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ROZHODNUTÍ
DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3, § 90 a § 111 až 114
stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 28. 06. 2018 podala a dne 26. 9. 2018
doplnila
ANBINA s.r.o., IČO 04753712, Libušská 319/126, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411,
kterého zastupuje Ing. arch. Kateřina Štréblová Hronovská, nar. 09.01.1981, Podjavorinské 1598/6,
Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
Vydává podle § 129 odst. 2 a 3, § 92 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
dodatečné povolení
na stavbu nazvanou:
„Wellness zázemí ke stávajícímu rodinnému domu
Karfíkova 904, Praha 4 – Šeberov“
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 571/164 (orná půda) v katastrálním území Šeberov, kterým stavbu
dodatečně povoluje.
Stavba obsahuje:
-

Jedná se o stavbu wellness zázemí ke stávajícímu rodinnému domu ve tvaru písmene L o max.
rozměru cca 11,7 x 11, 5 m při jižní a východní hranici pozemku parc. č. 571/164 v k. ú. Šeberov,
vzdálenou cca 1 m od hranice pozemku. Stavba bude zastřešena sedlovou střechou s výškou hřebene
cca 3,6 m od úrovně podlahy 1.NP.

-

Venkovní rozvody inženýrských sítí vody, elektro a kanalizace

-

Dešťové vody budou likvidovány na pozemku stavebníka, akumulační nádrž o objemu 6 m3
s průměrem 2 m2 je umístěna 5,4 m jižně od domu č. p. 904 a 4 m od hranice pozemku 571/163
v k. ú. Šeberov
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Stanoví podmínky pro dokončení a užívání stavby:
1. Jednopodlažní stavba se zastřešením sedlovou střechou pod úhlem 15° je umístěna na pozemku
parc. č. 571/164 v katastrálním území Šeberov, tak že: jižní fasáda RD je vzdálena cca 1,0 m od
hranice sousedního pozemku parc. č. 571/252 v k. ú. Šeberov o délce cca 11,7 m, východní fasáda je
vzdálena cca 1,0 m od hranice s pozemkem parc. č. 571/298 v k. ú. Šeberov o délce cca 11,15 m,
objekt je tvaru otevřeného písmene L jak je zřejmé z výkresu ozn. C.02 koordinační situace
v měřítku 1:200, kterou zpracoval Ing. David Majer, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,
ČKAIT 0102169
2. Jednopodlažní stavba o výšce cca 3,59 m půdorysu odpovídajícímu tvaru písmene „L“ s maximálními
půdorysnými rozměry 11,70 x 5,80 + 11,15 x 4,9 m, max. celková zastavěná plocha objektu je
111,1 m2, + 0 = 308,90 m. n. m v úrovni podlahy 1.NP
3. Venkovní části vnitřních rozvodů vody a elektro, budou umístěny na pozemku stavebníka, od ulice
Karfíkova při západní a následně severní fasádě stávajícího RD k severovýchodnímu rohu dodatečně
povolovanému objektu wellness, vnitřní rozvod kanalizace bude veden při západní fasádě objektu
stávajícího RD a následně k západní fasádě dodatečně povolovaného objektu, v části objektu ve které
se nachází místnost 1.02 fitness, jak je zakresleno ve výkresu ozn. C. 02 koordinační situace
v měřítku 1:200, kterou zpracoval Ing. David Majer (ČKAIT 0102160 autorizovaný inženýr pro
pozemní stavby) z 10/2017.
4. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku stavebníka, formou volného rozlivu, formou
akumulace v nádrži a následnému využití vody k závlaze pozemku. Retenční nádrž o objemu 6 m3
s průměrem 2 m2 je umístěna 5,4 m jižně od domu č. p. 904 a 4 m od hranice pozemku 571/163
v k. ú. Šeberov
5. Stavba bude dokončena podle projektové dokumentace zpracované Ing. David Majer (ČKAIT
0102160 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby) z 10/2017, ověřené v řízení o dodatečném
povolení stavby, kterou obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 5 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Stavebník
oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu dále provádět
min. 7 dní před zahájením stavby.
8. Při výstavbě budou použita účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem, při manipulaci
s výkopkem a jinými prašnými materiály bude použito postupů a prostředků, které zajistí
minimalizaci produkce prachu, mezideponie prašného materiálu budou zakryty plachtou nebo
kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal – podle stanoviska ÚMČ Praha 11 – OŽP
ze dne 25. 7.2018 pod zn. MCP11/18/036623/OŽP/Hako.
9. Stavebník je povinen předat dokumentaci zaměření dokončené stavby (geometrický plán) na Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (sekce prostorových informací), Vyšehradská 57, Praha 2.
10. Stavebník stavebnímu úřadu oznámí tyto fáze výstavby: dokončení stavby

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27/1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád):
ANBINA s.r.o., Libušská 319/126, Praha 4-Písnice, 142 00 Praha 411
Odůvodnění:
Stavební úřad provedl dne 1. 6. 2018 kontrolní prohlídku na pozemku parc. č. 571/164 v katastrálním
území Šeberov, při které bylo zjištěno, že se na pozemku nachází stavba ve tvaru písmene L o rozměru
cca 11,7 x 11, 5 m a 4,9 x 5,8 m, na jižní a východní hranici pozemku vzdálena cca 1 m od hranice
pozemku. Z kontrolní prohlídky byl sepsán protokol č.j. MCP11/18/030784/OV/Bu.
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Protože stavební úřad při zjistil, že stavba je prováděna bez rozhodnutí, opatření nebo jiného úkonu
vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním a nebyla dodatečně povolena, oznámil
opatřením ze dne 4. 6.2018, č.j. MCP11/18/031401/OV/Bu, zahájení řízení o nařízení odstranění stavby
a oznámil jeho zahájení známým účastníkům řízení.
Stavebník podle § 129 odst. 2 stavebního zákona podal dne 28. 6. 2018 pod č.j.: MCP11/18/036622
žádost o dodatečné povolení stavby, jelikož žádost nebyla úplná a neposkytovala podklady nezbytné pro
její posouzení stavební úřad stavebníka dne 11. 7. 2018, pod č.j. MCP11/18/038468/OV/Bu stavebníka
vyzval k jejímu doplnění a současné usnesením řízení o dodatečném povelní stavby přerušil.
Stavebník žádost doplnil podáním ze dne 26. 9. 2018, č.j. MCP11/18/052381. Stavební úřad oznámil
zahájení řízení o dodatečném povolení stavby známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením
pod č.j. MCP11/18/053124/OV/Bu ze dne 01. 11. 2018. Současně nařídil ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na 1. 11. 2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol
pod č.j. MCP11/18/058832/OV/Bu.
Dne 19. 11. 2018, pod č.j. MCP11/18/063551 stavebník doplnil část projektové dokumentace řešící
soulad s územním plánem. Dne 21. 11. 2018 MCP11/18/064476 byla opět doplněna část projektové
dokumentace řešící soulad s územním plánem, včetně doložení výpočtu, podpisu projektanta a otisku
autorizačního razítka.
Stavební úřad přípisem ze dne 22. 11. 2018, pod čj. MCP11/18/064670/OV/Bu, seznámil všechny známé
účastníky řízení a dotčené orgány s faktem že do spisu, po dni oznámení o zahájení řízení o dodatečném
povolení stavby byly doplněny nové podklady a současně usnesením stanovil deset dní od doručení výše
uvedené písemnosti, ve které se mohou účastníci řízení k nově doplněným podkladům vyjádřit. Lhůta
uplynula ke dni 23. 12. 2018. Nikdo z účastníků se nevyjádřil.
Posouzení stavby podle §129 odst. 3 stavebního zákona:
a) stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo
s předchozími rozhodnutími o území
Pozemek parc. č. 571/164 v katastrálním území Šeberov se podle územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, vyhláškou
č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen
„ÚPn“) jeho změnou Z2832/00 účinnou od 12. 10. 2018 nachází v části SV – všeobecněn smíšené, kde
hlavním funkčním využitím jsou plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci
monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při
zachování polyfunkčnosti území.
b) stavba není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje
Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 571/164 v katastrálním území Šeberov, jedná se o wellness
zázemí ke stávajícímu rodinnému domu. Maximální míra využití území definována kódem využité území,
který je pro danou oblast B, kde KPP = 0,3 a KZ 0,65. Velikost pozemku včetně stavby stávajícího
rodinného domu činí 933 m2, velikost 1/3 plochy komunikace (hranice s pozemkem) 100m2, celkem tedy
1033 m2. Max. velikost hrubých podlažních ploch je tedy v daném případě 309,9 m2. Po realizaci záměru
velikost hrubých podlažních ploch činit 308,3 m2. Výpočet je součástí dodatku k projektové dokumentaci,
který zpracoval Ing. David Majer (ČKAIT 0102160 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby) a který byl
stavebníkem doplněn dne 21. 11. 2018, pod č.j. MCP11/18/064476.
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním
právním předpisem.
Projektová dokumentace je úplná, přehledná, rozsahem a obsahem odpovídá požadavkům pro
dokumentaci k dodatečnému povolení stavby a je v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,
kterými se ustanovují obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavbu v hlavním
městě Praze (dále jen „PSP“)
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Posouzení podle § 90 stavebního zákona:
odst. a) soulad s vydanou územně plánovací dokumentací - územním plánem sídelního útvaru
hl. m. Prahy schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou
č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy a jeho změnou Z2838/00 účinnou od 12. 10. 2018, o závazné části územního
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, neboť se nachází v části SV – všeobecněn smíšené, kde hlavním
funkčním využitím jsou plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních
staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování
polyfunkčnosti území.
odst. b) soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území: jak je uvedeno výše, stavba objektu wellness zázemí
ke stávajícímu rodinnému domu je v souladu územně plánovací dokumentací a je i v souladu
s charakterem území. Významné architektonické a urbanistické hodnoty se v dané lokalitě nenacházejí,
architektonické řešení stavby odpovídá jejímu účelu.
Stavba wellness zázemí k rodinnému domu je umístěna na pozemku parc. č. 571/164 v k. ú. Šeberov,
v souladu s výkresem koordinační situace v měřítku 1:200 se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic
pozemku.
odst. c) soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů: Projektová dokumentace
z 1/2018, kterou zpracoval Ing. David Majer, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0102160,
je úplná, přehledná, rozsahem a obsahem odpovídá požadavkům pro dokumentaci k dodatečnému
povolení stavby a je v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavbu v hlavním městě Praze (dále jen „PSP“).
Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Stavba je v souladu zejména s:
§ 21 a 22 umístnění stavby odpovídá charakteru zástavby v dané lokalitě, stavba wellness zázemí ke
stávajícímu RD směrem do zahrady.
§ 32 a § 33 doprava v klidu není stavebním záměrem dotčena, na řešeném pozemku jsou dvě parkovací
stání. Objekt bude sloužit jako wellness zázemí pro potřeby stávajícího RD, nevyvolá požadavek zvýšení
počtu parkovacích stání, jak je uvedeno v PD.
odst. d) požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: napojení stavby na veřejnou
dopravní infrastrukturu je stávající, pozemek je nepojen na místní komunikaci. Splašková kanalizace
z objektu bude svedena do jímky, po pozemku bude kanalizace vedena jako tlaková, následně bude
provedena uklidňovací šachta s krátkým gravitačním potrubím připájena do šachty stávající kanalizace.
Vodovod bude napojen ve vodoměrné šachtě se samostatným měřením směrem k RD, odkud bude vedena
v zemi k objektu wellness. Objekt je napojen na stávající elektro pilíř na hranici pozemku, odtud je
elektřina vedena podzemní trasou do objektového rozvaděče.
odst. e) soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem
chráněných zájmů účastníků řízení: požadavky z předložených závazných stanovisek, stanoviskem,
vyjádřeních a sděleních dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů jsou zapracovány
do podmínek tohoto rozhodnutí.
Posouzení stavby podle § 111 stavebního zákona:
a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci
vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním
rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
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popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací,
b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu,
Projektová dokumentace je úplná, přehledná, rozsahem a obsahem odpovídá požadavkům ustanovení § 2
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., byla zpracována
oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů.

Stavba je v souladu zejména s:
§ 39: základní požadavky jsou splněny. Stavba je navržena tak, aby byly splněny základní požadavky na
stavby, jak vyplývá z PD a) stavebně – konstrukční část, , kterou vypracoval Ing. Tomáš Novotný, ověřil
Ing. David Majer, c) hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí – splněno, jak je patrno z předloženého
stanoviska a vyjádření ÚMČ Praha 11 odbor životního prostředí ze dne 16.7.2018, zn.
MCP11/18/0036623/OŽP/Hako a PD - část souhrnná technická zpráva, bod B.6 popis vlivů stavby na
životní prostředí a jeho ochrana,
§ 40: mechanická odolnost a stabilita jsou splněny. Jak je uvedeno v PD - stavebně – konstrukční část,
kterou vypracoval Ing. Tomáš Novotný, ověřil Ing. David Majer ČKAIT 0102160 autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby) v 10/2017
§ 43: všeobecné požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, splněno, jak vyplývá z PD
a předloženého stanoviska ÚMČ Praha 11 odbor životního prostředí 25. 7. 2018,
zn. MCP11/18/036623/OŽP/Hako,
odst. c) Napojení stavby na technickou infrastrukturu - příjezd na pozemek je stávající a není stavbou
dotčen.
odst. d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány: požadavky nebo
podmínky obsažené v předložených závazných stanoviscích, stanoviscích, vyjádřeních a sděleních
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů byly zapracovány do PD.
Popis stavby:
Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt se zastřešení m sedlovou střechou se sklonem 15°
půdorysu ve tvaru otevřeného L o rozměrech cca 11, 7 m a cca 11, 2 m, Výška hřebene objektu činí
cca 3,6 m. Před severozápadní stěnou, v rohu spojnic stěn, je vytvořená volná otevřené terasa z dřevěné
paluby.
Žádost byla doložena těmito stanovisky dotčených orgánů:
 Závazné stanovisko, vyjádření a sdělení ÚMČ Praha 11 OŽP – odbor životního prostředí, zn.
MCP11/18/036623/OŽP/Hako, ze dne 25. 07. 2018 s podmínkami převzatými do podmínek
tohoto rozhodnutí.
 Stanovisko MHMP – Odbor ochrany prostředí, č.j. MHMP 1249802/2018, sp. zn. S-MHMP
1100626/2018 OCP ze dne 11. 7. 2018
 Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č.j. HSAA-8362/2018
ze dne 2.8. 2018
 Vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP 309082/2018 ze dne 17. 8. 2018
 Vyjádření MHMP – Odbor územního rozvoje, č.j. MHMP 1463523/2018, ps. zn. S-MHMP
1099842/2018 ze dne 17. 9. 2018
Dále bylo předloženo:
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Plná moc mezi stavebníkem společností ANBINA s.r.o. na straně jedné a Ing. arch. Kateřinou
Štréblovou Hronovskou Ph.D. na straně druhé ze dne 12. 7. 2017

 3 x projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby, zpracovaná oprávněnou osobou projektovou dokumentaci zpracoval Ing. David Majer, (ČKAIT 0102160 autorizovaný inženýr
pro pozemní stavby) v 10/2017
 Čestné prohlášení vlastníka pozemku parc. č. 571/164 v k. ú. Šeberov, že se na dotčeních
pozemcích nenachází žádné veřejné inženýrské sítě ani technické vybavení ze dne 6. 6. 2018
 Čestné prohlášení projektanta, Ing. Davida Majera, uvedené projektová dokumentace v plném
rozsahu odpovídá dokumentaci předložené dotčeným orgánům ze dne 6. 6. 2018
 Vyjádření MČ Praha Šeberov ze dne 17. 7. 2017, čj. MCPSE 00937/2017
 Vyjádření MČ Praha Šeberov ze dne 10. 8. 2017 čj. MCPSE 010038/2018
Stavební úřad nepožadoval závazné stanovisko orgánu územního plánování, neboť se jedná o stavbu na
zastavěném stavebním pozemku rodinného domu související s bydlením či bydlení podmiňující v souladu
§ 96b odst 1. písm. f) stavebného zákona.
Při vymezení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z této úvahy:
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 85 a § 109 stavebního zákona a v souladu
s ustanovením 27 správního řádu. Účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu je stavebník,
neboť je žadatelem o vydání rozhodnutí. Dalšími účastníky řízení, ve smyslu 27 odst. 2 správního řádu,
resp. § 85, §109 stavebního zákona, jsou osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající
věcnému břemeni ke stavbou dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická
práva nebo práva odpovídající věcnému břemeni k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva
mohou byt rozhodnutím dotčena.
Na základě výše uvedené úvahy stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:
Účastníci řízení:
podle § 85 odst. 1 písm. a) a dle § 109 písm. a) - žadatel, stavebník – ANBINA s.r.o.
podle § 85 odst. 1 písm. b) obec – Hl. m. Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje HMP,
MČ Praha – Šeberov
podle § 85 odst. 2 písm. b) a dle § 109 písm. e) a f) - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním pozemkům nebo stavbám může být rozhodnutím přímo dotčeno a vlastníci sousedních
pozemků nebo staveb a ti co mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, můžou-li být
tato práva prováděním stavby přímo dotčena –
Ing. Karel Říha,
Ing. Zuzana Říhová,
Městská část Praha Šeberov,
I.C.P. Group s.r.o.,
JUDr. Ondřej David, Ph.D.,
JUDr. Anita Davidová,
Ing.arch.,akad.arch. Petr Rajtora,
Josef Smolík,
Jana Samková,
Alena Pražáková,
Marie Perntová,
LB Hrnčíře s.r.o.,
Margarita Kisová,
Jitka Kastnerová,
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Ing. Petr Illetško,
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
hl. m. Praha , zastoupené MHMP odborem evidence majetku,
Jan Fábera
Stavební úřad vymezil okruh účastníků v rozsahu, kterých se dodatečné povolení stavby dotýká. Práva
ostatních vlastníků sousedního pozemku nebo stavby, popřípadě toho, kdo k nim má právo odpovídající
věcnému břemeni, nemohou být navrhovanou stavbou přímo dotčeny.
Ověření vlastnického či jiného věcného práva k pozemkům a stavbám pro účely stanovení účastníků
řízení provedl stavební úřad naposledy ke dni vydání rozhodnutí ověřením v katastru nemovitostí
dálkovým přístupem.
V souladu s § 25 odst. 1 správního řádu je písemnost veřejnou vyhláškou z důvodu, že účastníkem řízení
je osoba neznámého pobytu a sídle, pan Jan Fábera.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečné povolení stavby přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu
s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Námitky nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
1.
Ing. Karel Říha a Ing. Zuzana Říhová, do protokolu při ústním jednání dne 1. 11. 2018
Požadujeme dodržení užívání pouze pro soukromé účely stavebníka, jak je uvedeno v žádosti
a projektové dokumentaci a rovněž dodržování nočního klidu po 22. hod. při užívání.
K tomu stavební úřad uvádí:
Jelikož řízení o dodatečném povolení stavby je řízení návrhové správní orgán je vázán předmětem
žádosti. V tomto případě se jedná o dodatečné povolení stavby wellness zázemí ke stávajícímu
rodinnému domu. Stavební úřad požadoval po stavebníkovi též předložení stanovisek dotčených orgánů,
týkajících se předmětu užívání stavby popsaném v žádosti jemu předložené. Dle § 126 odst. 1 stavebního
zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení
o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji
užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby. V případě užívání stavby jiným účelem než za jakým
byla povolena (nedošlo-li k řádnému projednání změny v užívání stavby) by tedy došlo k porušení výše
uvedeného § 126 stavebního zákona. Stavební úřad dále dodává, že není kompetentní k řešení porušování
nočního klidu, v těchto případech je nutno se obrátit na policii České Republiky.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl.m. Prahy,
Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
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správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci dodatečného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí
právní moci stavební úřad zastaví řízeni o nařízení odstranění stavby.
otisk úředního razítka
Ing. Jarmila Preradová
vedoucí odboru výstavby
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. c)
ve výši 500 Kč a položky 18 odst. 3 ve výši 1000 Kč byl zaplacen.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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

Obdrží:
zástupce stavebníka:
Ing. arch. Kateřina Štréblová Hronovská, Podjavorinské č.p. 1598/6, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
účastníci (do vlastních rukou):
Ing. Karel Říha, Nad Úhorem č.p. 56, Zdiměřice, 252 42 Jesenice u Prahy
Ing. Zuzana Říhová, Renoirova č.p. 621/2, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Městská část Praha Šeberov, IDDS: r3ibjti
I.C.P. Group s.r.o., IDDS: sr4c5bz
JUDr. Ondřej David, Ph.D., Karfíkova č.p. 1012, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
JUDr. Anita Davidová, K Safině č.p. 669, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
Ing.arch.,akad.arch. Petr Rajtora, Hypšmanova č.p. 896, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
Josef Smolík, V zahradách č.p. 172, 252 43 Průhonice
Jana Samková, Pod strání č.p. 2165/29, 100 00 Praha 10-Strašnice
Alena Pražáková, K Hrnčířům č.p. 150, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
Marie Perntová, K Šeberovu č.p. 654, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
LB Hrnčíře s.r.o., IDDS: p5eqrmz
Margarita Kisová, Hypšmanova č.p. 939, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
Jitka Kastnerová, K Hrnčířům č.p. 56, Praha 4-Šeberov, 149 00 Praha 415
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Ing. Petr Illetško, Chrpová č.p. 488, 252 44 Psáry
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, IDDS:
z49per3
Magistrát hl. m. Prahy - odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
Institut plánování a rozvoje HMP, IDDS: c2zmahu
účastníku řízení, kterému se prokazatelně nedaří doručovat: Jan Fábera, Hrnčíře 6, Šeberov, 14 900 Praha
ÚMČ Praha - Šeberov - úřední deska, IDDS: r3ibjti, K Hrnčířům 160, 149 00
s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dní a podání zprávy o zveřejnění
ÚMČ Praha 11 - úřední deska, Opatovská č.p. 874, 149 00 Praha 4
s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dní a podání zprávy o zveřejnění
dotčené orgány:
ÚMČ Praha 11 - odbor životního prostředí, Vidimova č.p. 1325/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
Magistrát hl. m. Prahy – odbor ochrany prostředí
spis

