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Městská část Praha 22 
Úřad městské části 

odbor výstavby 
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 

 

Č.j.: P22 27295/2022 OV 11                          V Uhříněvsi dne: 10. 11. 2022 

Sp. zn.: MC22 881/2020 OV 04   

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Ing. Vladimír Závodský 

271 071 899 

vladimir.zavodsky@praha22.cz 

     
 

Doručování veřejnou vyhláškou 

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení  
 
 

     Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22 obdržel dne 1. 7. 2020 žádost stavebníka společnosti 

Vivus RD Uhříněves, s. r. o., IČ 65416368, se sídlem Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4, zastoupeného 

Ing. Jaroslavem Kvapilem, IČ 16885813, Hábova 1566, 155 00  Praha 5, o stavební povolení na stavbu 

objektů: 

- SO 01 Bytový dům, včetně venkovní rampy a opěrných zdí, na pozemcích parc. č. 1900/23, 1900/60, 

1900/64, 1900/465 a 1900/467, k. ú. Uhříněves, 

- SO 02 Řadové domy „A“ (6 x RD), včetně akumulačních nádrží a vsakovacích objektů na pozemcích 

parc. č. 572/14, 572/21, 572/23, 1900/60 a 1900/467, k. ú. Uhříněves, 

- SO 03 Řadové domy „B“ (5 x RD), včetně akumulačních nádrží a vsakovacích objektů na pozemcích 

parc. č. 572/23, 1900/23, 1900/24, 1900/25, 1900/60, 1900/64 a 1900/65, k. ú. Uhříněves, 

- SO 04 Řadové domy „C“  (7 x RD), včetně akumulačních nádrží a vsakovacích objektů na pozemcích 

parc. č. 572/8, 1900/25, 1900/29, 1900/65 a 1900/66, k. ú. Uhříněves,  

- SO 05 Řadové domy „D“  (6 x RD), včetně akumulačních nádrží a vsakovacích objektů na 

pozemcích parc. č. 572/8 a 1900/66, k. ú. Uhříněves,  

- ZOV Zařízení staveniště na pozemcích parc. č. 1900/23, 1900/60, 1900/64, 1900/65 a 1900/66, k. ú. 

Uhříněves, 

při komunikaci Oty Bubeníčka, Praha – Uhříněves, v rámci stavby Obytného souboru U Zeleného stromu 

v Praze – Uhříněvsi na pozemcích 572/8, 572/14, 572/21, 572/23, 1900/23, 1900/24, 1900/25, 1900/29, 

1900/60, 1900/64, 1900/65, 1900/66, 1900/465 a 1900/467, k. ú. Uhříněves. 

 

     Dnem podání bylo zahájeno stavební řízení. 

 

     Územní rozhodnutí vydal OV ÚMČ Praha 22 pod č. j. P22 1436/2019 OV 04 ze dne 12. 2. 2019. 

Rozhodnutím pod č. j. MHMP 335737 ze dne 24. 2. 2020 STR MHMP, s nabytím právní moci ze dne 11. 

3. 2020, zamítl odvolání MČ Praha 22 proti územnímu rozhodnutí a toto potvrdil. Z důvodu podání 

správní žaloby proti výše citovanému rozhodnutí STR MHMP odbor výstavby usnesením pod č. j. P22 

11271/2020 OV 04 ze dne 22. 10. 2020, s nabytím právní moci ze dne 15. 11. 2020, stavební řízení 

přerušil do doby pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze v dané věci. Rozsudkem pod č. j. 

9A 50/2020 – 104 ze dne 18. 5. 2022, s nabytím právní moci ze dne 20. 6. 2022, Městský soud v Praze 

žalobu zamítl. 

 

     Předmětem projektu je stavba:  

- bytového domu (viladomu) maximálních rozměrů 41,0 x 12,7 m (17,4 m včetně terasy na 

předstupujícím 1. PP) a výšky (atika ploché střechy) + 12,9 nad úrovní + 0,000 = + 291,40 m n. 
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m. (Bpv). Bude obsahovat 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Konstrukce 1. PP bude tvořena 

železobetonovou monolitickou vanou, nosná konstrukce nadzemních podlaží bude zděná. 

Vodorovné nosné konstrukce budou monolitické železobetonové, střešní krytina bude z PVC 

fólie, kryté geotextilí a kačírkem. Vytápění je řešeno teplovodním systémem, zdrojem tepla jsou 

2 plynové kondenzační kotle 2 x 48,7 kW. 

             Na úrovni 1. PP je hromadné garážové stání pro 25 osobních vozidel, v 1. NP až 4. NP bude    32 

bytových jednotek (5 x 1 + k. k., 27 x 2 + k. k., všechny včetně kompletního příslušenství). 

               Součástí  objektu  je  venkovní  vjezdová  rampa  do  hromadné  garáže, s připojením na novou   

               obslužnou komunikaci (větev A).  

             Srážkové  vody  ze  střechy  bytového  domu  a  vjezdové  rampy  jsou  svedeny  do přilehlého   

             průlehu   objemu   50,2 m3,  s bezpečnostním  přepadem  do  veřejného  řadu   srážkové  

             kanalizace  v ulici  Oty Bubeníčka, s následným odtokem do Říčanského potoka. (řešeno pod  

             samostatnou spisovou značkou). 

             Součástí  prací  jsou  veřejné  části  přípojek inženýrských sítí a domovních rozvodů vedených  

             v  zemi  (plyn,  elektro,  voda,  splašková  a  srážková  kanalizace, slaboproud - povoleno výše  

             citovaným územním rozhodnutím). 

- 24 dvoupodlažních nepodsklepených řadových rodinných domů, konkrétně: 

o SO 02 – 6 RD „A“ (1 x 5 + k. k, 5 x 4 + k. k., včetně příslušenství). RD A1 bude 

půdorysných rozměrů 10,0 x 8,10 m, RD A2 – A5 půdorysných rozměrů 10,0 x 6,40 m, 

RD A6 půdorysných rozměrů 10 x 6,53 m.  

o SO 03 – 5 x RD „B“ (5 x 4 + k. k. včetně příslušenství). RD B1 a B5 budou půdorysných 

rozměrů 10,0 x 6,53 m, RD B2 - B4 půdorysných rozměrů 10,0 x 6,40 m.  

o SO 04  - 7 x RD „C“ (7 x 4 + k. k. včetně příslušenství). RD C1 a C7 budou půdorysných 

rozměrů 10,0 x 6,53 m, RD C2 – RD C6 půdorysných rozměrů 10,0 x 6,40 m.  

o SO 05 – 6 x RD „D“ (6 x 4 + k. k., včetně příslušenství), RD D1 a D6 budou 

půdorysných rozměrů 10,0 x 6,53 m, RD D2 – D5 půdorysných rozměrů 10,0 x 6,40 m.  

Výška  řadových  rodinných  domů  (atika plochých střech) bude  pro všechny rodinné domy + 

6,5 m nad + 0,000 = úroveň čisté podlahy přízemí, která pro jednotlivé RD činí (Bpv): 

o A1, A2 = + 291,90 m n. m., 

o A3, A4 = +291,60 m n. m., 

o A5, A6 = + 291,40 m n. m., 

o B1, B2, B3 = +291,20 m n. m., 

o B4, B5 = + 290,90 m n. m., 

o C1, C2, C3, C4 = + 290,75 m n. m., 

o C5, C7 = + 290,35 m n. m., 

o D1, D2, D3 = + 290,75 m n. m., 

o D4, D5, D6 = + 290,35 m n. m. 

             Svislé nosné konstrukce budou z keramického zdiva Porotherm, vodorovné nosné konstrukce 

budou monolitické železobetonové, střešní krytina bude z PVC fólie, kryté geotextilí a kačírkem. 

Vytápění je řešeno teplovodním systémem, zdrojem tepla pro každý rodinný dům je plynový 

kondenzační kotel 2,3 – 18 kW. 

             Srážkové   vody  ze  střech  budou  svedeny  do akumulačních   nádrží  min.  objemu  5 m3,  s    

             bezpečnostním   přepadem   do   vsakovacích   objektů   o   ploše   2 x 3 m,  umístěných  

             v  zahradních  částech  pozemků  každého rodinného domu. Zpevněné plochy (odstavná stání)  

             jsou odvodněny do štěrkového zasakovacího žebra na pozemcích rodinných domů. 

             Doprava v klidu je řešena 2 odstavnými stáními na pozemcích každého rodinného domu. 

Rodinné domy jsou připojeny sjezdy na nové obslužné komunikace (větev A, větev B). 

             Součástí  prací  jsou  veřejné  části  přípojek inženýrských sítí a domovních rozvodů vedených  

             v  zemi  (plyn,  elektro,  voda,  splašková  a  srážková  kanalizace, slaboproud - povoleno výše  

             citovaným územním rozhodnutím). 

- zařízení staveniště: dočasná stavba zařízení staveniště je navržena v souladu s platným územním 

rozhodnutím, bude zřízeno buňkoviště (10 stavebních buněk rozměrů 6,1 x 2,5 m -  kanceláře, 

šatny, sociální zařízení), s napojením na již připravené sítě na pozemku stavby tj. vodovod, 

kanalizaci, rozvody elektro, jsou navrženy dva jeřáby. Staveniště je připojeno dvěma sjezdy na 

stávající komunikaci Oty Bubeníčka v místě budoucích trvalých připojení, součástí zařízení 
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staveniště je oklepová rampa a plochy pro skladování materiálu. Staveniště bude oploceno 

pevným neprůhledným oplocením výšky 2,5 m. 

 

     Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

stavební zákon),  a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům 

řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Z důvodu velkého počtu účastníků řízení 

oznamuje zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Pro projednání podání nařizuje ústní jednání na den  

 

19. 12. 2022   v   9:30 hodin,  

 

se srazem pozvaných na OV ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha – Uhříněves, 2. p. č. 222, Ing. 

Závodský.  

 

     K datu jednání zástupce stavebníka doloží: 

- potvrzení o zaplacení správního poplatku (viz níže). 

 

     Účastníky stavebního řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou vlastníci sousedních 

pozemků a staveb na nich: pozemky parc. č. 1900/248, 1900/307, 1900/250, 1900/463, 1900/464, 

1900/466, 1900/456, 1900/468, 572/1, 572/22, 572/3, 572/4, 572/19, 572/6, 572/7, 572/32, 567, 571, 565, 

563 a 573, k. ú. Uhříněves. 

 

V předmětném řízení má stavební úřad shromážděny všechny listinné podklady a v souladu s ust. § 36 

odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dává tímto účastníkům řízení 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

 

     Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit 

nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů pro rozhodnutí je možno 

nahlédnout v úřední dny pondělí + středa 8 – 12 a 13 – 17 hodin, po předchozí telefonické dohodě i mimo 

stanovenou dobu a při ústním jednání (OV ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha – Uhříněves, 2. p. 

č. 222, Ing. Závodský). 

 

Poučení: 

     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 jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 

právo odpovídající věcnému 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 účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při  pořizování 

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 

o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

     Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč 

tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 

zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 

stavbu. 

     Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

       Mgr. Pavla V i n k l á ř o v á 

                       pověřená vedením odboru výstavby 

otisk úředního razítka 
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     Vedené řízení podléhá poplatku dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

změn, položka 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5.000,- Kč (povolení rodinných domů), položka 18 odst. 1 

písm. b) ve výši 10.000,- Kč (povolení bytového domu) a položka 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč 

(povolení zařízení staveniště). Platbu správního poplatku v celkové výši 25.000,- Kč proveďte převodem 

na účet Úřadu městské části Praha 22, č. ú. 19 - 2000754389/0800, vedený u České spořitelny v Praze 10, 

variabilní symbol 3040103549. Doklad o zaplacení předložte při ústním jednání. 

 

     Doručuje se účastníkům stavebního řízení veřejnou vyhláškou (dle § 144 odst. 2 a 6 správního řádu) 

vyvěšením na úřední desce v k. ú. Uhříněves po dobu 15 dnů. Dnem doručení je 15. den vyvěšení na 

úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (v k. ú. Uhříněves). 

 

Doručuje se doporučeně do vlastních rukou: 

Ing. Jaroslav Kvapil, Hábova 1566, 155 00  Praha 5 (zástupce stavebníka)  

 

Dotčeným orgánům:  

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Oddělení ODP5, pro Prahu 10, 15, 22, IDDS:  

             jm9aa6j 

 sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město (HSAA-5446-3/2020//18.5.2020) 

Hygienická stanice hl. m.  Prahy, Hygienická stanice hlavního města Prahy - pobočka VÝCHOD,  

             IDDS: zpqai2i 

 sídlo: Rybalkova č.p. 293/39, Praha 10-Vršovice, 101 00  Praha 101 (HSHMP  

      28687/2020//15.6.2020) 

Městská část Praha 22, OŽPD ÚMČ Praha 22 – zde (P22 3986/2020 OŽPD 09//5.5.2020) 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IDDS: rkiai5y 

 sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle (KRPA-101112-1/ČJ-2020- 

             0000DŽ//22.4.2020) 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, PKD MHMP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město (MHMP- 

             613372/2020/O4/Vz//28.4.2020) 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, OPP MHMP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město (MHMP  

             1188743/2017//27.7.2017) 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, BEZ MHMP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město (MHMP  

             645187/2020//5.5.2020) 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, OCP MHMP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město (MHMP  

            620865/2020//7.5.2020) 

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 (DUCR- 

             21347/20/Kr//21.4.2020;DUCR-35751/18/Kr//18.6.2018) 

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4 

 sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00  Praha 2-Nové Město (SEI- 

            15102/2020/10.100_001//22.1.2021;SEI-15102/2020/10.100_002//22.1.2021) 

 

Dále obdrží: 

Pražská energetika, a.s., IDDS: z3wcgr4 

 sídlo: Na hroudě č.p. 1492/4, 100 00  Praha 10-Vršovice  

             (300054919//29.6.2018;25105073//2.8.2017;300103936//14.6.2022) 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 (PVK  

            31589/OTPČ/18//26.6.2018;ZADOST202206815-01//7.7.2022) 
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Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 

 sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle  

             (2018/OSDS/04864//19.7.2018;2022/OSDS/03700//11.7.2022) 

Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 

 sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice (THMP 0753/18//13.6.2018;VPD- 

             01613/2022//23.5.2022;) 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň  

             (644359/18//27.6.2018;657751/22//13.6.2022) 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

 sídlo: Evropská č.p. 866/67, 160 00  Praha 6-Vokovice (2802/18/2/02//29.6.2018;  

             ZADOST202206815-01//7.7.2022) 

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město (S9056/S-23832/2020-SŽ-OŘ PHA- 

             OPS//15.6.2020;S9056/dS-22940/2022-SŽ-OŘ PHA-OPS//14.6.2022) 

Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7 

 sídlo: Práčská č.p. 1885/12, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106  

             (899/20_VT_0758/2018//19.5.2020) 

Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21  Praha 5 - Smíchov 

 

Co:   

Vivus RD Uhříněves s.r.o., IDDS: preibzt (stavebník) 

 sídlo: Budějovická č.p. 64/5, 140 00  Praha 4-Michle 

evidence 

spis 
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