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SDĚLENÍ 

 

Úřad městské části Praha 5, odbor Stavební úřad, 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 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. 

m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební úřad"), obdržel stížnost, kterou dne 

04.11.2016 podal spolek Za lepší Barrandov z.s., IČO 03166929, Voskovcova č.p. 1075/61, Praha 5-

Hlubočepy, 152 00  Praha 5 (dále jen „stěžovatel“), označenou jako: 

Stížnost na nedodržování podmínek stavebního povolení 

ve věci provádění stavby s označením „Výhledy Barrandov“, v k.ú. Hlubočepy, při ulici Werichova, 

Praha 5, jejímž stavebníkem je spol. Ekospol, a.s., Dukelských Hrdinů 19, 170 00 Praha 7 (dále jen 

„stavebník“). 

Stěžovatel ve svém podání poukazuje na skutečnost, že stavebník nebo dodavatel stavby ve věci 

provádění stavby nepostupují v souladu se schválenou projektovou dokumentací stavby, když pro 

staveništní dopravu mj. využívají komunikaci U Náhonu s dopravním značením „obytná zóna“, přičemž 

projektová dokumentace pro staveništní dopravu určuje jiné trasy. 

Stěžovatel v podání cituje část Souhrnné technické zprávy „Dopravní napojení hlavního staveniště po 

dobu výstavby se předpokládá nově vybudovaným definitivním napojením pozemku stavby a hlavní 

areálové komunikace na stávající komunikaci - ulici Werichova. Další dopravní napojení dočasným 

nájezdem do prostoru stavby ze stávající místní komunikace, která je napojena na ulici Werichova, bude 

využíváno omezeně (pouze do doby vybudování definitivního napojení) Dopravní trasa bude vedena 

ulicemi Werichova, Wassermanova, K Barrandovu. Z hlediska širších dopravních vazeb bude zajištěno 

dopravní napojení na nadřazenou silniční síť - Pražský okruh (R1, E 50). Organizačním opatřením bude 

zajištěno, aby se vozidla stavby nehromadila na veřejných komunikacích v blízkosti staveniště “. 

Součástí podání jsou fotografie nákladního vozidla v místě ulice U Náhonu. Současně je žádáno, aby 

silniční úsek byl osazen dopravní značkou „zákaz vjezdu nákladních automobilů“. 

Stavební úřad sděluje: 

Stavba byla povolena stavebním úřadem ÚMČ Praha 5 - stavebním povolením ze dne 10.06.2015 pod 

č.j.: OSI.Hl.p.1184/37-70450/2014-Pka-R, ve znění rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 

stavebního řádu ze dne 22.12.2015 č.j.: MHMP 2137300/2015, které nabylo právní moci dne 06.01.2016. 

Stěžovatel správně odkazuje na znění Souhrnné technické zprávy, ověřené ve stavebním řízení, kde je na 

straně č. 44 v odd. B.8 - Zásady organizace výstavby - uveden výše citovaný text, týkající se staveništní 

dopravy, ale s dovětkem který nebyl stěžovatelem uveden a to ve znění: „Používané trasy pro odvoz 

stavebních odpadů ze staveniště a trasy pro dopravu směřovanou na staveniště bude možno upřesnit po 

určení lokalit recyklačních center, řízených skládek, centrálních výroben, skladů apod., podle skutečných 

podmínek v době realizace stavby“. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že pro staveništní dopravu lze využívat i jiné pozemní komunikace.  
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Pro úplnost stavební úřad dále uvádí, že z doložených fotografických podkladů není vůbec zřejmé, že se 

skutečně jedná o staveništní dopravu, jak je stěžovatelem uváděno, neboť fotografie nákladního vozu se 

zaplachtovaným nákladním prostorem, situovaným na komunikaci U Náhonu, nedokládá tvrzení 

stěžovatele. 

Ve věci návrhu dopravního značení se vyjádřil odbor dopravy ÚMČ Praha 5, jako silničně správní úřad, 

sdělení ze dne 24.10.2016 pod č.j.: MC05 65896/2016/ODP/Kov, které bylo stěžovateli doručeno 

prostřednictvím DS dne 04.11.2016. 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Gorčík, v.r. 

vedoucí odboru Stavební úřad 

 

v zast. Ing. Petr Kašpárek 

 
otisk razítka 

  

 

 

 

Při jednání se stavebním úřadem vždy uvádějte číslo jednací a spisovou značku stavebního úřadu. 

 

Obdrží: 

účastníci řízení 

1. Za lepší Barrandov z.s., IDDS: 8yfssd3 

 sídlo: Voskovcova č.p. 1075/61, Praha 5-Hlubočepy, 152 00  Praha 52 

 

Stejnopis: spisy 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Petr Kašpárek 
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