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Městská část Praha 19
Úřad Městské části Praha 19
Odbor výstavby-stavební úřad
se sídlem Semilská 43/1, 19704 Praha 9- Kbely
detašované pracoviště Železnobrodská 825, 197 04 Praha 9- Kbely

Městská fá t Praha 19 č. dop .•...
Do1lo: 1 7 -06- 2013I zprac.

~lt (f~ uId.m..

V Praze dne 14. června 2013

č.j. P19 2464/2013-0V IT
sp.zn. DMe P19 1456/2009

k rukám pana Trnky

Účastník řízení: Společenství pro dům Mlázovická Č. 777/1 v Praze - Vinoři
se sídlem Mlázovická 77711, 190 17 Praha 9 - Vinoř, IČ 29004411,
zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek,
vedeného Městským soudem v Praze oddíl S, vložka 10985

zastoupené předsedkyní výboru SVJ paní Mgr. Hanou Šůrovou
bytem Mlázovická 77711, 190 17 Praha 9 - Vinoř

a

členem výboru SVJ panem Mgr. Danielem Vlasákem
bytem Mlázovická 777/1, 190 17 Praha 9 - Vinoř

Námitky účastníka
v územním řízení ve věci umístnění stavby a

v územním řízení ve věci dělení a scelování pozemků pro stavbu
"Rezidence Vinoř"

I. Účastník řízení je vlastníkem pozemku orné půdy par. č. 1577/77, katastrální území Vinoř
zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu na LV Č. 1513
a pozemků orné půdy par. č. 1577/167 ač. 1577/168 vše katastrální území Vinoř zapsané
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu na LV č. 2031, tj. v těsné
blízkosti plánované výstavby "Rezidence Vinoř".

Účastníka řízení zastupují v souladu s jeho stanovami ze dne 15.5.2013 (čl, VIII odst. 2)
předsedkyně výboru společenství vlastníků jednotek paní Mgr. Hana Šůrová a člen výboru
společenství vlastníků jednotek pan Mgr. Daniel Vlasák.

Účastenství v předmětném stavebním řízení je založeno ustanovením § 85 odst. 2
písmo b) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
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II. Jako účastník řízení konstatuji, že projednávaná stavba zasahuje do mých práv
na nerušené užívání nemovitosti (zvýšení dopravních intenzit, hluk z dopravy, zvýšení
emisí z dopravy - tedy i přítomnosti polétavého prachu, světelné znečištění) a na příznivé
životní prostředí (další dopravní zatěžování oblasti již nyní zatížené zhoršenou kvalitou
ovzduší s sebou nese ohrožení zdraví obyvatel), a proto vznáším následující námitky:

a) nevhodná výška tří bytových domů,

b) nedostatečná kapacita kanalizace čističky odpadních vod Praha - Vinoř,

c) nevhodná dopravní situace v ulici Dubanské a následně v ulici Bohdanečské,

d) nedostatečná dopravní obslužnost městskou hromadnou dopravou,

e) neřešení bezmotorové dopravy,

f) nevynětí orné půdy ze zemědělského půdního fondu pro staveništní dopravu.

Ad a) Jako účastník řízení zásadně nesouhlasím s tím, jakým způsobem je v rámci
územního řízení ve věci umístnění stavby a v územním řízení ve věci dělení a scelování
pozemků pro stavbu "Rezidence Vinoř" řešena navrhovaná výstavba 3 bytových domů
v rámci plánované výstavby .Rezídence Vinoř". Podle údajů ze spisu v tomto územním
řízení tyto 3 bytové domy podél plánovaného prodloužení ulice Dražkovské v Praze -
Vinoři výrazně převyšují výškovou hladinu stávající zástavby Prahy - Vinoře a tím
zásadně nerespektují okolní charakter území i vzhledem k tomu, že se jedná o prostor
se stoupajícím terénem, které navrhované projektové řešení vůbec nerespektuje,
ale naopak ještě zdůrazňuje (násypy, čtyřpodlažní bytové domy apod.).

Ad b) Jako účastník řízení upozorňuji, že při rozhodování v územním nzení ve veci
umístnění stavby a v územním řízení ve věci dělení a scelování pozemků pro stavbu
"Rezidence Vinoř" není dostatečně řešena problematika kapacity čističky odpadních vod
Praha - Vinoř. Domnívám se, že etapizace projektu plánované výstavby .Rezidence
Vinoř" neřeší danou situaci komplexně, pouze odsouvá toto řešení na pozdější dobu
a s ohledem na stav a průběh realizace zkapacitnění kanalizace čističky odpadních vod
Praha - Vinoř se může jednat o poměrně velmi dlouhý časový úsek. Tímto ovšem dojde
k prodloužení negativních dopadů z případné výstavby .Rezidence Vinoř" a jejích etap
a do zásahu práv účastníka řízení a dalších okolních uživatelů nemovitostí na nerušené
užívání nemovitosti a k prodlouženému zvýšení dopravních intenzit stavby a hluku
ze stavební dopravy, včetně zvýšení emisí z dopravy a z toho vyplývajících
prodloužených negativních dopadů na životní prostředí.
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Ad c) Jako účastník řízení upozorňuji, že podklady pro rozhodování v územním řízení
ve věci umístnění stavby a v územním řízení ve věci dělení a scelování pozemků
pro stavbu .Rezidence Vinoř" neřeší nevhodnou dopravní situace v ulici Dubanské, která
je plánována jako hlavní obslužná dopravní komunikace .Rezidence Vinoř". Realizací
výstavby .Rezidence Vinoř" dojde k výraznému snížení bezpečnosti v ulici Dubanské,
která zejména svým prostorovým charakterem nebude vyhovovat zvýšené hustotě
dopravního provozu při vědomí tohoto, že dosud není realizována a aní není v blízké době
předpoklad realizace prodloužení ulice Dubanské v Praze - Vinoři. Následně dojde
k nevhodnému svedení další dopravy do ulice Bohdanečské v místě velmi nepřehledné
křižovatky Dubanská - Bohdanečská, kde již nyní je obtížný vjezd i výjezd
a k negativnímu zahuštění dopravní situace v této lokalitě, což bude mít ve svém důsledku
další negativní dopady na životní prostředí a na bezpečnost a zdraví obyvatel Prahy -
Vinoře.

Ad d) Jako účastník řízení konstatuji, že podle údajů ze spisu v územním řízení ve věci
umístnění stavby a v územním řízení ve věci dělení a scelování pozemků pro stavbu
.Rezidence Vinoř" není dostatečně řešena dopravní obslužnost plánované výstavby
.Rezidence Vinoř" městskou hromadnou dopravou. Docházková vzdálenost na ulici
Mladoboleslavskou k zastávce městské hromadné dopravy "Vinořský hřbitov" je značná.
Využití zastávky městské hromadné dopravy .Rousínovská'' je využitelné jen omezeně
s ohledem na rozsah a frekvenci městské hromadné dopravy v této oblasti městské části
Praha - Vinoř; zásadním problémem je ovšem neexistence možnosti řádného dopravního
přechodu přes ulici Bohdanečskou v Praze - Vinoři a absence chodníku k této zastávce.
S ohledem na výše uvedené a při vědomí toho, že dosud není realizována a aní není
v blízké době předpoklad realizace prodloužení ulice Dubanské v Praze - Vinoři, požaduji
doplnění podkladů o řešení dopravní obslužnosti plánované výstavby .Rezidence Vinoř"
městskou hromadnou dopravou.

Ad e) Jako účastník řízení namítám, že v podkladech pro rozhodování v územním řízení
ve věci umístnění stavby a v územním řízení ve věci dělení a scelování pozemků pro
stavbu .Rezidence Vinoř" není žádným způsobem řešena bezmotorová doprava (např.
cyklostezky) v areálu plánované výstavby .Rezídence Vinoř" a požaduji její doplnění.

Ad f) Jako účastník řízení upozorňuji, že podle údajů ze spisu v územním řízení ve věci
umístnění stavby a v územním řízení ve věci dělení a scelování pozemků pro stavbu
"Rezidence Vinoř" není doloženo vynětí orné půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, pro staveništní dopravu na pozemcích par. č. 1577/1, par. č. 1577/41
a par. č. 1577/42 vše katastrální území Vinoř zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro hl. m. Prahu, a požaduji jeho doplnění.
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III. Účastník nzení vznasi vyse uvedené námitky proti realizaci stavby a nesouhlasí
s vydáním územního rozhodnutí v územním řízení ve věci umístnění stavby
a v územním řízení ve věci dělení a scelování pozemků pro stavbu .Rezidence Vinoř"
a požaduje zejména s ohledem na námitky písmo a) až c), aby byla tato řízení zastavena.

za Společenství pro dům Mlázovická č. 777/1 v Praze - Vinoři

Mgr. Hana Šůrová
Předse~ě Výbr-;VJ

...(!.~ ...
Mgr. Daniel Vlasák
člen výboru SVJ
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