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Parcík V sousedství parkovište na Obchodním námestí nechala mestská cást vybudovat na
neudržovaných pozemcích soukromých vlastníku, od nichž si pozemky za tím úcelem pronajala
a každorocne jim platila nájemné. Pred nekolika roky však mestská cást dostala výpoved
z nájemní smlouvy a vlastníci pozemky prodali. Nový vlastník, spolecnost Grenop spol. s LO.,
odkoupil i další vlastnická práva, a to % podíl od soukromého vlastníka pozemku parc.c. 17/1,
kde zbývající l!4 náleží obci, potažmo mestské cásti Praha 12. Spolecnost hodlá odkoupit i
zbývající spoluvlastnický podíl na predmetném pozemku. stanovuje, že Prevádí-li se
spoluvlastnický podíl, dle § 140 obcanského zákoníku mají spoluvlastníci predkupní právo,
ledaže jde o prevod osobe blízké, což není tento prípad. Proto mestská cást pri zámeru prodeje
svého l!4 podílu vlastnického práva k predmetnému pozemku musí prednostne svuj podíl
nabídnout spoluvlastníkovi.
Výstavba v hlavním meste Praze se, mimo jiné, rídí vyhláškou o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze. Tato vyhláška napr. stanovuje minimální odstupy domu,
pocet parkovacích míst, které je nutné zrídit k investicnímu zámeru, odstupy staveb od hranic
pozemku a mnoho dalších podmínek. K tomu musí investor dodržet požární, hygienické, i jiné,
normy, mezi které patrí i hodnoty hluku, oslunení apod., jinak hygienická stanice, která je také
orgánem státní správy, nedá k zámeru souhlasné stanovisko. Investor musí pro územní rízení
doložit souhlasná stanoviska orgánu státní správy, pokud by nekterý z techto orgánu dal
nesouhlasné stanovisko, územní rozhodnutí nelze vydat. Stavba také musí být v souladu
s územním plánem, v opacném prípade rovnež nelze rozhodnutí vydat.
Obec, resp. mestská cást je v územním rízení jedním z úcastníku rízení, takže o vydání
územního rozhodnutí nerozhoduje. Mestská cást také není orgánem státní správy. Její prípadný
nesouhlas se stavebním zámerem tudíž neznamená, že územní rozhodnutí stavební úrad nemuže
vydat. Rozhodujícím orgánem je tedy stavební úrad, který rozhoduje samostatne a není podrízen
orgánum samosprávy, tedy starostovi, rade ani zastupitelstvu mestské cásti. Proti rozhodnutí
stavebního úradu je opravným prostredkem odvolání, které muže podat, a predpokládá se , že i
rádne oduvodnit, pokud chce mít úspech, kterýkoliv z úcastníku rízení. Potom rozhoduje
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-2nadrízený orgán stavebního úradu, v Praze je tímto orgánem Odbor výstavby Magistrátu hl.m.
Prahy. Neobdrželi jsme však dosud rozhodnutí stavebního úradu o vydání územního rozhodnutí
na umístení stavby spolecnosti Grenop spol. s r.o. a proto se k nemu nemužeme nevyjádrit.
Dle územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl.
m. Prahy c. 10/05 ze dne 9.9.1999, v pozdejších zneních, jsou predmetné pozemky urceny pro
funkcní využití SVM - smíšené mestského typu. Podle vyhlášky c. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o
závazné cásti územního plánu sídelního útvaru hlavního mesta Prahy, ve znení pozdejších
predpisu, slouží toto území prevážne pro umístení polyfunkcních staveb se stanoveným
minimálním podílem bydlení a s využitím parteru pro obchod a služby. V tomto území je dle
funkcního využití možné umistovat stavby pro bydlení. Pro území, ve kterém je navrhovaná
stavba umistována není územním plánem stanoven kód míry využití území, cili prostorová
regulace nebyla stanovena. To znamená, že není urcen maximální podíl hrubých podlažních
ploch a minimální podíl zelene v území. Zástavba má vycházet z charakteru stávající zástavby.
Svojí výškou max. 15,3 m od úrovne podlahy l.NP odpovídá navrhovaná stavba výškové
úrovni okolní zástavby (výška steny staveb c.p. 1761 a 1762je cca 12 m nad prilehlÝmterénem a
výška steny staveb c.p. 1818 a 1819je cca 17,5 m nad prilehlým terénem).
K samotné stavbe tak, jak byla prezentována investorem a jak ji projednaly komise rady
mestské cásti, tj. komise územního rozvoje, komise životního prostredí a komise dopravy a poté i
rada mestské cásti je treba ríci, že puvodní rozsah zástavby v dokumentaci k zámeru byl širší,
byly navrhovány 4 objekty, poté, co rada mestské cásti požadovala zmenšení projektu, došlo ke
snížení poctu objektu na 3 a rozdelení zámeru na I. etapu výstavby prevážne na pozemku
investora a výhledový stav II. etapy, k jejíž realizaci nemusí dojít. Také architekti mestské cásti
zpravidla vyžadují, aby investori navrhli budoucí možnou podobu zástavby i okolních pozemku,
pokud jsou nezastavené a zástavbu umožnují. Cílem je získat predstavu o tom, jak se stavební
zámer investora projeví vzhledem ke svému okolí. Nutno dodat, že ve zmínených komisích rady
jsou cleny i obcané, kterí nejsou cleny zastupitelstva mestské cásti, ale projevili zájem o práci
v komisi. V nekterých komisích mají i znacnou pocetní prevahu nad cleny zastupitelstva. Tímto
se dostává i verejnost k projednávání a ovlivnování verejných záležitostí.
Rada mestské cásti svým usnesením c. 53.24.08 ze dne 3.6.2008 odsouhlasila dokumentaci
zámeru I. etapy a studii výhledového stavu II. etapy výstavby "Bytové domy v Modranech Obchodní námestí", která reší dotvorení bloku vymezeného ulicemi Modranská, K Vltave,
Lehárova a Klostermannova na pozemcích c. parc. 17/1, 17/5, 18/1,21, a 24/1 v k.ú. Modrany.
Soucástí studie výhledového stavu II. etapy výstavby "Bytové domy v Modranech - Obchodní
- námestí" je i-rešení zelene s vytVorením detského-hrište a- parkovel.lpravených ploCh.
Dokumentace predložená v územním rízení vychází z techto materiálu.
Predmetné pozemky jsou soucástí území, pro které byla zpracována urbanistická studie
Staré Modrany - centrum, jejíž záverecný protokol v roce 2000 schválilo zastupitelstvo mestské
cásti. Pro rešené území není zpracován žádný jiný územne plánovací podklad a proto muže být
k této studii prihlíženo v územním rízení jako kjednomu z podkladu pro rozhodování. Návrh
zástavby spolecnosti Grenop spol. s LO. z této studie také vychází.
Pozemek parc.c. 18/1 pri ulici K Vltave je ve vlastnictví obce, potažmo mestské cásti.
V soucasné dobe je na tomto pozemku zrízeno parkovište, které behem dne bývá celkem
obsazeno. Radnice zatím nemá v úmyslu toto parkovište rušit, protože není zrejmé, jak bude
vypadat situace s parkováním na Obchodním námestí a v jeho okolí poté, co dojde k nastehování
bytu v domech pod kostelem a také po vybudování parku na ploše pred ModranskÝmbiografem.
Parkovište je také využíváno návštevníky Financního úradu.

-3Záverem lze konstatovat, že umístení stavby a míra zastavení pozemku odpovídá
urbanistickému a architektonickému charakteru prostredí, nebot svým pojetím, tj. výškou a
tvarem odpovídá bytovému domu c.p. 1818 na pozemku c. parc. 25, k.ú. Modrany, který má 4
NP a je zastrešen plochou strechou a bytovým domum c.p. 1819 a 1820 na pozemcích c. parc.
26/4 a 26/5, k.ú. Modrany, které mají 5 NP ajsou rovnež zastrešeny rovnou strechou.
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