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ROl.HODNUTÍ o uMÍSTfNf STAVBY 

Navrhovud CMC ard>itekti f, r. o .• Vykhrad5ti 51, Praha 2 oto 2570&465) podal dne 
17. 8. lm ~vrh na vydini rozhodnuti o umisto!ní m.vby 

..AR.J:NA CENTRUM PRAHA- v Prue 7 _ HoIdovicich. 

Magislrit hLm.l'Tahy _ odOOr územního rozh<Xlovini, pI'i.sIulný podle § I 17 odst. I písro. b) 
zák Č. 5011976 Sb., (> .u.en.ním plmovi,oí a nvebnim fadu (stavební zákon). v~ mtní úk. č. 
103/1990 Sb., ~ Č. 262/1992 Sb .• zák. Č. 43/1994 Sb. zák č 1911991 Sb. zák. Č. 8311998 
Sb. a zák. č. 41811990 Sb" o 1>Im. Prue, ve znlni změn a doplhků, posoudil návrh podle 
§ 37 a JI stav. W. lna ri.kla", tohoto P050lIUIÚ vydáví podle § 39 Slav. zík. I § 4 vyhl. Č, 
1321L99B Sb. 1010 

nn~odD uti: 

Na pozancích č. pere. 2269, 2303, 2305, 2304, 2306, 711, 710, 71214, 70m, 71213, 
71211,71212,70811,70812.71612. 71614, 71M, 1l7!4, 71113, 7\712, 717ft, 71611, 715/\, 
71Y.!, 71715 t . ÍI. Holdoviee pti ulicích U Ptůhom1, U Uranic, KomunardU, N. ManináclJ 
v Praze 1 (tdcfonni bbel je veden do u~~ PflSlI,1li) se urnisfuje m.vba ,,ARENA 
CENTRUM-, kteri sesláví ze...mni nový<:lI, pl'evUn~ polyfunkčních objektů, Mvarujícich 
na dVl objekty stavd>n~ upravované, dále jeden obpcr • nb!:IYOOu • jeden objekt, plislaYbou 
(stávajk:i objektY.)'Í\/(I\llI\l MěWanta dale z plipojel< inž.enýolých siti, yodovodniho fadu, 
zpcvnIiných ploch, garáží, p;\Cl: o";!;t~ • sadclvých úprav lak, jak je zakn::slcno v Jituatnlch 
výkresech vmMitI:u UOOO (l b ). UOO ( 1 lal. kmé j50U graficl:ou ptílohou 100010 
rozhodnuti 

-~" JlOUI Praho , 
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Pro umistblll projektovou ptipravu stlvby se $WlOvujl tylo podmínky: 

l) Areál. ARENA CENTItUM, poivodni! pivOVlr MčMan. situovaný v bloku. vymueném 
ulicemi U Prúhoou, Na Maniná<:h, U Unme, Komunudů bude I:ombinld částttnjdl 
demolic, stavebnk.h úprav návajicích hi"oricky ccnnýcll objektů I oOVQstavcb ~ 
zregenerován. 

2) Stavba bude sestAvat ztJména llWttO stavebnleh objektů: 
1. Ptipravlliumi. 
2. Demolic;c. 
3. Sta~ upravované objelay A, B, pfulavba ~ektu K, násuvba objektu C 
4. Novostavby objektů D, E, F, o, li. 1, J včctnl podumnich guw a U5ildení 

o=trilnlbo dvora. 
5. PHPQjIcy in!. siti • kanalizw:, vodovodu, c1~fo kabelů VN, NN (včetno! trúo5t~c), 

plynu, &d~lovadc:h lu.behl, ~'*.iného oJVltleni, \lOdovodni rad. 
6. Zpevnbé plochy, ]lllXoviJtt. 
7. Oplocenl. 
8. Sadové úpravy. 

Pro celY ~je stanovena \Írovei'i" 0,00 - 189,000 m n.m. (V.S. Balt p. v.). K této úrovni 
jsou nadále vtaženy výD:y jednotlivých objektll. Rozsah podzemni sta\oby je vy21llČm 
v situ·l'n;m výkresu v mH. 1:500. 

3) V rimci stavby budou demoloviny objekty, lituované na pozemcich č. parc. 71511, 717/5, 
71512,71614, 70&12, 70813, 710, 71214, 71213, 71211, 71212, 711 a novOOobé přálavby 
objektu na poumku Č. 7 161.Z. Oále budou odpojeny a uslepeny nepotfebné ltivajío; 
inžatýnl;:é ilit. 

4) Stávající ~ekty: 

4.1. Objdd; C (tcclmologicu illcpy), podsklepený, se tfemi nadzemními podlatimi 
• podkrovim v KdIové stlek, bude po demolici stsopu mCI:i drohým • lfetim NP 
• sejmutí celé !ledk!vé střechy nast1.vM plíhradovou skotepinou, jejlž wclIoI bude 
v úrovni T 20,90 I která n&hradl (Mhodní sedlovou :stfedlU. 
Novou funkční náplní objtbu bud. resl&Uf3Oe, obchody, multikino, adminiStr.ltiva, 
lt.dmic;l;:é, pIOVQZnÍ a !;OciáIní :W.crní. 

4.2. Objekt K (trafo.taric;c), ncpods.k:lepc:!ý, .jedním nadumním podla!ím .pIoc.bou 
$Ihlcl1ou bude částečn! demolovin a ro:dí!en pmtavbou. Novt trafostanice, pMo!yw 
ve tvaru L bude mít romay cel 15 x 24 m I svou dclJi stn.nou bude umistČ<ll ve 
$UVebni Wc, daM obje~1!:I1l A 

5) NOVQm\oby: 
5.1 . Objekt D - proskleni. pasU pMoryri propoji objelay B I C. Šlfb pWfe ve sm~ 

_ - jih v neiutUm mIst~ bude cx:.t 2J m. PasU bud~ obsahovat jedno podumní • 
dv~ nadurnnl podJati. Homl úroveň její pfíhnadové ploché SIlem; konstrukce bude cel 

T 1l.OOm. 
Funkční náplni objektu D budoo obchodní plochy a pottebné IOciiIní I leclmíd:t 
ilicmi. 
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5.2. Objda E - vUovy dům .-..ým umistbljm na,,&že na sevemdpodn; nárWi 
objektu C. dcli.i sIIanOu bude lledo'.'Lt j~ ocvcml 5lénu. Objekt bude půdorysných 
f~ m&x.. 15 x 12 m.. bude podsklepený, výft~ členEnY na mn.14 nadztmnich 
podJa!i • další d~ od východu ulltupujici podIdí z lehké ocdové konstrul=. 
TI bude ukončena v úrovni IIW(. + 5?,IO. 
FUJ>l::ční náplni objdau E budou b.nceláte. 15, • 16. nadumnl podlaží bud. využito 
pro terasy. 

5.3. Objekt F bude !!Úl půdorys ve IVaru obdélníka II rounaeclt OCl. 29 Dl ve srmu výclIod 
_ zipad x ca. 23 m ve smMI &eV~ - jih. Bude IImbl&! IIVIIitf vnitroblchJ a orientován 
mruba mvnobUllt se stivljicimi objekty. Od objebu G bude vzdálen ca 21 m. od 
nojbIilllho rohu objektu H cca 14 m. Objekt bude obsahovat 4 podmnnl podIUi. p8 
nadzannich podlah. Páte nad>.. podll.Ži INM po obvodt ~ USlOU~. Úro""iI. 
atiky pJocbé Slteclly nad pátým NF bude cca 1- 20,00. 
FIlIIkčni niplní ob;ektu F bude garUoviní .utomobiM, kavárna, obd>ody, galerie, 
admini$ll"ativa I potfdmé leclu!ické II sociílnl zázemí 

5.4. Objekt G bude mll plldor)'$ ve tvaru Iicbob~žníh_ Svou deltl, zipadnI $Irmou. "délce 
cca 13 Dl bude umistb> na. hranici pozemku č. pan:. 70811, jeho iitka ve 5m!ru ~
západ bude cca 2S m. Od objekt\! B bude odsIoupen cea 14 lil. Objd<t G bude 
obsahovat čtyři pod=nni podIa.fi. ptt plnýcll nad=niclI podIafi • 2 výraznl 
ustoupení nadzemní podIafi _ Úrovdi atiky nad pitým nad:.. podIafím bude cca 
+18,70, úrove/l. plocbt $tI'e<:by nad sedmým nadt. podlatim bude mu. + 26,00 m. 
Funkční náplni objektu G bude parkov.!.ní automobilů, <;lbclxxIní plochy, kanceláře 

• potfebru! technické I prOVOZlÚ zázeml. 

5.5. Objclct H bude mIt půdorys ve tvll\l ko5Odélnih I bude umlSlrn dclJi strJ.llO\l 
~ s chodnikem komunikace U Ur&nie, ,-e vuli.leoosti ca 43,50 m 
od protileh1ého objd::tu č.p. 1475 (1lI poz.emIru č. part:. 632). SVOll západní $IrlOOll 
bude umistb> min. 31 m od protilehlého objektu č.p. 1451 (na poumku č. 

pam 7(5). Jeho pňdo!ysot rozmby budou ca 88 I 16 m (mBcno na kolmici). 
Objekt H bude obsahovat jedno podzernni I lest nadzemních pod.ldi Únwe/I ltiky 
jeho ploché sthchy bude ca + 22,30 !ll. 
Funkčnl náplnl objektu H budou kanoelik, sk.Iadm~, technick~ I provomi úwni. 

5.6. Objev. I bude mll ~dorys ve tvaru pismene U s vYruným setOOnerúm jeho 
~ch průědi. Bude: umístčn zhruba na O!R.! objektu C, do jeho 
jiboúpadnlho rohu bude "zapu~tn~ objekt E. Jeho Jilb ve směru v)'ebod - západ 
bude ca 49 m I IVOU _erovjclIodnI stranou bude pokračovat ve seavebni Mře 
objektu H pti ulici U Uranie. ŠíIb jr.dnotlivýclt kfidd objektu bude cca 17,50 m. 
Objela J bude obsahovat čtyři podumni podlaži a J«t nadz.emni.ch podlažl. Úroveň 
atiky ploch': stlu:hy nad kstým n&dz. podlUlm bude cca + 22,30. 
Funkčnl náplni objektu bude p:ark.oy~ .utomobil~. administrativa. 

5.7. Objd:t J, ~ obdéinIkovtho tvarv., bude umlSlb> pti ulici U Ptůhonu ve suveblÚ 
čile, uJolerM! objektem A Jeho půdorys bude mil rozmúycca 41 x 14,so m, bude 
ullÚSltn výcllodnIm smtrem od objelau A, ve vzdiIeooJtj cca \3 m. DeW $I.tllllClJ bude 
&ledovat ulici U Průbonu. Objekt bude obsahoval jedno poduInní • čtyři nadzemní 
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pOd1a.!:l. U1ičnJ ftsida bude od drubébo NP mírni! U$loupent. Úroveň atiky ploché 
rthchy bude cca + 13,50 m. 
Funkčni náplni ob;ettu J bude bydlenJ • tedmid<é vybaveni. 

6) Na novost.lvby bude citlivt IlIvazovat $!á.~cj UĎ, klen lvo1'i oplocftli ueiJu I bude 
v rimci stavby rehabilitovtna. 

1) ArchitcbonX:1;t I'denI lIOVO$lavtb bude ve výrazném kontra5lU wči ltivajícim, hilloricky 
~ $Ilvbám. Pou1it6, viI.\Ínou vclkoploioé., růmorod~ čleotné otvorové prvky, 
~írnaVl! tedmici$tIlÍ • konruukenl deu.ily (pI"ilImoviny, lávry) budou výJam! oživovat 
jednoduché hmoty IlOlIOSIIvtb. 

D~ kompoziaúm prvkem bude r.ejmtm ;wtfe!enl centríllll"bo dvon. (MENA 
PLAZA) (> celkové rozlo2.e rtl'echy cca 40 X 55 ln, pC>depl".,é 22 lloupy, které ponesou 
proI.omů'vaDOU pfihradovinu střechy, jqíf úroveň bude max. "I" 21 nt lutl'denl. bude 
překrývat objekty D. F • bude ')'metrické VIlči delii $lid objektu F. Ko~ bude 
koncipováno tak, aby sloupoví bylo co nejv!ce suhli1ni Kromt skořepiny multikilll. bude 
danlm archit~ktorúdým ak('.elljern areá/u i objela F s prosl<Jm)mi stěnami a vOjiřovit~ 
rOOouoými tWy. nesoucími jednotlivá pod1a.!:l. 

8) V 1., 2., 3. I 4. pp areálu bude vybudována podzemní hromadná garU pro SSl Ol. 
automobil~. l toho bude 17 park. stinl prOJlO!"l)W up,.,.veoo pro vozidla osob st sniženoo 
pohyblivosti. Vjml • výjezd z guíJi a doprlVllÍ omh.iha ~ dvora v I. pp 
objc:lau budou ~ijtbty oboosm&nou TaIIlpGU • \ojmltm do ul. Na Manintch. Vcn:ikálni 
dop,.,.va v garilích bude zajiltěna jednosmbnými J1IJl1plllli. 

9) V jitnl Usti areálu bude vyl:udovino 24 parkovacích stáni pro os. automobily, 
ob$/u!lovanYeh bVlljicim \ojmlc:rn Z ul. U Průhom. Z ul. U Uranie bude vybudovin dmhý 
polI>lX%lý vjud pro dop,.,.vn/ obslulw ardlu. Nové 1 vstupy z ul. Kon.mardol . 2 vstupy 
z ul. U PrUhonu budou oIoufit pouze pro p8.1.. 

10) Zbobováni arc4Iových objektů plynem bude zajišlmo čtytmi samostatn:ými pMpojkami 
napojenými na sU\'lj1cl hlL plynovody v plilehlých u1iclch. Objekt J bude napojm 
pHpojkou DN 80 z f&du DN 200 ~-cdenébo ulici U Průbonu, objekt C plípojkou DN 80 
z radu DN 200 v ulici N. MArÚntcll. objekt F p1ipojkou DN 80 z I"adu DN 200 v ulici 
U Uranie I objela B prlpojkou DN SO ~ tadu vedené!lo ul KomunardU. Hlavni uú~Qy 
plyuu a plynotJJby budou ololUlly W s11Wch na fasidich objektťl nebo V obv~ zdi 
arci/u. ptesnt umlstmí. bude projednáno v rozpracovmosti projekru ,dodavatelem plynu, 
tj. Prabkou p1ynir<nskou •. , . 

11) Telefonizace arcilu bude uji!tbla z ATÚ HoIdovice novým kabelem !)'pll 400 XN 
TCE'JCPFLE vroeným v části tra')' ~e ,~ l<abeIovodu (až do prosroru ldUovatky 
ulic Pl'iJtIvnÍ - Komunard~). v části trasy (ulice Komunardň I U Průbonu) ů1olnt. Kabel 
hude ukOlllXn v objektu A v ~ osazeném tru'ovo!m ro~Ri. Z tm'ovo!ho rOZ'o-ado!če 
budou ~ nové lelei kabdy do jednotlivých pbjebi, kde budou ukOflČCl1y jako 
ůčastnid<é te1efonnl rozv.d~. V ů1ohl6 uue budou ke kabelu pfilo!e!ly dv~ trubt:y 
HDPE-D40 pro utažen! optických hbe1I1 

12) lJso,.itlení ....utroareáJov)'ch kom.mikaci bude providi!lllo stoUry VUIk. o$VČdcní ryir.:y 6 _ 
10 m :se lVÍ!idly :se zdroji SHC ° výkonu 50 _ 150 W. Osv!tlml bude Il.Ipijeno u: 
samostatného zapinaa"llo bodu urnist~ho u TSI. 
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13) zhobovU:i ueW dd<lrickou encrsii bIIde ujiit~ výstavbou sc:cID Iransfi:lfmabIIc.h 
swDc: (TSI - TS1) 2:210,4 ItV; pou:u: objeltt J b.ide napijen te Iti''ljld diltribučni I ItV 
:1116 v u.li~i U Průbonu (r.wnyčkorinlm n ...... j ícibo kabelu AYKY 3 x 240'" 120 mm' 
vodouclm .ii1nim cWníkem ulice U Pnlbonu) .. rovna .... pajeni vluIa! JpoIlcby el 
ellCf"8ie ro%plnad rtanioe RS Ino bude ~iIIČDO I diltr. rozvodu "" v u.lici U PNhonu 
ptes pfipojltovou IId'h'I SPS wmslmw .... fas6dt objdclu. 
No". rozpinaci sWlÍcc RS 8no bude U$DIyčlr::ovtna I:Ibdy 22 tV me.zi TR HolekMcc 
.. RS 77040 .. Idelovlám kabelem mezi TR HoIdcMce RS ms. JúbcIovj sm!r 
doTS~412 (situo .... tII. v~.pop. 1425 vul. ll~) bude prOVedm bbeIovou 
amyčltou okolo tclébo ~ ve ~ RS 8780 - TS I - TS2 _ !"Sl - TS4 _ !"SS - TS6 -
TS7 - TS $482. Do OOV< RS 8780 budou uta1eny Itabdy 22 Itv od TS 2?91, TS 548& 
.. TS 382.. 
Z91',sM Dl.p&,jeoIí ueilu .. Upn.'")'.nt 22 kV budw v roq>fK(MllOlti projelttu projedllÚly 
1 Průskou energetikou I. I. 

14) Al"eiI bude zisoboVÚI lepIem (pro pocfeby Y)'I.ip&Ii.. obtevu VZT .. TUV) uovt 
~ swice (systém pin - voda) III.pOjeoé .... sú.\"ajfci pll"O'o'Od Pra1ské 
leplárcnské ... I. V kaldém objektu bude 01lZel\l $IlIIOSlalni pted!vm IIWIlcc vybavt:n1 
~~tepIa. 

I S) Ohhv teple u!itItové vody bIKle providtn v nepl'imotopnYch ohfiv .. e!c\l ul!lÍ$ttft)"ch 
v předbadc.h stanicích jednotlivých objekD). 

16) U .... I"w"" vodou bude ZlJilltDo cI-.-ana ,"Odovodnimi plipojbmi ~ 
na sUvajlci vodovod ON 150 vedený .. licí U U....,;c .. oory vodovod ON 200 vedený ulici 
U Průhonu. Objekty v I1Ú1II budou .wobmtiny wooswnými pfipojbmi napojmYmi 
III. mQIovj rozvod vody. MtI'tn1 odbtru vody bude providmo hla'mm .. podrulnjmi _. 

11) V rámci fUvby bIIde rtalizovU vdcjoý -.ocIovodnJ rad ON 200 z tvirné litiny UUO\...,y 
ulici U Pnlhow. kletý bude propojen Je Nv. vodovodem ON 200 v ul. N. Maninkb 
I DN lIlO v ullci Komunardů. Ro\.ml budou v rámá $tavby provedeny nové pfipojky 
clo prileh/ýcb. objeb:l. 

ll) An:íl bude odvodn&l syIt~ ~ kanaliuee .. čtyI' kInalizačnich pHpc;cI;: 
do vetr;illjch Slok v pňlehJých uJicich. Do lIoky DN ~oo vedené ulici U f'roboou bude 
zaUstm. přípojka ON 300, do Sloky DN 300 valon! uJicl N .. MaoinicJh bude DÚJt&>a 

pfipojlta ON 200, do vcjeilt IloIty Dl< 12000000 v ulici U UtlllÍe bude napojena plipoju 
DN 300. do w.pl~ stoky DN !iIOO'1600 plk bude DtpOjma pfipojkl.DN 200. 

19) ArúIov4l tady i ItantL pnpojky budou provedeny I bp'lizal'nl kamerIiny , inlegovanYmi ... 
21) Prostory pod úrovni !erúll,I V ml$l~ napo;eal DI VfI. Itlp/I'zvi I:JIIdoo chrinaly proti 

vni\::nuú h1.mny vzduté 'IOdy (1IIIpi'. osazena loupali, ~ klapky). 
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22) Pakud 5OI.Itet jldd v ralaurKich v obj. S a C phsihne SOO derd, ~ III společne 
lcan •lizačn! ~po;a;: osuen lapač rub\. 

23) Providtnim stavby nesml dojil k JIaJ\IIm provomtebopnosti Stivajlclch vedeni 
lechniů6lo vybavclll v prOllOnl JlI.vcnikt ve. pfileh!ych ulic. 

24) SouWh a ktileni liniovýdl objelct6 stavby se itávajlclllŮ iDl. MIm v pfilehlYeh- ulicleh 
bude provedeno vooulad ... se .aud·mi tSN 73600!! ..,Pr05l0r0Vl! ~r.dini slrl 
Ioc.bnid:óbo vybaVCIII-. 

25) Projdaovi doI<umealaCC ke su.wbnim, fizeoj bude mimo jmi obsahovat: 
I. Projda sadovýdI ilprav, jalol ao"lIjstj bude i pUrJ rehabilitace pro WitoI ltromOIadi 

Novi ~ bude z kvalitnlho, odrostIóbo. ~ .Slovaotho materitlli dhviD. 
o obvocki k.uwne cc& 18 - 20 cm a blldc reali2ov.ina odbomw firmou. Stromy budou 
vybLveny Uvlahovo... aondoli a zelc6, ro&liuwaná na s*k, INd. vybL,.ma. 
IUlomaticl.jm uvlahov)'m l)'SIémem. Stromy, ... mi~&Ié ve z.pevntDých plochlch, 
budOII zabezpečeny mIUi prOti ae&piváni u:miny. Podrobny projekt ..dovjdl úprav, 
}eIIo11O!"'isti bude i niYrh ~ počtu vodnieh prvků, včetnfi projckt\l niIuadních 
\oý$adeb I rehabilitaci ... ~ ~ad:i bude v roZ]nCO\-anosti konzuII.ovin S otl' 
MHMP. 

1. ~ irw:llyuldi opatkd. ~ i 0fJiny Po\ic:ie CR I pfululDým silDibim 
sprivrim útadem. 

1. Pnlku O lom, !e IIIV1"ten1! b>'(l\.~ jcdnot~ Iplll~ji pobdav~ tSN 73 OSSG--I,l 
Dc:nni osvaJenl budov. 

16) Projda organi.aee vjsU.vby bu.de zpracovin tak, aby pti provid!nl $tavby byly 
dodržovány úsady odu"any tivollillw.l pro5l!cdi I otgatí\lJll vlivy (hl ... k, prach, vibrace) 
byty omezeny .111 IIŮIIÍIJIUllI. Po dobu výstavby bude acbovinl dopravní obsllW. 
pliIehIjd! objekďl včcW pt\stupII paíc:b I dopavIII provm lil koIrunibcich ulice 
K ....... , ... rdů a U Unnie nebu4e _"'1 veetnt pfOY01ll prosd'~ MHD, zasUvd: 
• príwpovýd:J cest k nim. 

27) Stavba bude koordWo\ina, O$!.I.UIÍ investičnl einnostl v okoU, Itjmála s Ikcl HoIeJovioe. 
1KR, Praha 7 - investor Dattelkabd I. s. 

18) Z&lizení ,tavcnikf bude siruováno pcIIIU ve VlliU"obIolru, mezi ulicemi U ProborJJ, 
U Unni., Kom~ NI Maninách. 

19) PobxI budou stavbou či IUVeaiItoi dopnVOll doteeny oIr.oI.nI komunikace,. pownky či 
oplGomi, bude vk nejpozdlji do kol ... cI ..... uvedeno do pIMxIaibo su.w. 

10) S odpado>.ým materiiJltD\ vmikJjm. stavdmí činností i vlastním proYOzaIJ ltavby bude 
naldidÍJ\o V'OJlldu .. zákonem o odpadech e. 12511997 Sb. I ploclpisy ,nim 
souvisejícími. Zndkodňovini odpadů nebo jejich \)\Ilit! bud~ provhltno odbornými 
firmami, !dm majl k této činnorli oprávnbl! podle § S ocbl. 5 I § 6 odol. I pltm. r z&k.. č. 
115Jlm Sb. I splňuji poviJlflOSU § 7 I B citovaného zákOIll. V plipld! konllD"linaoe !it~ 
NEL bude ~ 1lIlteri41 ~ I litvidovin 11.1 pfisIu.IDt Iklidce podle 
d'icly vyIubovalel.rlosti. Manipu.Jaee i odpady po dobu vjsU.vby 1rude ~ tak, aby 
nedoc:húdo k ctto!en! tiVOl:nlho ploootfedl. 

6 



3l) Projektoví. dokumentace: bude rupektowt vyhlUl:u t. 17411994 Sb .• kto:rou oe: 5l&llOYÍ 
obe<:né tecl>nicl,,! pohda~i<y zabezpečlljici ulíváni mveb olObarni t omezenou rcbopoostJ 
pohybu. oriOIlUlce. 

OdÍlvodninl 

OdC uchitekti I. r. o., VyZhradski. 57, Prah. 2, podala I!IÍvm lili vydání (,'emniho 
rozllodnuti o U!IlÍ$ltnl Jtavby uvedené ve výrokové čislL 

Stručnl ~haraJqerUtik.a stavby. Nov~ navrhované objekty v areálu vhodnl dop1i'llji 
nedokončený blok mt!ťaruk&o pivovaru, vU jako 
domina.ntlÚ prvek akc;cntuje novl IlÍmt$IÍ, krytt lehkou 
1IŘ>ChQ\I, kuri. opricty spojuje start i nové objekty, AreiJ 
je IIIlodnl doplob! liniovou zeleni. 

Funkce. kapacita stavby. admini$IrJ.tivni plochy: cca 30000 m' 
obchodni ph.x:hy : o;:<;l 7500 m' 
resl~ : cca 2100 m' 
I!l.I!1ilino cca 4500 m' 
bydleni : cca J I bytových jednclII,k 
park.ov&ni: 853 mni v podz. gari1ích 

24 $líni na povrehu 

Projektant: CMC architekti spol. s r. o., Vyidlradskl 54. Praha 2, autorizovanJ archiu~kti Ing. 
uch.Jakub Cig1..,. tKA 00195, akad. arclt Vit MUla tKA 02206, Dipl. arch. Ing. 
Dl\id Richard Chisbolm Ci<A 0250! 

Zahijeaivýstavby: 1211999 
UkorXlroi výmvby: 1012003 

Navrbovllllé umbttnl je v sooladu s územním p/&nem hl.m. Prahy· plánem vyuliti ploch, 
lciIválen}nl u$Iltsenim Zastupitelstva lil. m. Prahy Č. 37f \ ze dne 24.2,1994 a vyhláJkou Č. 
19/1994 Sb. hl,m.Prahy, o úvuoých částech územního plínu hlm.Prahy, ve ;r;nční :tm6n 
,~, neb<'lť plo<:ba, na kterou !Oe $llvlla umUťuje, je definovani jako úumJ služeb 
• ncrvJíci výroby, ve b ccém y)jimeč~ plipustní. jsou i maloobchodní zaliuní • Wíteni pro 
kulturu, nebol' tato ut\un( jsou urten. pro obsluhu dllltho úumJ Intenjnkt $lIl j.sou vedeny 
ve Nv=.jícioh cl>odníoich • komunilw::ich. 

Umí5!l:oí stavby vyhm"1Jje obecným technickým pohdavk:ům na >jsIlvIlu v hl , m. Prv:e 
stanoveDým vyhIálkou e. 5/1919 Sb. NVP, ve z.nčrú pol.dčjlic.h pfedpisd. 

Podle oděleni Katastrí.!ního ůIadu Prahl . m!sIO nejsou poumky stl'--tly k, ú. Holelovi~ 

souUstí ZPF. 

Návrh byt doIo1en následujicimi doklady: 

Vyjldtcni. hygienika· MUl č.j . 150>11'215M1lRut ze dne 14,7.1999. č-i. 19531215 U dne 
31.8.1999. 
Vyjidlcní orgánu poWního dozoru • fhsi~ záchranného sboru HMP č.j. po. 
\Cl66\ I18S6J99..0PST ze dne 21 .6, 1999. 
Vyjid1ení orgáral dopnvy. odboru dopravy MHMP č.j . Ml-{MP.S0721JWJDOP-06 ze dne 
29.6.1999. odboru dopravy OÚ m.č. PnIha 7 č.j. ODOII022/99IPU u dne 23.6.1999. 
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lIod .... ' .... Ú <JrBinu panW~ pit.e. OPP MHMP čJ. opp 4187<W99 u ~30.1. 1 999. 
vyjWMI vocIohospocláfsUbo ...pnu - ocbJru ..y...vby MIDťP tj. MHMP. 
4VWJ/1999IVYS-RlI ze dKlS.' 1999. 
Vyj6dleDi orp... ochnny II\o'2A1IIi • odboru !iYotnibo prostkdi OÚ m.f. Prahl 7 l.j. 
ožP161 7J99..Navr ze dne 2.1.1999. 
vrl'df=l orpnu odpadoYéhl hospod'bM • ob> MHMP č.j. QŽP.VI--4'lW99 ze dne 
22.6. ]999. 
V»fdI'en1 orpra. oclnny pI'írody - OŽl' MHMP e.j. OŽ'P-Vl--4916!J99 ze dne 21 .7.1999. 
VYi'dfenl 0f'JÍ'N CO - odboru obnny MHMJ' e.j. MHMP-49S441lm ze dne2.' .lm. 
vyjWenl (l(IÍlIu lIOjensk~ .pri\/)' - VUSS prlha čj. 71P7-131ÚP· ] 999-7103 ze dne: 7.9.1999. 
V~ orgánu rpojů. SPT Telecom SPS čj. OSIFj 23659/3/99 ze dne 16.7. \999. 
Vrl'dlenl TSK č.] . 439 ze dne 10.8.1999 (bbclovt Ilit). koordina~ č.j. 26017.1H/991Rad 
ze dne 18.6.1999. 

NMb byl dlle 4oIolen EWIOYisky c6e/lto 5privc:6 iIIhDjnkých sili: 

Jnbká YOCIobolpod.if1:b spoI~ .... tj. :>4S9t9S1~. udne3.'.lm . 
Prabkt vodovody. bD·hor, čj. J64214S2199 ze dDC 29.6.1999 • ruilko Zl: dM 12. 6. 

"" I'nhU ~ Ll- čj. 0ÚJ42214S2I99JMa ze dM 15.6. ]999. raritko u dne 16.6.1999. 
PrůIki p~ u . č,j. 12831Pr1OŘPI99 ze dne 2.1.1999 • .mtko ze dne 4. 8. 1999. 
I'nhU ~ .... č.j. 231 10lW63-99(VlII ze dne IS.7.1999. 
Ehodo Citdum J.ro. z.c dne lH.I999 (rma\». 
Cak6 r\diok~ Čoj. ÚlV/24871991P1 ze dne 9.7.1999 
SPT Tdeoom - ÚTS č.j. 4409/99"" dnc 23.6.1999 (ruitko). 
SPT Telecom. PPT č). 1215719!/K ze <ine 7.10,]991. 
SPl Tclc«nn _ MTI\! ze dne 24.8.1999 (razitko). 
MiniIUntVO vnitn. CR- spd ... kabdtl ze 4ne 2l6.1!199 (ruitko). 
STE· sdSov.,;l oWkovi kabely ze dne 10.' .19951 (razltko). 
DP ED _ provoz I ůdrlba Ir:abdovt slt~ tj. 174/99 ze dne 10.8.1999. 
Ceski spri ... letiJ( ze dne 17.1.\998 (ruitko). 
Čftk~ dlihy· dnizcdopn.Yli cesty ze dne 10.8.11199 (ruhko). 
TfWlJgu., s.p. e.j. 953/99 ze dne 4.1.1999 (ruitko). 
Prl&onet LI. č..j.1713fJ 1-8 ze doe 17.8.1999 
Kabel Plus I'nbI, U. :fl! dne 15.9.1999 (razltko). 

Oopflvm pocIcik hlm.Pr&hy t.j . 90113 ze dne 21.6.1999 
OÚR MHMP OJ. 126225199/OUR/S.Z ze dne 2.7.19911. 
OU OÚ m.e..1'rabI7 č..j . 2~IH77-t.p 100 Hol. u dne 14.7.1999. 
Policie CR e.j. PSP-766-DI-4-99 ze dne 16.7.1999. 
Sdru&ó pro!ivotnl prostkdI zdrIvot.nf poIIi1. y CR. tj. 99I06I&JW1 ze dne21.6.lm. 

SouIli&s v\.utnrktI p:m:mků podle § 31 $U"'. zik..: 
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Pro pounů:y e.pcc. 2269, 2)03, 2305, 2304, 23M Technicki spriIYa komumbd "Y.i~ 
t,j. llOIll S5I!I9r'I-W ze dne 20.' . ]999. 
Pro 0IlU pnnmky SlaWy vyjidteIli Prahkýdl pivovaru LL %.II dne 11.6.\999. 

Protoh \i%enW fIunI lit týU10 w.vby rvIU( r!lUáhlé , vdkým počtem '-OČ"'nM rir.enI 
• liniové stavby bylo podle: § 36 odsl. .. IItI.v. zák. om6meno .uhijenl ú.temnlbo r!unl jeh{) 
úeutníkúm vdej!lOU vyhlUkoo. Sou!' .. !\! byli určena lholta pro uplatneni lWnitek: úůstnilcj 
do doby kDrWd ustni!>o jedlWú, t.j . do ll. 10. lm I upnz.om!:nlm, ll: k ~i podaným 
rWnitkim nebude pfihlédIu.o. 

ODlámeal o ~aIi ;'lMJ""ho I'izaJi bylo zvd'ejnblo na Ílfedal desce: 
OÚ v Prut 7 od 10. \I 199!i1 do 26. 9 . 1999 
MlIMP OŮR od 10. 9. 1999 do 21. 9. lm 

DotČOlé orgány stilnl 'pr'vy byly o zahjjenl ůumního rir.enI • konáni uJtniho jodnini 
inf=vinydne 10. 9. 1999. 

Ve ~ Iht'\t! nesdi!liJy doIčené orp.y stttm apm.y ll: n6vrtw!Mlno! lUa(J\lÍJ/(o. 
Ve ~ ItIltIi ntI.IpIllniIi Uěutnici. tizmi Ir. nhrtaI bdnC pfipmúnky.m niInitky 

S pl'ihlédnutim t výsI~m ~ I'IzI!nI MaiiIlIiI 1II.11L Prahy _ odbor ůz.emního 
rozhodovi.ni roůtodl, jak je uvedmo "' \jrokoV'l! čisti. 

Pfed vydáním IItI.vebniho povolení .... umisťovanou stavbu nebo jcji etJt, pro klerou je 
Ir; vyd6nl IItlvtbnlho povoleni plIslulný specilJnl m.vebn! ůtad, mwi odbot úumního 
1Nh000vtni Magimiru hl. Pl. Prahy v """ladu I § 120 odSL2 5UveOniho DkOlllo O'o-an 
dodJtení podminc/I;: lOboIo ůzanDlha rozbodrwll 

TOlO rorhodtui pIId YeIlllYsIu § 4Oodil. I mY. Dk. cM roky ode dne, kdy IIIbyIo pfivai 
rnoQ, nepolbývi \iak plllDo$!i, potud bylo v teto Ibůlt pntMino o IIUvtbnl povoleni 

PINI«aI: 
Proti tomJIo rwhod"rcilDlle , ......... 'k lW:nl podat odvollm do IS dnd ode dne doručeni 
k MinislmMI pro mlSUlI I'OMIj, podirim u Maptrá!u hl.~y _ odbolll ůumnibo 
rol'hodoviDi, PafibU 26, Pr&ha ]. 
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f'f!1nb!. situIČIII Y)'kres v mB. I:SOO 
situafn/ výkres v me, I: 1000 

A NavrbcMld: (oa donŮ"'kll) 
1) CMC uchi1dai, L r. O., VylellB(bki S7, Praha 2 .,.... 

B. útaIttIici rizeni . WOTTDICe ~ vybIUkou: (oa doru6eIllru) 
2) MC Praha 1 + phlohl 

se tidotIl O infOfl"lW:lVW i4stnik'O 1íuni zvdejnmim 1\1. ú!'edni desce po dotIu 15 dnů 
I pod.in! tpI'i"Y O zverqn6ll 

C. Ostat~: (doporuOen() 
l) JW'01t1 MC Praha 7, !libr. kpL Jaroie 1000, Pnl\I. 7 + pfíloba 
4) ÚRM, HrwIělnské.wn. 8, Praha 1 + pliJoht 
S) HI. m. Praha, IIIJ. Zden& Kovi1ik, radnI. Mlrihslr:é rWn. č.. 2, Praha I 
6) TSK lil. lIL Prahy, Štdlrikova 23, Pn!,. S 
1) PrUsk~ pivovary a. s., Nidrahú 54, Praha S 

D. MHMP: 
8) OMl 
9) QUR·SZ. priloba 

10) OUR· evidence ro.wmtti + plíJoba 
I I) DUR • ůřednl deska • pliloha 
12) 0lIR • spiSOVlll. + pfIIoha + 5pis vč. dokwncul-.ce 

i . . 
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O\'UI!:NI . VIDllIfACr. 

O>'1!loji, I. I.",,, CP" .~."t ~ .10 I"". 
""'- _~II1:' • 11M, .... , oll tIJI """, .. , 
~I "jl' .Utol 

V Prou d", 1& -"dOOl 
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