
















Při nové výstavbě, přestavbě 'et modemízaci must' být zoh ledněn charakter a měřítko zástavby

Vrl prostorové uspořádání památkové zóny, rozsah nové výstavby, přestavby ›.t modem i Zace musí

být přiměřený památkove'mu významu jednotlivých částí památkové zóny.

Uvedené nebylo nijak respektováno, když navrhovaná stavba nikterak nerespektuje

prostorovou kt hmolovou skladbu původního objektu (í staveb okolních) ani jejich charakter st

měřítko,

Vzhledem k tomu že umist'avana stavba ie navržena v
rozporu S vyhláškou hl. m. Prahy

č, 15/199] nebylo mnřnn vydat kladné závazné stanovisko orgánu státní památkové péče El toto

7áva7né stanoví sko ie třeba změnit tm nesouhlasné.

4, V části A průvodní zprávy je V odstavci „Odtok dešťových vod“ uvedeno: „ Srážkové vody Ze

střech budou svedcny do stávající přímky dešťové kanalizace“. V koordinační situací je

vyzn ačena retence vsakován í. Geologický průzkum však dokládá možnost vsaku na základě

průvodních údajů u roku 2012, tedy nepočítá S plochou střechou a mnoha nově navrhovanými

zpevněnými plochami.

V řízení nebylo prokázáno splnění požadavku § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006

Sbł na likvidaci dešťových vod na stavebním pozem ku, g: přednostně na jejich vsakovám'.

5. Odvolatel Žádá též, aby dle § 149 DdSL 4 7áknna č. 500/2004 Sb. 1311_0 přezkoumáno

závazné stanovisko Drážního úřadu zn. DUCR-nadřízeným orgánem MP-SOP0852/17-2/Rj

ze dne 26. 4. k dané 5.1 to ře [oto stanov isko24484/17/Rj 2017. vydané stavbě' z důvodu, je

ačkoli co bude a kolaudován můžekladné' poté, nový objekt vybudován pro bydlení, dojít (např.

při zvýšení provozu) k požadavku na vybudování protihlukových opatření, přičemž tyto náklady

by nesl stát, což je však nepřípustné.

Ze všech uvedených důvodů podává Spolek Pro Hanspaulku mm

0 ?ní v [IT á M

E žádá, aby rozhodnutí Úřadu m ěstské částí Praha 6, Odbor výstav by, ze dne 26. 2. 2018, č,

j. MCP6 023633/2018, byla v celém jeho rozsa h u u m Ě [i' m :u

Mgr. Michael P O k r ný

statutární člen výkonného výboru spolku

a pověřený věci
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HANSPAULKL

L

z.: Začerníme cz vytvořeno v bezplatné verzi akaace https://c|oud.zacernimeczl














