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Úrad městského obvodu

RoZHoDNUTÍ

Plzeň 3
sTl.WEBruí ÚŘno

Výroková část:
Úřud mě*t'kého obvodu PIzeň 3, odbor stavebně správní a investic, jako stavební úřad příslušnýpodle
$ 13 odst. 1 písm. c)zákonač. 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ''stavební zákon") ve společném územníma stavebním řízení (dáIe
jen ''společnéřízení") posoudil podle $ 94o stavebniho zákona žád'ost o změnu stavby před jejím
dokončením,kterou dne 19.4'2021 podal

PB Agency' s.r.o.'
kterého zastupuje

rčo oso+ro39,

Karlovarská 563/83, Severní Předměstío 323 00 Plzeň23,

AREA group s.r.o.,IČO 2520323t, Šafaříkovysady

Východní Předměstí, 301 00 PIzeň
(dále

I.

j

en " žadatel" ), a na základě tohoto

p

2455/5,

1

osouzení

:

Podle $ 1 18 a $94 stavebního zákona

povoluje
změnu stavby před dokončenímstavby

''Bytový komplex U Kalicha'', ul. Na Jíkalce, Plzeň
(dále jen ''stavba'') na pozemku parc. č. 9329ll (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 9330 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 9332ll (ostatní plocha), parc. č. 933212 (zastavěná plocha a nádvoří),
parc. č. 933215 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálnímúzemiPlzeň, v tomto rozsahu:
- Záměr změny stavby před jejírn dokončenímřešípředevším optimalizace využitípůvodního objemu
stavby, vyřešeni konstrukčních komplikací a celkové zvýšeni kvality bydleni v objektu navrženého
BD, včetně zvýšení architektonické kvality a vlivu stavby na okolí'
- Na základě nově zjištěných skutečnostío stavu stávajících konstrukcí, které se v mnoha případech
ukázaly jako poškozené a nelyhovujicí,je zvýšen rozsah odbouraných konstrukcí stávajícího óu3et<tu
BI a B2. oproti původně povolenému komplexu BD je navrŽenou bourání většíčásti stavebních
konstrukcí' a to od úrovně stávajícího II.NP výše' V rárnci 1. NP budou zachovány původní svislé a
vodorovné nosné konstrukce (ŽB skelet), kteréjsou doplněny stavebními konstrukcemi novými.
- Nově je doplněna terasa na střeše budovy C v úrovni 2.NP, která bude řešena extenzivní zelenou
střechou (stejně jako střecha nad částí4.NP). Tato terasa bude sloužit jako relaxačnímísto
pro nájemníky BD a bude dále doplněna květináči se vzrostlými stromy. Dalšíterasa vznikne v jižní
části navrženého objektu v úrovni 2'NP přiléhajícík parcele č.9329/2. Tato terasa vznikne zasypánim
stávajícího sklepa stávajícího rekonstruovaného objektu v prostoru této terasy a následným
ozeleněním - dochází zde tedy ke zmenšeni zastavěné plochy navrženéhoBD ve prospěch zelené
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plochy. Zmenšením objektu je mimo jiné vyřešeno problematické napojení objektu na stávajícíobjekt
BD na pozemku parc.č. 9329lz - mezi objeký bude nově zachována volná plocha.
V rámci úpraly dispozičního řešení jednotliých podlaži a jeho optimalizace došlo ke zvýšenípočtu
býových jednotek v objektu. Nově je v rámci BD navrženo celkem 49 býn (oproti původním 32),
pievážně 1kk a 2kk. Plochy všech býů jsou do 100 m2. VýškovéřešeníBD se nemění, stejně jako
óbjemové řešení stavby (výjimkou je zmenšenízastavénéplochy části 82 v sousedství sousedního
pozemku p. č:.932912 - zde dochází i k celkovépg zmenšgní navrženého BD.

Parkování u'L1idu'iél áovď-rešphb. v'úrovrii'lNp!ktlňbinaci klasic[ých parkovacích stání a
zak|adačového systému. Celkem je zde navrženo parkování pro 49 oA, z toho 3 parkovací stání
splňují požadavky pro stání pro osoby se sníženouschopností pohybu. Pro každou navrženou
bytovou jednotku je tedy v objektu zajištěno kryté parkovaci stání-

Díky využitízak\adaěového systému parkování odpadlo využiti střechy části ''C'' jako

otevřené

parkovací plochy - tato střechaje nyní nově navrŽenajako pobytová, s extenzívníze|ení a vzrostlými
stromy v kontejnerech.
Půdorysně ani hmotově předložený návrh BD nijak nepřesahuje povolený býoÚ komplex
''U Kalicha''. Vnějšípůdorysný obvod celé stavby je totožný, s qýjimkou části ''B2'' kde dochází
ke zmenšení zastavěné plochy objektu (na zby|é části pozemku je navržena zatravněná terasa).
Maximální ýška stavby je totožná s povolenou maximální ýškou stavby a to *18,200 mm, úroveň
+-0,000 stavby je ve všech částech v souladu s původnímřešením, tedy 312,07 m. n. m.
Způsoby připojení na technickou infrastrukturu zůstávaji totožné'Vzhledem k požadavku ČBz
Distribuce a.s. je však do objektu nově umístěna distribučnítrafostanice. Jedná se o samostatnou
investici ČBz oist.ibuce a.s.' která bude řešena samostatnou PD včetně přípojky VN - tento projekt
řešípouze koordinaci obou investic a zajišťujestavební prostory pro umístění TS v I. NP objektu.

II.
l.
2.
3.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v Íizeni o této změně, kterou
vypracovala společnost AREA group S.r.o., Šafaříkovysady 5, 301 00 PIzeň, odpovědný projektant
Ing. Jaroslav Bořík' CKAIT 0201093 ve 02/2021.
Jakékoliv jiné změny nesmí b1ýt provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Budou splněny následující podmínky, uvedené v souhlasném závazném stanovisku Krajské
hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem vPlzni ze dne 15.z.202I čj. KHSPL133611211202l,
spis. zn. S-KHSPL/3 3 61 121 12021
Pro vydáni závazného stanoviska ke kolaudačnímusouhlasu bude na KHS v Plzni předloženo měření
hluku v nočnídobě zprovozl sekčníchgarážových vrat, parkovacích zakladači a zprovozu
výměníkové stanice, kterym se ověří dodrženíhygienických limitů hluku v chráněném vnitřním
prostoru staveb ve smyslu naÍizenívlády č. 272lzu1 Sb. Měření hluku zprovozul garážoýchvrat
bude provedeno v nočnídobě ve 2. NP v obytné místnosti č.2.02'02 (obývací pokoj + kk). Měření
hluku z parkovacích zakladačůbude provedeno v nočnídobě ve 2. NP v obytné místnosti č.2.06'02
(obyvací pokoj + kk). Měření hluku z ýměníkovéstanice bude provedeno v nočnídobě ve 2. NP
v obýné místnosti č,.2.05'04 (pokoj). Měření musí bý provedeno držitelem akreditace nebo
:

-

4.
5.

autorizace (ust. $ 30 a $ 32a zákona).
ostatní podmínky uvedené v rozhodnutí (spoleěné povolení) vydaném pod
SZ UMo3/0775Ilz)lTf (ě j.UMo3l2542Il20) dne2.7 '2020 zůstávají v platnosti.

sp'

Zn.

Lhůta k dokončenícelé stavby včetně povolené změny se stanoví do dvou let od nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.

se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Účastníci Íízení,nanéž

PB Agency, s.r.o., Karlovarská 563183, Severní Předměstí, 3z3 00 Plzeřl23
odůvodnění:

Dne I9.4'7O2I poďal žadatel Žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Uvedeným dnem bylo
zahájeno řizeni o povolení změny stavby před jejím dokončenírn.Stavební úřad vydal na stavbu společné
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2.7 .2020 sp. Zn.

dne 4.8.2020.

SZ UMo3/077 51l20lTf

(č j.

UMo3/2 542Ilz0), které nabylo právní moci

Stavební tňad oznámil opatřením ze dne 29'4'202I čj. UMo3/l5I27l2I zahájeniřizení o změně stavby
před jejím dokončenímznámým účastníkůrn
řizení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení
l
12
odst.
2
stavebního
zákona
upustil
od
ohledání
na místě a ústníhojednání, protože mu poměry
$
staveniště byly dobře známy ažádost poskytovala dostatečnépodklady pro posouzení stavby, a stanovil,
že ve lhůtě do 1 5 dnů od doručení tohoto oznámeni mohou účastníciřízeni uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá stanoviska.

Stavební úřad současně dal možnost účastníkům
Íízenív souladu s ustanovením $ 36 odst. 3 správního
řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro
námitky a připomínky.

ji v rozsahu, v jakém se
změna doýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníkůřízení,jakož i zájmtt
chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštnimi předpisy' Projektová dokumentace
Stavební úřad v provedeném řízeni přezkoumal předloženou žádost, projednal

stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby'
Podkladv nro

rozhodnutí

projektová dokumentace, kterou 'uypracovala společnost AREA group s.r.o.' Šafaříkovysady 5,
301 00 Plzeň, odpovědný projektant Ing. Jaroslav Bořík, Čran 020I0g3 ve 0212021
plná moc k zastupování stavebníka

koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí ze dne
14.4.202l Sp. Zn. sZ MMPl042538l21 (čj. MMP/1l0619l2I),jehož součástí je závazné stanovisko
odboru stavebně správního (orgánu územního plánování)
souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem vPlzni ze dne I5.2.202I
čj. KHSPL/336112112021, spis zn. S- KHSPL1336Ll2ll2021
koordinované závazné stanovisko hasičskéhozáchranného sboru Plzeňského kraje, krajské ředitelství
č j. HSPM- 4996-612019 ÚPP ," dne 25.3
'202I

závazné stanovisko Státní energetické inspekce
sEI-3s83/202U32.101

ze

dne 24.2.2021 spis zn./čj. sEl-0637l202l,

výpisy z katastru nemovitostí ověřené dálkoqým přístupem do katastru
vyjádření správců sítí

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů

vyžadovaných zvláštními předpisy azahmul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl,jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí, zapoužitíustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

íIěasfníci řizení o změně stavhv nřerl iei

dokončením:

Při posuzování přímého dotčeníexistujícího práva stavební úřad vzal v úvahu účel,druh a rozsah
povolované změny stavby před jejím dokončenímvčetně možného způsobu jejího provádění, dopad
na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcírni předpisy. Na základě této úvahy, proto
při vymezování okruhu účastníků
řízeni o změně stavby před jejím dokončením dospěl stavební úřad
k závětu, že v daném případě toto právní postavení v souladu se stavebním zákonem je následovné:
účastníciřízení podle $ 94k písmene a) stavebního zákona - stavebník:
PB Agency' S.r.o.' tČo oso+to39' Karlovarská563183, Severní Předměstí, 323 O0 Plzeň23
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účastníciřízení podle $ 94k písmene b) stavebního zákona - obec, na jejímžúzemímá být požadovaný
stavební záměr uskutečněn :
Statutární město Plzeň' zast. technickým náměstkem primátora,nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
účastníciřízení dle s 94k písm. d) stavebního zákona -vlastník pozemku, na kterém mó být požadovaný
stavební zóměr uskutečněn, není-li sám stgvebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpflatz eG pobočka Cheb,
350 02 Cheb

IČo 00671126, Kubelíkova

60214,

účastníciřízení dle $ 94kpísn. e) stavebního zákona'osoba, lejížvlastnické právo nebojiné věcné
právo k sousedním stavbóm anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můžebýt společným
povolením př ímo dotčeno :

Vlastnícipozemkůparc. č.9283,par.č,.9285,parc. č.9287,parc.č.9z89lI, parc' č.9290,parc. ě. 10539'
parc. č. 9333, parc. č.9334, parc. č' 9335, parc. č' 932912, parc. č. 9328, parc. č.9327, parc. č. 9326l|,
parc. č. 932Ol5, parc. č' 933zl8, parc. č. 933217, parc. č. 933216, parc. č. 932017 vše v katastrálním tnemi
Plzeň'

Vlastníci staveb č.p.2207, č.p.2208, č,.p.2234, č,.p.2879, č,.p.2294, č,'p. 1137, č.p. 1068' č.p. 1000,
č.p.989, č.p' 1004, č.p' 1001, č,.p.2918,č:.p.2906vše JižníPředměstí'
V}'pořádání s návrh},

-

a

námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

V},pořádání s v-vjádřeními účastníkůk podkladům rozhodnutí:

-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámeni k Magistrátu města PIzně,
odboru stavebně správnímu podáním u zdejšího správního orgánu.

V souladu s $ 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapoěitává den doručení
rozhodnutí. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek' je posledním dnem lhůty nejbližší
příštípracovní den.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak' aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastníkdostal jeden stejnopis' Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.odvoláním lze napadnout ýrokovou část rozhodnutí' jednotliý
výrok nebojeho vedlejšíustanovení' odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povoleni zašIe stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zmény stavby. Dalšívyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže zména stavby nebude zahájena za doby platnosti původního
stavebního povolení Zména stavby nesmí býzahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
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pověřená zastupováním vedoucího
odboru stavebně správního a investic
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákonač.63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst' 5 ve výši
1000,- Kč byl zap|acendne3.5.2021 bankovním převodem.

městského obvodu Plzeň 3 min

Plzeň3
l5 dnů. 15 denje posledním dnem oznámení.

datum vyvěšení

datum sejmutí:

podpis oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby

obdrží:
účastníci(dodejlcy)

,/;B

Agency, s.r.o.,IDDS: 4tb8na3
(/,zastupaie: AREA group s.r.o., IDDS : urpm6rv
/ stantámí město P |zeň iast. technickým náměstkem primátora, IDD S : 6 iybfxn
t/Ruiff"ir"nbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštěpný závod,IDDS: 6ákv8cm

Účastníci řízenís postavením účastníkůřízenídte $ 94k písm. e) stavebního zákona se vyrozumívají

veřejnou vyhláškou:
Vlastníci pozemků parc. č. 9283, par' č,. 9285, parc. č. 9287, parc. č' 928911, parc. č. 9290, parc. č. 10539,

parc. č.9333,parc.č,9334,parc. č.9335,parc.ě.9329/2, parc. č.9328,parc.č,.9327,parc. č.9326ll,
parc' č. 9320/5, parc. č. 933218, parc. č. 933217, parc. č' 933216,parc. č. 932011vševkatastrálniminemi
Plzeřl a osoby, jejichžvécnéprávo k těmto pozemkům můžebfi přímo dotčeno.

Vlastníci staveb č.p. 2207, č.p. 2208, ě.p. 2234, č'p. 2879, č.p. 2294, č'p. 1137, č.p. 1068, č.p. 1000,
č.p. 989, č.p. 1004, č.p' 1001, č,.p.2918, č:.p.2906 vše JižníPředměstí a osoby, jejichž věcné právo
k těmto stavbám můžebý přímo dotčeno'

dotčenéorsánv

zHasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
r'
frajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
VMagistrát města PIzně, odbor stavebně správní, IDDS: 6iybfxn
v Státni energetická inspekce, inemni inspektorát pro Plzeňský a Karlovars\ý kraj' IDDS: hq2aev4
/a

,./z*rl.

