. Výška stěny bude 3m a garantovaný útlum hluku min. 20 dB. V rámci terénních úprav jsou 
navržena 4 tenisová hřiště s antukovým krytem, 2 volejbalová hřiště s pískovým krytem, dětské hřiště s 
dopadovými plochami, plocha pro lezeckou stěnu s umělým povrchem a sluneční louka. Místní 
komunikace I I . třídy ul. Na Chobotě bude v rámci záměru rozšířena o chodník šířky cca 2m ze zámkové 
dlažby, který bude v jižní části napojen na chodník budovaný v rámci stavby nazvané „Výstavba 
chodníků v ulici Na Chobotě, Praha Ď-Řepy" a parkovací záliv pro autobusy s živičným povrchem, kdy 
součástí stavby je odvodnění (uliční vpusti s přípojkami do budovaného řadu dešťové kanalizace v ul. Na 
Chobotě). Areálové komunikace a zpevněné plochy s charakterem veřejně přístupných účelových 
komunikací, zahrnují: areálovou komunikaci s parkovacími stáními ze zámkové dlažby, dlážděnou 
rozptylovou plochu mezi SO-01, SO-02, mlátové a dlážděné chodníky s rampami, schodiště, zpevněnou 
stupňovitou plochu, kdy součástí stavby je odvodnění (sestávající z uličních vpustí a odvodňovacích 
žlabů s napojením do areálové dešťové kanalizace). Doprava v klidu v celkovém počtu 123 stání je řešena 
prostřednictvím 42 parkovacích stání umístěných podél areálové komunikace (z toho 3 stání vyhrazena 
pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a 1 stání vyhrazené pro osoby doprovázející dítě 

• v kočárku) a 81 odstavných parkovacích stání, umístěných v l.P.P. SO-01 (z toho 5 stání vyhrazeno pro 
vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a 1 stání vyhrazené pro osoby doprovázející dítě 
v kočárku). V rámci záměru „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" je navržena k odstranění 
stávající stavba haly umístěná na pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy nezapsaná v K N . V řízení byl 
doložen souhlas odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 17 ze dne 24.3.2014 s odstraněním. 

Stavby zařízení staveniště, nejsou předmětem rozhodnutí a budou projednány samostatně. 

Součástí předložené PD jsou i stavby přípojek, STL plynovodního řadu, distribučního kabelového vedení 
N N z TS 4648 do nové skříně SD 822, oplocení a přeložky slaboproudu, které byly rovněž umístěny 
v rámci záměru „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" a nevyžadují v souladu s ust. § 103 odst. l 
písm. e) bodů 10, 6, 5, 14, 4 stavebního zákona vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu 
úřadu a nejsou tedy předmětem tohoto rozhodnutí. Dále jsou součástí předložené PD stavby vodních děl, 
které byly rovněž umístěny v rámci záměru (retenční nádrž, řad dešťové kanalizace odvodňující ul. Na 
Chobotě, vodovodní řad) spadající do působnosti vodoprávního úřadu a tudíž nejsou předmětem tohoto 
rozhodnutí. Stavba lezecké stěny, která byla rovněž umístěna v rámci záměru, není předmětem tohoto 
rozhodnutí a bude projednána samostatně. 

V dalších technických podrobnostech odkazujeme na projektovou dokumentaci, která se v rámci řízení 
ověřuje. 
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K řízení byly předloženy tyto doklady a podklady: 
1. Výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu LV 82 k.ú. Řepy (dotčené 

pozemky č.parc. 1327/13, 1327/17, 1327/19 k.ú. Řepy) ověřen SÚ dálkovým přístupem a 
informacemi Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu o parcelách-Internet 

2. Výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu LV 925 k.ú. Řepy (dotčený 
pozemek č.parc. 1429/1 k.ú. Řepy) ověřen SÚ dálkovým přístupem a informacemi Katastrálního 
úřadu pro hl. m. Prahu o parcele-Intemet 

3. Informace Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu o sousedních pozemcích č.parc. 1293/814, 65/4, 
52, 51 (se stavbou Č.p. 109), 1293/3, 1952, 65/6 k.ú. Řepy-Intemet a sousedních stavbách č.p. 
631, č.p. 109 (součást pozemku č.parc. 51 k.ú. Řepy), č.p. 1346, 1347, 1348 v k.ú. Řepy-Intemet 

4. Informativní výpisy z katastru nemovitostí LV č. 1207, 303, 925 k.ú. Řepy-MYSIS 
5. Snímky z katastrální mapy - Internet 
6. Informativní výpis z obchodního rejstříku společnosti SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. 

Liberec-Intemet 
7. Plná moc pro společnost SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec k zastupování stavebníka 

ze dne 18.11.2013 
8. Plán kontrolních prohlídek stavby 
9. souhlas tvrzeného vlastníka stavby na pozemku Č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy nezapsané v K N 

s odstraněním (Souhlas OSOM ÚMČ Praha 17 zn.: ÚMČP17 004909/2014/OSOM/Jare ze dne 
24.3.2014) 

10. Dohoda o provedení stavby na pozemku č.parc. 1429/1 k.ú. Řepy Č.j.SVM/VP/89924/15/hl ze 
dne 17.2.2015 uzavřená mezi Městskou částí Praha 17 a H l . m. Praha včetně soulasného 
vyjádření Č.j.SVM/VP/1721892/l4/hl ze dne 15.12.2014 

11. Stanovisko ODA M H M P Č.j.:MHMP-1373037/20I4/ODA-O4/Dů ze dne 23.9.2014 (není DO) 
12. Závazné stanovisko OCP MHMP (dříve OŽP MHMP) SZn.:S-MHMP-1339022/20l4/l/OZP/VI 

ze dne 16.10.2014 obsahující souhlasné závazné stanovisko ke stavbě vyjmenovaného 
stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší 

13. Závěr zjišťovacího řízem' SZn: S-MHMP-1538928/2013/OZP/VI/EIA/895-2/Be ze dne 12.6.2014 
14. Závazné stanovisko oddělem' krizového managementu odboru „Kancelář ředitele Magistrátu" 

M H M P (dříve BKR MHMP) Č.j.:S-MHMP 1350744/2014/BKR ze dne 10.10.2014 
15. Sdělení OPP MHMP Č.j.:S-MHMP 1538928/2013/OŽP, S-MHMP 1573301/2013/Rad ze dne 

3.1.2014 
16. Závazné stanovisku Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j.:HSHMP 43822/2014, Sp. značka: S-

HSHMP 43822/2014 ze dne 11.12.2014 
17. Závazné stanovisko OŽPD ÚMČ Praha 17 Č.j.:ÚMČP17 01570I/2014/ŽPD/Ky ze dne 2.12.2014 

včetně dodatku Č.j. :ÚMČP 17 021271/2014/ŽPD/Ky ze dne 23.12.2014 
18. Rozhodnutí -povolení stavby vodního díla vydané OŽPD ÚMČ Praha 17 Č.j . :ÚMČPl7 

001446/2015/ŽPD/Zar ze dne 12.2.2015 (PM 4.3.2015) 
19. Rozhodnutí-povolení ke kácení dřevin vydané OŽPD ÚMČ Praha 17 Č.j.:ÚMČP 17 

016740/2014/2 ze dne 4.11.2014 (PM 20.'11.2014) včetně potvrzené situace sadových úprav 
20. Závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy č.j.:HSAA-11292-3/2014 ze dne 17.10.2014 
21. Závazné stanovisko ČR-Státní energetické inspekce zn.:581-22.09/14/010.103 ze dne 22.10.2014 
22. Závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví Č.j.:000668-14-701 ze dne 7.2.2014 
23. Technické stanovisko TSK hl. m. Prahy zn. TSK/3l298/14/2200/Ve ze dne 2.12.2014 včetně 

koordinačního vyjádření ze dne 28.11.2014 a dokladu o koordinaci se stavbou Revitalizace 
Řepského potoka IV. etapa ze dne 16.12.2013 

24. VyiádřeníPovodíVl tavys .p .zn . :62605/2013-263zedne3.1 .2014 
25. Aktualizace č. 1 vyjádření PVS a.s. č.j..: 03807/14/2/02 ze dne 26.1.2015 včetně vyjádření 

zn.:03807/l 4/2/02 ze dne 15.10.2014 
26. Vyjádření PVK, a.s. zn.: PVK 47698/OTPČ/I4 ze dne 23.10.2014 
27. Vyjádření Pražská teplárenská a.s. zn.:DAM/2986/2014 ze dne 30.10.2014 
28. Vyjádření Pražská plynárenská Distribuce a.s. zn.:3750/Be/OSDS/2014 ze dne 5.11.2014 včetně: 

Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. smi. 0021/2014, Technických podmínek připojení 
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k distribuční soustavě č. 450249 ze dne 23.12.2013, Smlouvy o spolupráci a uzavření budoucí 
smlouvy kupní č. smlouvy: 5/2014/OOBCH, č. smlouvy MČ: 2014/0009 ze dne 22.1.2014 

29. Vyjádření PREdistribuce, a.s., zn. 300021139 ze dne 2.10.2014 včetně Smlouvy o smlouvě 
budoucí o připojení na napěťové hladině N N č. 8831400454/variabilní symbol/č. SPP S-138407 
č. žádosti 25053889 

30. Vyjádření ELTODO-CITELUM, s.r.o. Č.:EC 0400/4174a/13 ze dne 24.1.2014 včetně 
Všeobecných podmínek ochrany 

31. Kolektory Praha a.s.-situace vedení 
32. Vyjádření 02 Czech Republic, a.s. (dříve Telefónica Czech Republic a.s.) č.j.:702970/13 ze dne 

19.11.2013 včetně mailové zprávy z 15.1.2014 a 16.1.2014 
33. Vyjádření VUSS Praha Č.j.:ÚP-391/2-2013 ze dne 18.11.2013 (razítkem na situaci) a Vyjádření 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Praha Č.j.:Up/25-
3/14 ze dne 18.2.2014 (razítkem na situaci) 

34. Vyjádření CentroNet, a.s. zn..327/2014 ze dne 26.3.2014 
35. Vyjádření České radiokomunikace, a.s. zn.:ÚPTS/OS/109586/2014 ze dne 3.11.2014 
36. Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. zn.:0200191282 ze dne 1.4.2014 
37. Vjjádření Dial Telecom, a.s. (nyní T-Mobile Czech Republic a.s.) zn.:PH257018 ze dne 

21.10.2014 
38. Vyjádření GTS Czech s.r.o. zn.:331401773 ze dne 28.3.2014 
39. Vyjádření ICT SUPPORT ze dne 18.3.2014 
40. Vyjádření Letiště Praha, a.s. zn.:RSM/5337/20l4/RlO/KPC/KR ze dne 6.11.2014 
41. Vyjádření Ministerstvo vnitra ČR ze dne 31.4.2014 - razítkem do situace 
42. Vyjádření Miracle Network s.r.o. č.:MN/6426/14/AM ze dne 18.3.2014 
43. Vyjádření Planet A a.s. ze dne 24.4.2014-razítkem do situace 
44. Vyjádření SITEL, spol. s r.o. zn.: 131401537 ze dne 28.3.2014 
45. Vyjádření SUPTel, a.s. ze dne 26.11.2014 
46. Vyjádření TSK 7100 (odd. provozu telematických systémů) ze dne 5.11.2014 - razítkem do 

situace 
47. Vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. zn.:231400967 ze dne 28.3.2014 
48. Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. zn.:ÚR/57383/Í4-10 ze dne 3.11.2014 
49. Vyjádření UPC Česká republika, a.s. č.j.;3200/2013 ze dne 19.12.2013 
50. Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 26.3.2014-razítkem do situace 
51. Stanovisko DP hl. m. Prahy, Svodná komise DP hl. m. Prahy zn.:100130/38Z1314/1596 ze dne 

21.10.2014 
52. Vyjádření DPhl. m. Prahy, JDCT č.j. 222/14 ze dne II.2.2014-razítkem do situace 
53. Stanovisko Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zn.(č.j.):37660/20l4-OŘ PHA-

OPS-2704-S-713/RÍ ze dne 29.10.2014, zn.(č.j.). l4447-PRy2014-SSz-ÚT ze dne 29.9.2014 a 
razítka na situaci ze dne 6.1.2014 

54. Vyjádření ČD-Telematika a.s. zn.:l8961/2014 ze dne 15.10.2014 včetně razítek na situaci 
55. Dopravně inženýrské opatření zpracované Jaroslavem Pivmcem, autorizovaným technikem pro 

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 500985 
56. Energetický posudek zpracovaný Ing. Antonínem Kottnauerem energetickým auditorem 

zapsaným v seznamu energetických auditorů pod č. 080 
57. Průkazy energetické náročnosti budovy zpracované Ing. Andrejem Mindžákem, autorizovaným 

inženýrem pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení ČKAIT 0500058 
58. Hluková studie z 11/2014 zpracovaná RNDr. J. Novákem, Lesní 34, 460 Ol, Liberec 1 
59. Hluková studie provozu z 13.11.2014 (zpráva č. 575-SHR-14) zpracovaná firmou Akustika Praha 

s.r.o., Thákurova 7, Praha 6 
60. Akustická studie z l.září 2014 (zpráva č. 440-SDR-14) zpracovaná firmou Akustika Praha s.r.o., 

Thákurova 7, Praha 6 
61. Posudek Stanovení radonového indexu pozemku z 12/2013 zpracovaný firmou K + K průzkum 

s.r.o., Novákových 6, Praha 8 
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62. 2 X projektová dokumentace zpracovaná společností SIAL architekti a inženýři spol s r.o. Liberec, 
U Besedy 8/414, 460 01, Liberec, odpovědné osoby: Ing. Arch. Jiří Buček autorizovaný architekt 
ČAK 01 907; Ing. Zbyněk Nýdrle autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČK.AIT 0500516; 
Ing. Jaroslav Zuna autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická 
zařízení ČKAIT 0009222; Ing. Vladimír Rais autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, 
specializace technická zařízení ČKAIT 0500057; Ing. Pavel Schneider autorizovaný inženýr pro 
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0501022; Ing. Zdeněk Dřevěný 
autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 0500007; Ing. Jan Trafina 
autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 0500783; Jiří Ritzinger znalec 
v oboru SOZ obor: požámr ochrana specializace: Zařízení pro odvod kouře a tepla; Radek Hořejší 
autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápěni a vzduchotechnika 
ČKAIT 0500857; Ing. Vratislav Škoda autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, 
specializace technická z ř í z e n í ČKAIT 0500060; Ing. Josef Ptáček autorizovaný inženýr pro 
techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 0500076; ing. František 
Bielik autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0500006; Ing. Kateřina Mikešová 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářská stavby ČKAIT 0001468; Ing. Michal Bouda 
autorizovaný inženýr pro technologická zař. staveb ČKAIT 0500928. 

Dle sdělení příslušného orgánu z hlediska ochrany ZPF nejsou zájmy chráněné zákonem Č. 334/1992 Sb., 
o ochraně ZPF dotčeny. 

Pro záměr „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě, Praha 17" proběhlo zjišťovací řízení dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, se závěrem, že předmětný záměr 
nebude posuzován podle citovaného zákona (viz. OCP M H M P (dříve OŽP MHMP) SZn.:S-MHMP-
1538928/2013/OZP/^IA/895-2/Be ze dne 12.6.2014. 

Stavebm'k předložil vyjádření provozovatelů veřejné komunikační sítě s působností na území hl. m. 
Prahy ve staveništi podle § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která 
jsou součástí spisu. 

Podle předložené žádosti, doložených dokladů a projektové dokumentace jsou stavbou dotčeny 
následující nemovitosti: 

Pozemky č.parc. k,ú. Ř e p y Vlas tn ík P r á v o k pozemku 

1327/19, 1327/13, 1327/17 
Městská část Praha 17 

(subjekt se svěřenou správou 
nemovitostí ve vlastnictví 
obce) 

vlastnické 

1429/1 Hl. m. Praha Dohoda o provedení stavby Č.j. 
SVM/VP/89924/15/hI ze dne 
17.2.2015, (Souhlas SVM 
MHMP ze dne 15.12.2014) 

Vlastnictví dotčených pozemků bylo v řízení ověřeno SÚ dálkovým přístupem. Stavebník v řízení 
prokázal dle § 110 odst. 2, písm. a) stavebního zákona, že má k dotčeným pozemkům č.parc. 1327/19, 
1327/13, 1327/17 k.ú. Řepy zapsaným na LV č. 82 k.ú. Řepy vlastnické právo a k dotčenému pozemku 
č.parc. 1429/1 k.ú. Řepy zapsanému na LV č. 925 k.ú. Řepy právo (v řízení doloženo Dohodou o 
provedení stavby), které je j opraviíuje zřídit na něm požadovanou stavbu. 

Účastnici stavebního řízení: 
Podle § 109 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky stavebního řízení pouze: stavebník; vlastník 

stavby (na níž má být provedena změna není-li stavebníkem); vlastník pozemku (na kterém má být stavba 

Sidlo: ža lanského 29l/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy 
Pracoviště: Španielova 1280/28, 163 00 Praha 6 - Řepy 
IČ: 00231223 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a s., č. ú. 2000700399/0800 

tel:+420 234 683 111 
tel:+420 234 683 111 
web: litin.//wvvw.repvcy 

l"ax; +420 235 300 129 
fax: +420 234 683 403 
e-mail: poda[elna''Jiiem' mepner cv 

Stránka 9/19 



č . j . ÚMČPl 7 020906/20l4A/YS/Pr/Sp.zn,:S-lJMČP 17 020906/2014/6 str. 10 

prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo 
dotčeno), vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna včetně práva k tomuto 
pozemku odpovídající věcnému břemeni, (mohou-li být tato práva prováděním stavby přímo dotčena); 
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm včetně osob majících k sousedním pozemkům právo 
odpovídající věcnému břemeni (mohou-li být tato práva prováděním stavby přímo dotčena); osoba, o 
které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy 
chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. 

Odbor výstavby ÚMČ Praha 17 posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle § 109 stavebního 
zákona a současně podle § 27 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, tak, že účastníkem tohoto řízení ve 
smyslu § 27 odst. I správního řádu je stavebník - Městská část Praha 17, který je rovněž dle LV č. 82 
k.ú. Řepy vlastníkem pozemků č.pare,1327/19, 1327/17, 1327/13 k.ú. Řepy pod navrhovanou stavbou a 
vlastníkem odstraňované haly na pozemku č.parc. .1327/13 k.ú. .Řepy. 

Za účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, kterými jsou další dotčené osoby, pokud 
mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, považuje odbor výstavby 
ÚMČ Praha 17 tyto subjekty: 

Subjekty, jejichž vlastnická práva, včetně práv odpovídajících věcnému břemeni, k dotčeným a 
sousedním pozemkům a stavbám na nich, mohou být rozhodnutím přímo dotčena: 

Vlastm'k pozemku č.parc. 1429/1 k.ú. Řepy pod předmětnou stavbou, který dal ke stavbě souhlas -
Hl. m. Praha (právo ke stavbě na předmětném pozemku prokázáno Dohodou o provedení stavby ze 
dne 17.2.20 i 5), jehož vlastnická práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena. 
Subjekty jejichž práva odpovídající věcnému břemeni k dotčeným pozemkům č.parc. 1327/13, 1429/1 
k.ú. Řepy zapsaná na LV č. 82, 925 k.ú. Řepy, mohou být rozhodnutím přímo dotčena: společnosti T-
Mobile Czech Republic a.s., SUPTel a.s., UPC Česká republika s.r.o., TeliaSonera International 
Carrier Czech Republic a.s., SITEL spol. s r.o.. 
Vlastníci a správci staveb inženýrských sítí ve staveništi, jejichž vlastnická práva mohou být (dle 
doložených vyjádření) rozhodnutím přímo dotčena; Dial Telecom a.s., Miracle Network spol. s.r.o.. 
Pražská plynárenská Distribuce a.s. (včetně napojení záměru), Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. (včetně napojení záměru), PREdistribuce a.s. (včetně napojeni záměru). 02 Czech Republic a.s.. 
Osoby s vlastnickými právy a s právy odpovídajícími věcnému břemeni k sousedním pozemkům 
č.parc. 1293/814, 65/4, 52, 51, 1293/3, 1952, 65/6 v k.ú. Řepy. 
Osoby s vlastnickými právy k sousedním stavbám - budovám č.p. 631, 109, 1346, 1347, 1348 v k.ú. 
Řepy 

Dle názoru stavebního úřadu navrženou stavbou, vzhledem k jejímu rozsahu, zasiluování na 
dotčených pozemcích a možnému dopadu na sousední nemovitosti, nemohou být přímo dotčena 
vlastnická práva vlastníků dalších pozemků a staveb v k.ú. Řepy včetně práv odpovídajících věcnému 
břemenu. 
V současné době u Odboru výstavby ÚMČ Praha 17 evidované spolky (dříve občanská sdružení) nebo 
jejich pobočné spolky (dříve organizační jednotky), hájící zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné 
podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, které dle věcné specifikace jejich žádosti měly zájem o 
informování o zahájení správních řízení na výroku uvedenou stavbu, byla oznámením o zahájení 
stavebního řízem' informována o zahájení řízení a ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení stavebního 
řízení nepožadovala přiznání postavení účastníka řízení. 
Vlastnická a jiná práva práva k dotčeným pozemkům byla ověřena stavebním úřadem dálkovým 
přístupem. 

Oznámení o zahájení řízení: 
Stavební úřad shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a opatřením ze dne 27.3.2015 bylo 

oznámeno zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož 
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stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 
stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Účastníci řízení a dotčené orgány byli 
upozorněni, že případné námitky případně důkazy a závazná stanoviska, mohou uplatnit nejpozději do 
10-ti dnů od doručení oznámení, podáním na zdejší stavební úřad, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
Současně byli upozorněni, že k námitkám účastníků řízení, které mohly být uplatněny při územním řízení, 
při pořizování regulačního plánu nebo při vydávání územního opatření o stavební uzávěře anebo 
územního patření o asanaci území se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Účastník řízení 
může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu 
provádění a užívání stavby nebo' požadavkům dotčených orgánů, pokud je j im i přímo dotčeno jeho 
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 
věcného břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které 
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují 
uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Oznámení a další úkony v řízení doručoval stavební úřad v souladu s § 113 odst. 3 stavebního zákona 
účastníkům řízení dle § 109 odst. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům 
řízení dle § 109 odst. c),d),e),f),g) stavebního zákona veřejnou vyhláškou neboť se jedná o řízení 
s velkým počtem účastníků řízení (více než 30). V souladu s ust. § 112 odst. I stavebního zákona byli 
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f ) v oznámení o zahájení řízení a dalších úkonech v řízení 
identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem 
záměru. 

Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce Úřadu MČ Praha 17 v době od 30.3.2015 
do 15.4.2015 a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Soulad stavby s veřejnými zájmy: 
Navrhovaný záměr je v souladu rozhodnutím o umístění stavby a o změně využití území vydaným 

OV ÚMČ Praha 17 pod Č.j.:ÚMČP17 009845/2014/VYS/Př, Sp.zn.:S-ÚMČPI7 009845/2014/13 ze dne 
3.9.2014, které nabylo právní moci dne 7.10.2014, kdy v rámci územního řízení byl konstatován soulad 
se závaznou částí schváleného územního plánu sídelního úvaru hl. m. Prahy, vyhl. č.32/1999 Sb. hl. m. 
Prahy, o závazné části územního plánu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů s cíli a záměry 
územního plánování. 

Projektová dokumentace záměru byla zpracována převážně před nabytí účinnosti nařízení 
č.11/2014 Sb. hl. m. Prahy (1.10.2014), kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a 
technické požadavky na stavby v hl. m. Praze. S ohledem na pozastavení účinnosti tohoto nařízení 
rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ze dne 16.1.2015 č.j. 830/2015 s účinností 
od 16.1.2015 se zachováním přechodného ustanovení v § 85 nařízení č.11/2014 Sb. hl. m. Prahy, byla 
projektová dokumentace záměru posuzována podle vyhlášky č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných 
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen 
OTPP). 

Stavební úřad tedy zkoumal, zdaje povolovaná stavba v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. 
Prahy (OTPP). Projektová dokumentace splňuje zejména požadavky na vybavení zařízením pro dopravu 
v klidu zakotvené v čl. 10 OTPP, čl.22 všeobecné požadavky (zejména světlá výška místností), čl. 23 
odst. 6,7 OTPP (denní osvětlení, větrání, vytápění), čl. 25 OTPP (ochrana proti hluku), čl. 27 odst.l OTPP 
(požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, čl. 4 
odst. 18 OTPP (osvětlení veřejných ploch), požadavky na požární bezpečnost zakotvené v ČI. 17-21 
OTPP, čl. 26 odst. 2 OTPP (stěhovavé břemeno), přiměřeně požadavky Čl.53 (stavby pro ubytování, kdy 
ubytovací zařízení je deklarováno jako ubytovna I I ) , požadavky na stavby pro shromažďování většího 
počtu osob dle čl. 51 (SO-01) - zejména odst. 1, 8, 12, čl. 36 (požadavky na střechy), čl. 37 (výplně 
otvorů), čl. 31 odst. 4 (stěny, příčky-zvuková izolace), čl. 39 (rozměry kabin 
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osobních a evakuačního výtahu). Stavební úřad je toho názoru, že provedení navrhované stavby není r ' 
v rozporu s ustanoveními vyhlášky OTPP. 

Pro potřeby plnění požadavků zakotvených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o OTP zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, byla stavba víceúčelového objektu zařazena dle §2 odst. 1 b) citované ^ L, 
vyhlášky - stavba občanského vybavení (stavba pro sport) v částech určených pro užívání veřejností J 
(vzhledem k počtu pracovních míst - méně než 25, kdy vzhledem k charakteru objektu se ani ^ 
nepředpokládá zaměstnávání osob se zdravotním postižením). Stavby komunikací byly zařazeny dle § 2 j 
odst. 1 písm. a) vyhlášky. Stavba, dle projektové dokumentace, umožňuje řešení dle této vyhlášky. Přístup ' 
do stavby je bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Přístup do všech prostorů stavby určených pro užívání btT~í 
veřejností Je zajištěn vodorovnými 'komunikacemi, schodišti, bezbariérovými rampami a výtahy. Ve 
stavbě jsou navrženy šatny s příslušenstvím určené pro užívání veřejností, kdy Část šaten v odd. pro ženy r"" 
a část šaten v odd. pro muže je řešena dle vyhlášky. Ve stavbě navržená WC pro užívání veřejností jsou 
vybavena příslušným počtem záchodových kabin řešených dle vyhlášky. Ve stavbě jsou navrženy 
sprchové kabiny určené pro užívání veřejností s kabinami v odd. pro muže a v odd. pro ženy řešenými dle 
vyhlášky. V prostoru bazénových šaten je navržena přebalovací kabina a přebalovací pult. Pro osoby na 
vozíku je vyhrazen příslušný počet míst v hledišti. V ubytovacím zařízení je nejméně 5% pokojů 
splňujících požadavky dle bodu 1.1.1. a 1.1.2. přílohy č. l a přiměřeně bod 8.1. přílohy č.3 vyhlášky. 
Přístup do plaveckého a relaxačního bazénu je zajištěn pomocí mobilního zvedacího zařízení a schodů. 
Jsou zajištěny požadavky na výškové rozdíly a povrchy pochozích ploch, hlavní schodiště, osobní výtahy 
a evakuační výtah, bezbariérové rampy, okna, dveře. Jsou splněny požadavky na šířku, výškové rozdíly, 
podélný a příčný sklon komunikací pro chodce. V SO-Ot i na povrchu je vyhrazen požadovaný počet 
stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a pro osoby doprovázející dítě v kočárku 
řešených dle vyhlášky. Stavba je tedy s touto vyhláškou v souladu. 

Návrh na provedení stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž 
posuzují návrh dotčené orgány. Ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení neuplatnily dotčené 
orgány k žádosti žádné nové závazné stanovisko, zůstávají tak v platnosti závazná stanoviska vyžadovaná 
zvláštními předpisy, opatřená stavebníkem a přiložená k žádosti o vydání stavebního povolení. Výše 
uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů byla 
zkoordinována a jejich požadavky, které j iž nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek 
tohoto rozhodnutí. Požadavky na dopracování projektové dokumentace nebo na její projednání neuplatnili 
žádné orgány. Těmito subjekty uplatněné obecné požadavky, které stanoví právní předpisy, nebyly do 
podmínek výroku zahrnuty (např. při provádění stavby postupovat v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., 
o odpadech). 

Námitky účastníků řízení: 
V průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení žádné připomínky ani námitky. 

Závěr: 
Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 17 v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil 

účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjádření (námitky) k nim. K ochraně veřejných zájmů 
stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s cíly a úkoly územního plánování, 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s obecnými technickými požadavky na 
výstavbu a obecnými technickými požadavky zabezpečujícími užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Současně ověřil účinky budoucího užívání stavby. Přezkoumal a stanovil 
požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z 
projednání a stanovisek dotčených orgánů, zajistil věcnou a Časovou koordinaci s podmiňujícími stavbami 
a s dalšími stavbami budovanými v rámci záměru. Dále zjistil, že uskutečněním (ani užíváním) stavby 
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nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Na základě 
zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy; bylo rozhodnuto, jak je ve výroku 
uvedeno. Rozhodnutí je doručováno stejné jako oznámení o zahájení řízení. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí mi^že účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 zákona Č.500/2004 Sb., 
správní rád, v platném znění, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále 
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávností rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve 
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího odboru výstavby v 
podatelně ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, P r a h a - Ř e p y . 

Odvolání musí mít náležitosti podle § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu 1 ks. Nepodá-
l i účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady UMC Praha 17. 

Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti 
odůvodnění je nepřípustné. 

Otisk úředního razítka 

Dana Kolářová 
vedoucí odboru výstavby 

Žadatel je osvobozen od správního poplatku dle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. 

Tento dokument musí být vyvěšen na úredm' desce správního úřadu min. 15 dnů, 15. den je posledním 
dnem oznámení. 

Vypraveno dne 

Datům vyvěšení: 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení 
Razítko 

Datum sejmutí: 
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 
Razítko 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup od do 
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Toto rozhodnutí nabylo právm' moci dne: 

V Praze dne: (razítko, podpis) 

Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce) k vyzvednutí po právní moci rozhodnutí: 
1 \ ověřená projektová.dokumentace 
štítek „Stavba povolena" 

Doručuje se: 
/ . Účastníkům řízení do vlastních rukou:(§ 109 odst a) stavebního zákona) 

Stavebník: 
1. Městská část Praha 17, Žalanského 29l/12b, Praha 6-Řepy, zasláno: SIAL architekti a inženýři 

spol. s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414, 460 01, Liberec 3 

/ / . Účastníkům řízení veřejnou vyhláškou: 
a) pro účastníky řízení dle § 109 odst. c) a d) stavebního zákona, kterými jsou: 

D Hl . m. Praha, MHMP SVM, Mariánské nám. 2, 110 01, Praha l 
D T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00, Praha 4 
D SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00, Plzeň 
D UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00, Praha 4 
[] TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00, 

Praha 3 
D SÍTEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00, Praha 4Pražská vodohospodářská společnost, a.s.. 

Žatecká 110/2, 110 00, Praha I 
• Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00, Praha 8 
D Mirac leNe twork , spo l . s r .o . ,Dobečská3 l31 /67 , 10000,Praha 10 
D Pražská plynárenská Distribuce, a.s., L) plynárny 500/44, 145 08, Praha 4 
O Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00, Praha 1 
• PREdistribuce, a.s.. Svornosti 3199/19a, 150 00, Praha 5 
D 02 Czech Republic a.s.. Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4 

b) pro účastníky řízení dle § 109 odst. e) a f ) stavebního zákona, kterými jsou; 
[] Osoby s vlastnickými právy a s právy odpovídajícími věcnému břemenu k sousedním 

pozemkům č.parc: 1293/814, 65/4, 52, 51, 1293/3, 1952, 65/6 v k.ú. Řepy. 
O Osoby s vlastnickými právy k sousedním stavbám - budovám Č.p. 631, 109, 1346, 1347, 1348 

v k.ú. Řepy. 

i T 

l i r 

2. Úřední deska úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6-Řepy -
doručení veřejnou vyhláškou (spolu s žádostí o vyvěšení formou veřejné vyhlášky na úřední desce 
po dobu 15 dnů a s žádostí o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí Odboru výstavby Úřadu MČ Praha j , -
17 a dále o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup) 

/ / / . Dotčeně orsány: I " 
3. Hasičský záchranný sbor hi. m. Prahy, Sokolská 62, Í2 i 24 Praha 2 

(č.j. HSAA-11292-3/2014 ze dne 17.10.2014) 
4. Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Západ, Štefánikova 247/17, 150 00, Praha 5 

(č.j.: HSHMP 43822/2014 ze dne 11.12.2014) ^ 
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5. Hl . m. Praha, MHMP, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 29/35, 110 00, Praha I 
(S-MHMP 1339022/2014/l/OZP/VI ze dne 16.10. 2014) 

6. H l . m. Praha, Odbor „Kancelář ředitele magistrátu" MHMP, nám. Franze Kafky l , 110 01, Praha 1 
(S-MHMP 1350744/2014/BKR ze dne 10.10.2014) 

7. Městská část Praha 17, ÚMČ, Odbor životního prostředí a dopravy, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 
6-Řepy 
(Č.j.: ÚMČP17 01570! /2014/ŽPD/Ky ze dne 2.12.2014, Č.j.: ÚMČP17 021271 /2014/ŽPD/Ky ze dne 
23.12.2014, Č.j.:ÚMČP17 016740/2014/ŽPD/Havze dne 4.11.2014 (PM 20.11.2014)) 

8. ČR-Státní energetická inspekce, Legerova 49, 120 00, Praha 2 
(zn. :581 -22.09/14/010.103 ze dne 22.10.2014 

9. Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08, Praha 6 
(Č.j.; 000668-14-701 ze dne 7.2.2014) 

IV. na vědomí: 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.. Ke Kablu 971, 102 00, Praha 10 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15, Praha 1 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22, Praha 9 

Spisy: P 1327/13 Ře („Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě") 

Stavebníkovi i osobě odpovědné za odborné vedení stavby se připomíná: 
n Právni účinkv doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou se odvozují od zveřejněni na úřední desce. 
Q Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo 

právní moci 
n Při provádění stavby vyžadující stavební povolení musí být veden stavební deník 
Q Změnu povolené stavby lze provést jen na základě povolení změny stavby před dokončením dle § 118 

stavebního zákona. 
Q Dokončenou stavbu, popř. její část schopnou samostatného užívání lze užívat jen na základě 

kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání kol. souhlasu lze učinit pouze 
na formuláři - vyhl. č. 503/2006 Sb. (§181 + příloha č. 12 ). Upozorňujeme že přílohou žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu jsou např. závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, 
pokud jsou zvi. právním předpisem pro užívání stavby vyžadována včetně povoleni provozu 
stacionárního zdroje uvedeného v příloze Č. 2 zákona o ochraně ovzduší a u stavby, která je 
předmětem evidence v katastru nemovitostí geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem a dále 
u staveb technické nebo dopravní infrastruktury dokumentace geodetické části skutečného provedení 
stavby a dáte doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny 
týkající se obsahu technické mapy obce. 

Q Dokončenou stavbu, popř. její Část schopnou samostatného užívání nevyžadující vydání stavebního 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) body 4,5,6 stavebního 
zákona (přeložka slaboproudu. distribuční kabelové vedeni N N z TS 4648 do skříně SD 822. STL 
plynovodní řad a umístěné v rámci záměru „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě"), jejíž 
vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 
122 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu lze učinil pouze na formuláři-vyhl. č. 
503/2006 Sb., (§ 18i + příloha č. 12). (U staveb technické infrastruktury doloží stavebník k žádostí o 
vydání kolaudačního souhlasu mimo jiné dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby). 

D Pokud bude v rámci stavby nebo užívání stavby zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu 
nebo bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je 
uživatel závadných látek dle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona povinen před zahájením provozu 
vypracovat plán opatření pro případy havárie, který bude obsahovat náležitosti podle vyhlášky č. 
450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hláSem' havárii, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 
v platném znění. Vodoprávním úřadem příslušným ke schválení havarijního p lánu je OOP MHMP. 
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D Stavebník zajistí, aby byly před započetím užíváni stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 
předepsané zvláštními právními předpisy 

Q Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány státní správy jsou povinny při územně plánovací a 
projektové Činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry 
územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy 

D Pro stavby mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastností z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a údržbě splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu 
proti hluku, úsporu energiie a tepla. Rozhodující výrobky pro kvalitu stavby jsou stanoveny a 
posuzovány podle zvláštních předpisů. 

Q Povinnosti stavebníka při provádění stavby jsou zakotveny v § 152 stav. zákona. Jedná se zejména; 
D řádná příprava a provádění stavby, uvedení prostorové polohy stavby do souladu s ověřenou 

dokumentací (u staveb prováděných svépomocí) 
D oznámit SÚ termín zahájení prací včetně názvu a sídla stavebního podnikatele, případně osoby 

vykonávající stavební dozor nebo fiankci stavbyvedoucího u stavby prováděné svépomocí - připadne 
změny neprodleně oznámí. 

Q před zahájením stavby umístil na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu. Rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Q zajistit, aby na stavbě byla ověřená dokumentace včetně všech dokladů (kopie) 
Q informovat v dostatečném předstihu o zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení osoby 

přímo dotčené těmito pracemi 
D ohlašovat SÚ fáze stavby na základě kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní 

prohlídky, pokud možno s e j í zúčastnit, ohlásit SÚ zjištěné závady na stavbě 
Q oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu 
Q u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je 

stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala 
projektovou dokumentaci pro luto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí 
stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací 

• Povinnosti vlastníka stavby a zařízení podléhající stav. zákonu, jsou zakotveny v § 154 stav.zákona. 
Jedná se zejména o: 

• udržovat stavbu po celou dobu její existence, hlásit SÚ závady ohrožující bezp. zdraví a osob 
Q umožnit kontrolní prohlídku a pokud možno s e j í zúčastnit 
• u stavby uchovávat stavební deník pod dobu lO-ti let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od 

dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje 
• uchovávat dokumentaci skutečného provedení po celou dobu trvání stavby včetně ověřené PD, 

osvědčení, souhlasů, rozhodnutí a dokladů 
Q Štítek „Stavba povolena" a ověřená dokumentace stavebním úřadem budou vydány stavebníkovi až 

po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, stavba nesmí být zahájena dříve, než toto povolení nabude 
právní moci 
Při realizaci stavby bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích předpisů, zejména 
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 

Q Při realizaci stavby budou zachovávané dřeviny po dobu stavební Činnosti zabezpečeny před 
poškozením v souladu s ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v kiajině-Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích" a dodržovány normy ČSN 83 9011, ČSN 80 
9021, ČSN 83 9041 a ČSN 83 905!. 

Q Na vjezd a výjezd ze staveniště, na staveništní dopravu a na zásahy do komunikací a pozemků ve 
správě TSK uzavře investor nebo j ím zplnomocněný zástupce min. jeden měsíc před zahájením 

D 
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stavby s HMP zastoupeným TSK (OS TSK pro Prahu-Severozápad, Bubenečská 15, Praha 6, Bc. 
Nekolný, tel.: 224 390 778), smlouvu o výpůjčce komunikací, kde budou stanoveny konkrétní 
podmínky. Smlouvu o výpůjčce pozemků uzavře stavebník s TSK správou komunikací OS 
Severozápad, Bubenečská 15, Praha 6 rovněž na zábor pozemku č.parc. 1429/1 k.ú. Řepy. Trasu 
staveništní dopravy (s použitím pouze solo vozů, nikoli vozidel s návčsy a přívěsy) stavebník 
projedná a nechá odsouhlasil OS TSK pro Prahu-Severozápad minimálně 60 dní před zahájením 
stavby. Do uličních vpustí v kontaktu se stavbou nesmí být vypouštěny výplachy ze stavební 
mechanizace, nebo jiné znečištěné vody ze stavby. 

D Na vedení trasy inženýrských sítí (pokud jejich nabyvatelem nebude HMP nebo MČ) v pozemku 
č.parc. 1429/1 k.ú. Řepy uzaVře stavebník s HMP zastoupeným TSK smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti, která bude uzavřena ještě před smlouvou o výpůjčce komunikací. 

• Při provádění stavby bude zajištěno vhodnými technickými prostředky důkladné čištění pneumatik a 
podběhů vozidel stavby před každým výjezdem na veřejné komunikace. Zábor komunikace Na 
Chobotě v souvislosti se stavební činností podléhá povolení silničního správního úřadu podle § 25 
zákona o pozemních komunikacích (zvláštní užívání komunikace). Před žádostí o DIR zašle stavebník 
DIO na ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), Praha 1, Rytířská 10, 
vzhledem k dopadům na l . Č. 264. 

Q Během stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření jednotlivých vlastníků a správců 
poduličních zařízení. Vyjádření správců technické infrastruktury, jejichž platnost skončí před 
zahájením stavebních prací, budou před započetím stavebních prací aktualizována. 

• Během stavby bude respektováno stávající plynárenské zařízení nacházející se v oblasti stavby, které 
bude před zahájením stavební činnosti vytyčeno. V ochranném pásmu plynárenského zařízení 
nebudou prováděny Činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a 
bezpečnost provozu a při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít 
k poškození plynárenského zařízení. Ochranné pásmo činí Im na obě strany od půdorysu. Pro vydáni 
souhlasného stanoviska provozovatele plynárenské soustavy s prováděním prací v blízkosti 
plynárenského zařízení je nutno dodržet zejména následující požadavky - Do vzdálenosti menší než 
2,5m od plynárenského zařízeni nebudou po dobu realizace umísťovány objekty zařízení stavenišť, 
maringotky, skládky stavebního a j iného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice 
pohonných hmot a jiných hořlavin. Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menši než Im od 
plynárenského zařízení budou prováděny pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5m od povrchu 
plynovodních potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů. V ochranném 
pásmu plynárenského zařízení bude hutnění konstrukčních vrstev vozovky a chodníku prováděno bez 
vibrací. 

• Během stavby bude respektováno ochranné pásmo vodovodů a stok pro veřejnou potřebu, které je do 
DN 500 včetně l,5m, u profilů nad 500 je ochranné pásmo 2,5m od vnějšího líce potrubí nebo stoky 
na obě strany a to u sítí v hl . do 2,5m. Při hloubkách nad 2,5m se ochranné pásmo zvětšuje o Im na 
každou stranu. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace na obě strany budou výkopové práce 
prováděny ručně, tento požadavek platí i pro místa křížení. V průběhu realizace stavby bude PVK a.s, 
umožněn přístup k ovládacím armaturám a ke vstupům do kanalizačních objektů a stok. Zařízení 
staveniště bude situováno mimo ochranné pásmo stávajících vodovodů a stok. Případně odkryté 
vodovodní a kanalizační potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. Stavební a výkopový 
materiál bude zabezpečen proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok. Parkovací 
stání budou umístěny mimo ovládací vodovodní armatury a poklopy vstupních Šachet do stok. Při 
osazování stožárů bude respektováno ochranné pásmo vodovodů a stok pro veřejnou potřebu. Při 
výsadbě zeleně bude respektován čl. 4.1.7, čl. 5.2.7 ČSN 73 6005 a „Dohoda o technických zásadách 
spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě stromořadí včetně podmínek pro ukládání inženýrských sítí 
ve vztahu k zeleni v hl. m. Praze" uzavřená mezi MHMP-PVS a.s.-PVK a.s.. Zejména v ochranném 
pásmu vodovodu a kanalizace nebudou vysazovány trvalé porosty-keře a stromy, a bude dodržena 
min. vzdálenost l ,5m mezi vnějším okrajem jámy a lícem potrubí, kořenový bal bude umístěn do 
neproniknutelných ochranných fólií. Před zahájením stavebních prací uzavře investor se společností 
PVK a.s. písemnou smlouvu ..O podmínkách vzájemných vztahů smluvních stran souvisejících 
s ochranou vodovodního a kanalizačního zařízení provozovaného PVK a.s. PD vodovodních a 
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kanalizačních přípojek předloží stavebník dvojmo PVK a.s. odd. přípojek ťPraha 10. Dykova 3 1 
které se k ní vyjádří po vodohospodářském projednání vodovodních řadů a stok pro veřejnou 
potřebu. 

Během provádění stavby bude respektováno ochranné pásmo zařízení VO, aby nedošlo k j eho 
poškození nebo zamezení přístupu. Stavební činnost ve vzdálenosti menší než Im od zařízení 
krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO bude prováděna bez použití strojních 
mechanizmů či nevhodného nářadí. V blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště bude zajištěna 
odpovídající ochrana stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací. Po dobu 
provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně. 
Kabelová trasa nebude přejížděná vozidly nebo stavební mechanizací do doby jej ího řádného 
zabezpečení proti mechanickému poškození. 
Během provádění stavby bude respektováno ochranné pásmo SEK společnosti 02 Czech Republic 
a.s. tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti 
menší než l,5m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nebude používáno mechanizačních 
prostředků a nevhodného nářadí. Při zemních pracích v blízkosti PVSEK bude postupováno tak, aby 
nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté PVSEK bude 
zabezpečeno proti prověšení, poškození a odcizení. Trasa SEK mimo vozovku nebude přejížděna 
vozidly nebo stavební mechanizací do doby než bude provedeno zabezpečení proti mechanickému 
poškození. 
Výkopové práce v ochranném pásmu vedení společnosti Dial Telecom, a.s. budou prováděny zásadně 
ručně. Případně odkryté podzemní komunikační vedení bude zajištěno proti poškození. 
Během provádění stavby nebude poškozeno podzemní vedení SEK společnosti SUPTel a.s., které 
bude před zahájením zemních prací vytýčeno. Při stavebních pracích v bh'zkosti PV SEK nebude 
používáno nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně l,5m po každé straně vyznačené trasy SEK 
vedení, nebude používáno mechanizačních prostředků. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti 
poškození. Nad trasou PVSEK nebude přejížděno těžkými vozidly do doby její ochrany proti 
mechanickému poškození. Nad trasou PVSEK bude dodržen zákaz skládek a budování zařízení 
omezujících budoucí přístup k PVSEK. 
Při realizaci stavby budou respektována komunikační vedeni společností SITEL spol. s r.o., 
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. (dříve GTS 
Czech s.r.o), která budou vytýčena. Dokumentace pro prováděm' stavby bude předložena těmto 
společnostem k odsouhlasení. V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po 
předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací zašle stavebník 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dříve GTS Czech s.r.o.); SITEL, spol. s r.o. 3 týdny 
předem, společnosti TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. 8 týdnů předem. Při 
stavebních prácích v ochranném pásmu PV nebude používáno nevhodné nářadí a mechanizační 
prostředky. Nad trasou PV nebudou umísťována zařízení včetně skladování materiálu atp., která 
mohou omezit přístup k PV. Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací) až do doby 
jejího zabezpečení proti mechanickému poškození. 
Při realizaci stavby budou výkopové práce v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací T-
Mobile Czech Republic a.s. prováděny ručně. 
Při realizaci stavby bude respektováno ochranné pásmo vedení sítí elektronických komunikaci UPC 
Česká Republika s.r.o. tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Stavební 
činnost ve vzdálenosti menší než l,5m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení bude 
prováděna za pomoci ručního nářadí bez použití mechanizace. Odkryté PVVKS bude zabezpečeno 
proti prověšení, poškození a odcizení. Trasa PVVKS mimo vozovku nebude přejížděna vozidly nebo 
stavební mechanizací až do doby, než bude PVVKS zabezpečeno proti mechanickému poškození. 
Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti SITEL spol. s r.o. k odsouhlasení 
Výkopové práce v ochranných pásmech silových kabelů budou prováděny ručně s maximální 
opatrností za dodržení výkopových podmínek. Během výstavby budou respektována ochranná pásma 
rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi 
provádět zemní práce, zřizovat stavby, či umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak 
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znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit 
bezpečnost a plynulost provozu. 

O Stavebník má od doby přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odsl. 2 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu. Stavebník je 
povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum. (Záchranný archeologický výzkum musí být zajištěn 
v dostatečném předstihu veškerých zemních prací. Informace o institucích oprávněných provádět 
archeologické výzkumy v hl. m. Praze obdržíte v archeologickém oddělení Národního památkového 
ústavu v hl. m. Praze, Řetězová 3, Praha 1, tel.  Písemné potvrzení o 
splnění oznamovací povinnosti ev. o provedení záchranného archeologického výzkumu předloží 
stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 
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Dle rozdělovníku 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 

Vaše značka: 
číslo jednací: 
Spisová značka-. 

Oprávněná úřední osoba; 
Telefon: 
E-mail: 

Počet stran: 
Datum: 

ÚMČPI? 020906/20U/VYS/Př 
S-ÚMČP17 020906/2014/6 

Ing. řCateřina Přibylová 

19 
29.4.2015 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Výroková část; 

Úřad MČ Praha 17, odbor výstavby, jako obecný stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
změn a předpisů a vyhlášky i. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve 
mění pozdějších změn a předpisů a současně jako speciální stavební ú řad příslušný podle § 40 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve zněni 
pozdějších předpisů a vyhlášky Č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Pr^y, ve 
znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona 
žádost o stavební povolení, kterou dne 16.12.2014 podala 

Méstská část Praha 17, IČO 00231223, se sídlem Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy 

(dále jen "stavebník"), zastoupená na základě plné moci společnosti SIAL architekti a inženýři spol. 
s r.o. Liberec (IČO 183 81 481), U Besedy 414/8,460 01, Liberec 3 a na základě tohoto přezkoumání: 

I . Vydává podle § 115 stavebního zákona 

s t a v e b n í p o v o l e n í 
staveb a terénních úprav budovaných v rámci záměru nazvanébo: 

"Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě", v rozsahu: 

Stavby a terénní úpravy spadající o působnosti obecného stavebního úřadu: 
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web: hltD://wwwrppy,|.v 

fax: +420 235 300 129 
fax: +420 234 683 403 
^•"laii: DQdatelnaig.reDv.inepnfii ^-f 
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č.j. ÚMČP17 020906/20l4ArVS/Př/Sp.zn.:S-ÚMČPl7 020906/2014/6 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: / , ^ 2^ - f ^ 

str. 14 

V Praze dne: 9 ; ^ . Zo^f 

Přfloha pro stavebníka (popř. zmQcněnce) k vyzvednutí po právní moci rozbodnutC 
- 1 X ověřena projektová dokumentace 
- štítek „Stavba povolena'* 

Doručuje se: 
/ . Účastníkům řízeni do vlastních rukou:(§ 109 odst a) stavebního zákona) 

Stavebník: 

1, Méstská Část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy, zasláno: SIAL architekti a inženýři 
spol. s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414,460 01, Liberec 3 

/ / . Účastníkům řízení veřejnou vyhláSkou: 
a) pro účastníky řízení dle § 109 odst. c) a d) stavebního zákona, kterými jsou: 

D Hl. m. Praha, MHMP SVM, Mariánské nám. 2, ! 10 01, Praha 1 
T-MobUe Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00, Praha 4 
SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00, Plzeň 
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00, Praha 4 
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00, 
Praha 3 

SITEL, spol. sr.o., Baarova 957/15, 140 00, Praha 4Pražská vodohospodářská společnost, a,s., 
Žatecká 110/2, 110 00, Praha 1 
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00, Praha 8 
Miracle Network, spol. s r.o., Dobečská 3131/67, 100 00, Praha 10 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U plynárny 500/44, 145 08, Praha 4 
Pražská vodohospodářská společnost a.s.. Žatecká 110/2,110 00> Praha 1 
PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00, Praha 5 
02 Czech Repubhc a.s.. Za Bruralovkou 266/2, 140 22, Praha 4 

b) pro účastníky řízení dle § 109 odst, e) a f ) stavebního zákona, kterými jsou: 
Q Osoby s vlastnickými právy a s právy odpovídajícími věcnému břemenu k sousediúm 

pozemkům č.parc: 1293/814, 65/4, 52, 51, 1293/3, 1952, 65/6 v k.ú. Řepy. 
D Osoby s vlastnickými právy k sousedním stavbám - budovám č.p, 631, 109, 1346, 1347, 1348 

v k.ú. Řepy. 

2. Úřední deska úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6-Řepy -
doručeni veřejnou vyhláškou (spolu s žádostí o vyvěšeni formou veřejné vyhlášky na úřední desce 
po dobu 15 dnů a s žádostí o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí Odboru výstavby Úřadu MČ Praha 
17 a dále o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přistup) 

/ / / . Dotčené orgány: 
3. Hasičský záchrarmý sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62,121 24 Praha 2 

( č j . HSAA-n292-3/2014zedne 17.10.2014) 
4. Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Západ, Stefánikova 247/17, 150 00, Praha 5 

(č.j.: HSHMP 43822/2014 ze dne U.12.2014) 

D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 
D 
n 
n 
D 

Sídlo; Žalanského 291/12h, 163 02 Praha 6 - Řepy 
Pracovištfi: SpanLelova 1280/28. 163 00 Praha 6 - Řcpv 
IC: 00231223 
Banlcovní spojeni: Česká spořitelna a.s., Č. ů. 2000700399/0800 

tel+420 234 683 111 
lei:+420 234 6S3 111 
web: htti):,Vwtvwrť^pyi^y 

fiix:+420 235 300 129 
fax: +420 234 683 403 
c-mail: podatelnafflrepv mep^f-f 
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Dle rozdčlovníku 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 

n a c i : 

S p i s o v á z n a č k a : 

O p r i v n i n á ú ř e d n í o soba: 

T e l e f o n : 

E - m a l h 

P o č e í s í r a n : 

D a l u m : 

( ' i M Č P 1 7 0 2 0 0 ' 1 4 / 2 0 1 4 / V Y S / P f 

S - Ú M Č P 1 7 0 2 0 0 4 4 / 2 0 1 4 / 2 

I n g . K a i c f i n a P ř i b y l o v á 

1 9 , 1 2 , 2 0 1 4 

Vyjádření podle § 15 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavcbnim řádu 
(stavební zákon) ve znfní pozdéjSfch předpisů pro úřelvvodoprqvpiho řizenj 

Úřad MČ Praha 17, odbor výslavby, přísluíný podle § l5 odsl, 1 písm. c) zák. 
č, 183/2006 Sb,. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky í . 
55/2000 Sb. hí. m, Prahy, kterou sc vydává Stalut hlavního města Prahy, vc znění pozdějSich 
gřcdpisů obdržel dne 2 12.2014 žádosi Méstski řáiti Praha 17 (IČO 00231223) se sidtem 
Zalanského 291/I2b, Frah» 6-Repy, zasioupcné na základě plné moci společnosií SIAL 
archilekii a inžen^ spol. s r.o. Liberec (IČO 183 81 481) se sídlem U Besedy 8/414. Liberec o 
souhlas dle § 15 stavebního zákona vc věcí ovčření dodržem' podmínek územního rozhodnutí 
pro soubor staveb a změnu využiti území vydaného Odborem výstavby ÚMČ Praha )7 pro 
záměr nazvaný: 

„ Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" 
umístěný na pozemcích č.parc. 1327/13, 1327/17, 1327/19, 1293/220. 1293/938. 1293/941. 
1429/1, 1429/5, 1431/1,2064, 2066/3 k.ú. Řepy (pozemky č.parc. 1327/13, 1327/17. 1327/19 
k,ú. Řepy pFt ul. Na Chobotě v Praze 6-Řepfch a dalSf pozemky dotčené napojením areálu na 
dopravní a technickou íníŤastrukturu). Předmětem územního rozhodnutí je výstavba 
sportovního areálu s hlavní stavbou viceiičdového ohieklii (sestávajícího z provozně 
propojených objektů značených SO-01 Sportovní hala I . a ] I a SO-02 Ubytovna, krytý bazén) 
vče(ně dopravní a technické vybavenosti obsahující mimo jiné: 

- vodovodní řad (C.parc, 1429/1, [429/5 k.ú, Řepy) délky cca 212 m. propojující siávající řad 
v ul. Na Chobotě a stávající řad u želcznifini iraii 
- řad dešťově kanalizace (č.parc. 1429/1 k.ú. Řepy), zajišťující odvodnění ul. Na Chobotě 
váeinĚ budovaného chodníku a parkovacího zálivu, délky cca 126 m napojený na stávající řad 

í idln Zolilnskítio29l/12h. 163 02 Praho-Rqn-
r i i i covto ŠpmiiUova 12S1I. IblOZPraho-Ki-pi-
l f O : 0 0 23l22D 
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Č j , : ÚMČPI7 020O44/2014/VYS/Př/Sp.zn.: S-ÚMČP17 020044/2014/2 

dešťové kanalizace v ul. Na Chobotě 
- retenční nádr?. (č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy) areálové dešťové kanalizace, řeiená jako 
podzemní objekt rozměrů cca 28 x 3,5 x 2,8m s regulovaným odtokem max. 12 l/s. 

Úřad MČ Praha 17, odbor výstavby, jako obecný stavební Orad příslušný podle íj 13 
odsi, 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb.. o územnini plánováni a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon), ve zněni pozdéjSIch předpisů a vyhláSky č, 55/2000 Sb. bl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve zněni pozdějších předpisů ověřil na základě prcloíené 
projektové dokumentace zpracované Ing, Pavlem Schneiderem, autorizovaným inženýrem pro 
siavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, CKAIT 0501022 a Ing. Arch. Jiřím 
Uučkcm. autorizovaným architekiem, C K A 01 907 z 8-12/2014 dodrženi podmínek rozhodnuli 
o umisični stavby vydaného Odborem výstavby ÚMČ Praha 17 ze dne 3.9.20)4 pod č.j,: 
ÚMČPl? 009845/20!4/VYS/Př. kicré nabylo právní moci dne 7,10.2014. 

a v souladu s ustaitoveDÍm § IS odst. 2 stavebního zákona 
pro účely povolení siavby speciálním stavebním úřadem 

.souhlasí s vydáním stavebního povoleni. 

V příloze potvrzený situační výkres: 
- výkres Č. VK-02 v měřítku 1:500 (situace - SO 11 Vodovod, SO 12 Kanalizace splaíková, 
SO 13 Kanalizace dešťová, re(ence) 

Ing. Kaieřina^říbylová 
referentka odtíoru výstavby 

Doručuje ,se: 
1) Městská Část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy, zasláno: SIAL architekti a 

inženýři spol. s r.o, Liberce. U Besedy 8/414, 460 0 1 , Liberec 
Na vědomí: 

1) Odbor ž^vomího prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 
Praha 6-Řepy 

2) spisy: P 1327/13 Ře („Viceúíelové sportovní centrum Na Chobotě") 

sílila ZalDns^él io!9;; i l l i 163 02 Praha - ftr[>i 
('racouiW. Spajiielova I2É0 Ib i 02 PciihQ-Ht|ii 
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Itl • •420-ZD4 ňS.l 111 
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ucb h»p/Jwv,-wrcpvi^; 

IÍH.-Í2U-255 300 129 
rax.>42l)-134 ů i 3 403 
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VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ 

CENTRUM "NA CHOBOTĚ" 

investor 
dienl 

Městská část Praha 17 
Žalarského í.p. 291/lZb 
163 02 Praha-řepy 
tel,: 00 420 234 683 111 

hlavni projektant 
consultant SIAL 

architekti a inženýři spol. s r.o, Liberec 
U Besedy B/íl-l, a 46(M1 Liberec 
tel.:{+4201485104880
sial®sial.cz, www.sial.c

projektant 
jubconsuhant 

\ng. Pavel Schneider

Noalvniannovi 803/8,460 01.

l i l : '•12(M 1010305 
Číst projektu 
projed pari 

D,1 Dokumentace stavebního objektu 

část 
part 

D.1.4,! Zdravotně technické instalace 
a plynová zařízeni 

stavební objekt 
item 

SO 11 Vodovod 
SO 12 Kanalizace splaiková 
S013 Kanalizace dešťová, retence 

náiev výkresu 
drawirtg titie Situace 

vedoucípiojekiu Ing. arch, Jiî í Buček 
projed directoi |ng. Zdeněk Dřevěný 

vypracoval Ing. Pavel Schneider 
drawing by 

stupeî  projektu Dokumentace pro vydání stavebního 
projed stage povolení 

měfltko 
scale 

:500 

íl!lo projektu 0665 
projed no. 

datum 08/2014 
date ' 

paré 
draviring set no. 

kótováno v 1̂  
unit af meas 

cslovýkresu \/K_fl2 
drawing no. ^ 

čislo revize 
revision no. 

^ 1 ? 1 i — I 
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O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í 

VůS dopis zn, S2n. 
S-MHMP-
133902 2/2014/l/OZP/VI 

S I A L architekli a inženýři 
spol. s r.o, 
Ing, Jiří Tauš 
U Besedy 8/4 H 
460 01 Í.iherec3 

Vyřizuje/telefon 
 

Datum 
16.10.2014 

Věc: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě, parc.c. 1327/13,1327/19, 
k.ú. Řepy 

Odbor životního proitřcdi Magistrálu hlavního mésia Prahy vydává ke shora uvedené stavbč 
ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Fádu, v platném 
zněni (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek Životního prostředí pro postupy 
vedené podle fástl čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující závazná stanoviska 
a vyjádřeni dle zákona Č, 500/2004 Sb,, správní řád, v platném znĚní: 

1. Z hlediska ochrany zemědĚlského půdního fondu dle § 15 pistn. i) zákona i. 334/1992 Sb., 
o ochranĚ ZPF, v platném zněni: 
\n%. Lubor Smejtek,  
Námi chráněné zájmy nejsou dolčeny. 
Toio je vyjádřeni dle § 154 zákona í, 500/2004 Sb„ správní řád, v platném /.nění. 

2. Z hledisku lesů dle § 48 odsl. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v plaínént znění: 
Námi chránĚné zájmy nejsou dolčeny. 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní rád, v platném znění. 

3. Z hledisko nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 pism. b) zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalSich zákonů, v platném zněni: 
Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst, 4 písm, c) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 
a o změné níkterých dalSich zákonů, ve zněni pozdéjSIch předpisů, a § 32 odst, 2 zákona 
Č. 131/2000 Sb,, o hlavním měslĚ Praze, ve znéní pozdějSich předpisů, a Statutu hlavního měsia 
Prahy je prísluSným dotčeným orgánem státní správy LIřad městské části Praha 17, 
Toto je vyjádřeni dle § ! 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní rád, v platném znění. 

4. Z hlediska ochrany ovzduií dle § JI odsl. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., u ochraně 
ovzduší: 
Mgr Tereza Libová,  
Předkládaná projektová dokumentace („Viceúdclové sponovni centrum Na Chobotě", 
zpracovatel SIAL - architekli a iníenýri spol, s t.o., DSP, 09/2014) reši novostavbu 
víceúčelového sportovního centra, dvou propojených objektů - sportovní haly a ubytovacího 
objektu s restaurací a bazénem. Součásti stavby je i úprava povrchů pozemku v rámci 
vybudování sportovních hfiSť. úpravy komunikaci a parkových ploch. 
Pro řcSení dopravy v klidu Je navrženo celkem 123 parkovacích stání (PSJ. z toho 81 kryiých PS 
je umístěno v otevřeném suierénu objektu sportovních hal a 42 PS je na terénu. Při plném 
vytížení má zátnér generovat max. 744 jízd OA/den. 
Zdrojem tepla v areálu má být koielna v objektu SO 01, osazená dvěma plynovými 
kondenzačními kotli De Dietrich C 630 o jmenovitém tepelném výkonu max, 850 kW. Tepelný 
příkon kollú dle údajů, uváděných výrobcem zařízení, činí 890 kW. Celkový tepelný příkon 
kotelny tak bude Činit 1780 kW. Taiw kotelna bude vyjmenovaným zdrojem zneíiíťovárií 
ovzduSi, uvedeným v příloze Č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb,. o ochraně ovzduSi (dále jen zákon). 
Závazné stanovisko k umístění tohoto /droje je předmětem následující Části tohoto dokumentu, 
v 1. podzemním podlaží budovy SO 01 má být instalován záložní zdroj pro případ výpadku 
elektrické energie - dieselagregát s motorem John Deere typu 4045HFI58 o jmenovitém 
tepelném příkonu 254 kW. Tento dieselagregát bude nevyjmenovaným zdrojem znečisťování 
ov/duSi neuvedeným v příloze č. 2 k zákonu. 

Závazné sianoviskn ke stavbě vyjmenovaného stacwnárniho zdroje znečišťováni ovzduši 
uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.. o ochraně ovzduši 
Žádoit o toto stanovisko doložil žadatel projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení, 
v plynové kotelni, umístěné v 1. PP objekcu SOOl, mají být instalovány dva plynové 
kondenzační kotle De Dietrich C 630 ojmenovitém tepelném příkonu 890 kW. Celkový tepelný 
příkon kotelny bude 17S0 kW. Jedná se o koile, které dle technických listů výrobce vykazuji 
měnié emise NO, 52 m^kWh a mírné emise CO 35 mg/kWli, Jedná se o velmi kvalimi 
(iízkoemi.sni kotle. Předpokládaná spotřeba zemního plynu jc cca 349 000 m'. Kotle budou 
odkouferiy nad střechu objektu. 
S ohledem na uvedené nízké emise je reálné, ze předmětný spalovací zdroj bude schopen 
vyhověl požadavkům legislativy ochrany uvzduSí. 
K umíaiĚní stavby loholo zdroje se OZP MHMP vyjadřoval již v závazném stanovisku SZn, S-
MHMP-1538926/2013/l/OZP/VI ze dne 30,1,2014 V rámci tohoto stanoviska byl projednán 
zdroj - plynová kotelna o celkovém tepelném příkonu 2000 kW. V dalším průběhu přípravy 
stavby do5!o k upřesněni navrhovaného příkonu na celkových 1780 kW a rovněž ke sníženi 
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předpokládané spotřeby icmního plynu. Na základĚ %ýSe uvedeného l/.e předpokládal sníženi 
mnuĚstvi emisi a s lim spojených ncgalivních vlivů na oví.duíi oprou ptedehoziniu návrhu. 
Odbor životního proslředi Magistrátu hlavního mčsta Prahy (OZP MHMP) jako přisluiný orgán 
ochrany ovzduíí prověřil předloženou žádos) a projektovou dokumentaci a další dostupné 
podklady. Na základě lěchlo podkladů konstatuje, že predinflná plynová kotelna jc navržena 
v souladu splatnými předpisy ochrany oviduíi, Rovnái pfcdloí£né podklady vyhovují 
pfísluínjTn předpisům v ochranč ovzduší. 
Jako věcnÉ a místně přisluiný orgán ochrany ovzduší vc smyslu ustanovení § 1 1 odst. 2 zákona 
o ochrané ovzduší a § 31 odst. 1 zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním mčsiě Praze, věznění 
pozdějSich předpisů, OZP MHMP 

souhlnsi 

dle ustanovení § I I odsi, 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduSí ,se stavbou shora uvedeného 
vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší - plynově kotelny o celkovém lepeiném příkonu 
1780 kW v objektu sportavniho cenira při ulici Na CholwiĚ, na po/euKÍsih patc.č. 132''/13,17, 
19 a 1429/1 v kat. úz. Řepy, v rámci slavby „VíccúĚulové sponovní i;cntrum Na Chobotě". 

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní Fád, v platném znĚni. 

Vyjádřeni ks slavbé nevyjmenovaného Mactunárniho zdroje znečisťování ovzduší newedeniho 
v přihzc C. 2 k zákonu c. 201/2012 Sb., o ochraně ovzrJuíi 
V rámci předmětné stavby bude v 1. PP objektu SO 01 dále nainstalován záložní zdroj elektrické 
energie - dicselagregát s písrovýTti spalovacím motorem John Deere typu 40'15HFI 58 
0 tepelném příkonu v palivu 254 kW Souiásti /dryje je náiJrl na moioiovou naftu o objemu 
500 l. Předpokládaná doba provozu pfi zkouškách a při výpadcích dodávky el. energie z veřejné 
distribuční sítě činí 30 hodín/rok. 
Vzhledem ke jmenovitému lepetnému příkonu zdroje a předpokládanému minimálnímu 
hodinovému rozsahu provozu lze předpokládat, že přispívek k průmCmým ročním koncentracím 
zneíišťujicich látek bude lanedhatelný 
Předmětný zdroj znečišťování ovzduší vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší 
1 zásadám ochrany ovzduSi stanoveným v rámci hlavního mésta Prahy, Ke stavbě zjJroje 
nemáme v rímci projednávané stavby pi'ipominky-
Toto je vyjádřeni dle § 154 zákona Ě, 500/2004 Sb., správní fád, v platném zněni, 

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona Č, IJ4^I992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. t> plaíněm zněni (dále jen tákon): 
li\g, Lubor Smcjtek,  
Vyjádřeni k možnému vlivu iíavby či záinčru na krajinný ráz. 

S-MHMP-n39022.'201-in/OZP/V] 

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny. 
Navrhovaný záměr sportovního centra jc navržen do lokality, kde v zásadě absentuji klaiické 
přírodní a jiné prvky charakteristické pro otevřenou, nezastavěnou krajinu. Navíc se jedná 
o výrazně pozměněnou urbánní krajinu charakteri,stickou množstvím nadzemních objektů 
různého architektonického ztvámÉni, hmot a výšek, doplněné strukturou zahrad, komunikací a 
zpevněných ploch. Toto vysoce urbanizované prostředí nelze boz přistoupení dalších skul.ečnosil 
označit za „krajinu" ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. Takovou další skutečností a 
jinou situací by bylo, kdyby tu byl územní systém ekologické siabiliiy, významný krajinný 
prvek, přírodní park nebo dokonce zvláště chráněné území, území přechodně chráněné atp. O 
lakový případ ale iiejde (srov. z rozsudkem NSS ze dne 28.12.2006 č.j. 6 A 83/2002 - 65). 
Toto je vyjádření dle § 154 zákona í, 500/200̂ 1 Sb., správní rád, v plainém zněni. 

6. Z hlediska myslivosti dle § 6? zákona č, 449/21101 Sb., a myslivosli, v plainém zněni; 
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny. 
Toto je \7jádřeni dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, v platném ziiíní. 

7. Z hlediska posuzování vlivů na íivotni prostředí dle § 10 odst. 4 zákona č. i00/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění; 
Sdělujeme, že na záměr „Víceilčelové sportovní centrum Na Chobotě, Praha 17" proběhlo 
zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na životni prostředí a o zmĚné 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na živomí prosiředi"), ve zjiéni 
pozdějších předpisů, se závěrem. íe výše uvedený záměr nebude posuzován podle citovaného 
zákona s podmínkami pro následná správní řízení - viz Závěr zjišťovacího řízení SZn, S-
MHMP-1538928/20l3/OZP/Vl/KlA/895^2/Be/edne 12.6.2014, 
Toto je vyjádřeni dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, v platném znění. 

8. Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (dále jen vodní lákonj v platném zněni: 
Ing, Helena Schinkmanová.  
Předložená dokumentace ke stavebnímu řízeni z 09/2014 řcSí stavbu víceúčelového sportovního 
centra se dvěma základními stavebními objekty a venkovnímu sportovišti. Jedná se o siavbu se 
sportovní halou, bazénem, s prostoty wcllness a fitness. dále pak venkovní sponovíštč, V severní 
části pozemku je navržené parkováni pro 123 vozů. Pro chlazj;ni bude jako chladivo využíváno 
chladivo R 410 A, V rámci stavby je navržen náhradní zdroj energie - díeselagregát 50 kVA, 
Pro úpravu bazénové vody budou používány provozní chemikálie t.j, kyselina sírová, siran 
hlinitý a sůl pro elektrolytický rozklad na desinfekční roztok chlornan sodný, V rámci stavby 
bude vybudován nový vodovodni řad v ul. Na Chobotě l.T DN 200 v délce 211,5 m. Vodovodní 
přípojka pro sportovní areál bude napojena z nového vodovodního radu. Splaškové vody budou 

S-MHMP-1339022/201'l/l/OZP/VI 
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odveden)' novou prípcjkou do stávající kanalizace pro veřejnou potřebu v u). Na Chobotě, Pro 
odváděná srá2kov>ch vod bude v ul. Na Cliobolé prodloužena veřejná dešťová kanalicace DN 
300 vdéke I2ó m. Na [ulo deíťovou kanalizaci bude napojena areálová deSfová kanalizace. 
Před napojením na veřejnou dešťovou kanalizaci bude umístěna reteniní nůdrí s řízeným 
odiokem max. 12 l/s, 
Z hlediska ochrany vod dle ust. § 10*1 odst, 9 vodního zákona a ust. § 32 odsl. 2 zákona i. 
131/2000 Sb-i o hlavním mÉstě Praze, ve zněni pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 
Přílohy č, 4 čásl A vyhláSky č. 55/2000 Sb., hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, se vydává ve věci zacházeni se závadnými 
látkami toto závazné stanovisko: 
Umístění předmÉlné slavby je zhlediska zájmů chráníných podle vodního zákona možné za 
Lěchio podniínek; 
Stavebník učiní přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo 
podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, tzn, umístí zařízení, v němž se zachází se 
závadnými látkami v bezodtokém prosioru doslaiečného objemu opatřeném izolaci odolnou proli 
působení závadné látky. 

Odůvodněni: 
Podmínka byla stajiovena v souladu s uít. § 39 odsi. 4 písm,a) vodního zákona, protožf, kyselina 
sírová, síran řelezicý, chlornan sodný, nafta fl chladivo R 410 A jsou z hlediska vodního zákona 
klasitikovány jako závadné látky, 

OZP MHMP upozorňuje: 
• Z hlediska ochrany vod dle ust, § 104 odst, 9 vodního zákona a ust, § 32 odst, 2 

zákona č. 131/2000 Sb,. o hlavním městě Praze, ve /néní pozdĚjSích předpisů, 
a v souladu s ustanovením Přílohy č, 4 část A vyhláSky í. 55/2000 Sb,, hlavního 
měsla Prahy, kterou se vydává Sialul hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, je k vydání závazného stanoviska pro dal^i čásli stavby prisluSným 
dotčeným orgánem vodoprávní úřad přísluSné městské části. 

• Ke stavbě vodního díla (veřejného vodovodu, veřejné deSťové kanalizace, 
retenční nádrže s řízeným odtokem) není vodoprávní úřad dotíeným orgánem ve 
smyslu § lO"! odst, 9 vodního zákona. Pro .stavbu tohoto stavebního objektu je 
vodoprávní úřad speciálním stavebním úřadem dle ust, § 15 stavebního zákona a 
ludíř nemá postavení dotčeného orgánu, PrisluSným speciálním stavebním 
úřadem je vodoprávní úřad příslušné městské části. 

• Stavba dle předložené projektové dukumeniace podléhá projednáni 
u pNsluíného vodoprávnílio úřadu městské části Praha 6 podle ust, § 17 odsl. 1 
písm, b) vodního zákona. 

• Pokud bude v rámci stavby nebo užívání stavby zacházeno se závadnými 
lálkami ve větSim rozsahu nebo bude zacházeni s nimi spojeno se zvýšeným 
nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je uživatel závadných látek dle 
ust, ^ 39 odst. 2 písin, a| vodního zákona povinen před zahájením provozu 
vypracovat plán opatřeni pro případy havárie, který bude obsahovat náležitosti 
podle vyhláSky £. 450/2005 Sb,, o náležitostecli nakládání se závadnými látkami 

a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárii, jejich 

zneSkodiiováni a odstraňováni jejich Škodlivých následků, v platném zněni. 
Vodoprávním úřadem příslušným ke schváleni havarijního plánu je OZP 
MHMP, 

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č, 500/2004 Sb,, správní rád, v plamem znění. 

Závir: Odbor životního prostředí Magistrátu hlavtíiho města Prahy shrnuje: 
- závazné sranovísko bez podmínek - viz bod - 4 
- závazné stanovisko s podmínkami - vÍ7 bod - S 
- vyjádření - viz bod - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

Ing. Jana C i b u l k o v á 
vedoucí odděleni posuzování 
vlivů na životni prostředí 

Příloha: 
dokumentace 

S-MHMI>-I33y022/2I)1'1/1/OZP,'VT 
S-MHMP-133'!022,'20I4/I/OZP/V1 



H L A V N Í M Ě S T O P R A H A 

M A G I S T R Á T H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y 

Odbor d o p r a v n í c h agend MHMPXP0AK8TJ 

SIAL architekti a i n ž e n w i spol. š r.o. Liberec 
U Besedy 414/8 
460 01 Liberec 3 

Sp.zn. Č.j . Vyř izu je / linka Datum 
S-MHMP 1339191/2014 MHMP-1373037/2014/ODA-O4/DŮ  26.09,2014 

Věc: Stanovisko ke s t a v e b n í m u ř ízen í pro a k c i : V Í C E Ú Č E L O V É S P O R T O V N Í C E N T R U M 
N A C H O B O T Ě 

Vzhledem k tomu, že dle předložené dokumentace nebudou do tčeny sledované zájmy na úseku 
doprav\' na komunikacích, kde je přís lušným silničním správn ím úřadem odbor dopravních 
agend M H M P , Vám sdělujeme, že k této akci nemáme námi tek . Upozorriujemc Vás, že ve 
smyslu příslušných právních předpisů je pnslušn\Tn silničním správním úřadem, ve věci Vašeho 
podání, kompetentní odbor Úřadu M Č Praha 17. 

Protože v\'še uvedená stavba nenaplňuje znak\', uvedené v us tanovení § 7, odst. 3 nebo § 9, 
odst- 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, odbor dopravních agend M H M P jako příslušný drážní 
správní úřad souhlas ke s tavbě v ochrarmém pásmu metra neudělu je . 

\ng. Jan H e r o u d e k 
ředitel odboru dopravních agend 
v z.  

Na vědomí : 
O Ž P D ÚMČ Praha 17 
O D A - 0 4 sektor Dů 

S í d l o : Mar iánské nám. 2. 110 01 Praha 1 
P r a c o v i š t ě : Jungmannova 29, 111 21 Praha 1 
tel. 236 001 n K fax 236 007 039 
e-maii: oda@praha.eu 



H L A V N Í M É S T O P R A H A 

M A G I S T R Á T H L A V N Í H O M É S T A P R A H Y 
O d b o r d o p r a v n í c h agend MHM »XPOCJHDF 

S I A L architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 
U Besedy 414/8 
460 01 Liberec 3 

0 

Sp.zn. Č . j . Vyř izuje / linka Datum 
S - M H M P 1339187/2014 M H M P - 1 4 2 9 1 4 7 / 2 0 1 4 / O D A - 0 2 / V Í  8.10.2014 

Věc: Souhlas se stavebními pracemi v ochranném pásmu tramvajové dráhy a stavby^ 
která není stavbou dráhy a zasahuje zčásti do obvodu této dráhy pro účely 
s tavebního řízení podle zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách (ve znéní pozdéjších 
předpisů) , § 9 odst. 1 a § 7 odst. 3 - stavba „Víceúčelové sportovní centrum Na 
Choboté", Praha 6. 

Hlavní měs to Praha, Magistrát h l . m. Prahy, odbor dopravních agend, jako drážní správní úřad 
podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (ve znéní pozdějších předpisů) , § 54, odst. 2, 

v y d á v á 

podle zák. Č. 266/1994 Sb., o dráhách (ve znění pozdějších předpisů), § 9 odst. 1 a § 7 odst. 3 

souhlas ke z ř í z e n i a p r o v o z o v á n í stavby 
„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě", Praha 6 

v ochranném pásmu tramvajové dráhy a stavby, která není stavbou dráhy a zasahuje 
zčásti do obvodu této dráhy 

na základě žádosti fa. S IAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec ze dne 22.09.2014. 

K žádosti byla při ložena projektová dokumentace ke s tavebnímu řízení, zpracovaná v srpnu 
2014 f i rmou S I A L architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, se sídlem: U besedy 8/414, 460 01 
Liberec 3, zabývající se projektovou činností ve výstavbě a byla doložena vyjádřením 
Dopravního podniku hl . m. Prahy, a.s. — jednotka Dopravní cesta Tramvaje, Kabelová síť - odd. 
Správa T T ze dne 11.02.2014 a zákresem JDC ochranné pásmo t ramvajové dráhy, souhrnným 
stanoviskem Svodné komise DP h l . m. Prahy, a.s. pod značkou 100130/49Z1564/2038 ze dne 
17.12.2013. 

Souhlas se dává za podmínek: 

a) stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace 

S í d l o : M a r i á n s k é nám. 2, 110 01 Praha I 
P r a c o v i š t ě : Jungmannova 29, 1 10 00 Praha 1 
tel. 236 001 1 11, fax 236 007 039 
e-mail: oda@praha.eu 
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b) požadu jeme dodržet „Všeobecné podmínky" pro př ípravu a realizaci staveb v OPTD a 
OPLD 

c) stavbou nesmí dojít k poškození stávajících objektů a inženýrských sítí ve správč DP a.s. 

Tento souhlas pozbývá platnost, jes t l iže stavebník nepodá do dvou let žádost o povolení stavby 
u přísIuSného stavebního úřadu. 

Ing. Jan H e r o u d e k v. r. 
ředitel odboni dopravních agend 

Příloha; projektová dokumentace 

Na vědomí: DS - DP, a. s. - JDCT 
DS - Ú M Č Praha 6 
O D A - 0 2 



H L A V N Í M Ě S T O P R A H A 

M A G I S T R Á T H L A V N Í H O M Ě S T A PRAHY 

ODBOR B E Z P E Č N O S T I A K R I Z O V É H O ŘÍZENÍ 

SIAL 
architekti a inženýři spol. s r. o, Liberec 
Ing. Jiří T a u š 
U Besedy 414/8 
460 01 Liberec 3 

Váš dopis zn. ^•j- V y ř i z u j e / l i n k a 
S-MHMP 1350744/2014/BKR  

Datum 
10.10.2014 

Věc: Závazně stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva 

Stavba: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě , na pozem. č. pare. 1327/13 a 1327/19 
v k. ú. Řepy , ulice Na Chobotě , Praha 17 (stavební řízenO 

Magist rá t h l . m . Prahy, odbor bezpečnost i a kr izového ř ízení , podle § 15 odst. 5 zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o z m ě n ě některých zákonů ve znění 
pozdějš ích předpisů, a podle § 32 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závazných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a 
o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veře jného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějš ích předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti ok resn ích úřadů, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) , posoudil výše uvedenou stavbu 
a vydává k ní 

SOUHLASNÉ STANOVISKO S PODMÍNKOU. 

Ke kolaudaci stavby, vzhledem k bazénové technologii a c h e m i c k é m u hospodářství , požadu jeme 
doložit našemu odboru protokolární záznam podle § 4 zákona č. 59/2006 Sb., o nezařazení 
objektu do příslušné skupiny podle umístěného druhu a množs tv í vybrané nebezpečné chemické 
látky podle tohoto zákona. 

Bc. E v a L é j s a l o v á j ^ i S . 
vedoucř'^addělení ochrany obyvatelstva 

Sídlo: Mariánské náměstí 2. 110 01 Praha 1 
Pracoviště: nám. Franze Kafky 1,110 01 Praha 1 
Tel.:+420-2-3600 1111, fax;+420-2-3 6007016 
E-mail: bkr@praha.eu 
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M A G I S T R Á T H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y 

O d b o r ev idence , s p r á v y a v y u ž i t í m a j e t k u MHMPXP0PH0F1 

SIAL architekti a inženýři 
spol. s r. o. Liberec 
Ing. Jiří Tauš 
U Besedy 414/8 
460 07 Liberec 

Váš dopis zn. Č . j . 
SVM/VP/1721892/14/hl 

Vyřizuje / linka 
 

Datum 
15.12.2014 

Praha 17, Řepy, "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobote" (investor MC Praha 
17) DSP 

Hlavní město Praha zastoupené odborem evidence, správy a využití majetku MHMP, 
které je vlastníkem pozemků v k .ú . Řepy pare. č. 1293/220, 1293/938, 1293/941, 
1429/1, 1429/5, 1431/1, 2064, 2066/3, souhlasí s realizací stavby v rámci výše uvedené 
akce za předpokladu splnění veškerých podmínek daných vyjadřujícími se orgány a 
následujících podmínek: 

Z hlediska technického řešení požadujeme dodržem' stanoviska TSK hl. m. Prahy zn. 
TSK/31298/14/2200/Ve ze dne 02.12.2014. 

Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů 
komunikací požadujeme dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do 
povrchů komunikací a prováděm' výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě" schválené 
usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31. 1. 2012 s účinností od 1.2. 2012, ve znění přílohy 
č. 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28. 1. 2014 s účinností od 1. 2. 2014. 

Požadujeme, aby na vědem' trasy inženýrských sítí (pokud jejich nabyvatelem nebude 
HMP nebo MČ) v pozemcích ve správě TSK (k. ú. Řepy pare. č. 1239/941, 1429/1, 
1431/1 a 2064) byla s HMP zastoupeným TSK uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízeni služebnosti (žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí viz příloha, 
doplňující informace  Tato smlouva musí být uzavřena 
ještě před smlouvou o výpůjčce komunikací. 

Na vjezd a výjezd ze staveniště, na staveništní dopravu a ňa zásahy do komunikací a 
pozemků ve správě TSK uzavře investor nebo jím zplnomocněný zástupce min. jeden 
měsíc před zahájením stavby s HMP zastoupeným TSK (OS TSK pro Prahu -
Severozápad, Bubenečská 15, Praha 6,  smlouvu o 
výpůjčce komunikací, kde budou stanoveny konkrétní podmínky. 

Požadujeme, aby na vedení trasy inženýrských sítí (pokud jejich nabyvatelem nebude 
HMP nebo MČ) v pozemcích k. ú. Řepy, pare. č. 1293/220, 1293/938, 1429/5, 2066/3), 
uzavřel investor nebo jím zplnomocněný zástupce smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

S í d l o : Mar iánské nám. 2, 110 01 Prahal 
PracoviŠta.-nám. Franze Kafky 1, 11001 Prahal 
tel. 236 001 1 1 1, fax 236 007 030 
e-mail: svmia'praha,eu 



služebnosti s HMP zastoupeným MHMP odborem evidence, správy a využití majetku, 
oddělem'm výkonu vlastnických práv (informace ). 

Nově budovaný chodník podél komunikace Na Chobotě, včetně prostoru mezi tímto 
chodníkem a vozovkou (tzn. parkovací stání, komunikační zeleň, část vjezdu) za 
předpokladu vypořádaných majetkoprávních vztahů i pro uložená vedení inženýrských 
sítí a včetně pozemků, požadujeme majetkově vypořádat s MHMP odborem evidence, 
správy a využití majetku. 

Betonová obruba u parkoviště je součástí areálového parkoviště a HMP (TSK) toto 
nebude přebírat do své správy. 

Požadujeme, aby před zahájením prací na pozemcích v k. ú. Řepy pare. č. 1293/220, 
1293/938, 1429/5, 2066/3, investor nebo jím zplnomocněný zástupce uzavřel výpůjční 
smlouvu s MHMP odborem evidence, správy a využití majetku, odd. pronájmu, prodeje 
a nabývám nemovitostí (informace ). 

K pozemkům v k. ú. Řepy pare. č. 1327/13, 1327/17 a 1327/19 se ve smyslu zákona o 
hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. 3 za vlastníka vyjádří MČ Praha 17, která je má 
svěřeny do své správy. 

Tento souhlas nezakládá žádné majetkoprávní vztahy. Je pouze podkladem pro stavební 
řízení. 

V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací 
Příloha dle textu 
Co.: TSK, Řásnovka 8, Praha I 

URBIA, Králodvorská 16, P. O. BOX 656, Praha I 

S í d l o : M a r i á n s k é nám. 2, 110 01 Prahal 
PracoviSté: nám. Franze Kaíky I, 110 01 Praha 1 
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H L A V N Í M É S T O P R A H A 

MACilSTRÁT H L A V N Í H O MÉSTA PRAHY 
Odbor evidence, správy a vyuřiti majetku MHMPXPOVDSZP 

SL\L architekti a inženýři spol. s r. o. 
Liberec 
Ing. JiH TauS 
U Besedy 414/8 
460 07 Liberec 

CUDck 11. 

„Siavebnik" zrealizuje stavbu „Víceúčelové centrum Na Chobotě" během níž na 
pozemku „Prahy" uvedeném v článku I vybuduje čásl nového chodníku podél 
komunikace Na Chobotě, část komimikační zeleně mezi vozovkou a uvedeným 
chodníkem, tfi nové uličui vpusti a části jejich přípojek, parkovací záliv, část vjezdu. 

Článek m. 

Vás dopis zn. Č . j . 
SVMA'P/89924/15/hl 

Vyřizuje / linka 
 

Datum 
22.01,2015 

Předmélero této dohody je souhlas „Prahy" s realizací a trvalým umístěním Částí siaveb 
uvedených v čl. I I na „pozemku" uvedeném v Cl, I . a souhlas s doíasným zábcrEm části 
„pozemku" za účelem realizace prací „stavebníka". 

Praha 17. Ř C P V , "Víceúčelové cenirum Na Chobolč" fínvcslor M Č Praha 17) 

D O H O D A 
O P R O V E D E N Í S T A V B Y 

kterou podle ustanovení § 1724 a 1725 zákona i. 89/2012 Sb,, Občanský zákoník, 
v platném znění, níže uvedwiého dne, mésfce a roku uzavřely 

Mřsiská Část Praba 17 
se sídlem Žalanského 291/12b, Praha 6, PSČ 163 02 
zastoupená Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou 
IČ: 002 31 223 
dále jen Jako „stavebník" 

Hlavní miísto Praha 
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha I . PSČ 110 01 
zastoupené Ing. Radkem Svobodou 
ředitelem odboru evidence, správy a využití majetku MHMP 
IČ: 000 64 581 

dále jen jako, Jraha" 

Článek I . 

„Praha" je vlastníkem pozemku v k. ú- Řepy pare. č. 1429/1. o výměře 2499 ra^, 
zapsaných v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro hlavni město Prahu, 
pro katastrální území Řepy na listu vlastnictví i. 925. Dále Jen „pozemek". 

Článek IV. 

1, Práce uvedené v Čl. I I . provede stavebník na svoje náklady. Po jejich dokončeiu 
oznámí příslušnému stavebnímu úřadu zámér započít s užíváním stavby nebo požádá o 
kolaudační souhlas. 

2. „Stavebník" se zavazuje před zahájením realizace stavby uzavřít na zábory pozemku 
„Prahy", uvedeném v čl. I tčio dohody, smlouvu o výpůjčce pozemků s Technickou 
správou komunikací OS Severozápad, Bubenečská 15, Praha 6. 

Článek V. 

,J'rahB" i „stavebník" shodně prohlašují, že se tato dohoda uzavírá pouze pio naplněni 
dikce ustanoveni § 110 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném začni a nenahrazuje smlouvu výpůjčm' řeSící oprávněni 
stavebníka ke vstupu n a „pozemek", kterou musí stavebník uzavřít s Technickou 
správou komunikací ve smyslu bodu 2 čl. IV. této dohody. 

a á n e k V I . 

1, Tato dohoda Je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami dohody. 

2, Tato dohoda Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran dohody 
obdrž-í jeden. Změny nebo dodatky této dohody lze provádět pouze písemnou formou, 
jinak jsou neplatné. 

3, Ve věcech touto dohodou výslovné neupravených se právní vztahy řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku 
v platném zněni. 

s í d l o : Mari&n^kt Dim, 2, 110 01 P m l i a l 
Pracovišti: nim. Franu Kalky 1, 110 01 Praha 1 
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4. „Praha" i „stavebník" prohJaSují, že vzhledem k toiau, že taco dohoda nefeSi 
majetkově ani jiné právoi vzíahy, nebude uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené hJ. m, Prahou. 

5, „Praha" i „stavebník" shodně prohlaSují, že si tuto dohodu před jcjlm podpisem 
pfeCetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
urCjtě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

Za „stavebníka"; 

V Praze dne - S -0?- 201 

Za .Jrahu": 

V Praze dne ^, . ^ C Í T 

ř

S í d l o : M a r i á n s k é nám. 2. 1 10 01 1'rahal 
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A 1 3 1 



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 
ÚŘAD MÉSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A DOPRAVY 

StAL architekti a inŽCDýn 
spol. s r. o, Liberec 
Ing. Jifi TfluS 
U Besedy 8 
460 01 LIBEREC 

Vaie znaCka: 
Cislojednaci: 
Spisová značka: 

ÚMČPI7 01570l/2014/ŽPD/Ky 
S-0MČPI7 015701/2014/2 

Vyřizuje; 
Telefon: 
E'mai]: 

Ing, Zdenek Kymr 
2

Poícl síran: 
Datum: 02.12.2014 

VíceúCelové sporiovni centrum Na Chobolř 
Dokumentace: 09/20J4, SJAL architekti a inženýři spol. s r. o. Liberec 

Městská část Praha 17, Úřad městské části - Odbor životního prostředí a dopravy, dotčený orgán státní 
správy podle § 4 odst. 2 zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve zněni pozdčjšich předpisů, vydává pro poslupy vedené podle iíat\ flvrlé (stavební rád) 
stavebního zákona k výie uvedené dokumentaci záva/jié stanovisko a vyjádření podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějSích předpisů: 

L Z hlediska ochrany ZPF podle § 15 p(sm. i) zákona C. 344/1992 Sb,, o ochraně zemédĚlského 
půdního Tondu, ve zněni pozdějSích předpisů: 

Věcně příslušným orgánem státní správy k vydání stanoviska z hlediska ochrany ZPF je Magistrál hl, m, 
Prahy, 
Toloje vyjádřenipúdle § !i4 zakiína č. 500/2004 Sh., správní řád, ve tnini pozdějších předpisů. 

2. Z hlediska lesů a lesního bospodářstvi podle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesich a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

Věcně príshiSným orgánem stálni správy k vydáni stanoviska z hlediska lesů a lesního hospodářství 
je Magistrál hl. m. Prahy, 
Tom je vyjádřeni podle § 154 zákano {. 500/3004 Sb.. správní řád, ve znáni pozdéjiicit předpisů. 

3. Z hlediska odpadového hospodařil podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona Č. 185/2001 Sb,, o odpadech 
a o zméně některých dalších zákonij, ve znění pozdějSich pfedpisů, podle § 32 odst, 2 7ákona í. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhl, č. 55/2000 Sb. HMP. kterou se vydává 
Stami hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů: 

K předložené dokumentaci nemáme námitek. Upozorfíujeme na nutnost plněni povinnosti plynoucích 
zvýše uvedeného zákona (zejména § 10 až 16) včemě prováděcích předpisů, předevSIm vyhláSky MŽP 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a. vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, 
ve znění pozdějších předpisů, při vlastní realizaci stavby. Ke kolaudačnímu souhlasu stavebník předloí.í 
doklad o způsobu odstraněni odpadů ze stavební činnosti, pokud Jejích dalši využiti není možné. 
Toloje vyjádřeni podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, ve zněni pozd^šich předpisů. 

Sídlo Ži.l(insl:«io;9l/l2h, 163 02 Praha 6-ftep> (el;+4202W 683 11J 
PtaconSií: Bendovi 1121/5, 163 00 Piahi 6-ftepy lei; -420 235 3il 905 
iC, 00231223 web:lillp'Vwv..rfcy.t 
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4. Z hlediska ochrany ovzduší dle § I I odst. 3 zákona ě. 201/2012 Sb,, o ochraně ovzduší, ve zněni 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovi^duSí"), podle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hlavním místě Praze, ve zněni pozdějších předpisů a vyhl. Č, 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut 
hlavního mě^ta Prahy, vc znění pozdějších předpisů: 

Zdrojem lepla budou 2 blíže nespecifikované plynové kotle 5. emisní třídy NOji o výkonu do 1000 kW. 
Celkový tepelný příkon kotelny bude 2000 kW. Na základě uvedeného je věcně příslušným orgánem 
státní správy k posouzeni uvedeného zdroje podle § 11 odsu 2 zákona o ochraně ovzduší a § 31 odst. I 
zákona i. 131/2000 Sb., o hlavním měsič Praze, ve znění pozdějších předpisů. Magistrát hl. m. Prahy. 

Záměr dále předpokládá umístěni záložního zdroje elektrické energie v místnosti H0.I7 v objektu SOOl -
dieselový agregát s písiovým spalovacím motorem John Deere 404HF158 se spotřebou motorové nafty 
max- 25,5 l/h. Na základČ provedeného výpočtu při použité hodnotě výhřevnosti motorové nafty 11.840 
kW/kg a mťmé hmotnosti 0,84 kg/l Činí jmenovitý tepelný příkon zdroje 254 kW, Jedná se o zdroj 
neuvedený v příloze C. 2 zákona o ochrenč ovzduSí. Předpokládaná doba provozu při zkouškách 
a pfi výpadcích dodavky e!. energie z veřejné distribuční silÉ činí cca 20 hod./rok. Provozuschopnost 
agregátu bude testována (dle požadavku výrobce) Jedenkrái měsíčně při zátěži po dobu cca 20 minut, 
Zdroj je nutno provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduSí, jeho prováděcími předpisy 
a podmínkami pro provoz zdroje stanovenými výrobcem. Souhlasíme s jeho umístěním v rámci pro
jednávané stavby. 
Tmo Je závalné stanovisko podlr í' 149 zákona ! 500/2004 ,Sh., správu! řád, ve inénl pozJéjšich předpisů. 

5. Z hlediska ochrany přírody s krajiny podle zákona Č. 114/1992 Sb„ o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), podle § 32 odst. 2 zákona 
f, 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněni pozdějších předpisů a vyhl. č. 55/2000 Sb HMP, kterou 
se vydává Statut hlavního mSsla Prahy, ve zněni pozdějších předpisů: 

S realizaci stavby souhlasíme za podmínek: 

1. Ke stavebnímu řízení stavebník předloží povolení ke káceni stavbou dotčených dřevin podle § 8 
zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Toia je závalni slanovisko podle í 149 zákona £. 500/2004 54.. správní řád, ve znMpoidijSlch předpisů. 

Po dobu Stavební činnosti je nutné zabeí^čii zachovávané dřeviny před poškozením v souladu s ČSN 
83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích" a dodtiování norem ČSN 83 9011. ČSN 83 9021, ČSN 83 9041 a ČSN 83 9051. 

6. Z hledilka myslivosti podle § 67 zákona Č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů: 

Věcně příslušným orgánem slátní správy k vydání stanoviska z hlediska myslivosti je Magistrát hl. m. 
Prahy. 
Toloje vyjádření podle § 154 zákona č. 500/2001 Sb., správní řád, ve znénl pozdějších předpisů. 

7. Z hlediska posuzováDÍ vlivů na životni prostředí (ELA) podle § 10 odsL 4 zákona Č 100/2001 Sb,, 
o posuzování vlivů na životni prostředí, ve znění pozdějších předpisů: 

Věcně příslušným orgánem slátní správy k vydáni stanoviska z hlediska posuzováni vlivii na životni 
prostředí je Magistrát hl. m. Prahy. 
Tom je vyjůdreni podle Ě 1S4 /iknna C. 5 0 0 / 2 0 0 4 Sb., .správní fld. ve in(nl pozdíjSích ptedpisú. 

8. Zhlediska vod podle § 104 odsi, 9 zákona č, 254/2001 Sb,, o vodách a o změně některých zákonů, 
ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,yákon o vodách"'), podle § 32 odsi. 2 zákona í . 131/2000 Sb. o 
hlavním městě Praze, ve zněni pozdějších předpisů a vyhl, č. 55/2000 Sb, HMP, kterou se vydává Statut 
hlavního města Prahy, ve zjiční pozdějších předpisů; 

Plánovaná siavba je z vodohospodářského hlediska možná za podmínek: 

I . Výstavba nového řadu dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu a retenční nádrže podléhá 
vodoprávnímu fi/eni podle § 15 zákona o vodách u zdejšího vodoprávního úřadu. 
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Toto je zoíomi sianovisko podlí §1^9 zákona č. 500.700« .54., ípmiini řád. ve znénipozdi)iich předpisu. 

9, 2 hlediska dopravy podle § 40 zákona t. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vc znční 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"), podle ^ 124 zákona o silničním 
provozu, ve zněni pozdějších předpisů, podle § 32 odsi. 2 zákona č, 131/2000 Sb, o hlavním méstĚ Praze, 
ve zniní pozdějších předpisů a vyhl. t. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statui hl. m, Prahy, vc znění 
pozdijiích předpisů; 

S realizaci stavby souhlasíme za podmínek: 

I Kc koUudačnímu souhlasu stavebník předloii stanovení míslni úpiavy jirovozu na mistni komu
nikaci Na Chobotě a souhlas s úpravou provozu na veřejné přisnipných úCelových komunikacích. 

2. Stavebník vhodnými technickými prostfedky zajisti důkladné íiilěni pneumatik a podběhů 
vozidel siavby před každým vjezdem na veřejné komunikace. 

Tulo je :ávainé slanovisko podle í' / 49 zákona č. S0I3/2OO4 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů. 

Upozorňujeme, íe zábor komunikace Na Chobotě v souvislosti se stavebními íinnosti podléhá povolení 
podle § 2Í zákona o pozemních komunikacích (zvláířtni užívání komunikace). 

\iM m*ili»»ůailiPralia 17 

16J0Z Frarifl-flaa> 

RNDr. Milan Svítek 
vedoucí odboru ŽPD 

Příloha 
Dokumentace - 2ákres do mapy KN (výřez 2x) 

Na vfdomí 
Ú M Č Praha 17-VÝS 
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 
ťJŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR ŽIVOTNÍHO 
PHOSTŘEDl A DOPRAVY 

Váš dopis Zn, Naše značka 
Č j . : ÚMČP17 009598/2014/ŽPD/Šupo 
S.z.:S-ÚMČP17 009598/2014/2 

Dle ro

Vyřizuje/linka 

 

Praha 
5.6.2014 

I 
r 

P o u č e n í 

Proti tomuTO rozhodnuti může účastník řičení podal podle ust. § 83 odsi, 1 zák č. 
500/2004 Sb., správního rádu odvolání, ve kterém uvede v Jakém rozsahu se rozhodnuli 
napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, 
jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení k Magistrátu hj.ni,Prahy, odbor 
dopravy, podáním učiněným u odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17, 
Odvolání se podává v počtu dva, Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 
jeho náklady ÚMČ Praha 17. 
Odvolání proti tomuto rozliodnuti nemá odkladný účinek ve smyslu ust. § 24 odsi. A zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů. 

R O Z H O D N U T Í 

Úřad městské části Praha 17, odbor životního prostředí a dopravy, jako ,silmení 
správní úřad, přísluSiiý podle § 40, odsl 5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
(ve znění pozdějších předpisů), se souhlasem Policie ČR, Krajské ředitelství poIicic 
hLm.Prahy, odbor slu/by dopravní policie C j . ; KRPA-974-50/2O14-OO00DŽ, ze dne 4,6,2014 
vydává toto ro'2hodnuti: 

Podle ustanovem' § 10 odsi. 1 zák. Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se povoluje 
pripajení pozemku £. purc. 1327/13 k.ú. Řepy ke komunikaci ul. Na Chobotě na Č. pare. 
1429/1 k.ú. Řepy 

Žadateli: STAL architekti a inženýři, spof. s r,o,, Liberec, U Besedy 8/414, 460 Ol Liberec 3 

Platnost tohoto rozhodnuti jc do 06/2016, 

Toto rozhodnuti se vydává za podmínek: 

1, Připojení bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, 
2. Je nutno splnit podmínky správců inženýrských sítí z hlediska ochrany těchto sítí a 

vlastníka komunikace z hlediska ochrany této komunikai e. 

Odůvodnění 

Rozhodnutí o připojení bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, Rrajské ředitelství 
policie hl.m.Prahy, odbor služby dopravní policie, na základě doložené žádosti Č j.rÚMČP 17 
009598/2014 re dne 4.6 2014 a po zjištěni, že povolená úprava v dopravní situaci je 
z veřejného zájmu únosná. 

RNDr, Milan Sví[ek 
vedoucí odboru ŽPD 

Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona ČNR č. 368/1992 Sb. (ve znění 
pozdějších předpisů) a jeho přílohy sazebníku správních poplatkíi, položky 34, zaplacení 
správního poplatku před vydáním tohoto rozhodnutí podle § 6 odst, l téhož zákona. 

Správní poplatek: 500,- Kč 

Účastníci řízeni: 
1. SÍAL architekti a inženýři, spol. s r.o., Liberec, U Besedy 8/414, 460 01 Liberec 3 
2. Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Odbor evidence, správy a využití majetku. 

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

Na vědomí ; 
1, Policie ČR - KRPA, odbor služby dopravní policie. Kongresová 2, 140 21 Praha 4, 
2. Ový ÚMČ Praha 17 

SWIJ ŽBlansfc=hD291/l2b, 163 1)2 Pralia-Řepy 
[•ratonSlí: Bendova 1121/5 163 D2 Prahfl-lícpy 
BankovQl ipojcnij ČcsM.ípuhlelnn as i ů.: 2000 700 2Wmw 
e-mail: 5upoiikovae@rcp>'.ncprn:l Li 

icl :+121) 23A 6S1 I I I 
lel.: '-•120 235 301) 11(0 
ICO 0023 1223 

fax-+.120 235 300 129 
(•ai;:+'12íi;3í3D[P50S 

SIJIi). ŽalansWlio 2!il/12b, 163 02 Pislia- ftepy 
íiSií: Bendova 1121/5, IS3 02 Praha - ftepy 

Bankuvní ipujcni: Čťsků spofiLdna 
iupohkovaeícílrcpv mcpric[ t 

: 2 M 0 7O0 3 W/O 8 00 

tól,: 1420 33Í Í Í3 111 
iel.--'a20 23i 300 0(n 
IČO 0023 1223 

fai . --12Ů235 300 129 
f jx ' M 2 0 233 300 508 
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Toto r o z h o d n u t í nabylo 
právní moci dne: Md.1.:Jp-fu 

Dleroz

MĚSTSKÁ ČAST PRAHA 17 
lvAAI) .MtSTSl íÉ ČÁSTI 

ODBOR ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ A nOPRAVY 

Vaie značka; 
Clslo jednací; 
Spisová ínačka: 

Vjíizujc: 
Telefon: 
Email: 

Poiel síran: 
Datura: 

ÚMČP17 016740/20I4/ŽPD/Hav 
S-UMČPl? 01674O/2O14/2 

'ng. HflvJičltová 

4,11,20)4 

R O Z H O D N U T Í 
Odbor Ži vol ni ho prostředí a dopravy O M Č Praha 17, jako orgán vykonávající Mátni spiánu v ochraně 

přírody a krajiny, příslušný podle uslanuvení §76 odsi, 1 písm, a) zákona Č,il4M992 Sb,, o ochraně 
pfirody a krajiny, ve anSní pozdájSich zniĚn a doplňKů a podle usianoveiii vyhl, 6,55/2000 Sb, hl, m, 
Prahy, kterou se vydává Siauii hl. m. Prahy, v platném sníní, 

rozhodl 

po tížení vedeném dle ,;ákona t-500/2004 Sb., správni řád, v platném znéní, na zákUdí í.ádosti spol, 
SlAL archiícWi a inženýři spol. s.r.o. Liberec, U Besedy 8/414, 460 02 Liberec 3, íC: 183 8] 4«1, 
dnešního dne laklo: 

v souladu s uslanovenim §8 zákona í.114/1992 Sb. o ochraná přírody a krajiny, v plawétn xniaí, se vjdává 

povolení 

ke kácení dfevin tostoucicb na pozemku pátci. 1327/13, 1327/17 a 1327/19 v k.ú. ftepy (dle situačního nátnku přiloženého k židojiti): 

pořadové 
físlo druh dřeviny 

.ft.!P]d'ÍÍJí:S!S!:iJsJíi>£ol) 

Salix caprpii jvrbal 

ftje^lííemif/cXlcipoJ) 

Populus np.llnpnl) 
Popiihis tiemuln ^tnp^i) 

Obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí 

i 16 cm 
110 cm 
95 cm 
150 cm 

88 cm 
107 cm 
104 cm 

l c l : ^ 2 0 2:4 6a] )i\ 
Id '420 234 6(13 l | | •42&21S3O0 129 

'""''"•'"'•<'i""vYmrmu-

Siiinkí 1/3 

i I 

SaUxcg^reu (vrba) 

j i jjjý cíiprea (vrba) 

Belula alba ( b r i ^ 

druh dřeviny 

Sal. .aprea (vrba), ^-/ú . / m ; ; ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ 

Bc^l^ .lha (bříza), Sali. caprea^^^^t^^^ 
UW^J\oi>o\) 

- — (vrba) 
Populus nigra (topol), Popul^ '^ula í l ^ ^ ^ ^ 

Sala cuprea (vrba). Acerpl^i^^i^lj;^^^ 

105 cm 

108 cm 
108 cm 
93 cm 

celkoví plocha (m') 

230 m 

270 m 

40 m-

170 m 

Toto povolení se vydává pouze pro účel realizace stavby „ Viceúíelové sportovní centrum Na Chobotě". 
Kácení předmětných dřevin bude provedeno až po nabytí právní moci siavcbaího povolení uvedené 
stavby, a lo v období vegetačního klidu, i j . od 1. listopadu do 31, bíema. 

Odbor Životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17, jako orgán ochrany průody a krajiny, dále 
ukládá 

ladaieli provedeni náhradní výsadby dřevin za účelem kompenzace ekologické újmy způsobené 
vykácením dřevin formou výsadby 34 ks sadovnícky zapístovaných vzrostlých listnatých stromů dle 
vlaslniho výbéru o obvodu kmene min, 14 -16 cm. Výsadba bude piuvedena na pozemcích pare. i . 
1327/13, I327/I7a 1327/I9vk.ů Řepy. u souladu s návrhem sadových Cíprav přiložených k iádosií, 

O dî eviny bude ;íajiSl£na následná péče po dobu 5 lel od výsadby, kierá bude spočívat v zaji^ční kmenů 
ítromů proti mechanickému poškozeni, v zálivce, výchovném Fezu, odplevelování. opravě úvazků. 
[rfipadfié výmént kůlů a sledování zdravoiního slávu dfevin vC. výměny uhynulých jedinců v nejbliiiím 
vhodném období. Odbor živomího prosrředí a dopravy, Ú M C P 17, bude o provedení náhradní výsadby 
Dájlcdní pisemnč informován. 

Oilůvf>dn£ní'. 

Odbor životního prostředí a dopcavy ÚMČ Piaha 17 obdržel dne 8.10.2014 žádost spol. SlAL architekti a 
ůiženýfi spol. s.i.o, Liberec, U Besedy 8M14. 460 02 Liberec 3, iČ: 183 81 48L ze dne 8,10.2014, o 
povoleni kácení dřevin rosloucioh na pozemcích parc.Č. 1327/13. 1327/17 a 1327/(9 v k.ů. Řepy, 
Vlastníkem poiemku je hlavni město Praha, Mariánské náraésti 2/2. 110 01 Praha I , 1Č:00064S81. 
svěřená správa MÍStski část Praha 17, Zulflnskčho 29l/12b, 163 00 Pralia 17 - Řepy, lC.00231233. která 
zplnomocnila žadatele. 

KiecQÍ dfevin bylo v žádosti zdůvodněno výSe uvedenou stavbou. 
Siflin ^-i-n-ui-.- » -• 

1=1 -ř42()234Ďllí lil 
•ti. •̂ 20 2)d6H3 l i l 
web lUUtťsmtEiiyxz 

^1. +420 23í 300 139 
'b)-+42U23í3MS0B 

i™'̂ "''-'iiirfntnrt|iiii-|ij 
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I! 
Pudáním žádosli byJo dle správního řádu zahájeno sprívni Fízeni, 
Orgán ochrany přírody a krajiny přezkoumal íádosi o povoleni káceni predmĚiných dřevin a ostatní 
předložené doklady a provedl Setření přímo na misií, při krerÉm byla konstatována shoda skuteínosti jc 
zdůvodníniin žádosti. 
Po vyhodnocení vSech dostupných podkladů bylo konstatováno následující; jedni se pfcváině o dřeviny 
ruderální, rostoucí na zbytkových nc^pevn£^ých plochách. Z hicďijka sadovnickí hodiiory jedná o 
porosty podpríímSmé. Funkční a estetický význam dřevin je mitiímálni, 
Za úCclem kompenzace ekologické újmy byla uložena náhradní výsadba 34 kíi sadovnicky zapésiuvanýcli 
vzrostlých lismatých siromů dle vlaslniho výběru o ahvodu lonenc irun. 14 -!6 cm. Výsadba bude 
provedena na pozemcích paic. č 1327/13, 1327/17 a 1327'19 v k.ú. Řepy, v souladu snůvrhEm sadových 
úprav přiložených k žádosti. 
Diie bylo stanoveno, že táccni přcdméiných stromů bude provedeno až pt> nabyli privni moci stavebního 
povoleni uvedená stavby, a to z důvodu, kdyby se uvedena stavba vůbec nerealizovala. 
Bylo konstatováno, £e zdůvodněni žádosti je opodstatněné, neboť zachování předmětných dřevin by 
zabrámlo praverfcoi výíc uvedené slavby. 
Na záUadé předložených dokladů a uvedených skuieEností bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku 

lohoio rozhodnuli. 
FúuícRÍ: 

Proti tomuty rozhodnuli může účastník ři/.ení podat podle ustanoveni j 83 odst. I správního řádu 
odvoláni, ve klerém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnuli napadá a dále namítaný rozpor s právnimi 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnuti nebo řízeni, jež cru předcházelo, ve Ihůtí 15 dnů ode dne jeho 
omámení k Odboru ochrany prostředí Magistrálti h). m. Prahy podáním učiněným u CMburu životního 
prostředí a doptavy O M Č Praha 17, Odvolání se poilává v počtu I stejnopisu. Podané odvolání má 
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvoláni jen proti odúvodnčni 
rozhodnuti jc nepřípustné. 

OvéřovBCi doložka kooverze na Žádost do dokumentu v Ustinoe podobě 
Ovířuji pod poi^dovým díslem 6í(787S77-l74508-150H9102815. že lenio dokumem v listinné podobĚ
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprůví, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsaheir. Oi ,
dokumentu, jehož převodenim vznikl. 

AtUorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 

jejich soulad s právními předpi.íy, 
Vstupující dokument obsažený v datové zprávé byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem ccrtifikaCnlch služeb a plamo:;! 
zaručeného elektronického podpisu byía ovSřena dne 19.01.2015 v 10:28:24. ZaruCený elektronický podpis byl 
shledán platným ve smy.<;lu oviSřeni iniegrity dokumentu, tzn. dokument nebyl zménén, a ověřeni platnosti 
kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejnĚnémo seznamu zneplatněných 
kvalifikovaných certifikátů vydanému k dalu 19.01.2015 09:07:42. Údaje o zaruieném elektroíiickém podpisu: 
číslo kvalifikovaného cenifikatu 19 4B F3, kvalifikovaný cenifikál byl v^'din akreditovaným poskytovalelcm 
ccrtifikaiíních služeb ťo&lSigDam Qualified CA 2, Česká poSta, s.p. j lC 47114983) pro podepisující osobu 
(oznaiiujici osobu) log. Kateřina Havlíčková, Referent, odbor životnihu prostrcdf a dopravy, 0215, 
MČstakA část Praha 17 (JČ 0023i223|. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem, 

Vystavil: Seemanová Jaoa - notárka 
Pracoviště: JUDr. Jana Seemanovú, nolářka v Liberci 
Na RybnííkD 387/6, Liberec, 4éfl07 dne 19.01.2015 

Jméno, příjmení a podpis osoby, která aulurlzovanou konver/i dokumentu provedla: 

Pavlína Sokolová 
Olish úředního ruzítka

PoiAámta: - , ; , vůči kterému byla vvÉfovůna platnost kvolifiKovoAého 

Konlr»lit lito o>-íh,<md doložky l i r proyéi v «"'™™ r""" 
? S kt,ps^^.cz^l'POÍ''---^'^''"""'-"=""''''^^ 

RSDr. Milan Svitek 
vedoucí odboru ŽPD 

rozdřlovník: Městská čá.t Praha 17, žalanského 29l/12b, 163 00 Praha 17 -^^J^yf^^';'^'^^^ 
v zastoupeni SIAL architekti a Inženýři spol- s.r.o. L.ber^. U Besedy 8/414. 460 02 

Liberec 3 

SidlD' ŽalUilkéto291' l3l>, l63 01Prlh3 6-Řcp¥ 

Praj:o.lii*: Bcnduva I ' . 6 3 00 Pnhi. 6-B.tpy 

icl--.410 334 683 l i l 

icl; -420 334 ŮBl 111 

f í i - tíidlii 300 121 
f i i :+410 21S 300 508 
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Hygienická stanice hlavního města Prahy 
Rytířská 404/12, Praha I * cel.: 296 336 700 * podatelnaiířhvgprnha-cz * ID /pqai2i 

SIAL architekti a inženýři spol. s r.i). Liberec 
U Besedy 8/414 
460 01 Liberec 3 

Na_Še Čj.: HSHMP 43822/2014 
Sp. značka: S-HSHMP 43822/2014 
Vyřizuje: Ing, Roman Michálek 
V Praze dne 11,12.2014 

Dokumentace pro vydáni stavebního povoleni - Víceúčelové sportovní centrum „Na 
Chobotě" na parcelách č. 1327/13,17 a 19 při ulici Na Chobotě, k.ú. Řepy 

Na základě žádosti Městské části Praha 17, Žalanského 12b, Praha - Řepy, zastoupené 
iia základě plné moci fou SIAL architekti á inženýři spol. s r.o. Liberec (IČ 18381481), 
U Besedy 8/41^1, Liberec 3 posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice 
hlavního města Praliy Jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 ve spojem' s § 82 
odstavcem druhým písmenem i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
v plamém znění, předloženou dokumentaci pro vydání stavebního povolení - Víceúčelové 
sponovní centrum „Na Chobotě" na parcelách č. 1327/13, !7 a 19 při ulici Na Chobotě, k.ú: 
Řepy. Po zhodnoceni souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního mčsta Prahy toio zÁvazni 
stanovisko: 

S dokumentaci pro vydání stavebního povoleni - Víceúčelové sportovní centrum 
„Na Chobotě" na parcelách 2, 1327/13, 17 a 19 při ulici Na Chobotě, k.ú. Řepy se souhlaNi 
a souhlas se váže na splnění takto stanovených podmínek: 

1/ musí hýl provedena taková opatření, která zajistí, že z provozu Víceúčelového sportovního 
centra „Na Chobotě" {např. siacionámi zdroje hluku vč. elektroakustických zařízeni, dopravní 
obsluha, vlasmí provoz) nebudou překročeny hygienické limit}' hluku stanovené § 3, § II 
odstavcem 3 a § 12 odstavcem 3 nařizeni vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibraci; 

2/ orgán ochrany veřejného zdraví požaduje, na základě § 124, odstavce 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, před užíváním 
stavby provedení 3 měsíčního zkuSebního provozu, při kterém bude komplexně vyzkoušen 
provoz bazénů, whiripoolu a sauny, a při kterém musí být provozovatelem prokázáno splněni 
poviruiostí stanovených § 6a - § 6í' zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
v platném znění, a to minimálně pčii po sobč jdoucími výsledky rozborů vody z bazénů 
a whirpoolu provedených autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří. Tyto výsledky 
rozborů vody zbazénii a whirpoolu mu.sí splňovat požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb.. 
o stanovení hygienických po/.adavků na koupališlě, sauny a hygienické limity pisku 
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v pískovištích venkovních hracích ploch. Zkušební provoz může být zahájen teprve na 
základě souhlasného .stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy; 

3/ před zahájením zkušebního provozu musí být Hygienické stanici hl. m, Prahy předloženo: 

a) dokumentace skutečného provedení elektroakustických zařízení a doklad Či doklady 
o způsobu provedeni navržených protiiilukových opatření na elektrcakusrických 
zařízeních (např. omezení provozu a hlasitosii), vč. zajištění jejich stálosti 
a nepřenaslavitelnosti; 

b) protokol z měřeni hluku ze siacionámich zdrojů hluku vč. elektroakustických zařízení 
a dalších zdrojů, které Je motno změřil před zahájením zkušebního provozu. Tento 
protokol musí prokázat nepřekročeni hygienických limitů stanovených § 3, § 11 
odstavcem 3 a § 12 odstavcem 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb,, o ochraně zdraví před 
nepřízjiivými účinky hluku a vibrací; 

ť) protokol a měření a zaregulováiií vzduchotechnických zařízení, který prokáže 
dodržení projektovaných parametrů (např. průtočná množství, rychlosti proudění, 
teplota vzduchu); 

dl protokol o provedeném měřeni intenzity umělého osvětlení, který prokáže splněni 
požadavků ČSN íiN 12464-1 (360450) Světlo a osvětleni - Osvětlení pracovních 
prostorů - Část 1; Vnitřní pracovní prostory; 

e) výsledek rozborů vody z bazénů a whirpoolu provedený autorizovanou nebo 
akreditovanou laboratoři, který musí doložit splněni požadavků vyhláSky Č. 238/2011 
Sb,, o stanovení hygienických požadavků na koupališlě, sauny a hygienické limity 
pisku v pískovištích venkovních hracích ploch; 

4/ před vydáním stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k užívání stavby musí být 
Hygienické stanici hl. m. Prahy předložen protokol z měření hluku z celkového provozu 
Víceúčelového sportovruho centra „Na Chobotě", který prokáže splnění podmínky č, 1 tohoto 
stanoviska. 

Odůvodnční: 
Dopisem ze dne 17,9,2014 bylu požádáno o vydáni stanoviska k výše uvedené 

dokumentaci, kterou zpracovala ťa SIAL architekti a inženýři spol, s r.o, Liberec, U Besedy 
8/414, Liberec s daty 08/2014, zirí 2014 a listopad 2014 pod číslem projektu 0665. 
Na základě projednáni bylo podání doplňováno do 10.12.2014 mj . o upravená či nová řešeni 
stavební části, vzduchotechniky, zdravntechniky, části gastro, souhrimé lechnické zprávy 
a hlukové studie. Dokumentace řeSí výstavbu víceúčelového sportovního centra při ulici 
Na Chobotě s objektem SO 01 - sportovní hala s otevřeným parkingcm (80 stání), prostorami 
pro technologie (kotelna, rozvodny, dicselagregát pro zásobování elektrickou energií při 
výpadku), Samami, bezobslužnou kolárnou a spojovacími podzemními chodbami (objekt SO 
03) pro pČSí přístup do objektu SO 02 a zásobování objektu SO 02 (nem' v nich provoz 
motorových vozidel a motorových manipulačních prostředků) v l.PP, víceúčelovou sportovní 
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plochou, klerou Je možno rozdělil mobilní přiÉkou na dvě části, s tribunou až pro 400 diváků, 
šatnami, 2 kancelářemi, zasedací mísinosti, místnoslí první pomoci a strojovnami 
vzduchotechniky a chlazeni ve vyšších podlažích a objektem SO 02 - ubytovna, s kiytým 
ba/éncm s provozem fiiness, úpravnou bazénové vody a čáalí provozu restaurace 
vč zásobování v l.PP, provozem restaurace, bufetem a provozem bazénu v l.NP 
a ubytovnou, dalSími prostory provozu bazénu (wellness), kancelářemi, strojovnami 
vzduchotechniky a chlazení a terasou ve vyšSich podlažích. Dále je řeSena výstavba 
venkovních sportovišť (4x tenis, volejbal, beach volej bal, lezecká stěna - vSe bez hJediSť), 
dětského hřiSIé, sluneční louky (kapacita max. 50 osob), vetikovm'ho parkoviště (43 í!tám'), 
komunikací a „niúněsií", což je venkovní prostor pro vstup k navrženým objektům, a též 
inženýrských síti včetně plynovodu, vodovodu a kanalizace s retenční deSťovou nádrži, na 
které budou navržené objekty napojeny, oploceni (v jeho rámci bude postaveno i oploceni 
severní sírany areálu ke stávajícímu rodinnému domu 3 m vysoké, které bude plnit funkci 
ptotihlukové stěny) a terénních a sadových úprav, Piovozňí doba aicálu, vyjnaa ubytovny, jc 
v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin, jednotlivé provozy pak maji provozní dobu od 6:30 do 
21:30 hodin. Elektroakustickými zařízeními (vyjma evakuačního rozhlasu, který je určen Jen 
pro případ nebezpečí) jsou ozvučeny pouze vnitrní prostory sportovní haly a plaveckého 
bazénu a hlukovou studií jsou určeny jejich akustické parametry. Pro ověřeni splněni těchto 
parametrů byla stanovena podmínka Č. 3a, Venkovní prostory jsou bez ozvučení. Naprostá 
většina vnitrních prostor je nucené větrána vzduchotechnikou a nejen pro pracoviSlě je 
zajištěno chlazeni. Větrání jak haly (víceúčelové sportovní plochy), lak i bazénu bude 
nastaveno tak, že budou splněny požadavky vyhlášky č. 6/2003 Sb., klerou se stanoví 
hygienické limity pro vnitřní prosiredi pobytových místností některých staveb. 7.drojem tepla 
bude plynová kotelna o celkovém výkonu 1700 kW. 

Součástí objektu SO 02 bude bazénová hala s provozem weilness — 1, NP plavecký 
bazén (25 x 8 m, voda do 28'C), relaxační koupelo%'ý bazén (115 m^ voda do 32°C), dětský 
bazén s atrakcemi (8,5 m"', voda do 32'C) a se zázetiúm (šatny a prevlékáray - společné 
a pouze pro ženy, oddělené umy-vámy a WC, šatna s umý-vámou a WC * samostatné WC pro 
tělesně postižené, úklidová komora s výlevkou, místnost plavčíka vybavená umyvadlem). 
Rekreační louka bude z bazénové haly přístupná přes brodflko, V 1. PP je umístěna 
technologie bazénů. Zdrojem vody je veřejný vodovod. Každý ba?,én má vlastní úpravnu vody 
— 5 cirkulačních okruliů A až E íE - pro ochlazovací bazének a Kneipúv chQdm'k), akumulační 
nádrž, lapač hrubých nečistot, pískový filir, výměníkový ohřívač a dávkováni chemikálií. 
Voda bude primárně upravována chlornanem sodným, kyselinou sírovou a síranem hlinitým -
koagulant. Do potrubí budou k sekundární dezinfekci instalovány plnoprůtokové UV lampy. 
Očistné sprchy krytého bazénu budou zásobovány pomocí AT stanice s měřicím 
a dávkovacím zařizením (dochJoroviváni) upravenou bazénovou vodou ?. okruhů 
A, B. Odpadni voda z praní fifiru bude odváděna do akumulační jímky, kde z ni bude zpět 
získáváno teplo. V prostorách chemického hospodářství je navrženo zařízeni pro výrobu 
dezinfekčního roztoku (chlornan sodný) elektrolytickým rozkladem soli (Na Cl). Obsluha má 
k dispozici umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou a oční sprchu. 

V objektu SO 02 je v l.NP navržena restaurace a občerstveni a v l.PP občerstvení 
u fitness. Restaurace s cca 200 jídly denně bude připravovat teplé a studené pokrmy a nápoje. 
V obou občerstveních budou podávány pouze halené cukrovinky a teplé a studené nápoje. 
Restaurace: zásobováni je prováděno v 1 .PP zásobovacím kondorem, z kterého je přístupný 
sklad odpadků s chladničkou a dále do zásobovací chodby, na kterou navazuji — sklad obalů, 
hrubá přípravna zeleniny se skladem (vybavená pracovními stoly s dvfma dřezy, škrabkou 
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a umyvadlem), sklad potravin s chladícími a mrazicími z.ařÍ7enimi a regály, šatny se sprchami 
a WC dělená dle pohlaví a úklidová komora, Spojení do 1 .NP je vlastním výtahem, V I ,NP jc 
naproti výtahu sklad nápojů, denní sklad, úklidová komora, z-ásobovaci chodba je stavebně 
oddělena od kanceláře, WC a denní misinosti. Na zásobovací chodbu navazuje vlastni 
kuchyně- Kuchyně seslává z jednodivých technologických úsekíi vybavených pracovními 
slolý, dřezy, chladicími a mrazícími zařízeními a středového tepelného bloku, konvektomaty 
a umyvadlu na ruce. Umyvárna provozního nádobí vybavená mycím stolem se dřezem 
a regálem tvoři niku kuchyně. Umyvárna stolního nádobí je od kuchyně stavebně oddělena. 
Výdejní část kuchynč jc navázána na ofis a je vybavena vodními lázněmi, mikrovirmou 
troubou a salamandrem. Vkonzumační místností je umístěn bar vybavený barovým pultem 
s výĚepni technologii se dřezem, chladicími zařízeními, kávovarem a umyvadlem na ruce, 

V souhrnné technické zprávě je provedeno vyhodnocení denního osvětleni na 
pracovištích. V prostorech, kleré nemají dostatečné denní osvěUení, nejsou trvalá pracoviště. 
Součásti dokumentace je hluková studie (zpracoval Ing. Jiří Novák, Lesní 34, Liberec s datem 
listopad 2014), z níž - dle jejího závěru - vyplývá, Že hluk Víceúčelového sportovního centra 
nepřekročí hygienické limity hluku, a to jak ze stavební Činnosti, tak i z vlastního provozu. 
Studie navrhuje protihlukové opatřeni (nupf. pevné oplocení severním směrem ke 
stávajícímu rodinnému domu, akustické parametry eicktroakuslických zařízení - vše viz v^Še) 
Opaifeni jsou zapracována do vlasmí dokumeniace, která mj. určuje, že stavební Činnost bude 
prováděna pt)u/,e v době mezi lí:00 až 19:00 hodin s lim, že zemní práce a zakládáni nebudou 
prováděny o víkendech a také určuje, že protihluková stěna (oplocení) bude vybudováno před 
prováděním prací. Vnitrní akustika vč. dozvuku Je řešena studiemi ty Akustika Praha s.r.o,, 
Thákurova 7, Prahaósda ty l .zářía 13.listopadu 2014. 

Podmínky č. 1 - 4 jsou stanoveny na základě § 77 zákona č. 258/2000 Sb,, o ochraně 
veřejného zdraví, v plamem znění, z důvodu ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku, 
z důvodu ochrany před zdravotními riziky plynoucími ze znečištěni vody ke koupání 
a z důvodu ochrany zdraví při práci. 

Ing. Roman Michálek 
uddditni hygieny liomunilnl 

pubo(ky Západ 

ťííinha; 2x (liikiiinenliícc pfa SP (paie C. 2 a J) 
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ČESKÁ R E P U B L I K A 
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 
Sokolská 62,121 24 Praha 2 

Naše č.j.; HSAA- 11292-3/2014 
Váš dopis zn.: ze dne 17.09.2014 
Počet listů; 1 
P r i l o h y ; O 

V Praze dne; 17.10,2014 

HZSAX006CRLZ 

Sial spol. s r.o. Liberec 
U Besedy 414/8 
460 01 Liberec 3 

Vyřizuje za PO: por. ing. Lukáš Miklík, te!./fax.: 950 812 529/525 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany 

Označení, název stavby: Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě 

Místo stavby: Praha 17, Řepy, ut. Na Chobotě, 1327/13, 1327/19 

Stavebník: Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 

Zpracovatel PD: z 8/2014 SIAL PBŘ: z 8/2014  

Předložena dokumentace pro; stavební řízení 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
projektovovi dokumentaci v rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby předloženou dne: 
17.09.2014. K výše uvedené dokumentaci vydává; 

souhlasné stanovisko 

Odděleni stavební prevence, Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 



CR - STATNI ENERGETICKÁ INSPEKCE 
Územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj 

Legerova 49, 120 00 Praha 2 
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SIAL, architekti a inženýři, s.r.o. 
U Besedy 8/414 
460 01 Uberec3 

L J 

Vaše zpráva zn. / ze dne: 
/22,09.2013 

Naše zn,: 
5S1-22.09/14/010.103 

Vyřizuje: 
 

V Praze dne: 
22.10.2014 

Věc: Závazné stanovisko k projektově dokumentaci pro stavební řízeni na stavbu 
„Viceučelové sportovní centrum Na Chobotě" , Praha 17, k,ú. Rcpv, 
parcč. 1327/13 a 1327/19 

S odvoláním na Vaši žádost o Závazné stanovisko ze dne 22.09. 2014 k předložené projektové 
dokumentaci pro stavební řízení (PD pro SR) vydává Úzeram' inspektorát pro Hl. m, Prahu a Středočeský 
kraj ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE jako dotčený orgán příslušný dle § 94 odst. (2) zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve zněm' pozdějších předpisů a dle § 13 odst. (2) zákona č. 
406^000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č. 318/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, následující Závazné stanovisko: 

V předložené PD pro SR vypracované SIAL, s.r.o., U Besedy 8/414, 460 01 Liberec 3 je pro 
investora Městská část Prahy 17, Želanského , č.p.291/12b, 163 02 Praha - Řepy navržena stavba 
„Víceúčelové sportovní centrum Na Chgifetě", Praha 17, kú. Řepy, parcč. J 327/] 3 a 1327/19. 

K PD pro SR je přiložen Průkaz energetické náročnosti budovy - protokoly a grafická 
znázornění v rozsahu požadovaném vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, příloha 
Č.4. Průkazje vypracován k datu 08.08.2014 Ing. Andrejem Mindžákem - ES č.os. 0403. 
Dům splňuje požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, příloha č.2. 

Vzhledem k požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů včetně zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií a 
ČSN, ČSN ISO, ČSN EN souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení 
vypracovanou SIAL, s.r.o., U Besedy 8/414,460 01 Liberec 3 a nemáme dalších připomínek. 

Sídlo Ustřadnfho inspektofátu: Gorazdova24, 120 00 Praha 2 

IC: 613 87 564 

DlC;CZ61387584 

1 

Tel.: 224 907 340 

Fax: 224 907 370 

E-mail: posta@sej.gov.cz 

Bankovní spojení: C N B Praha 1 

výdajový rozpočtový účet: 34826011 

příjmový rozpočtový účet: 19 - 34826011 



ČR - STÁTMÍ EMEP.GET!Cíc4 IMSPEKCE •j"Gzcrňv:*e účastník:;' £í2^'ebníhc řízení na platnost z?.kon?» 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a ČSN, ČSN ISO, ČSN EN, a z něho 
vyplývající povinnost dodržovám' ochranných pásem k zajištěm' spolehlivého provozu energetických 
zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií. 

V případě, že v průběhu provádění stavby dojde ke změnám oproti projektové dokumentaci pro 
stavební řízení, které ovlivňují energetickou náročnost budovy upozorňuje ČR-STATNI 
ENERGETICKÁ INSPEKCE účastníky stavebního řízení na platnost § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

S pozdravem 

ti 

CB 

CB 

Přílohy: vrácená předložená PD pro SŘ. 
Průkaz energetické náročnosti budovy je ponechán k archivaci na Územním inspektorátu pro Hl m. 
Prahu a Středočeský kraj ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE. 

Sidlo ústředního insoektofátu: Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 

iC: 613 87 584 

DIC: CZ61387584 

Tel.: 224 907 340 

Fax: 224 907 370 

E-mail: posta@sei.gov.cz 

Bankovní spojeni: ČNB Praha 1 

výdajový rozpočtový úůet: 34826011 

příjmový rozpočtový účet: 19 - 34826011 
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DRAZNI URAD, WILSONOVA 300/8,121 06 PRAHA 
stavební sekce-oblast Praha 

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. 
Liberec 
U Besedy 414/8 
46002 Liberec 2, Liberec (nečleněné město) 

VAá D O P I S Z N A Č K Y / Z E D N E N A S E Z N A Č K A V Y Ř I Z U J E I T E L E F O N V P R A Z E D N E 
/ MP-SOP0002/14-2/Nk  2. ledna 2014 

DUCR-38/l4/Nk  

Věc: Víceúčelové centrum v k.ú. Řepy - souhlas ke zřízení stavby 

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), 

vydávé 

podle § 9 odst. 1 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 17. prosince 
2013 žadatelem SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, U Besedy 414/8, 46002 Liberec 
(nečleněné město), IČ:1838148I, 

s o u h l a s k e z ř í z e n í s t a v b y 
Praha 17 - Řepy 

"Víceúčelové sportovní centrum Na Ctiobotě, včetně IS" 
/investor: Městská část Prahy 17/ 

Stavba je navržena zčásti v ochratmém pásmu dráhy železniční tratě Praha Smíchov sev.n. 
- Hostivice, vpravo, vžkm 15,540-15,560, v minimální vzdálenosti 48 m od osy krajní koleje 
(měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemcích pare. č. 1429/5 a dalších v k.ú. 
Řepy, obec hl.m. Praha. 

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené 
Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem 
projednat s Drážním úřadem. 

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
4. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 

k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

1/2 
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Tento souhlas: 
Je závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní rád, ve znění 
pozdějších předpisů, které platí k žádosti o uzemni rozhodnutí (souhlas) i o povoleni 
(ohlášeni) stavby v souladu s § 4. odstavce 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření 
dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení. 

air 

Ing . M a r t i n Roedl 
náměstek ředitele Drážm'ho úřadu 

Přiloha: 
• I x odsouhlasená dokumentace 

MI-] 

BUJ-; 

tUJ-

•»j i 
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VAS DOPiS ZN • 

ZE DNE: 23.5.2014 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

N A S E Z N ((.|.): ^Ytóo ™I''-OftPHA-OPS-270-1-S-713/Ri 
pofi LISTO. 2 

POC. Pf l iLOh. 

POC. LISTŮ pk. 

T E L . : 

FAX: 

E-MAIL^ 

DATUM: 

 
 
 

29. 10. 2014 

S l A L archiiekli a inženýři 
spol. s r,o. Liberec 
Ing. iiti Taug 
U Besedy 414/8 
460 01 Lihi;Tcc3 

\Ě-c: Praha 17-Repy, ,, Víceúčelové spor tovní ceptrum Na Chobo tě " 

/investor Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b. 163 02 Praha 6/, 

pč. 1327/13, 1327/17. 1327/19 

- souhroDé stanovisko S p r á v y že lezni ln i dopravn í cesiy, s l i t n í organizace (důle jen SÍDC) 

SŽDC, Oblasml řediielslví Praha (OŘ Praha) vydává toio souhrnné stanovisko pro stavební 
řízeni k projektu siavby 

Praha H-Řepy 

Víceúčelové spor tovní centrum Na ChobotČ 

/investor Městská Cásl Praha 17. Žalanského 291/12b. 163 02 Praha 6/, 
pč, 1327/13, 1327/17, 1327/19 

Zájmová oblast stavby, uvedené v předložené dokumentaci, se nachází mimo ochranné 
pásmo dráhy a jen vodovodní přípojkou zasahuje I2m do ochranného pásma dráhy železniční tralč 
IVaha Smíchov spol. ii, - Hostivice (TUDU 0711 C l v úsekM is l , Praha - Zlií in) v žkm 15,445 -
15.450 vpravo liatě ve vzdálenosti 48m od osy koleje (měřeno kolmo na jeji osu). Síavba se nachází 
zcela mimo pozemky SŽDC na poz. pii. 1327/13, 1327/17, 1327/1^ a dalších v k.ú. Řepy, obvod 
Prahy 17. 

V místě stavby se nenacházej! inženýrské sítě ani zařízení v majetku a sprévĚ SŽDC. 

SŽDC nemá námilek pioti vydáni siavcbniho povoleni pro tulo slavbu v rozsahu a mistS dle 
předložené dokumentace slavhy pro stavební hzcni, za předpokladu dodržení přisluSných státních 
norem a při respekiování následujících podmínek: 

1. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k poniSení funkce objektu vlivem provozu 
dráhy. Stavbou nesmí býl nepříznivé ovlivněny drážní objekty a zaři/enl v majetku SŽDC. 
Nesmi být narušena plynulost železničního provozu na přilehlé trati a nesmí dojil k ohroženi či 
naruSení bezpečnosti železničního provozu. 

2. Stavbou nesmí dojil k ztížení nebo zamezení přístupu k objektům a zařízením v majetku SŽDC. 

Dunifovacj adresa: Správa iciisiiLCní dupiavní ce^iy. nnni orgunizjicc 
Oblisini fediKIsivi l ^ a , P a n y ^ s k i 21.170 00 Praha 7 

Obchodní l i m a Spi iva řeltinŤCni dopravní cest)', sldml oiganiiacc 

Zipis v obchodním rejs l f í tu M í s i s k ý soud v Ptf lK, oddíl A , v lo íka 483B 

Sídlo Pralia I , N o v í MÍSÍC. DiaJdfná 1003/7, P S Í 11000 

1C:70V 94 234 DIČ. C Z 709 «4 214 w w i v s z d c c z 

3. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor Správě tratí Praha západ vedoucímu STO 
Smíchov D . Zdeňku Sábeinvi. tel. a zároveii písemné OŘ Praha 14 dnů předem. 
V ohlášeni bude uvedeno ě.j. souhrnného stanoviska SŽDC. 

4. Z hlediska ekologie a vodního hospodářství je nutno při realizaci a následném provozováni 
/užívání/ stavby dodržovat platné předpisy a ochraně životního prostředí, zejména zikon 
o odpadech £. 185/2001 Sb. 

5. Upozorilujeme na negativní vlivy, způsobené provozem dráhy (hluk a vibrace) i zhoríenf životního 

prostředí při případných opravách a rekonstrukcích zařízení dráhy, s kterými je nutno počítat, tuto 
skutečnost respektovat n v rámci stavby zohlednit. SŽDC nebude hradil žádná protihluková 
opatřeni vyvolaná výstavbou obytných objektů, na případné stížnosti plynoucí z provozu dráhy 
a souvisejících Činností nebude hrán zřetel. Musí být respektován provoz dráhy a rozsah drážních 
zařízení včetně přístupu k zařízení v plném rozsahu, nesmi dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce 
dráž.iiích staveb a zaflzení. 

Investor zajisti na vlastni náklady takové provedení stavby, aby byl dodržen § 14 vyhlášky 
č, 268/2009 Sh,. o technických požadavcích na stavby, a aby byly splněny požadavky zákona 
č, 258/2000 Sb.. o ochranfi veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb,, o ochraně zdraví 
před nepřízjiivými účinky hluku a vibrací, a lo tak. aby investor obytné stavby navrhnul 
a realizoval laková opatření, kterými budou odstraněny nežádoucí účinky hluku a vibrací na stavbu 
a okolní venkovní prostor z titulu provozu dráhy a bylo lim dosaženo limitů podle nařízeni vlády 
C. 272/201 I Sb., ů ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibraci, 
Nachází-li se stavba na území hlavního města Prahy, musí být splněny požadavky nařízení 
č, 11/2014 Sb, hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním městč Praze (pražské siavební předpisy), 

V případě nesplněni výSc uvedeného, investor nebo budoucí vlastník stavby není oprávněný 
vznášet jakékoliv připomínky z tohoto titulu. 

Ď, Po dokončení prací v ochranném pásmu a obvodu dráhy požádá investor o prohlídku dokončené 
stavby a o kontrolu splněití výše uvedených podmínek, 

7, Stavebník, nebo jeho zástupce (doložil plnou moc), požádá Drážní úřad, sekci stavební - oblast 
Pralia, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady, o souhlas se zřízením stavby v ochranném 
pásmu dráhy podle ustanovení zákona o dráhách 6.266/1994 Sb, v platném zněni. 

Drážní úřad vyžaduje,aby mu se žádostí, kde bude uvedena přesná adresa žadatele, bylo předloženo: 
• ve dvou vyhotoveních část projektu stavby, dokumentující dotčeni ochranného pásma a obvodu 

dráliy, obsahující zejména: 
a) situaci v měřítku 1:1000 nebo I ; 500 s výrazným zakreslením projednávané stavby, se 

zakreslením osy krajní koleje SŽDC s vyznaCenim směru a kilometráže trati a s udáním km 
polohy stavby vůči trati, 

b) příčný řez vedený kolmo na kolej SŽDC v místě největíiho přiblížení stavby ke koleji v měř, 
1:100 (1:200). s uvedením vzdálenosti stavby od osy krajní koleje. 

a) technickou zprávu, 
- v jednom wholovení 

a) toto souhniné stanovisko SŽDC 
b) parcelní čísla pozemků dotčených stavbou v ochranném pásmu dráhy a výpis 2 katastru 

nemovitosti pro tyto pozemky. 

Požadujeme, aby dodrženi podmínek tohoio souhrnného stanoviska SŽDC bylo stavebníkovi 
stavebním úřadem uloženo jejich zapracováním do podmínek soidilasu / rozhodnutí 
s uvedením Čísla jednacího a data vydáni souhrnného stanoviska SŽDC a aby na následujíc! adresu 
byla zaslána kopie tohoto souhlasu / rozhodnuli. 
Adresa: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastni ředitelství Praha, Partyzánská 24, 
170 00 Praha 7. 
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Toto souhrnpÉ stanovisko platí 2 roky ode dne vydání , nenahra^uic souhlas Drážnihu ú ř a d u 
se zřizenim stavby podle zákona o d r áhách aai souhlas a taveboího ú ř a d u »e ^ h á i e n i m stavby. 

Toto souhrnné stanovisko 5e týká stavby pouze v rozsahu dle předložené dokumenlaee. 
Případné doplňky, pokud budou v ochranném pásmo dráhy nebo n« dráxe, budou se SŽDC OŘ i'raha 
zvlášť projednány. Případné změny v situováni siavhy ve vztahu k lĚlesu dráhy požaduje SŽDC O Ř 
Prahu předložil k posouzeni a k pfip.slanoveni nových podminck. a lo Jcíté před zahájcnim prací 
v ochranném pásmu. 

V da l i im pbgmiié tn <tvku v i t t o lálcži toat i (a to i v p K o a d i dalSich eiao slavbY. ookud 
budou v ochranntm p á s m u . pHoadné i v obvodu dráhv> u v á d f j l e l agk jv ř v i d y f l j l p icdnaci 
tohoto stanoviska. 
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správa ŽolozniónI dopravní cesty 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9 

V Á S DOPIS ZN.: 

Z E D N E ; 

N A S E ZN. (Cj ): 14447-PR/2014-SSZ-ÚT 
POČ. LISTŮ: 1 

POC. PŘÍLOH: IxPD 
POC. LISTŮ Pft, : 

VYŘIZUJE:  
T E L :  
E-MAIL:  
DATUM:  

S Ž D C , s.o. 
Ob las tn í ředi telství Praha 

Věc; Praha 17-Řepy, V í c e ú č e l o v é spor tovn í c e n t r u m Na C h o b o t ě /MČ Praha 17/ 
-stanovisko Stavební správy západ 

Výše uvedená akce není v kolizi s e stavbami zajišťovanými Stavební správou západ a 
není námitek proti vydání souhlasného stanoviska Správou železniční dopravní cesty, 
s .o . - Oblastním ředitelstvím Praha pro stavební řízení u příslušného stavebního 
úřadu. 

Toto stanovisko platí 2 roky ode dne vydáni. 

V dalším písemném styku v této záležitosti uvádějte laskavé vždy naše číslo jednací. 

vedoucí reg^iónálního pracoviště 
Stavební správy západ 

/ // 

Strana 1 (celkem 1) 

Obchodní firma: Správa železniCni dopravní cesty, stální organizace Sídlo: Pralia 1, N o v é Mfisto, Dlážděná 1003/7. PSČ 

Zápis v obchodním rejstfiku: Mfistský soud v Praze, oddíl A. v lo íka 48384 iC: 70 99 42 34 
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MĚSTSKÁ CAST PRAHA 17 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 

Sp.zn.: 
Č.j.: 
Počet stran: 22 
Oprávněná úřední osoba: 
Tel: 
e-mail: 

Dle rozdelovniku 

S-UMCP17 009845/2014/13 
'ÚMČP17 009845/2014A^S/Pr 

Ing. Kateřina Přibylová 
 

 

V Praze dne: 3.9.2014 

ROZHODNUTI 
úřad MČ Praha 17, odbor výstavby, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 

odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost žadatele -
Městské části Praha 17 (IČO 00231223) se sídlem Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy, 
zastoupeného na základě plné moci společností SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 
(IČO 183 81 481) se sídlem U Besedy 8/414, 460 02, Liberec, podanou dne 6.6.2014 

a podle l/st. §§ 79, SO a 92 stavebního zákona 
v y d á v á 

v rámci záměru nazvaného „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" navrženého 
na pozemcích č.parc. 1327/13, 1327/17, 1327/19 k.ú. Řepy při ul. Na Chobotě v Praze 6-
Řepích a dalších pozemcích dotčených napojením areálu na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

A ) 

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y 

Na pozemcích č.parc. 1327/13, 1327/17, 1327/19, 1293/220, 1293/938, 1293/941, 1429/1, 
1429/5, 1431/1, 2064, 2066/3 k.ú. Řepy v Praze 6-Řepích se umisťují objekty souboru staveb: 

- víceúčelový objekt sestávajícího z provozně propojených objektů značených: SO -01 
Sportovní hala L a II. a SO -02 Ubytovna, kryíý bazén, (na pozemcích č.parc. 
1327/19,1327/13 k.ú. Řepy) 

- rozšíření místní komimikace I I . třídy ul. Na Chobotě o chodník a parkovací záliv, (na 
pozemcích č.parc. 1429/1, 1327/13 k.ú. Řepy) 
areálové komunikace a zpevněně plochy (zahrnující: areálovou komunikaci 
s parkovacími stáními, rozptylovou plochu mezi SO-01,SO-02, chodníky s rampami a 
schodišti, zpevněnou smpiíovitou plochu vyrovnávající výškový rozdíl mezi 
rozptylovou plochou a venkovními sportovišti), (na pozemcích č.parc. 1429/1, 1327/13, 
1327/19, 1327/17 k.ú. Řepy) 

- STL plynovodní řad, (na pozemcích č.parc. 1431/1, 1429/1 k.ú. Řepy) 

Sídlo: Zalanskéha 291/12b. 163 02 Praha - Repy 
Pracoviště: Španielova 1280.163 02 P r a h a - Ř e p y 
iČO 231223 

tel.;+420-234 683 111 
tel.:+420-234 683 111 

e-mail: podatelna@repy.mepnet.cz 

fax: +420-235 300 129 
fax: +420-235 315 298 



Sp.2n.:S-ÚMCP17 009845/2014/13 ( . i T 
Cj.:ÚMCP17 009845/2014A'YS/Pr 

- STL plynovodní přípojka, (na pozemcích č.parc. 1429/1, 1327/13 k.ú. Řepy) včetně 
odběrných plynových zařízení (na pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy) 

- vodovodní řad, (na pozemcích č.parc. 1429/1, 1429/5 k.ú. Řepy) 
- vodovodní přípojka s vodoměmou šachtou, (na pozemcích č.par. 1429/1, 1327/13 k.ú. 

Řepy) 
areálový vodovod včetně požární nádrže, (na pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy) 

- řad dešťové kanalizace (odvodňující kom. Na Chobotě) včetně 3 nových uličních vpustí 
se zaústěním pres přípojky (na pozemku č.parc. 1429/1 k.ú. Řepy) 

- přípojka splaškové kanalizace (na pozemcích č.parc. 1429/1, 1327/13 k.ú. Řepy) m 
- areálová splašková kanahzace včemě souvisejícího vedení technického zařízení pro 

napojení SO-Ol (se 3 připojovacími místy) a SO-02 (se 4 připojovacími místy ' 
s lapákem tuků na připojení provozu restaurace), (na pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. 
Řepy) 

- přípojka dešťové kanalizace (na pozemcích č.parc. 1429/1, 1327/13 k.ú. Řepy) 
- areálová dešťová kanalizace včetně retenční nádrže a souvisejícího vedení technického 

zařízení pro napojení SO-Ol (se 2 přípojnými místy), SO-02 (se 2 přípojnými místy), 
odvodnovacích žlabů a uličních vpustí, (na pozemcích č.parc. 1327/13, 1327/19 k.ú. —-

- disuibuční kabelové vedení N N vedené z TS 4648 pro napojení nové skříně SD 822, " 
(na pozemcích č.parc. 1293/220, 2066/3, 2064, 1293/938, 1293/941, 1327/13 k.ú. 
Řepy) 1 

- kabelové vedení NN napojující víceúčelové sportovní centrum z navržené skříně SD 
822, (na pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy) ____ 

- venkovní fareálovél osvětlení, (na pozemcích č.parc. 1327/13, 1327/19 k.ú. Řepy) 1 
- opěrná zeď, (na pozemku č.parc.1327/13 k.ú. Řepy) 
- oplocení a protihluková stěna, (na pozemcích č.parc. 1327/13, 1327/19, 1327/17 k.ú. 

Řepy) i 
přeložka slaboproudu. (s novým vedením sin elektronických komunikací na pozemku C J -
č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy) 

- lezecká stěna, (na pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy) 

B ) 
r o z h o d n u t í o z m ě n ě v y u ž i t í Ú z e m í „ 

• pro terénní úpravy, podle § 3 odst. 1 stavebního zákona, pozemků č.parc. 1327/19, '• 
1327/13, 1327/17 k.ú. Řepy, spočívající ve zřízení: 4 tenisových kurtů. 2 volejbalových 
hřišť, dětského hřiště, plochy pro lezeckou stěnu, sluneční louky 

jak je zakresleno v ověřené dokumentaci (Situace širších vztahů C l v měřítku 1:2000, Situace 
celková C2 v měřítku 1:500, Situace koordinační C3 v měřítku 1:500, Katastrální situační 
výkres C4 v měřítku 1:500), které v souladu sust. § 9 2 odst. 4 stavebního zákona obdrží « _ 
žadatel po nabytí právní mocí územního rozhodnutí. 

Pro umístění stavby a změnu využití území se stanovují tyto závazné podmínky: ^ _ 

1. víceúčelový objekt bude sestávat z objektů značených SO-Ol Sportovní hala 1. a II. a SO- ^ 
02 Ubytovna, krytý bazén, které budou provozně propojeny na úrovni l.P.P a budou ^ 
obsahovat max. 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. 
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2. Nadzemní části objektů SO-01 a SO-02 budou obdélníkového tvaru o půdorysných 
rozměrech cca 39x 66m (SO-01) a cca 39x 47m (SO-02). Při západní fasádě SO-01 bude 
doplněna přístupová lávka. 

3. Vzdálenost nadzemních částí objektů SO-01 a SO-02 bude cca 36m. 
4. Vzdálenost jihovýchodního rohu objektu SO-02 od stavby na pozemku č.parc. 1293/223 

k.ú. Řepy bude min. 34,6m, přičemž jihovýchodní roh objektu SO-02 bude umístěn ve 
vzdálenosti cca 21m od hranice pozemku č.parc. 1293/3 k.ú. Řepy. 

5. SO-02 bude umístěn ve vzdálenosti cca 18-37 m od hranice s pozemkem č.parc. 1293/938 
k.ú. Řepy ve vzdálenosti cca 12m od hranice s pozemkem č.parc. 1429/1 k.ú. Řepy. 

6. Vzdálenost objektu SO-01 od stavby na pozemku č.parc. 51 k.ú. Řepy bude cca 41m, 
přičemž vzdálenost objektu SO-01 od hranice s pozemkem Č.parc. 51 k.ú. Řepy bude cca 
35m. 

7. Západní obvodová stěna SO-01 bude umístěna ve vzdálenosti cca l i m od hranice 
s pozemkem č.parc. 1429/1 k.ú. Řepy. 

8. Objekty SO-01 a SO-02, ze kterých sestává stavba víceúčelového objektu, budou 
zakončeny plochými střechami s atikami ve výškách max.: 

• SO-01: 370,00 m n.m. BpV ( ±0,00 - 353,20 -úroveň podlahy l.N.P.stavby) 
• hlavní hmota SO-02: 368,00 m n.m. BpV (±0,00 = 353,20-úroveň podlahy l.N.P. stavby), kdy 

hlavní hmotu bude výškově přesahovat prostor technologie ve 4.N.P. SO-02 s výškou atiky 
max.: 370,00 m.n.m. Bpv 

9. Podzemní podlaží SO-01, ve kterém budou situována parkovací stání, bude provozně 
propojeno s podzemním podlažím SO-02. Na úrovni l.N.P. stavby víceúčelového objektu 
bude v prostoru mezi nadzemními částmi SO-01 a SO-02 situována rozptylová plocha 
navazující na budovaný chodník při ul. Na Chobotě a zajišťující přístup k SO-01, SO-02 a 
venkovním sportovištím. 

10. Areál víceúčelového sportovního centra bude dopravně napojen novými komunikacemi na 
mísmí komunikaci I I . třídy ul. Na Chobotě v jeho severní části. V rámci záměru bude ul. 
Na Chobotě rozšířena o chodník šířky cca 2m vedený při jejím východním okraji, 
navazující na stávající chodníky a parkovací záliv délky cca 50m. Rozšířením ul. Na 
Chobotě nebude změněna třída komunikace, která je zařazena do kategorie místních 
komunikací I I . třídy. 

11. Nově budované areálové komunikace a zpevněné plochy budou sestávat z vozovky šířky 
6m, venkovních parkovacích stání, rozptylové plochy mezi SO-01 a SO-02, chodníků 
(šířky min. l,5m) s rampami a schodišti s charakterem veřejně přístupných účelových 
komunikací a ze zpevněné smpňovité plochy vyrovnávající výškový rozdíl mezi 
rozptylovou plochou a venkovními sportovišti. 

12. Doprava v klidu bude řešena prostřednictvím odstavných a parkovacích stání 
v podzemním podlaží stavby víceúčelového objektu a venkovních parkovacích stáních 
umístěných při areálové komunikaci v severní části areálu, v celkovém počtu max. 123 
stání. 

13. Osvětlení areálových komunikací, přilehlých ploch a venkovních hřišť bude zajištěno 
venkovním (areálovým) osvědením, sestávajícím z kabelového vedení dl. cca 565m, 
napojeného z rozvaděče stavby víceúčelového objektu a stožárů se svítidly. 

14. Zásobovám' stavby víceúčelového objektu vodou bude zajištěno z areálového vodovodu 
celkové délky cca 144m napojeného vodovodní přípojkou dl. cca 5m ukončenou ve 
vodoměmé šachtě na navrhovaný vodovodní řad. Součástí areálového vodovodu bude 
požární nádrž o objemu min. 35 m3 a rozměrech cca 6x3x3,4m. Navrhovaný vodovodní 
rad vedený v ul. Na Chobotě bude dl. cca 212m a bude propojovat stávající rad v ul. Na 
Chobotě a stávající řad u železniční Urati. 
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15. Odkanalizování stavby víceúčelového objektu (se 3 připojovacími místy z SO-01, se 4 
připojovacími místy z SO -02 kdy na zaústění provozu restaurace bude osazen lapák tuků) 
bude zajištěno prostřednictvím areálové splaškové kanalizace celkové d l cca 152m 
zaústěné pres přípojku splaškové kanahzace dl. cca 13m do stávajícího radu splaškové 
kanalizace v ul. Na Chobotě. 

16. Likvidace dešťových vod ze stfech objektů SO-01 (se 2 přípojnými místy), SO-02 (se 2 
přípojnými místy) a z areálových komunikací a ploch (se zaústěním odvodňovacích žlabů 
a uličních vpustí) bude zajištěna přes areálovou dešťovou kanahzaci dl. cca 190m 
s retenční nádrží, která bude zaústěna přes přípojku dešťové kanahzace dl cca l i m do 
stávajícího řadu dešťové kanahzace v ul. Na Chobotě. Retenční nádrž bude řešena jako 
podzemní objekt půdorysných rozměrů cca 28 x 3,5m x 2,8m s regulovaným odtokem 
max. 12 l/s. 

17. Navrhovaný řad dešťové kanalizace zajišťující odvodnění ul. Na Chobotě včetně 
navrženého chodníku a parkovacího zálivu (se zaústěním 3 nových uličních vpustí přes 
přípojky a přepojením stávající vpusti) bude dl. cca 126m a bude napojen na stávající řad 
dešťové kanalizace v ul. Na Chobotě. 

18. Odběrná plynová zařízení stavby víceúčelového objektu budou napojena STL plynovodní 
přípojkou na navrhovaný STL plynovodm' řad. Navrhovaný STL plynovodní řad bude 
celkové délky cca 14Gm, bude veden ul. Na Chobotě a bude napojen na stávající rad v ul. 
Žalanského (v části trasy bude budovaný jako náhrada stávajícího plynovodu DN 63 
s přepojením stávajících přípojek). 

19. Stavba víceúčelového objektu bude napojena kabelovým vedením NN z nové skříně SD 
822, která bude napojena na stávající kabely N N z trafostanice TS 4647 a RIS 117/P4 a 
nové kabely NN dl. cca 350m z TS 4648 (se zrušemm kabelu z RIS 117/68 do RIS 
117/698 a RIS 117/698). 

20. Opěrná zeď, situovaná mezi navrhovaným chodníkem při ul. Na Chobotě a areálovou 
komunikací, bude délky cca 73m a proměnné výšky cca l , l -2,6m nad nižší z úrovní 
přilehlých upravených terénů a šířkou v koruně cca 0,3m. 

21. Oploceny budou: plocha dětského hřiště, plocha pro lezeckou stěnu, tenisové kurty, 
volejbalová hřiště, sluneční louka. Oplocení bude výšky cca.: I m (oplocem' plochy 
dětského hřiště), 2m (oplocení plochy pro lezeckou stěnu), 3,5m (oplocení tenisových 
kurtů a volejbalových hřišť), 2m (oplocení sluneční louky). 

22. Protihluková stěna (navržená jako součást oplocení) bude výšky 3m a bude situována 
podél parkovacích stání v severní části pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy ve vzdálenosti 
7,3m od jižní hranice pozemků č.parc. 51,52 k.ú. Řepy a bude navazovat na stávající 
pevné oplocení na jihozápadním rohu pozemku č.parc. 51 k.ú. Řepy a na východním konci 
na stávající oplocem na jihovýchodním rohu pozemku č.parc. 52 k.ú. Řepy. Na východním 
konci stěny budou osazena vrátka. 

23. Lezecká stěna bude o půdorysných rozměrech cca 6x8m a výšky cca 15m. 
24. Dětské hřiště o ploše cca 180m2a plocha pro lezeckou stěnu cca 146m2 budou s umělým 

povrchem a budou umístěny východně od objektu SO-02 a rozptylové plochy. 
25. 4 tenisové kurty o celkové plose cca 2675m2 a 2 volejbalová hřiště o celkové ploše cca 

884 m2 budou s propustným povrchem z přírodního materiálu na drenážním souvrství a 
budou umístěny východně od SO-01 a rozptylové plochy. 

26. Sluneční louka o ploše cca 390m2 bude umístěna jižně od SO-02. 
27. Stávající stavba haly umístěná na pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy nezapsaná v K N 

bude odstraněna. 
28. Stavba bude koordinována se stavbou „Revitalizace Řepského potoka-IV etapa", Praha 6-

Řepy, Zličín", která byla povolena vodoprávním úřadem OŽPD ÚMČ Praha 17. 
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29. K Žádosti o stavební povolení bude doloženo povolení ke kácení dřevin podle §8 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

30. K žádosti o stavební povolení bude předložen návrh sadových úprav odsouhlasený OŽPD 
ÚMČ Praha 17. 

31. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude mimo jiné obsahovat: 
• návrh opatření, která zajistí, že z provozu „Víceúčelového sportovního centra Na 
Chobotě" (napr. stacionární zdroje hluku vč. elektroakustických zařízení, dopravní 
obsluha, vlasmí provoz) nebudou překročeny hygienické hmity hluku stanovené § 3, 
§11 odstavcem 3 a § 12 odstavcem 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• řešení protihlukové stěny v souladu s podmínkou č. 22 tohoto rozhodnutí a 
s garantovaným útlumem hluku min. 20 dB 
• základní předpoklady výstavby zohledňující vybudování protihlukové stěny 
v předstihu před zahájením hlavních stavebních prací (hrubých terénních úprav) 
• zapracování požadavků vyplývající z vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění 
• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
• definitivní návrh vodorovného a svislého dopravního značení a návrh dopravně 
inženýrských opatření se zahrnutím veškerých dopadů na provoz M H D 
• podrobné řešení stavby zasahující do ochranného pásma dráhy zajišťující 
neporušení funkce stavby vlivem provozu dráhy 
• návrh dostatečně kapacitních bezodtokových prostorů, pro umístění zařízení, 
v němž se zachází se závadnými látkami, opatřených izolací odolnou působení závadné 
látky. 
• návrh izolací podlah vnitrní plochy garážových stám', přičemž tato plocha 
nebude odvodněna do kanalizace pro veřejnou potřebu 
• způsob ochrany stávajících inženýrských sítí 
• barevné a materiálové řešení fasád 

32. V průběhu stavby bude zachován přístup k stávajícím objektům, vjezd dopravní obsluze a 
pohotovosmím vozidlům, přístup k ovládacím armaturám vodovodů a ke vstupu do 
kanalizačních objektů a stok. 

33. Souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude provedeno v souladu s ČSN 
736005 (zvláště s údaji uvedenými v její tabulce č. 1) a s dohodami se správci těchto sítí. 

34. Před zahájením užíváním stavby bude proveden 3 měsíční zkušební provoz, při kterém 
bude komplexně vyzkoušen provoz bazénů, whirpoolu a sauny, a při kterém bude 
prokázáno splnění povinností stanovených § 6a-§ Gf zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, v platném znění, a to minimálně pěti po sobě jdoucími výsledky rozborů 
vody z bazénů a whirpoolu provedených autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří. 
Tyto výsledky rozborů vody z bazénů a whirpoolu budou splňovat požadavky vyhlášky č. 
238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické 
limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Před zahájením zkušebního provozu 
budou Hygienické stanici hl. m. Prahy předloženy doklady požadované v závazném 
stanovisku č.j.: HSHMP 16214/2014, Sp. značka S-HSHMP 16214/2014 ze dne 
12.5.2014. 

35. Před vydáním stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k užívání stavby bude 
Hygienické stanici hl. m. Prahy předložen protokol z měření hluku z celkového provozu 
„Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě", který prokáže splnění podmínky č. 1 
závazného stanoviska č.j.:HSHMP 16214/2014, Sp. značka : S-HSHMP 16214/2014 ze 
dne 12.5.2014. 
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Účastníkem územního řízení o umístění stavby a o změně využití území ve smyslu § 27 oást. 1 
iprávního řádu je žadatel - Městská část Praha 17 (IČO 00231223) se sídlem Žalanského 
291/12b, Praha 6-Řepy. ""^ 

Odůvodnění 
m 

Žadatel - Městská část Praha 17 (IČO 00231223) se sídlem Žalanského 291/12b, Praha 
3-Řepy, zastoijpený na základě plné moci společností SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. r 
:.iberec (IČO 183 81 481) se sídlem U Besedy 8/414, 460 02, Liberec, podal dne 6.6.2014 u ^ - i 
nístně příslušného stavebníhó úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a 
•Qzhodnutí o změně využití v rámci záměru nazvaného „Víceúčelové sportovní centrum Na ~ 
Uhobotě". Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby a o změně využití 
jzemí. Vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání rozhodnutí o změně využití území 
/ rámci záměru „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" byla spojena, podle § 140 
íákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, usnesením vydaným OV ÚMČ Praha 17 
3od Č.j.:ÚMČP17 011228/2014/VYS/Př ze dne 30.6.2014, neboť se jedná o řízem' věcně spolu 
louvisející k nimž je stavební úřad příslušný. _ 

Protože návrh nebyl doložen všemi podklady potřebnými pro jeho řádné posouzení, byl 
badatel výzvou ze dne 1.7.2014 vyzván k doplnění žádosti ve stanovené lhůtě a územní řízení '•^ 
3ylo současně usnesením vydaným OV ÚMČ Praha 17 pod Č.j.:ÚMČP17 _ 
D11229/2014/VYS/Př, Sp.zn.:S-ÚMČP17 009845/2014/5 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
3.7.2014. Dnem doplnění bylo v řízení pokračováno. 

Kapacita stavby: — 
• 2 základní halové prostory (víceúčelová hala I s hledištěm pro 400 diváků; hala I I 

s tréninkovou hrací plochou), umístěné v SO-01 Sportovní hala I a I I 
• plavecký bazén (doplněný dětským bazénem, vířivkou a provozy wellness), provozy 

fitness, ubytovna s kapacitou 60 lůžek, restaurace pro potřeby areálu, umístěné v SO-02 
Ubytovna, krytý bazén 

• 81 odstavných parkovacích stání umístěných v podzemním objekm SO-01 
• 42 venkovních parkovacích stání a 2 venkovní parkovací stání pro autobusy 
• venkovní sportoviště (4 tenisové kurty, 2 volejbalová hřiště) 

Stručná charakteristika stavby: 
íáměr nazvaný „Víceúčelové sportovm' centrum Na Chobotě" je navržen na pozemcích č.parc. 
L327/13, 1327/17, 1327/19 k.ú. Řepy při ul. Na Chobotě v Praze 6-Řepích (hlavní pozemky 
jportovního areálu) a dalších pozemcích dotčených napojením areálu na dopravní a technickou 
nfrastrukturu. Záměr předpokládá výstavbu sportovního areálu s hlavní stavbou víceúčelového 
objektu sestávajícího z provozně propojených objektů značených: SO -01 Sportovní hala I . a 
1. a SO -02 Ubytovna, krytý bazén. 
aO - 01 Sportovní hala I . a I I . je navržen o základních půdorysných rozměrech nadzemní části 
39 X 66,3 sjedm'm podzemním a 4 nadzemními podlažími a integruje 2 základní halové 
írostoiy (víceúčelovou halu I s hrací plochou 44 x 24m s hledištěm pro 400 diváků; halu I I 
i tréninkovou hrací plochou 28 x 16m). Dále budou v objektu umístěny doprovodné prostory 
šatny sportovců, klubová zázemí). V podzemním podlaží objektu jsou navržena parkovací 
itání (v počtu 81 stání), servisní a technické zázemí, plynová kotelna, šamy pro venkovní 
iportoviště. 
aO - 02 Ubytovna, krytý bazén je navržen o základních půdorysných rozměrech nadzemní 
íásti 39 X 46,5m s jedním podzemm'm a 4 nadzemními podlažími a zahrnuje provoz ubytovny 

dl-

CD—I 

CD" 

CD' 
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s kapacitou 60 lůžek, krytého bazénu 25 x 12,5m doplněného dětským bazénem a vířivkou se 
šatnami a zázemím pro veřejnost a provozy wellnes, provozy fitnes, restauraci s doplňkovými 
prostory (šatny, kuchyň, sklady) a centrální recepci. 
Oba objekty SO - 01 a SO - 02 jsou provozně propojeny na úroviú l.P.P. spojovací chodbou 
z centrální recepce do sportovní haly a zásobovací chodbou. Objekty jsou napojeny na 
inženýrské sítě a komunikace, které jsou součástí záměru. Doprava v klidu je řešena 
prostřednictvím odstavných a parkovacích stání umístěných v podzemním podlažích SO - 01 
(Slstání) a 42 venkovních parkovacích stání (celkem 123 stání). Vytápění a ohřev TUV jsou 
zajištěny pomocí 2 plynových kotlů o výkonu 1000 kW (5. emisní třídy která stanoví emise 
NO;< do 70 mg/m-', vztaženo na suchý plyn za normálních stavových podmínek, při obsahi 
kyshTcu 3 % objemová) osazených v kotelně umístěné v l.P.P. SO 01 s odvodem spahn 
komínovými tělesy při vnější fasádě na střechu. Jako záložní zdroj pro případ výpadku el. 
energie je navržen diesel agregát o jmenovitém tepelném příkonu 254 kW. 

Součástí záměru jsou rovněž stavby inženýrských sítí: STL plynovodní řad s přípojkou a 
odběrná plynová zařízení, vodovodm' řad s přípojkou a areálový vodovod s požární nádrží, řad 
dešťové kanalizace odvodňující ul. Na Chobotě se zaústěním uhčních vpustí, přípojka 
splaškové kanahzace a areálová splašková kanalizace (s lapákem tuků na připojení provozt 
restaurace), přípojka dešťové kanalizace a areálová dešťová kanalizace s retenční nádrží 
distribuční kabelové vedení NN pro napojení nové skříně SD 822 a kabelové vedení N ^ 
napojující víceúčelové sportovní centrum z nové skříně SD 822, venkovní (areálové) osvětlení, 
přeložka slaboproudu. Dále jsou součástí záměru: rozšíření mísmí komunikace I I třídy ul. Ne 
Chobotě o chodník a parkovací záliv obsahující 2 podélná parkovací stání pro autobusy; 
areálové komunikace a zpevněné plochy zahrnující: areálovou komunikaci s parkovacími 
stáními (42 parkovacích stání řešených jako kolmá a situovaných v zálivech podél areálové 
komunikace), rozptylovou plochu mezi SO-01 a SO-02, chodníky s rampami a schodišti 
zpevněnou stupňovitou plochu vyrovnávající výškový rozdíl mezi náměstím a venkovním: 
sportovišti. Dopravně je areál napojen na stávající komunikaci ul. Na Chobotě v jeho severu: 
části. Mezi chodníkem při ul. Na Chobotě a areálovou komunikací je v délce 73m navržení 
opěrná zeď. Dětské hřiště, plocha pro lezeckou stěnu a venkovní sportoviště budou oploceny, 
Protihluková stěna (navržená jako součást oplocení) je navržena (na základě dohody účasmíki 
řízení) výšky 3m s garantovaným útlimiem hluku min. 20 dB a simována podél parkovacích 
stání v severní části pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy ve vzdálenosti 7,3m od jižní hranice 
pozemků č.parc. 51, 52 k.ú. Řepy a navazuje na stávající oplocení. Na východním konci stěnj 
jsou navržena vrátka. Lezecká stěna je navržena jako opláštěná ocelová konstrukcí 
půdorysných rozměrů 6,2 x 8m výšky 15m se základem. 

V rámci záměru „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" je navrhována změna využiti 
území: zřízení venkovních sportovišť (4 tenisových kurtů s antukovým povrchem, 1 
volejbalového hřiště s antukovým povrchem a 1 volejbalového hřiště s „hlubokým krytem' 
z křemičitého písku); dětského hřiště a plocha pro lezeckou stěnu (s umělým povrchem) 
umístěných východně od SO-02 a náměstí; a sluneční louky umístěné jižně od SO-02. 
Pozemky pro stavbu byly na základě doloženého Posudku-Stanovení radonového indexi 
pozemku vyhodnoceny jako pozemky s nízkým radonovým indexem pozemku. Dle doloženéhc 
Podrobného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu a orientačmTio průzkumi 
kontaminace byly podmínky pro vsakování srážkových vod na lokahtě vyhodnoceny jakt 
nevhodné. 
V rámci záměru „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" je navržena k odstraněn 
stávající stavba haly umístěná na pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy nezapsaná v K N . V řízeni 

Sídlo: Žalanského 29I/12b, 163 02 Praha-ftepy lei.:+420-234 683 111 fax:+420-235 300 129 
Pracoviště: Španielova 1280, 163 02 Praha - Repy iel,:+420-234 683 111 fax:+420-235 315 298 
i C O 231223 e-mail: podaielna@repy.mepnet.cz 
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byl doložen souhlas odboru správy obecmTio majetku ÚMČ Praha 17 ze dne 24.3.2014 _ 
s odstraněním. 

Dokumentaci zpracoval; Ing. Arch. Jiří Buček, autorizovaný architekt ČKA 01 907. _ 

K řízení byly předloženy tyto doklady a podklady: 
síanovís/íG a závěry dotčených orgánů: 
- Hl. m. Praha MHMP OZP, Jungmannova 29/35, Praha 1 (Závěr zjišťovacího řízení SZn: S-

MHMP-1538928/2013/OZP/VI/EIA/895-2/Be ze dne 12.6.2014, SZn: S-MHMP-
1538926/2013/1/OZP/VI ze dne 30.1.2014, SZN. S-MHMP-0965888/2014/l/OZP/VI ze 
dne 7.7.2014 r 

- H l . m Praha, MHMP Odbor dopravních agend, Jungmannova 29/35, Praha 1 (Č.j.: MHMP-
1568400/2013/ODA-O4/DŮ ze dne 17.12.2013, Č.j.:MHMP-82208/2014/ODA-O2/Vi ze 
dne 20.1.2014) 

- Hl . m. Praha, MHMP, Odbor památkové péče MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1 (S-
MHMP 1538928/2013/OŽP, S-MHMP 1573301/2013/Rad ze dne 3.1.2014) 

- Hl . m. Praha, MHMP, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Franze Kafky 1, Praha 1 (S-
MHMP 1538307/2013/BKR ze dne 3.1.2014) 

- Hl . m. Praha, MHMP, Odbor stavební a územního plánu, Jungmannova 29/35, Praha 1 (S-
MHMP 1557556/2013/SUP ze dne 20.12.2013) 

- Městská část Praha 17, ÚMČ, Odbor životmTio prostředí a dopravy, Žalanského 291/12b, 
Praha 6-Řepy (Č.j. ÚMČP17 011245/2014/ŽPD/Šupo ze dne 3.7.2014, Č.j.:ÚMČP17 
002101/2014/ŽPD/Šupo ze dne 17.3.2014, Č.j.:ÚMČP17 020252/2013/ŽPD/Šupo ze dne 
16.1.2014, Rozhodnutí - povolení připojení ke komunikaci Č.j.;ÚMČP17 
009598/2014/ŽPD/Šupo ze dne 5.6.2014 (PM 27.6.2014) " ' 

- Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Západ, Štefánikova 247/17, Praha 5 (č.j.: _ 
HSHMP 16214/2014, Sp.zn.:S-HSHMP 16214/2014 ze dne 12.5.2014) 

- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2 (č.j. HSAA-14909-2/2013 ze '^i 
dne 6.1.2014) 

- ČR-Stámí energetická inspekce, Legerova 49, Praha 2 (zn.:610-ll.12/13/010.103 ze dne ~ 
8.1.2014) t7j 

- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 1 (zn.:MP-SOP0002/14-2/Nk DUCR-38/14/NK ze 
dne 2.1.2014) r 

- Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, Praha 6 (Č.j.:000668-14-701 ze dne 7.2.2014 

Stanoviska vhstníků (popt správců) veřejné dopravní a technické infrastruktury z hlediska 
napojení a k podmínkám dotčených ochranných o bezpečnostních pásem 
- Správa železničm' dopravní cesty, stámí organizace ZN.(č.j.):3362/2014-OŘ PHA-OPS-

2704-U-713/RÍ ze dne 31.1.2014 
- Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. , svodná komise ze dne 17.12.2013 zn.: 

100130/49Z1564/2038 
- DP hl. m. Prahy a.s., JDCT č.j.:222/14 ze dne 11.2.2014-razítkem do situace 

- TSK hl. m. Prahy zn.:TSK/42009/13/2200/Ve ze dne 22.5.2014 včemě koordinačm'ho 
vyjádření TSK hl. m. Prahy zn.:686/14/2600/Pa ze dne 17.4.2014 a dokladu o koordinaci 
s akcí č. 2004-1025-01174 (Revitalizace Řepského potoka IV. etapa) ze dne 16.12.2013 

- TSK odd. provozu telematických systémů ze dne 20.11.2013 - razítkem do situace 
- PVS a.s. zn.:2617/14/2/02 ze dne 2.7.2014, zn.:4431/13/2/02 ze dne 20.1.2014 
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 3.4.2014 zn.: PVK 14565/OTPČ/14 

Sídlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praho - Aepy lei.:+420-234 683 111 fax: +420-235 300 129 
Pracoviště: Španielova 1280, 163 02 Praha-Repy tel,:+420-234 683 111 fax:+420-235 315 298 
[CO 231223 e-mail: podaie!na@repy.mepnet,C7. 



-3 

Sp.zn.:S-ÚMČP17 009845/2014/13 
Cj.:ÚMCP17 009845/2014/VYS/Pr 

- Povodí Vltavy s.p. ze dne 3.1.2014 zn.:62605/2013-263 
- PREdisUibuce a.s. ze dne 6.12.2013 zn.: 300015605, ze dne 17.1.2014 zn.:25053889, 

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení č. 8831400454 ze dne 10.7.2014 
- Pražská plynárenská Distribuce a.s. - technické podmínky připojení č. 450249 ze dne 

23.12.2013, zn.: 51/Žá/ORDS/14 ze dne 21.1.2014, Smlouva o připojení kdisUibuční 
soustavě č. 0021/2014 ze dne 30.1.2014, Smlouva o spolupráci a uzavření budoucí kupní 
smlouvy č. 5/2014/OOBCH (č. smlouvy MČ 2014/2009) ze dne 22.1.2014 

- Eltodo-Citelum s.r.o. ze dne 24.1.2014 č.j.: EC 0400/4174a/l3 
- Pražská teplárenská a.s. ze dne 29.1.2014 zn.:DAM/0235/2014 
- Kolektory Praha a.s. - situace vedení 
- 02 Czech Repubhc a.s. (dříve Telefónica Czech Republic a.s.) ze dne 19.11.2013 pod čj . 

702970/13 včetně mailových zpráv ze dne 15.1.2014. 16.1.2014 
- ČD Telematika a.s. ze dne 15.4.2014 zn.: 7343/2014 
- Ministerstvo vnitra ČR ze dne 31.4.2014 - razítkem do simace 
- VUSS Praha ze dne 18.1.2013 Čj.: ÚP-391/2-2013-razítkem do situace 
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odd, ochrany územních zájmů, ze dne 

18.2.2014 Čj.:ÚP/25-3/14 - razítkem do situace 
- CentroNet a.s. ze dne 26.3.2014 zn.:327/2014 
- Dial Telecom a.s. ze dne 27.3.2014 zn.:078/UR/14 
- ČEZ ICT Services a.s. ze dne 1.4.2014 zn.: 0200191282 
- SUPTel a.s. ze dne 28.4.2014 č.:21400055 
- SITEL s.r.o. ze dne 28.3.2014 zn. 131401537 
- TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s. ze dne 28.3.2014 zn.: 231400967 
- GTS Czech s.r.o. ze dne 28.3.2014 zn.: 331401773 
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 30.4.2014 zn.:ÚR/45734/14-4 
- UPC Česká republika s.r.o. ze dne 19.12.2013 zn.:č.j. 3200/2013 včetně prodloužení 

platnosti vyjádření do 31.3.2015 
- České radiokomunikace, a.s, ze dne 11.4.2014 zn.: ÚPTS/OS/101609/2014 
- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 26.3.2014 - razítkem do situace 
- Planet A a.s. ze dne 24.4.2014 - razítkem do situace 
- Letiště Praha, a.s. ze dne 30.12.2013, zn.: DRS/6500/2013/RSM/RIO/KPC/KR 
- ICT Support s.r.o. ze dne 18.3.2014 ozn.: 201403071354email 
- Miracle Network s.r.o. ze dne 18.3.2014 č. MN/6426/14/AM 

Dle sdělení příslušného orgánu ochrany ZPF, z hlediska ochrany ZPF dle § 15 písm. i) 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v plamém znění, nejsou zájmy ochrany ZPF 
navrhovaným záměrem dotčeny. 

Pro záměr nazvaný „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" bylo provedeno podle § 7 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na živomí prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzováru vlivů na životní prostředí) v platném znění 
zjišťovací řízení se závěrem, že předmětný záměr nemá významný vliv na životní prostředí a 
obyvatelstvo, a proto nebude posuzován podle zákona (viz. OZP MHMP SZn. S-MHMP-
1538928/2013/OZP/VI/EIA/895-2/Be ze dne 12.6.2014). 

Stavebník předložil vyjádření provozovatelů veřejné komunikační sítě s působností na 
území hl. m. Prahy ve staveništi podle § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, které jsou součástí spisu. 

Sídlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy tel.: +420-234 683 111 fax: +420-235 300 129 
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^ Podle předložené zadosti, doložených dokladů a dokumentace jsou záměrem dotčeny 
následující nemovitosti: 

Pozemky č.parc. k.ú. Řepy Vlastník Právo k pozemku 

1293/220, 1293/938, 1293/941, 
1429/1, 1429/5, 1431/1, 2064, 

2066/3 

Hl. m. Praha 
- • 

Souhlas SVM MHMP 
ze dne 29.5.2014 

1327/13, 1327/17, 1327/19 MC Praha 17, jako subjekt se 
svěřenou správou 
nemovitostí ve vlastnictví 
obce 

vlasmické 

Stavba navržená k odstranění: 
hala na pozemku č.parc. 1327/13 
k.ú. Repy nezapsaná v K N 

tvrzený vlasmík MČ Praha 17 Souhlas OSOM ÚMČ 
Praha 17 

s odsn^aněním ze dne 
24.3.2014 

Stavba TS na pozemku č.parc. 
1293/220 k.ú. Řepy dotčená 
napojením navrhovaného 
distribučního kabelového vedení 
NN 

PREdistribuce a.s. S ouhlasné vyj ádrení 
k DUR a k připojení 
z distribuční sítě ze 
dne 17.1.2014, 
Smlouva o smlouvě 
budoucí 0 připojení č. 
8831400454 ze dne 
10.7.2014 

Navrhovatel prokázal dle § 86 stavebního zákona, že má k dotčeným pozemkům č.parc. 
1327/13, 1327/17, 1327/19 k.ú. Řepy zapsaným na L V č. 82 k.ú. Řepy, jejichž vlastnictví bylo 
ověřeno stavebním úřadem dálkovým přístupem, vlastnické právo a k dotčeným pozemkům 
č.parc. 1293/220, 1293/938. 1293/941, 1429/1, 1429/5, 1431/1, 2064, 2066/3 zapsaným na L V 
č. 925 k.ú. Řepy, jejichž vlastnictví bylo ověřeno stavebním úřadem dálkovým přísmpem, 
právo doložené souhlasem s umístěním stavby: 

- Souhlas Hl . m. Praha, MHMP SVM Č.j.SVM/VP/758865/14/hl ze dne 29.5.2014. 
V řízení bylo doloženo souhlasné vyjádření vlastm'ka TS na pozemku č.parc. 1293/220 k.ú. 
Řepy společnosti PREdistribuce a.s. k D U R a k připojení z distribuční sítě zn.:25053889 ze 
dne 17.1.2014 a Smlouva o smlouvě budoucí o připojení č. 8831400454 ze dne 10.7.2014. 
V řízení byl doložen souhlas vlastníka stavby na pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy nezapsané 
v K N s odstraněním (Souhlas OSOM ÚMČ Praha 17 zn.: ÚMČP17 004909/2014/OSOM/Jaře 
ze dne 24.3.2014). 

C l -

C l " 

in" 

c r 

i i - j -

- « _ 1 

další: 
Sdělení OV ÚMČ Praha 17 k záměru z hlediska územně plánovacího Č.j.;ÚMČP17 
019392/2013/VYS/Ur ze dne 28.11.2013 
Vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy k výjimečně přípustné stavbě Č.j.IPR 
12464/13 ze dne 12.2.2014 
Plná moc pro společnost SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec k zastupování 
Městské části Praha 17 ze dne 18.11.2013 
Informativní výpis z obchodního rejstříku společnosti SIAL architekti a inženýři spol. 
s r.o. Liberec-Internet. 

Sídlo: žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy 
PracoviŠlě: Spanielova 1280, 163 02 Praha - Řepy 
ICO 231223 

tel.: +420-234 683 111 
tel.:+420-234 683 111 

e-mail: podaleliia@repy,mepfiet,cz 
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informativní výpis z obchodmTio rejstříku společnosti 02 Czech Republic a.s.-Intemet 
Informativní výpis z rejstříku společenství vlasmíků jednotek-Společenství vlasmíkť 
jednotek bytového domu Na Chobotě 1346-1348 Praha 17-Intemet 
„odpověď projektanta na námitky účastníků řízení" ze dne 13.8.2014 
Hluková studie zpracovaná RNDr. J. Novákem, Lesní 34, Liberec z 4/2014 
Rozptylová studie zpracovaná RNDr. J. Novákem, Lesní 34, Liberec z 1/2014 
Dendrologický průzkum lokality zpracovaný lng. Kateřinou Tomanovou Autorizovanýn 
architektem-krajinářská architekmra (A3) ČKA 01 196 z 11/2013 
Posudek - Stanoveni radonového indexu pozemku z 12/2013 zpracovaný firmou K+K 
průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8, dle kterého byly pozemky pro stavbu 
vyhodnoceny jako pozemky s nízkým radonovým indexem pozemku. 
Podrobný inženýrskogeologický a hydrologický průzkum, orientační průzkum 
kontaminace z 11/2013 zpracovaný firmou K+K průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8 
snímek katastrální mapy 
Informace Katastrálního úřadu pro Hl . m. Prahu o dotčených parcelách a stavbě na 
pozemku č.parc. 1293/220 k.ú. Řepy a informace Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu o 
sousedních parcelách a stavbách-Intemet 
Výpisy z katastru nemovitostí (dotčené pozemky č.parc. 1293/220, 1293/938, 1293/941, 
1429/1, 1429/5, 1431/1, 2064, 2066/3 k.ú. Řepy zapsané na L V č. 925 k.ú. Řepy, dotčené 
pozemky č.parc. 1327/13, 1327/17, 1327/19 k.ú. Řepy zapsané na LV č. 82 k.ú. Řepy, 
stavba na pozemku č.parc. 1293/220 k.ú. Řepy zapsaná na L V 4635 k.ú. Řepy) ověřeny 
SÚ dálkovým přístupem 
Námitky k územnímu řízení lng. Venduly Králové ze dne 7.8.2014 
Námitky k územnímu řízení Společenství vlastníků jednotek bytového domu Na Chobotě 
1346-1348 Praha 17 ze dne 7.8.2014 
Námitky účasmíka řízení lng. Jaroslava Novotného a Romany Novomé, zastoupených 
Mgr. Milanen Edelmannem, advokátem č. ev. ČAK 10918 ze dne 14.8.2014 včetně 
Oznámení o dohodě a zpětvzetí námitek ze dne 2.9.2014 

Oznámení úpravy návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne 2.9.2014 

Účastníci řízení: 
Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení žadatel a obec, na 

jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou 
dále účasmíky územního řízení vlasmík pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný 
záměr uskutečněn, není-h sám žadatelem, a nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku nebo stavbě. Dále pak osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo 
dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví zvlášmí právní předpis. 

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 17 posoudil okruh účasmíků územního řízení podle § 
85 stavebního zákona a současně podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v plamém 
znění tak, že účasmíkem tohoto řízení je ve smyslu § 27 odst. 1 správmiio řádu žadatel -
Městská část Praha 17 (IČO 00231223) se sídíem Žalonského 291/12b, Praha 6-Řepy, který je 
zároveň vlasmíkem dotčených pozemků č.parc. 1327/13, 1327/17, 1327/19 k.ú. Řepy a stavby 
haly na pozemku č.parc. 1327/13 k.ú. Řepy navržené k odstranění. 

Za účasmíky řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona a současně dle § 27 odst. 2 
správního řádu, kterými jsou další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo 
dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, považuje odbor výstavby ÚMČ Praha 17 tyto 
osoby: 

Sídlo: Žalanského 291/12b. 163 02 Praha - Řepy tel.: +420-234 683 U l fax: +420-235 300 129 
Pracoviště: Španielova 1280, 163 02 Praha - Řepy tel.:+420-234 683 111 fax:+420-23S 315 298 
IČO 231223 e-mail: podaielna@repy.mepnei,cz 
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a) vlastník pozemku nebo stavby, na nichž má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a dále 
osoby, jejich vlasmické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
- Hl. m. Praha, MHMP SVM jako vlasmík dotčených pozemků č.parc. 1293/220, 

1293/938, 1293/941, 1429/1, 1429/5, 1431/1, 2064, 2066/3 k.ú. Řepy zapsaných na LV 
č. 925 k.ú. Řepy, jehož práva mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena. 

- PREdistribuce a.s., jako vlasmík dotčené stavby TS na pozemku č.parc. 1293/220 k.ú. 
Řepy zapsané na LV č. 4635 k.ú. Řepy a zároveň vlasmík a správce inženýrských sítí 
dotčených napojením záměru a inženýrských sítí ve staveništi, jehož práva mohou být 
územním rozhodnutím přímo dotčena. 

- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražská plynárenská Distribuce a.s., 02 
Czech Republic a.s. (dříve Telefónica Czech Republic a.s.), jako vlasmíci a správci 
inženýrských sítí dotčených napojení záměru, přeložkou a inženýrských sítí ve 
staveništi, jejichž práva mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena. (Pražská 
plynárenská Distribuce a.s. a 02 Czech Republic a.s. rovněž subjekty s právy 
odpovídajícími věcnému břemeni k dotčenému pozemku č.parc. 1431/1 k.ú. Řepy 
zapsanými na L V č. 925 k.ú. Řepy.) 

- GTS Czech s.r.o., SUPTel a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., UPC Česká Republika 
s.r.o., TeliaSonero International Corrier Czech Republic a.s., SITEL spol s r.o. jako 
vlastnící a správci inženýrských sítí ve staveništi a subjekty s právy odpovídajícími 
věcnému břemeni k dotčeným pozemkům č.parc. 1293/938, 1293/941, 1429/1, 1431/1, 
1327/13 k.ú. Řepy zapsanými na LV č. 925, 82 k.ú. Řepy, jejichž práva mohou být 
územním rozhodnutím přímo dotčena. 
- Dial Telecom a.s., Miracle Network spol. s r.o.. Správa železniční dopravní cesty 
S.O., jako vlasmíci a správci inženýrských sítí ve staveništi (dle doložených vyjádření), 
jejichž práva mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena. 
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům č.parc. 
1293/901, 1293/900, 2065, 2062,_1293/3, 1429/2, 1327/14, 1293/939, 1952, 1293/814, 
65/6, 65/4, 52, 51, 49, 50/6 k.ú. Řepy, jejichž práva mohou být územním rozhodnutím 
přímo dotčena. 

Osoby s vlastnick/mi nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: budova 
č.p. 631, budova č.p. 109, budova č.p. 125, budova č.p. 1346,1347,1348, stavba na 
pozemku č.parc. 49 k.ú. Řepy nezapsaná v KN, jejichž práva mohou být územním 
rozhodnutím přímo dotčena. 

b) postavení účastníků řízení podle § 27 odst. 2 správního rádu mají rovněž osoby, o kterých 
to stanoví zvláštní zákon (§ 27 odst. 3 správního řádu), a to: 

Hl. m. Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (§ 85 odst. 1, písm. b) 
stavebního zákona) 
Městská část Praha 17 (§ 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) (již 
žadatel) 

Osoby s právem věcného břemene k dotčeným pozemkům v k.ú. Řepy (viz výše) byly 
zahrnuty do okruhu účasmíků územního řízení. Stavební úřad usoudil, že vlasmická práva a 
jiná věcná práva k dalším sousedním pozemkům v k.ú. Řepy a stavbách na nich s ohledem na 
charakter, způsob provedení, zasituování a způsob využití navrhovaného záměru, nemohou být 
územním rozhodnutím přímo dotčena. 

Sídlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha - Řepy tel.: +420-234 683 111 fax: +420-235 300 129 
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V současné době u Odboru výstavby ÚMČ Praha 17 evidované spolky (dříve občanská 
sdružení) nebo jejich pobočné spolky (dříve organizační jednotky), hájící zájmy ochrany 
přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, které dle věcné 
specifikace jejich žádosti měly zájem o informování o zahájení správních řízení na výroku 
uvedený záměr, byla oznámením o zahájení územního řízení informována o zahájení řízení a 
ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení územního řízení nepožadovala přiznání postavení 
účasmíka řízení. 

Oznámení o zahájení řízení: 
Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 17 shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí 

a oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
opatřením ze dne 9.7.2014 a současně, protože jde o záměr posuzovaný ve zjišťovacím řízení, 
nařídil k projednání veřejné ústní jednání na den 14.8.2014, které se konalo v zasedací 
místnosti budovy Úřadu městské části Praha 17. Z veřejného ústního jednání byl pořízen 
protokol, který je součástí spisu. 

Účastníci řízení byl i v oznámení o zahájení řízení ve smyslu § 89 odst. 5 stavebního 
zákona poučeni, že své námitky mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak 
k nim nebude přihlédnuto. Dotčené orgány byly současně upozorněny, že mohou uplamit svá 
stanoviska ve stejné lhůtě jako účastníci řízení. 

Byl i upozorněni, že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se podle § 89 odst. 2 stavebního 
zákona nepřihUží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 
postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek. Obec uplatňuje v územním řízení 
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je úČasmíkem řízení podle § 
85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, 
jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účasUiíkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. 
c), může v územním řízení uplatňovat námitky, pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvlášmího právního předpisu zabývá. 
K námitkám, které tento rozsah překračují, se podle § 89 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží. 

Veřejnost může uplatňovat připomínky nejpozději při veřejném ústním jednám, jinak se 
k nim nepřihlíží. 

Oznámení a další úkony v řízení doručoval stavební úřad účastníkům řízení dle § 85 
odst. 1, § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům 
řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona a veřejnosti veřejnou vyhláškou neboť 
se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více než 30). 

Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce Úřadu MČ Praha 17 
v době od 10.7.2014 do 11.8.2014 a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. (Tedy 
min. 30 dnů před ústním jednáním.) 

Přede dnem konání veřejného ústního jednání obdržel stavebm' úřad dne 7.8.2014 
námitky účastníka řízení - Ing. Venduly Králové, bytem  
která je spoluvlastníkem sousední stavby budovy č.p. 1346, 1347, 1348 k.ú. Řepy. 

Dále obdržel stavební úřad dne 7.8.2014 podání „Námitky k územnímu řízení" podané 
Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu Na Chobotě 1346-1348 Praha 17 (IČO 
01402331), se sídlem Na Chobotě 1347/12, Praha 6-Řepy. Toto podání bylo stavebním úřadem 
posouzeno jako připomínky veřejnosti, neboť se nejedná o námitku účastníka řízení ve smyslu 
ust. § 85 stavebního zákona, kdy dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou účastníky 
územního řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

Sídlo: Žalanského 291/I2b, 163 02 Praha - ftepy lei,:+420-234 683 111 fax' +420-235 300 129 
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Na veřejném ústním jednání bylo doloženo vyjádření projektanta k námitkám účastmTíů 
řízení ze dne 13.8.2014 a zúčasmění byli s tímto podáním seznámeni. 

Na veřejném úsmím jednání (a rovněž podáním na podatelnu dne 14.8.2014) byly dále 
uplatněny námitky účastníků řízení - Ing. Jaroslava Novotného a paní Romany Novotné, oba 
bytem kteří jsou spoluvlasmíky sousedních pozemků č.parc. 
51 k.ú. Řepy, č.parc. 52 k.ú. Řepy (jehož součástí je stavba Č.p. 109), zastoupených na základě 
plné moci Mgr. Milanem Edelmannem, advokátem č. ev. ČAK 10918, se sídlem Chrustenice 
208, 267 12 Loděnice, které byly na základě dohody mezi účosmrtcy řízení dne 2.9.2014 vzaty 
zpět a stavební úřad je tudíž v odůvodnění rozhodnutí neposuzoval. 

Soulad stavby s veřejnými zájmy: 
Předmětný záměr „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" s hlavní stavbou 

vřceij(:e/ove'ho objektu venkovními sportovišti, dětským hřištěm, lezeckou stěnou, sluneční 
loukou, areálovými pěšími a vozidlovými komunikacemi, rozšířením ul. Na Chobotě a 
inženýrskými sítěmi je z hlediska územně plánovací dokumentace (územního plánu sídelmTio 
útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením zastupitelstva Hl . m. Prahy č. 10/05 dne 9.9.1999, 
vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) navržen převážně v zastavitelné plose 
s funkčním využitím SP-sportu (Území sloužící pro umístění staveb a zařízení pro sport a 
tělovýchovu, jehož funkčním využitím jsou mimo jiné: krytá i otevřená sportovní zařízení, dále 
zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení do 50-ti lůžek. Umístění pěších komunikací a 
prostor, liniových vedení TV, parkovacích a odstavných ploch a vozidlových komunikací je 
doplňkovým funkčním využium dané plochy. V dané funkční ploše není směrnou částí 
územního plánu stanovena míra využití území. Navrhované inženýrské sítě zasahují do ploch 
s funkčním využitím OV-všeobecně obytné území. DU-urbanisticky významné plochy a 
dopravní spojení. SV-D-všeobecně smíšené území. 54- ostatní dopravně významné 
komunikace, kdy umísťování liniových vedení TV je doplňkovým funkčním využitím daných 
ploch. Koeficient míry využití území stanovený kódem D pro funkční plochu SV není 

navrhovaným záměrem dotčen. 
Překročení kapacitních hmitů (50-ti lůžek) navrhovaného ubytovacího zařízení ve fimkční 

ploše SP v rámci predměmého záměru je výjimečně přípusmým funkčním využitím dané 
plochy a záměr je tedy v územním řízení posuzován jako sřavbo výjiměčně přípustná. (V řízení 
byl doložen souhlas Instimtu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Č.j. IPR 12464/13 ze dne 
12.2.2014 s výjimečně přípustoou stavbou.). Dle názoru SÚ (vzhledem k doloženým 
stanoviskům dotčených orgánů, závěru zjišťovacího řízení (dle kterého nemá záměr významný 
vliv na životiú prostředí a obyvatelstvo), míře překročení kapacitních limitů ubytovacího 
zařízení které je integrováno do stavby víceúčelového objektu (navýšení z požadovaných 50-íi 
na 60 lůžek)), není překročení kapacitních hmitů ubytovacího zařízení ve funkční ploše SP 
v rozporu s cíli a záměry územního plánování. 

Stavba se nachází mimo památkovou rezervaci a její ochranné pásmo, mimo hranice 
ostatních chráněných území, mimo území dochovaného historického jádra obce se stanovenou 
výškovou regulací, mimo záplavové území. Pozemky nejsou dotčeny veřejně prospěšnou 
stavbou dle UPD. Na základě výše uvedeného vyplývá, že navrhovaná stavba je s územním 
plánem funkčně v souladu s tím, že překročení kapacitních Umitů ubytovacího zařízení ve 
funkční ploše SP není dle názoru SÚ v rozporu s cíli a záměry územního plánování. 

Umístění, navržené stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu 
stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na 
výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OTPP). Z hlediska 
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odstupových vzdáleností vyhláška neupravuje odstupy od hranic pozemků. Z hledisk; 
odstupových vzdálenosti od protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení je navržená stavbě 
v souladu s ČI. 8 odst. 2 OTPP, neboť vzájemné odstupy navrhované stavby víceúčelovéhc 
objektu od sousedních staveb pro bydlení činí více jak požadovaná vzdálenost vyšŠ; 
z protilehlých stěn. (Odsmp SO-02 od bytového domu východním směrem je 34,9m přičemž 
výška stěny vyššího objektu - bytového domu je 34,6m. Odsmp SO-01 od rodinného domi 
severním směrem je 41,02m přičemž výška stěny vyššího objektu - SO -01 je 20,lm.; 
Z hlediska zastavěné plochy pozemků stavby není vyhláškou OTPP tento požadavek 
uplatňován. V rámci záměru je v návaznosti na jednothvé funkce stavby víceúčelového objekti 
a funkce venkovních sportovišť navržen v souladu s ČI. 10 vyhlášky OTPP příslušný počei 
odstavných a parkovacích stání a to 81 stání situovaných v podzemním podlaží SO-01 a 42 
venkovních parkovacích stání navržených při areálové komunikaci v severní části areálu. N E 
vnitřních i venkovních parkovacích stání je navržen příslušný počet stání řešenýcl 
v parametrech potřebných pro vozidla ZTP, dále jsou navržena stání pro osoby doprovázející 
dítě v kočárku. Veřejné plochy (plocha náměstí) jsou v souladu s ČI. 4 odst. 18 osvědenj 
(rovněž tak další areálové komunikace a přilehlé plochy a venkovní hřiště). Navrhovaný záměi 
je dále v souladu zejména s ČI. 4 odst. 2, 10, 11, 15 vyhlášky OTPP, ČI. 10 odst. 1 vyhlášk) 
OTPP a ČI. 11 odst. 7 vyhlášky OTPP. 

Stavba dle dokumentace umožňuje řešení dle dalších ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (Šířky ř 
sklony komunikací pro pěší, výškové rozdíly na vstupech, parametry a počty vyhrazených 
stání, sklony a šířky ramp atd..) 

Návrh na umístění a provedení stavby je rovněž v souladu s požadavky zvlášmícl 
předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. VýŠe uvedená předložená stanoviskí 
dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jej icl 
požadavky, které již nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohotc 
rozhodnutí. 

Námitky účastníků řízení: 
Přede dnem konání veřejného úsmího jednání obdržel stavební úřad dne 7.8.201^ 

námid<y účasmíka řízení - Ing. Venduly Králové, bytem  
která je spoluvlastm'kem sousední stavby budovy č.p. 1346, 1347, 1348 k.ú. Řepy, týkající sť 
prašnosti z provozu tenisových kurtů a volejbalových hriŠť v souvislosti s tím, že v Závěn 
zjišťovacího řízení. Závazném stanovisku Hygienické stanice hl. m. Prahy k DUR í 
Rozptylové studii není zohledněno při posouzení znečištění emisemi v okolí „Víceúčelovéhc 
sportovního centra Na Chobotě" použití antukového povrchu (u 5ti sportovišť) a pískovéhc 
krytu (u beachvolejbalového hřiště). Ing. Králová dále požaduje, aby tenisové kurty byl) 
s umělým povrchem a volejbalová hřiště byla vyjmuta z plánované výstavby, neboť by jejicl 
provoz neúměrně zatěžoval obyvatele okolních domů hlukem a emisemi z povrchů a na jejicl 
místě vysázeny stromy a keře. Pokud by volejbalová hřiště zůstala součástí záměru, požaduje 
aby byla opatřena umělým povrchem, 

K této námitce stavební úřad uvádí následující. V územním řízení stavební úřac 
posuzuje návrh žadatele. Součástí záměru „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" je 
změna využití území spočívající ve zřízení 4 tenisových kurtů a 2 volejbalových hřišť 
V dokumentaci k územnímu řízení jsou tenisové kurty a 1 volejbalové hřiště navrženy 
s antukovým povrchem a 1 volejbalové hřiště (plážový volejbal) s hlubokým pískovým krytem 
Povrchy sportovišť jsou rovněž uvedeny v doložené Hlukové studii. Dle vyjádření zpracovateli 
Rozptylové studie RNDr. J Nováka ze dne 12.8.2014 (které je součástí vyjádření projektanta k 
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námitkám účastníků řízení ze dne 13.8.2014) nejsou tenisová a volejbalová hřiště z pohledu 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vyjmenovaným zdrojem znečištění ovzduší a proto 
se podle tohoto zákona neposuzují. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena 
souhlasnými závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů. Rovněž byl doložen 
Závěr zjišťovacího řízení dle § 7 zákona 100/2001 Sb. Dle již uvedeného vyjádření projektanta 
k námitkám ze dne 13.8.2014 kurty nebudou zdrojem prašnosti, neboť musí být pravidelně 
kropeny-jinak na nich nelze hrát, což bude upraveno i v provozním řádu. Projekt sportovního 
centra je koordinován se stavbou „Revitalizace Řepského potoka IV. etapa" v rámci níž je 
navržena výsadba 50ti stromů. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, posoudil OV ÚMČ Praha 17 uplaměnou námitku 
jako neopodstatněnou a rozhodl ve věci. 

Dále obdržel stavební úřad dne 7.8.2014 podání „Námitky k územnímu řízení" podané 
Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu Na Chobotě 1346-1348 Praha 17 (IČO 
01402331), se sídlem Na Chobotě 1347/12, Praha 6-Řepy. Toto podání bylo stavebm'm úřadem 
posouzeno jako připomínky veřejnosti, neboť se nejedná o námitku účasmíka řízem' ve smyslu 
ust. § 85 stavebního zákona, kdy dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebmlio zákona jsou účastníky 
územního řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

V připomínkách je vyjádřen požadavek na zpřesnění (v bodě výpočm zatížení okolí 
v průběhu výstavby SO-02) a doplnění hlukové studie a dále využiď centrálního zdroje tepla 
(neboť DUR nezohledňuje upozornění Instimtu plánování a rozvoje hl. m. Prahy na přednostní 
využiu' centrálního zdroje tepla (dle zákona č. 86/2002 Sb.) a dle vyjádření Pražské teplárenské 
a.s. je toto technicky možné. 

K těmto připomínkám stavební úřad uvádí následující. V řízení bylo doloženo 
souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu Hygienické stanice hl. m. Prahy z hlediska 
zákona o ochraně veřejného zdraví a zájmů chráněných zvi. právními předpisy (ochrana před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací). Předmětem řízení je územní řízení. Projektová 
dokumentace ke stavebnímu povolení, ve které bude upřesněno vnitřm' dispoziční řešení stavby 
a rozložení všech stacionárních zdrojů hluku, bude Hygienickou stanicí hl. m. Prahy opětovně 
posouzena. Způsob vytápění víceúčelového sportovmTio centra pomocí plynové kotelny je 
navržen (jak vyplývá z dokumentace) v souladu s § 16 odst. 7 zákona č.201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší z ekonomických důvodů. Součástí doloženého vyjádření projektanta k námitkám 
účastníků řízení ze dne 13.8.2014 je i ekonomické zhodnocení variant vytápění. Souhlas dle § 
11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, s umístěním vyjmenovaného 
zdroje znečištění ovzduší (plynové kotelny) vydal OŽP MHMP SZn. S-MHMP-
1538926/2013/1/OZP/VI ze dne 30.1.2014. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem vyhodnotil stavební úřad připomínky veřejnosti 
jako nedůvodné a rozhodl ve věci. 

Na veřejném úsmím jednání (a rovněž podáním na podatelnu dne 14.8.2014) byly dále 
uplaměny námitky účasmíků řízení - Ing. Jaroslava Novotného a paní Romany Novomé, oba 
bytem  kteří jsou spoluvlastníky sousedních pozemků č.parc. 
51 k.ú. Řepy, č.parc. 52 k.ú. Řepy (jehož součástí je stavba č.p. 109), zastoupených na základě 
plné moci Mgr. Milanem Edelmannem, advokátem č. ev. ČAK 10918, se sídlem Chrustenice 
208, 267 12 Loděnice. Tyto námitky, o kterých došlo k dohodě mezi účastníky řízení, byly dne 
2.9.2014 vzaty zpět a stavební úřad je tudíž v odůvodnění rozhodnutí neposuzoval. 

Během řízení nebyly uplatněny žádné další námitky účastníků řízení ani vzneseny další 
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připomínky veřejnosti. Dotčené orgány stámí správy neuplamili v průběhu řízení žádná 
stanoviska. 

Závěr: 
Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 17 v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a 

umožnil účastm'kům řízení a veřejnosti se s nimi seznámit a uplamit vyjádření (námitky a 
připomínky) k nim. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad 
navržené stavby s územně plánovací dokumentací, cíly a úkoly územního plánování, 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména obecných požadavků na 
využívání území, požadavky pa veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu a požadavky 
zvlášmích právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů (popr. řešení rozporů) a 
s ochranou práv a právem chráněných zájmů účasmíků řízení Stavební úřad stanovil podmínky 
pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména 
projektovou přípravu stavby. 

Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy; bylo 
rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno. Rozhodnutí je doručováno účasmíkům řízení stejně jako 
oznámení o zahájení řízení. 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí může účasmík řízení podat podle ust. § 83 odst. 1 zákona 
č.500/2004 Sb., správní řád, v plamém znění, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se 
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávností rozhodnutí 
nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrám hl. m. 
Prahy, odboru stavebnímu podáním u zdejšího odboru výstavby v podatelně ÚMČ Praha 17, 
Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy. 

Odvolání musí mít náležitosti podle ust. § 37 odst.2 správního řádu a podává se v počm 1 
ks. Nepodá-li účasmík potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady ÚMČ Praha 17. 
Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst.l správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen 
proti odůvodnění je nepřípusmé. 

Otisk úředn ího razítka 

Dana Kolářová 
vedoucí odboru výstavby 

Žadatel je osvobozen od správního poplatku dle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, v platném znění. 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního úřadu min. 15 dnů, 15. den je 
posledním dnem oznámení. 
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Vypraveno dne: 

Datum vyvěšení: 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení 
Razítko 

Damm sejmutí: 
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 
Razítko 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přísmp od do 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 

V Praze dne: (razítko, podpis) 

Doručuje se: 

A. Účastníkům řízení do vlastních rukou:(§ 85 odst. 1 stavebního zákona) 
1. Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy, zasláno: SIAL architekti a 

inženýři spol. s r.o. Liberec, U Besedy 8/414, 460 02, Liberec 
2. Hl . m. Praha zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, 128 

00 Praha 2 

B. Účastníkům řízení do vlastních rukou:(§ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) 
3. Hl . m. Praha, MHMP SVM, Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1 
4. PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00, Praha 5 
5. Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Žatecká 110/2, 110 00, Praha 1 
6. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U plynárny 500/44, 145 08, Praha 4 
7. 02 Czech Repubhc a.s. (dříve Telefónica Czech Republic a.s.), Za Brumlovkou 266/2, 

140 22, Praha 4 
8. GTS Czech s.r.o.. Přemyslovská 2845/43, 130 00, Praha 3 
9. SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, 1322/15, 312 00, Plzeň 

10. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00, Praha 4 
11. UPC Česká republika s.r.o., Závišova 502/5, 140 00, Praha 4 
12. TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, 130 

00, Praha 3 
13. SITEL spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00, Praha 4 
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14. Dial Telecom a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00, Praha 8 
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15. Miracle Network, spol. s r.o., Dubečská 3131/67, 100 00, Praha 10 
16. Správa železniční dopravní cesty s.o., Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00, 

Praha 7 

C. Účastníkům řízení veřejnou vyhláškou: 
a) pro účasmíky řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, kterými jsou: 

Osoby s vlasmickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
1293/901, 1293/900, 2065, 2062, 1293/3, 1429/2, 1327/14, 1293/939, 1952, 1293/814, 
65/6, 65/4, 52, 51, 49, 50/6 k.ú. Řepy. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
budova č.p. 631, budova č.p. 109, budova č.p. 125, budova č.p. 1346, 1347, 1348, 
stavba na pozemku č.parc. 49 k.ú. Řepy nezapsaná v K N . 

b) pro účastníky řízení § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona 

1. Úředm' deska úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6-Řepy -
doručení veřejnou vyhláškou (spolu s žádostí o vyvěšení formou veřejné vyhlášky na 
úřední desce po dobu 15 dnů a s žádostí o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí Odboru 
výstavby Úřadu MČ Praha 17 a dále o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 
přístup) 

D. Dotčené orgány: 
17. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2 

(č.j. HSAA-14909-2/2013 ze dne 6.1.2014) 
18. Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Západ, Štefánikova 247/17, 150 00, Praha 5 

(č.j.: HSHMP 16214/2014 ze dne 12.5.2014) 
19. Hl . m. Praha, MHMP, Odbor živomího prostředí MHMP, Jungmannova 29/35, 111 21, 

Praha 1 
(S-MHMP 1538928/2013/OZP/VI/EIA/895-2/Be ze dne 12.6.2014, S-MHMP-
1538926/2013/1/OZP/Vl ze dne 30.1.2014, S-MHMP-0965888/2014/l/OZP/VI ze dne 
7.7.2014) 

20. Hl . m. Praha, MHMP, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Franze Kafky 1, 110 01 Praha 
1 
(Č.j.:S-MHMP-1538307/2013/BKR ze dne 3.1.2014) 

21. Hl . m. Praha, MHMP Odbor dopravních agend, Jungmannova 29/35, Praha 1 
(Č.j.: MHMP-1568400/2013/ODA-O4/DŮ ze dne 17.12.2013, Č.j.: MHMP-
82208/2014/ODA-O2/VÍ ze dne 20.1.2014) 

22. Hl . m. Praha, MHMP, Odbor stavební a územního plánu, Jungmannova 29/35, Praha 1 
Č.j.:S-MHMP 1557556/2013/SUP ze dne 20.12.2013 

23. Městská část Praha 17, ÚMČ, Odbor životoího prostředí a dopravy, Žalanského 291/12b, 
163 02 Praha 6-Řepy 
(Č.j. ÚMČP17 020252/2013/ŽPD/Šupo ze dne 16.1.2014, Č.j.:ÚMČP17 
002101/2014/ŽPD/Šupo ze dne 17.3.2014, Č.j.:ÚMČP17 011245/2014/ŽPD/Šupo ze dne 
3.7.2014, Č.j.:ÚMČP17 009598/2014/ŽPD/Šupo ze dne 5.6.2014 (PM 27.6.2014)) 

24. Drážní úřad, stavební sekce-oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06, Praha 2 
(_zn.:MP-SOP0002/14-2/NK, DUCR-38/14/Nk ze dne 2.1.2014) 

25. ČR-Stámí energetická inspekce, Legerova 49, 120 00, Praha 2 
(zn.:610-11.12/13/010.103 ze dne 8.1.2014) 
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26. Úřad pro civilní letectví. Letiště Ruzyně, 160 08, Praha 6 
Č.j.:000668-14-701 ze dne 7.2.2014 

Sp.zn.:S-ÚMCP17 009845/2014/13 
Q . I Ú M C P ! 7 009845/2014/VYS/Pf 

na vědomí: 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.. Ke Kablu 971, 102 00, Praha 10 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15, Praha 1 

- Spisy: P 1327/13 Ře 

Příloha pro žadatele a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy po nabytí právní moci 
rozhodnutí - Situace širších vztahů C l v měřítku 1:2000, Siniace celková C2 v měřítku 1:500, 
Simace koordinační C3 v měřítku 1:500, Katastrální situační výkres C4 v měřítku 1:500. 

Upozornění: 
- Právní účinky doručeni rozhodnutí veřejnou vyhláškou se odvozují od zveřejnění na 

úřední desce. Zveřejňuje-U se písemnost vyvěšením na více úředních deskách. 
považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. 

- Územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o dělení 
nebo scelování pozemků platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební 
úřad v odůvodněných případech lhům delší. 

- Výstavba veřejného vodovodního řadu, odlučovače mků, retenční nádrže a veřejného 
řadu dešťové kanahzace podléhá povolení příslušného vodoprávního úřadu dle § 15 
vodního zákona. 

- K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doloženo souhlasné závazné stanovisko 
vodoprávního úřadu, pokud mohou být dotčeny zájmy podle vodního zákona. Pokud 
bude v rámci užívání stavby zacházeno se závadnými látkami ve větším množství nebo 
zacházení s nimi bude spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní 
vody vypracuje uživatel závadných látek plán opatření pro případy havárie (havarijm' 
plán), který zašle ke schválení vodoprávnímu úřadu OZP MHMP. 

- Ke kolaudaci stavby, vzhledem k bazénové technologii a chemickému hospodářství, 
bude odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP doložen protokolárrú záznam podle 
§ 4 zákona č.59/2006 Sb., o nezařazení objektu do příslušné skupiny podle umístěného 
druhu a množství vybrané nebezpečné chemické látky podle tohoto zákona. 

- Při reahzaci umísťovaných staveb, nevyžadujících vydání stavebního povolení ani 
ohlášení, budou plněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ke kolaudaci staveb 
nevyžadujících vydání stavebního povolení ani ohlášení budou předloženy doklady o 
způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné. 

- V dalším stupni projektové dokumentace (DSP), která bude předložena TSK hl. m. 
Prahy k vyjádření budou zapracovány podmínky uvedené ve vyjádření zn. 
TSK/42009/13/2200/Ve ze dne 22.5.2014. 

- V dalším smpni projektové dokumentace (DSP) obsahující koordinační situace 
s okótováním průběhu tras dalších inženýrských sítí vůči plynárenským zařízením, 
podélný profil s místy křížení podzemních úložných zařízení s plynovody a 
plynovodními přípojkami a příčné řezy s vyznačením prostorových vzdáleností podle 
ČSN 736005, která bude předložena společnosti Pražská plynárenská Distribuce a.s. 
k vyjádření budou dodrženy podmínky vyplývající zvyjádřem' zn.:51/Žá/ORDS/14 ze 
dne 21.1.2014. Projektová dokumentace pro provádění stavby (u staveb nevyžadujících 
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vydání stavebního povolení ani ohlášení) bude předložena společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce a.s. k posouzení. Provádění stavebních činností, zemních prací a 
umísťování staveb ve vzdálenosti menší než I m od provozovaných STL plynovodů a 
přípojek je možné pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5m od povrchu plynového 
potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů, a po předchozím 
písemném souhlasu (a vytyčení u plynárenských zařízení vybudovaných do roku 1995) 
ze strany správy distribuční soustavy společnosti Pražské plynárenské Distribuce a.s.. 
V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) (obsahující řešení vodovodních a 
kanalizačních přípojek), která bude spolu s požadovanými doklady předložena 
společnosti PVK a.s. .kvyjádřem', budou zapracovány podmínky uvedené ve vyjádření 
PVK a.s. zn.:PVK14565/OTPČ/14 ze dne 3.4.2014. 
V dalším stupni projektové dokumentace (DSP), která bude spolu s požadovanými 
doklady předložena Správě železniční dopravní cesty, státní organizace k vyjádření, 
budou zapracovány požadavky vyplývající ze souhrnného stanoviska ZN. 
(č.j.):3362/2014-OŘ PHA-OPS-2704-U-713/RÍ ze dne 31.1.2014. 
Při realizaci umísťovaných staveb nevyžadujících vydání stavebního povolení ani 
ohlášení budou při provádem' stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách 
povrchů komunikací dodržovány „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů 
komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě" schválené usnesenítu 
RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012 s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy č.l usnesení 
RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014 s účinností od 1.2.2014 
Při realizaci umísťovaných staveb nevyžadujících vydání stavebního povolení ani 
ohlášení nebudou poškozeny stávající objekty a sítě ve správě JDCT. A bude dodržena 
ČSN 280318-Přůjezdné průřezy tramvajových tratí. 
V případě záboru místní komunikace (pří realizaci umísťovaných staveb nevyžadující 
vydání stavebmho povolení aiú ohlášení) předloží investor příslušnému silničnímu 
správnímu úřadu návrh DIO min. 4 týdny před realizací. 
Při realizaci umísťovaných staveb, nevyžadujících vydám' stavebního povolení ani 
ohlášení, bude respektováno ochranné pásmo vodovodů a stok pro veřejnou potřebu. 
Případně odkryté potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. Výkopové práce 
v ochranném pásmu vodovodů prováděny ručně. Tento požadavek platí i pro místa 
křížení. Nad stávajícími vodovodními řady nebude skladován stavební ani výkopový 
materiál, který bude zajištěn proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a 
stok. Provozovateli bude zajištěn přístup k ovládacím vodovodním armaturám a ke 
vstupům do kanaUzačních objektů a stok. Zařízem' staveniště bude situováno mimo 
ochranná pásma stávajících vodovodů a stok. 
Při realizaci umísťovaných staveb, nevyžadujících vydání stavebního povolení ani 
ohlášení, bude respektováno ochranné pásmo VO a činěna opatření aby nedošlo j jeho 
poškození, ohrožení nebo zamezem' přístupu. Stavební činnost do vzd. menší než I m od 
zařízení krajmTio vedení vyznačené trasy podzemního vedení síti' VO bude prováděna 
bez použití strojních mechanismů či nevhodného nářadí. Po dobu provádění stavební 
činnosti musí být zařízení přístupné a ovladatelné 24 hodin denně. 
Při realizaci umísťovaných staveb, nevyžadujících vydání stavebního povolení ani 
ohlášení, bude respektováno ochranné pásmo SEK společnosti 02 Czech Republic a.s.. 
Stavební činnost do vzd. menší než l ,5m od krajního vedení vyznačené trasy 
podzemního vedení SEK bude prováděna bez použití mechanizačních prostředků a 
nevhodného nářadí. Trasa PVSEK mimo vozovku nebude do doby jejího zabezpečení 
proti mechanickému poškození přejížděna vozidly nebo stavební mechanizací. 
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Při realizaci umísťovaných staveb, nevyžadujících vydání stavebního povolení ani ^ 
ohlášení bude respektováno ochranné pásmo ( l ,5m po stranách krajního vedení) vedení 
sítí elektronických komunikací Dial Telecom a.s.. V ochranném pásmu tohoto vedení "^"^ 
budou výkopové práce prováděny ručně, po trase nebude pojížděno těžkou techrúkou. _ 
Při realizaci umísťovaných staveb, nevyžadujících vydání stavebního povolem' ani 
ohlášení bude respektováno ochranné pásmo vedení sítí elektronických komunikací o"* 
SUPTel a.s.. Ve vzdálenosti min. l,5m po každé straně vyznačené trasy vedení nebude 
při provádění stavebních prací používáno nevhodného nářadí a mechaiúzačnich 
prostředků. Odkryté vedení bude zabezpečeno protí poškození. Nad trasou PVTS C3"̂  
nebude přejížděno těžkými vozidly, nebudou zřizovány skládky materiálu a budována 
zařízení, která by omezila budoucí přístup k PVTS. ~ " 
Při realizaci umísťovaných staveb, nevyžadujících vydání stavebního povolení ani 
ohlášení budou respektována komunikační vedení společností SITEL spol. s r.o., 
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s,, GTS Czech s.r.o.. Dokumentace —" 
pro provádění stavby bude předložena těmto společnostem k odsouhlasení. 
V ochrarmém pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím 
písemném souhlasu vlasmíka PV - žádost o souhlas se zahájením prací zašle stavebník 
společnosti GTS Czech s.r.o.; SITEL, spol. sr.o.; TeliaSonera International Carrier 
Czech Repoblic a.s. 3 týdny předem. Při stavebních prácích v ochranném pásmu PV 
nebude používáno nevhodné nářadí a mechanizační prostředky. Nad trasou PV nebudou 
umísťována zařízení včemě skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup 
k PV. Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací) až do doby jejího 
zabezpečení proti mechanickému poškození. 
Při realizaci umísťovaných staveb nevyžadujících vydání stavebního povolení ani 
ohlášem' budou výkopové práce v bh'zkosti vedení sítí elektronických komunikací T-
Mobile Czech Repubhc a.s. prováděny ručně. _ 
Při reahzaci umísťovaných staveb nevyžadujících vydání stavebního povolení ani 
ohlášení bude respektováno ochranné pásmo vedení sítí elektronických komimikací CD 
UPC Česká RepubUka s.r.o. tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu 
k vedení. Stavební činnost ve vzdálenosti menší než 1.5m od krajního vedení ~ 
vyznačené trasy podzemního vedení bude prováděna za pomoci ručního nářadí bez 
použití mechanizace. Odkryté P W K S bude zabezpečeno proti prověšem', poškození a 
odcizení. Trasa P W K S mimo vozovku nebude přejížděna vozidly nebo stavební 
mechanizací až do doby, než bude P W K S zabezpečeno proti mechanickému „ 
poškozem'. 
Stavebník má od doby přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o stámí památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči 
Archeologickému ústavu. Stavebm'k je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 
(Záchranný archeologický výzkum musí být zajištěn v dostatečném předstihu veškerých 
zemních prací. Informace o institucích oprávněných provádět archeologické výzkumy 
v hl. m. Praze obdržíte v archeologickém oddělení Národního památkového ústavu v hl. 
m. Praze, Řetězová 3, Praha 1, tel.  

C l -

C l -
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Dle rozdělovníku 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 

Vaše značka: 
Číslo Jednací: 
Spisová značka: 

Oprávněná úřední osoba: 
Telefon: 
E-mai l : 

Ú M Č P 1 7 O i 6 9 4 2 / 2 0 1 4 / V Y S / P ř 
S - Ú M Č P I 7 009845/2014/16 

Ing. Kateřina Přibylová 
  

 

Počet stran: 2 
Datum; 13.10.2014 

Věc: Zaslání ověřených situačních výkresů k rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnuti o 
změně využití území v rámci záměru nazvaného „ Víceúčelové sportovní centrum Na 
Chobotě", navrženého na pozemcích č.parc. 1327/13, 1327/17, 1327/19, 1293/220, 1293/938, 
1293/941, 1429/1, 1429/5, 1431/1, 2064, 2066/3 k.ú. Řepy v Praze 6-Řepích a stejnopisu 
rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití území s doložkou právní moci. 

Oznamujeme Vám, že územní rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití území 
vydané Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 17 pod Č.j.:ÚMČP17 
009845/2014/VYS/Př, Sp.zn.;S-ÚMČP17 009845/2014/13 ze dne 3,9.2014 nabylo podle ust. 
§ 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znéní právní moci dne 7.10.2014. 

Ve smyslu ust. § 92 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) Vám v příloze zasíláme ověřené situační výkresy k tomuto územnímu 
rozhodnutí: 

n Situace širších vztahů Cl v měřítku l :2000 
Q Situace ceiková C2 v měřítku 1:500 
Q Situace koordinační C3 v měřítku 1:500 
[] Katastrální situační výkres C4 v měřítku 1:500 

a stejnopis rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití území s doložkou právní moci. 

Úřad můststtó čásii Praha 1' 
O D B O R V Ý S T A V B Y 

Žalanského 291 
163 02 Praha-flspy -̂ ^ Ing. Kateřina Přibylová 

referentka odboru výstavby 

. l u 

.ta 

sídlo, žalanského 29l/12b, 163 02 Praha - Repy 
PracoviStČ: Španielova 1280, 163 02 Praha-Řepy 
IČO: 00 231 223 
Bankovní spojeni: Česká spořitelna a s., t.ú. 2000700399/0800 

tel.:+420-234 683 111 
tel,;+*I20-234 683 111 

web; http7/wwwrepvc7. 

tax: -1-420-235 300 129 
fax:+420-234 683 403 

e-mailppijatelnaí^ repv.mepncl.cz 
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Č.j.: ÚMČP17 016942/2014/VYS/Př/ Sp.zn.: S-ÚMČP17 009845/2014/16 

Příloha dle textu 

Rozděl o vnik: 
1. Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Ř.epy, zasláno: SlAL architekti a 

inženýři spol. s r.o. Liberec, U Besedy 8/414, 460 02, Liberec + příloha (ověřené 
situace, stejnopis rozhodnutí) 

2. Hl. m. Praha zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 
128 00, Praha 2 + příloha (ověřené situace, stejnopis rozhodnutí) 

3. Městská část Praha 17, ÚMČ, Odbor životního prostředí a dopravy, Žalanského 
291/12b, 163 02, Praha-Řepy (vodoprávní úřad) + příloha (stejnopis rozhodnutí) 

4. Spisy: P 1327/13 Ře + příloha 

sidlo:Zalanskélio 291/121), 163 02 Pralia - Repy tel.:+420-2J4 683 l i l fax:+420-235 300 129 
Pracoviště: Spanielova 1280, 163 02 Prdlia-Rq)y tel..+420-234 683 111 fax:+420-234 683 403 
IČO: 00 231 223, web: http://\vww.repv.cy. e-mail:pi)ijatelna'̂ repy rriî pnelcz 
Bankovní spoieni: Česká spořitelna a.s., £.ú. 2000700399/0800 
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Dle rozdělovníku 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A DOPRAVY 

Vaše značka: 
Čí s lo jednací : 
S p i s o v á značka: 

Vyřizuje: 
Telefon: 
E - m a i l : 

P o č e t stran: 
Datum: 

U M Č P 1 7 0 0 1 4 4 6 / 2 0 1 5 / Ž P D / Z a r 
S - Ú M Č P 1 7 020910/2014/3 

Rudol f Záruba 
 

 

12.02.2015 

ROZHODNUTÍ 
o povolení stavby vodního díla 

— 
Úřad městské části Praha 17, odbor životního prostředí a dopravy, jako věcně příslušný vodoprávní úřad 
dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a 
jako speciální stavebm úřad příslušný podle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona a podle § 15 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
změn a doplňků, (dále jen stavebm' zákon) a podle § 32 odst. 2 zákona č. 131/200 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších změn, a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle shora citovaných zákonů a zákona 
Č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších změn a doplňků, žádost, podanou na návrh účastníka 
řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, investora, Městské části Praha 17, Žalanského č. p. 291/I2b, 
163 02 Praha 6, IČ: 00231223, zastoupené starostkou Bc. Jitkou Synkovou v zastoupení společností SIAL 
architekti a inženýři spol. s r. o., Liberec, se sídlem U Besedy 8, 460 01 Liberec, IČ: 18381481, 
zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Jiřím TauŠem, nar. 04.11.1962, na základě plné moci ze dne 
26.08.2013, a na základě zjištěných skutečností rozhodl dnešního dne takto: 

vydává 

podle § 15 odst. l . zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 115 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
změn a předpisů 
stavební povolení ke stavbě vodního díla: 

„Vodovodní řad L T DN 200, délky 211,50 m, dešťový kanalizační řad K T H DN 300, 
délkyl30, 00 m, retenční nádrž o objemu 170, 70 in3 s regulovaným odtokem I21/s", 

„VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ C E N T R U M NA CHOBOTĚ" 
umístěných na pozemcích pare. č. 1429/1, 1429/5, 1327/13 k. ú. Řepy. 

Sidlo: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6-Řepy 
PracoviSlé: Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6-Řepy 
ič:00231223 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s,. č. ú. 2000700399/0800 

tel: +420 234 683 11! 
tel:+420 235 351905 
web: h[[p://www.repy zv 

fax: +420 235 300 !29 
fax: +420 235 300 508 
e-mail: podátelna;řf^renv niepnel ci 
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2. 

3. 

4. 

Předložená dokumentace řeší: 
vodovodní řad LT DN 200, délky 211,50 m 
dešťový kanalizační řad KTH DN 300, délkyl 30, 00 m 
retenční nádrž o objemu 170, 70 m3 s regulovaným odtokem 12 l/s 

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 
115 odst. i stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti: 

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, která 
se předává stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí jako jeho součást. 
Před zahájením stavby si stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými 
osobami. 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpis\y týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména vyhlášky Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pří práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky Č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro 
vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické 
normy, zejména platné normy pro tento druh stavby. 
Při stavbě musí být respektována veškerá již zabudovaná zařízení a jejich ochranná pásma. Výkopy 
prováděny tak, aby nedošlo k těchto zařízení. 
Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který zabezpečí při realizaci stavby odborné vedení 
prováděni stavby stavbyvedoucím. Název a oprávnění podnikatele doloží stavebník stavebnímu úřadu 
nejpozději 14 dní před zahájením stavby vodního díla. 
Zahájení stavebních prací oznámí stavebník písemně odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ 
Prahy 17. 
Před zahájením výkopových prací v komunikaci požádá investor o povolení zvláštního užívání 
komunikací příslušný silniční správní úřad a předloží návrh DIO min. 4 týdny před realizací. 
Termín dokončení stavby 06. 2016. 

10. Z vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy, č.j. HSHMP 43822/2014 ze dne 11.12.2014 
plyne: 
- před vydáním stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k užívání stavby, resp. před zahájením 
užívání stavby musí být HSHMP předložen protokol změření hluku z provozu stacionárních zdrojů 
hluku, kterým bude prokázáno nepřekročení hygienických limitů stanovených § 11 odst. 3) a § 12 
odst. 3) nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
- orgán ochrany veřejného zdraví požaduje před užíváním stavby provedení 3 měsíčního zkušebního 
provozu, při kterém bude komplexně vyzkoušen provoz bazénů, whirpoolu a sauny a při kterém musí 
být provozovatelem prokázáno splnění povinností stanovených §6a - § 6b zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a to minimálně pěti po sobě jdoucími výsledky rozborů 
vody z bazénů a whirpoolu provedených autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří. Tyto výsledky 
rozboru vody musí splňoval požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických 
požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 
Zkušební provoz může být zahájen teprve na základě souhlasného stanoviska Hygienické stanice hl. 
m. Prahy. 

11. Ze stanoviska Pražské vodohospodářské společnosti a.s., Č. j . 3173/14/2/02 a 3174/14/2/02 ze dne 
20.08.2014 plyne: 
Souhlas s odběrem pitné vody v množství Qd ̂  100,5 m3/den, Qdmax ^ 129,6 m3/den, Qhmax = 3,45 
l/s. Bazén bude vypouštěn v bezdeštném období v časovém rozmezí 0:00 - 5:00. Max. odtok 
vypouštěné vody bude 121/s. Tyto vody odváděné do systému kanalizace pro veřejnou potřebu musí 
svým charakterem splňovat platné limity dle Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu 
v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha. Maximální teplotní limity pro vypoštění do dešťové 
kanalizace je 26" C. 

5. 

6. 

7. 

9. 

Sídlo: Zalanského 29l/12b, 163 02 Praha 6-Řepy 
Pracoviště: Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6-Řepy 
IČ: 00231223 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Č. ú. 2000700399/0800 

id:+420 234 683 111 
tel: +420 235 351 905 
web: h[[p://^'\\'\v repv cz 

fax: +420 235 300 129 
fax: +420 235 300 508 
e-mail: podatel na rHirepy mťpnel.c? 
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12. Ze závazného stanoviska MHMP odboru životního prostředí, č. j . S-MHMP-
1339022/2014/1/OZP/VI ze dne 08.09.2014 plyne: 
Umístění předmětné stavby je z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možné za těchto 
podmínek: 
Stavebník učiní přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních 
vod a neohrozily jejich prostředí, tzn. umístí zařízení, v němž se zachází ze závadnými látkami 
v bezodtokovém prostoru dostatečného objemu opatřeném izolací odolnou proti působení závadné 
látky. 

13. 2 vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik závod Dolní Vltava, č. j . 62605/2013-263 ze dne 3.1.2014 
vyplývá: 
Odvádění splaškových, dešťových vod a vod ze stavební jámy do oddílné kanalizace pro veřejnou 
potřebu a odběry pitné vody z vodovodní sítě je nutné projednat s PVS, a.s. a PVK, a.s. Vody 
přečerpávané ze stavební jámy do dešťové kanalizace budou předčištény v usazovací jímce, která 
bude navržena dostatečně kapacitm' s dostatečnou dobou zdržení sedímentujících částí. 
Podlahy garáží budou opatřeny izolací nebo nátěry odolávajícími působení případných úkapů 
ropných látek a olejů z parkovacích aut. Podlahy nebudou odvodněny do kanalizace. V prostorách 
garáží nebudou prováděny žádné činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci podzemních vod 
závadnými látkami. 

14. Ze stanoviska Správy železniční dopravní cesty, s. o.. Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, ze dne 
29.10.2014, č. j . 37660/2014-OŘ PHA-OPS-2704-S-713/Ri vyplývá: 
Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy ohlásí investor Správě tratí Praha západ vedoucímu STO 
Smíchov p. Zdeňku Sábelovi a zároveň písemně OŘ Praha !4 dnů předem. V ohlášení bude uvedeno 
č. j . souhrnného stanoviska SŽDC. 

15. Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. 
Stavebník má povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek. 

16. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

Odůvodnění: 
Investor: Městská část Praha 17, Žalanského č. p. 291/12b, 163 02 Praha 6, IČ: 00231223, zastoupená 
starostkou Bc. Jitkou Synkovou v zastoupení společností SIAL architekti a inženýři spol. s r. o., Liberec, 
se sídlem U Besedy 8, 460 01 Liberec, IČ: 18381481, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Jiřím 
Taušem, nar. 04.11.1962, na základě plné moci ze dne 26.08.2013, podal dne 16.12.2014 žádost o vydání 
stavebního povolení ke stavbě vodního díla: „Vodovodní rad L T DN 200, dél l^ 211,50 m, dešťový 
kanalizační řad K T H DN 300, délkyl30, 00 m, retenční nádrž o objemu 170, 70 ni3 
s regulovaným odtokem 12 l/s", „VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ" 
umístěných na pozemcích pare. č. 1429/1, 1429/5, 1327/13 k. ú. Řepy. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení dle ustanovení § 112 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. o územním 
plánování. 
Dne 14.01.2015 oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení veřejnou vyhláškou pod č.j. ÚMČP17 
020910/2014/ŽPD/Zar. Zároveň určil lhůtu konání ústního jednání, do které mohli dotčené orgány a 
účastníci řízení uplatnit svá stanoviska a námitky, tak aby k nim mohlo být přihlédnuto. 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 6) vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o 
rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to: 

Stavebník: Městská část Praha 17, Žalanského č. p. 291/12b, 163 02 Praha 6, IČ: 00231223 
Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r. o., Liberec, se sídlem U Besedy 8, 460 01 Liberec, IČ: 
18381481, autorizovaný architekt Ing. Arch. Jiří Buček, ČKA 01907, AquaKlimax, Klostermannova 
883/8, 460 01 Liberec, Ing. Pavel Schneider, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, ČKAIT-0501022, 
Provozovatel: PVK, a. s. Ke Kablu 971, Praha 10 102 00 
Místo stavby: Praha-Řepy 
Sídlo: Žalanského 29l/12b, 163 02 Praha 6-Repy 
Pracoviště: Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6-Řepy 
IČ: 00231223 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, č. ú. 2000700399/0800 

K l : +420 234 683 111 
tel:+420 235 351 905 
web. hii\rJ/wv,-v.:r<čpv c-j 

fax: +420 235 300 129 
fax, +420 235 300 508 
e-mail: podalelnaigirepy.mopnei.cz 
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Předpokládaný termín dokončení stavby: 06.2016 

Vyjádření DOOS: 

Rozhodnutí o umístění stavby vydané Odborem výstavby ÚMČ Praha 17, ze dne 03.09.2014, pod č. j . 
ÚMČP 17 009845/2014/VYS/Př 
Vyjádření podle § 15 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. vydané Odborem výstavby ÚMČ Praha 17 , 
19.12. .2014, pod č. j . ÚMČP 17 020044/2014/VYS/Pf 
Stanovisko MHMP odbor dopravních agend, ze dne 26.09..2014, č. j . MHMP 1373037/2ai4/ODA-
04/Dů 
Stanovisko MHMP odbor dopravních agend, ze dne 26.09..2014, č. j . MHMP 1429147/2014/ODA-
04/Dů 
Stanovisko MHMP odbor bezpečnosti a krizového řízení ze dne 02.09.2014, č. j . S-MHMP 
1350744/2014/BKR 
Stanovisko MHMP odbor evidence, správy a využití majetku, ze dne 29.05.2014, Č. j . 
SVM/VP/758865/14/hl 
MČ Praha 17, odbor životního prostředí a dopravy, stanovisko ze dne 02.12.2014, č. j . ÚMČ P17 
0157012/2014/ŽPD/Ky 
MČ Praha 17, odbor životního prostředí a dopravy, rozhodnutí o připojení ke komunikaci ze dne 
05.06.2014, č. j . ÚMČ P17 009598/2014/ŽPD/Šupo 
MČ Praha 17, odbor životního prostředí a dopravy, rozhodnutí o povolení ke kácení ze dne 04.11.2014, č. 

j . ÚMČ P17 016740/2014/ŽPD/Hav 
ČR-STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, Legerova 49, Praha 2, závazné stanovisko ze dne 
08.01.2014, č . j . 610-11.12/13/010.103 
ČR-STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, Legerova 49, Praha 2, závazné stanovisko ze dne 
22.10.2014, č . j . 581-22.09/14/010.103 
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha, stavební sekce-oblast Praha, souhlas ze dne 02.01.2014, č. j . 
MP-SOP0002/14-2/Nk 
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. M . Prahy, č. j . HSAA-11292-3/2014 ze dne 
17.10.2014 
Vlastníci a správci technické infrastruktury: 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 05 Praha 1, technické stanovisko ze dne 
02.12.2014, č . j . TSK/31298/14/2200/Ve. 
Pražské vodovody a kanalizace a, s., Ke Kablu 971, Praha 10 102 00, vyjádření k dokumentaci ze dne 
23.10.2014, pod č. j . PVK 47698 /0TPČ./14 
Pražská teplárenská a. s.. Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, vyjádření ze dne 30.10.2014, č. j . 
DAM/2986/2014 
ELTODO-CITELUM, s. r. o.. Novodvorská 1010/14, Praha 4 142 01, stanovisko č . j . EC 0400/4174a/14, 
ze dne 24.01.2014 
Dopravní podnik hlavního města Prahy a. s.. Sokolovská 217/42, 190 00, stanovisko ze dne 21.10.2014, 
č . j . 100130/38Z1314/1596 
Pražská teplárenská a. s.. Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, vyjádření ze dne 25.08.2014, č. j . 
Šma/2170/2014 
Vyjádření PREdistribuce, a. s., Svornosti 3l99/19a, 150 00 Praha 5, k dokumentaci pro stavební povolení 
ze dne 02.10.2014, 300021139 
Vyjádření Pražská plynárenská Distribuce, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, ze dne 05.11.2014, č. j . 
3750/Be/OSDS/2014 

o n . 
i 

Vlastníci a správci elektronických komunikací: 

Sídlo:Žalanského291/12b, 163 02 Praha 6-Řepy tel.+420 234 683 I I I 
Pracoviště: Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6-Řepy tel:+420 235 351 905 
IČ 00231223 web: hlUi l /Avwjspyxz 
Bankovní spojeni: Česká spořitelna a s,, Č, ú. 2000700399/0800 

fax:+420 235 300 129 
fax: +420 235 300 508 
e-mail: podatelnajgrepv.mc^pnet cz 

Stránka 4/7 



C. j . Ú M Č P I 7 001446/2015/ŽPD/Zar Sp. zn. S-ÚMČP17 020910/2014/3 

Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, vyjádření ze dne 19.11.2013, č. j . 
702970/13 
ČD-Telematika a. s., Pemerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, vyjádření ze dne 15.10.2014, č . j . 18961/2014 
Ministerstvo vnitra ČR , správa kabelů, ze dne 31.04. 2014 
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, oddělení ochrany územních zájmů, ze dne 18.11.2013, č. j . 
ÚP-391/2-2013 
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, oddělení ochrany územních zájmů, ze dne 18.02.2014, č. j . 
ÚP/25-3/14 
CentroNet, a. s., Sokolovská 100/94j 186 00 Praha 8, vyjádření ze dne 31.03.2014, č . j . 324/2014 
Dial Telecom, Křižíkova 36 a, Praha 8, vyjádření ze dne 21.01.2014, č . j . PH257018 
SUPTel a.s., Hvožďanská 3, 148 O Praha 4, vyjádření ze dne 26.11.2014 
SITELspol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, vyjádření ze dne 28.03.2014, č . j . 131401537 
Telia Sonera International Carrier Czech Republic, a.s., centrum Nagano IV, vyjádření ze dne 28.03.2014, 
č . j . 231400967 
GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3 130 00, vyjádření ze dne 28.03.2014, č . j . 331401773 
UPC Česká republika s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, vyjádření ze dne 31.03.2014, č. j . 3200/2013 
České radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, vyjádřeni ze dne 13.11.2014, č. j . 
UPTS/OS/109586/2014 
Vodafon Czech Republic, a.s.. Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, ze dne 26.03.2014 
Planet A, U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4, ze dne 14.04.2014 
Letiště Praha, a. s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, ze dne 06.11.2014, č . j . 5337/2014/RIO/KPC/KR 
Úřad pro civilní letectví, letiště Ruzyně. 160 08 Praha 6, stanovisko ze dne 07.02.2014, č . j . 000668-14-
701 
ICT SUPPORT, Dvorecká 21, 147 00 Praha 4, ze dne 18.03.2014 
Miracel Network, spol. s r. o., Dubečská 3131/67, 100 00 Praha 10, vyjádření ze dne 18.03.2014, 
MN/6426/14/AM 

Předpokládaný plán kontrolních prohlídek „Vodovodní rad LT DN 200, délky 211,50 m, dešťový 
kanalizační řad K T H DN 300, délky 130, 00 m, retenční nádrž o objemu 170, 70 m3 s regulovaným 
odtokem 12I/s", „VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM N A CHOBOTĚ" umístěných na 
pozemcích pare. č. 1429/1, 1429/5, 1327/13 k. ú. Řepy. 
Plná moc pro společnost společností SIAL architekti a inženýři spol. s r. o., Liberec, se sídlem U Besedy 
8, 460 01 Liberec, IČ: 18381481, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Jiřím Taušem,  
na základě plné moci ze dne 26.08.2013, k zastupování Městské části Praha 17, Žalanského Č. p. 291/12b, 
163 02 Praha 6, IČ: 00231223, zastoupenou starostkou Bc. Jitkou Synkovou k zastupováni zmocnitele při 
jednáních a řízeních s příslušnými orgány státní správy, správci inženýrských sítí, jakož í fyzickými a 
právnickými osobami v rozsahu nezbytného pro vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení pro 
akci „VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM N A CHOBOTĚ" 
Podle Žádosti o povolení vodního díla, doložené doklady a projektovou dokumentaci, jsou stavbou 
dotčeny následující nemovitosti: 

Pozemek ( k. ú. Řepy) Vlastník Právo k pozemku 
pare. č 1323/13 Městská část Praha-Zličín, Tylovická 207/2, svěřená správa 

nemovitostí ve 
vlastnictví obce 

parc.č. 1429/1, 1429/5 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2 vlastnické 
Praha-Staré město 

Souhlas vlastníka dotčených pozemku pare. č. 1429/1 a 1429/5, Hlavní město Praha, odbor evidence, 
správy a využití majetku ze dne 01.09.2014, č j . SVM/VP/1167828/14/hl 
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Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami Městskou Částí Praha 17, Žalanského č. 
p. 291/12b, 163 02_Praha 6, IČ: 00231223, Pražskou vodohospodářskou společností a.s.. Žatecká 2/110, 
110 01 Praha 1, TČ: 256 56 112 a Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s., IČ: 25656635, ze dne 
19.11.2014. 
Informace o pozemcích pare. č. 1429/1, 1429/5, 1327/13 k. ú. Řepy 
z katastru nemovitostí 
Výpis platných z obchodního rejstříku pro obchodní firmu Zelený Zličín, datum zápisu 20.11.2012, ze 
dne 02.02.2014 
Úplný výpis z trestního rejstříku pro obchodní firmu LOXIA Architectes Ingenierie s.r.c, datum zápisu 
15.08.2013, ze dne 06.10.2014 
Osvědčení o autorizaci Ing. Arch. Milanu Veselému, r.č. 620905, s právem používal razítko se státním 
znakem pod pořadovým číslem 01 116 
Výpis z živnostenského rejstříku pro obchodní fírmu LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., vznik 
oprávnění 15.08.2013, ze dne 25.06.2014 
Zápis ze schůzky účastníků řízení ze dne 27.01.2014, který se konal na OŽPD ÚMČ Praha 17. 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Prahy 17 stavebníka upozorňuje že: 
-stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba 
zahájena 
-stavbu miaže jako zhotovitel provádět jen stavební podnikatel, který zabezpečí realizaci stavby odborným 
vedením-provádění stavby stavbyvedoucím, pokud zákon nestanoví jinak 
-při provádění stavby vyžadující stavební povolení, nebo ohlášení, musí být veden stavební deník 
-stavba nesmí být zahájena dříve, dokud loto povolení nenabude právní moci 
-před zahájením stavby umístí stavebník na staveništi na viditelném místě štítek s údaji o stavbě a 
ponecháje j tam až do kolaudace stavby, nebo stavbu označí tabulí s uvedením údajů ze štítku, 
-změnu povolené stavby lze provést jen na základě povolení změny stavby před dokončením dle § 118 
stavebního zákona 
-dokončenou stavbu, popř. její Část schopnou samostatného užívání lze užívat jen na základě 
kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona 
-při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, 
zejména na dodržení požadavků vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích 
-v průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností 
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
-při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky Č. 24/2001 Sb. hl. m. Prahy 
v platném znění, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přeprav, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém s nakládáním 
se stavebním odpadem 
-při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/1980 Sb. 
NVP o čistotě na území hl. m Prahy, ve znění pozdějších předpisů 
-právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgán státní správy jsou povinny při územně plánovací a 
projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry 
územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy 
-pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě 
splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku, úsporu energie a tepla. 
Rozhodující výrobky pro kvalitu stavby jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních předpisů 
-povinnosti stavebníka při provádění stavby jsou zakotveny v § 152 stav. zákona. Jedná se zejména: 
a.)-u stavby uchovávat stavební deník po dobu 10-ti let od vydání kolaudačního souhlasu, popř. od 
dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje 
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b.)-uchovávat dokumentaci skutečného provedení po celou dobu trvání stavby a zařízení včetně ověřené 
PD, osvědčení, souhlasů, rozhodnutí a dokladů. 

-během stavby dodržíte podmínky vyhlášky č. 26/1999 sb. hl. m. Prahy o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků 
-při realizaci stavby bude zachován přístup do okolních objektů, zajištěn přístup k uličním požárním 
hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí 

-během stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření jednotlivých správců poduličních 
zařízení 

-při provádění stavby je nutno dbát pa ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

-případnou uzavírku komunikace, nebo její části oznamte písemně 15 dnů předem Hasičskému 
záchrannému sboru hl. m. Prahy v Praze 2, Sokolovská 62-operační středisko, nebo na tel. 950 850 011 

P o u č e n í o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu 
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odbor životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy, 
podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal. Podané odvolání má v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřístupné. 

3 

RNDr. Milan Svítek 
vedoucí odboru ŽPD 

Doručuje se: 
Účastníkům řízení: 

1. Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6-Řepy, s doručením SIAL architekti a inženýři 
spol. s r. o., Liberec, se sídlem U Besedy 8, 460 01 Liberec 
PVS a.s.. Žatecká 2/110, 110 01 Praha I 
Hl. m. Praha, MHMP SVM, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 01 Praha I 
Ing. Novotný Jaroslav,  
Novotná Romana,  
Správa železniční dopravní cesty, s. o.. Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Na vědomí: 

1. PVK, a. s. Ke Kablu 971, 102 00 Praha IO 
2. Opis pro evidenci 
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