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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 

 
Č.J.: MCP6 007409/2015 V Praze dne: 9. 2. 2015 
SPIS. ZN.: SZ MCP6 082352/2014/OV/Mai 
Značka: P-2447/1/Bř 
Vyřizuje: Maierová 
Kontaktní spojení: tel. 220 189 814 / pmaierov@praha6.cz 
Referentské č.:197 
 

 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, 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 podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 
91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou 
dne 10.10.2014 podal 

Beachclub Strahov o.s., IČO 26670828, Chodecká 1230, 169 00  Praha 6, 
kterého zastupuje D.N.S. Bubeneč s.r.o., IČO 26454637, Terronská 580/19, 160 00  Praha 6-
Bubeneč 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6  

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na dočasnou a sezonní stavbu: 
Přetlaková hala vč. přeložky STL plynu - areál sportovního centra Beachclub Strahov, Praha 6 

 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2447/1 v katastrálním území Břevnov. 

 

Stavba obsahuje: 

- Přetlaková hala pro stávající 4 beachvolejbalová hřiště sportovního centra Beachclub Strahov 
velikosti 44,0 x 26,0 x 9,735 m  s osazením v  období říjen – duben (7 měsíců) 

- Externí vzduchotechnická jednotka 275 kW umístěná nad vstupní částí do zázemí beach klubu 
(severní část areálu) napojená ze stávající areálové kotelny 

- Přeložka stávajícího plynovodu OC DN 200 z prostoru plánované nafukovací haly (délka přeložky 
26,0 m). Přeložka bude vedena v souběhu s okrajem stávajících volejbalových kurtů ve vzdálenosti 
cca 1,2 m od jejich hrany. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku 2:200 se zakreslením stavebního pozemku s požadovaným umístěním stavby, 
zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavba se povoluje jako stavba dočasná na dobu 15 let, pokud nebude v novém řízení rozhodnuto 
jinak. 

3. Stavba bude umístěna na pozemku č. parc. 2447/1 k.ú. Břevnov, v areálu sportovního centra 
Beachclub Strahov. 

4. Stavba přetlakové haly bude zastřešovat stávající 4 beachvolejbalové kurty. Obvod haly bude 
vymezen betonovým límcem a kotvami fixujícími tvar zastřešení haly. Vzdálenost od stávajícího 
objektu šaten bude min. 2,3 m. 

5. Stavba bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 48,0 x 26,0 m. Výška stavby bude 9,735 m, 
výšková úroveň + 0,000 odpovídá úrovni upraveného terénu stávajících kurtů. .Zastavěná plocha 
haly bude 1 144 m2. 

6. Stavba haly bude mít v příčném i v podélném směru tvar elipsovitého půloblouku. Zastřešení haly 
bude z tkané vrstvené textilie v bílém odstínu doplněná žlutými segmenty u vstupu a na pozadí u 
základních čar beach kurtů. 

7. Hlavní i nouzový vstup do haly bude umístěn na střed podélné a příčné stěny opláštění. 

8. Likvidace dešťových vod bude řešena vsakem přes stávající vsakovací jímku o obsahu 4 m3. 

9. Režim stavby bude sezónní, tzn. stavba bude v místě osazena v klimaticky nepříznivém období vždy 
pouze od začátku měsíce října do konce měsíce dubna (celkem 7 měsíců). Její opakovaná montáž 
a demontáž podléhá režimu stanovenému výrobcem.  

10. Hala bude využívat stávající sociální zázemí (šatny, sprchy, WC) v rámci vybavení sportovního 
areálu Beachclub Strahov. 

11. Objekt bude napojen na systém požární vody s hydrantem umístěným u karuselového vstupu. Bude 
vybaven umělým osvětlením. Objekt bude bez nároku na přívod pitné vody i odvod splaškových 
vod. 

12. Větrání haly i vytápění bude pomocí horkovodu napojeného ze stávající areálové kotelny. 

13. Dopravní nároky v souvislosti s umístěním haly se nemění. 

14. Vzduchotechnická jednotka haly bude umístěna na severní straně  nad vstupní části do zázemí beach 
klubu  na pozemku č. parc. 2447/1 k.ú. Břevnov. 

15. VZT jednotka MTP 225 o výkonu 275 kW a vzduchové výměně až 18000 m3/hod.  bude 
kompaktního typu a bude umístěna na betonové ploše 2,5 x 5,5 m. Jednotka bude napojena  
horkovodem  na stávající areálovou kotelnu v objektu čp. 1230.  VZT jednotka bude propojena 
s halou potrubním vedením pro cirkulaci vzduchu do haly. 

16. Část stávajícího STL plynovodu pro kotelnu Strahov na pozemku č. parc. 2447/1 k.ú. Břevnov 
v délce 26,0 m v současné době v prostoru budoucí nafukovací haly bude přeložena.  

17. Přeložka bude provedena ocelovým potrubím 219,1 x 6,3 mm s PE izolací a napojí se na stávající 
plynovod ve vzdálenosti 1,15 m od stávající budovy regulační stanice plynu. 

18. Přeložka bude vedena v souběhu s okrajem stávajících volejbalových kurtů ve vzdálenosti cca 1,2 m 
od jejich hrany zpevněnou asfaltovou cestou do místa napojení na stávající plynovod (staničení 26). 

 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Arch. Jan Lepša 
ČKA 00 845 
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2. Stavba bude realizována k tomu oprávněnou, odborně vybavenou právnickou nebo fyzickou osobou, 
jejíž oprávnění stavebník předloží stavebnímu úřadu minimálně 7 dní před zahájením prací. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Ukončení stavby 

5. Případné prahy ve dveřích budou z vnitřní strany opatřeny pevnými náběhovými rampami 
k překonání výškových rozdílů mezi podlahou a vrcholem prahu. 

6. Stavba se povoluje jako stavba dočasná na dobu 15 let ode dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. 

7. Stavba bude dokončena do 04/2015, případně před novou sezónou.  

8. Užívání stavby je podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona a § 
12 vyhl. č. 526/2006 Sb. 

9. K žádosti o kolaudační souhlas doloží stavebník mimo jiné doklad o uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti na vedení trasy přeložky STL plynovodu na pozemcích  ve vlastnictví Hlavního města 
Prahy. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Beachclub Strahov o.s., Chodecká 1230, 169 00  Praha 6 

 

Odůvodnění: 

Dne 10.10.2014 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního 
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl stavebník dne 4. 12.2014 vyzván k doplnění žádosti, a to ve lhůtě 60 dnů a  řízení bylo 
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 12.1.2015. 

Stavební úřad oznámil dne 13. 1. 2015  zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům 
řízení a  dotčeným orgánům. Zároveň stanovil lhůtu 15 dnů k uplatnění námitek účastníků řízení a 
stanovisek dotčených orgánů. 

Okruh účastníků řízení stanovil stavební úřad stavební úřad v souladu s § 85  a § 109 stavebního zákona. 
S ohledem na umístění stavby v areálu sportovního centra, do okruhu účastníků řízení stavební úřad 
zahrnul pouze stavebníka a vlastníka pozemků dotčených stavbou a pozemků sousedních.  

Do okruhu účastníků řízení stavební úřad nezahrnul občanská sdružení, neboť stavbou nemohou být 
dotčeny jimi chráněné zájmy. Tak, jak vyplývá ze závazného posudku odboru životního prostředí MHMP 
je stavba navržena do lokality, kde v zásadě absentují klasické přírodní a jiné prvky. Toto vysoce 
urbanizované prostředí nelze označit za „krajinu“ ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. 
S ohledem na umístění stavby, nemůže mít záměr vliv ani na  evropsky významnou lokalitu Praha – 
Petřín ani na ptačí oblasti. 

 Od ústního jednání a místního šetření stavební úřad upustil, neboť mu jsou dobře známy poměry v území 
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení. 

Žádost byla doložena: 

• Projektovou dokumentací zpracovanou Akad. Arch. Janem Lepškou ČKA 00 845, Ing. 
Miroslavem Prachařem ČKAIT 0006975 

• Plnou mocí k zatupování stavebníka společností D.N.S. Bubeneč, s.r.o. ze dne 20. 6. 2014 

• Informací o pozemku dotčeném stavbou o pozemcích sousedních 

• Stanovami Bechclubu Strahov 
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• Nájemní smlouvou NAO/58/01/008491/2006 uzavřenou mezi Hlavním městem Prahou a 
ESQUO, spol. s.r.o. vč. dodatku č. 1 (nový nájemce Beachclub Strahov) a dodatku č. 2 

• Souhlasem Hlavního města Prahy zast. SVM MHMP čj. SVM/VP/12868/18/14/hl ze dne           
19. 9. 2014 

• Rozhodnutím Rady HMP č. 1863 ze dne 29. 7. 2014 o udělení výjimky ze stavební uzávěry 
velkých rozvojových území hl. m. Prahy 

• Stanoviskem HS HMP čj. HSHMP 30211/2014 ze dne 1.7.2014 

• Závazným stanoviskem HZS hl. m. Prahy čj. HSAA-7611-3/2014 ze dne 9. 7. 2014 

• Koordinovaným závazným stanoviskem OÚR ÚMČ Praha 6 a ODŽP ÚMČ Praha 6 čj. 
0726/OUR/2014 ze dne 30. 7. 2014 

• Závazným stanoviskem a vyjádřením OŽP MHMP Szn. S-MHMP-0928282/2014/1/OZP/VI ze 
dne 18. 8. 2014 

• Prohlášením o životnosti materiálů pro sezonní přetlakovou halu  

• Souhlasem provozovatele kotelny Dalkia Česká republika, a.s. s napojením na kotelnu ze dne 
4.6.2014 

• Souhlasem FAČR s přeložkou plynové přípojky do plynové kotelny ze dne 23. 4. 2014 a           
11. 6. 2014 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

Záměr je navržen za účelem zajištění celoročního provozu stávajících beachvolejbalových kurtů. 
Zastřešení kurtů je navrženo typovou přetlakovou nafukovací halou, která bude instalována v klimaticky 
nepříznivém období 7 měsíců v roce (říjen – duben). Provoz a vytápění haly bude zajišťovat vnější 
vzduchotechnická jednotka o výkon 275 kW napojena horkovodem na areálovou kotelnu. Tepelný 
agregát bude situován na střeše šaten.  

Hala bude využívat stávající hygienické zázemí. Vstup do nafukovací haly je řešen bezbariérově a 
umožňuje přístup a případné užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace. Umělé osvětlení 
bude připojeno na areálové rozvody. Odvedení dešťových vod bude stávajícím drenážním systémem po 
obvodu stavby přes vsakovací jímku. 

Přeložka STL plynu do plynové kotelny podmiňuje realizaci stavby, neboť je v současné době částečně 
umístěna v místě plánované přetlakové haly. 

Užívání beachvolejbalových kurtů jako stavby trvalé bylo povoleno rozhodnutím čj. MCP6 095503/2014 
ze dne 4. 12. 2014.  

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, stavba se nachází ve 
funkčním území SV – všeobecně smíšené, s kódem míry využití  D a  na hranici velkého rozvojového 
území Strahov. Rozhodnutím Rady hl. m. Prahy ze dne 29. 7. 2014 byla povolen výjimka ze zákazu 
stavební činnosti stanovené vyhláškou č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých 
rozvojových územích hlavního města Prahy. V rámci funkční plochy je pevnou značkou v místě 
předmětného záměru umístěna podměrečná funkční plocha sportu.  Navržená stavba je tedy v souladu se 
stanoveným funkčním využitím.  

Z hlediska konstrukčního řešení hala podstatně nenaruší urbanisticky a architektonicky charakter 
prostředí.  Dočasnost stavby byla stanovena ve vazbě na její životnost max. na 15 let.  
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Tak, jak vyplývá ze závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy, stavba nepředstavuje 
významnou hlukovou zátěž pro okolí. V okruhu 300 m od stavby se nenachází obytný objekt, pouze 
servis a prodejna NH Car a uvedené parametry technologického agregátu s dvojicí ventilátorů nepřekročí 
při trvalém provozu a při dodržení všech zásad pro instalaci a provoz zařízení hlukovou úroveň vyšší než 
50 dB ve dne a 40 dB v noci. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.  Stavební úřad v průběhu 
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu a 
územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí 
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže 
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 
 
                                  
 
 
 
                                                                                                           Ing. Petr Malotin 
                                                                                                     vedoucí odboru výstavby                            
                    Otisk úředního razítka                                                                               
 
Za správnost vyhotovení:  
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích dle pol. 17 odst. 1f) a položky 18 
odst. 1f) ve výši 30 000,- byl zaplacen.  
 
 
Obdrží: 
navrhovatel (dodejky): 
1. D.N.S. Bubeneč s.r.o., IDDS: ej3zbph 
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účastníci řízení (dodejky): 
2. Hlavní město Praha, zast. odborem evidence, správy a využití majetku  MHMP, IDDS: 48ia97h 
3. MČ Praha 6, zastoupená OÚR ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 23, 160 52  Praha 6-Bubeneč 
4. Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 
  
dotčené orgány: 
5. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
6. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i 
8. Odbor životního prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h 
  
Na vědomí: 
9. Beachclub Strahov o.s., Chodecká č.p. 1230, 169 00  Praha 6 
10. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 
11Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, pí Faktorová, IDDS: c2zmahu 
12. Ing. Malotin 
13. Ing. arch. Krásná – evidence ÚR 
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