
/ J

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111MC05P008SESQ
ťJI~AD MĚSTSKÉ~ Č:j\SrI PRAHA 5
Ing. Petr Horák. l.zástupcc starosty
PRAHA 5, nám. 14. října 4

i-T;;;-------------------------------1

>~:~~~-~='=-~':=J:==~~j
Xfl11 10/(0

Věc: Zádost o zjednání nápravy ve věci dodržování čistoty a ochrany životního prostředí a
ochrany zdraví před ncpříznivýrni účinky hluku vznikající v souvislosti s probíhajicí
výstavbou na pozemcích p.č. 550,555 a 556/2. v k.ú. Košíře, hl. m. Praha.

Dne 8. 7. 201 O byla podána žádost o zjednání nápravy resp. peticc z 29. 6. 2010 ve shora
uvedené věci. Ve dnech 2.8.2010 a 16.8; 2010 byly podány další podpisové archy občanů
připojujících se k této petici. Celkem 41 občanů tak vyjádřilo svůj protest proti způsobu
realizace stavby a z toho plynoucího hlukového zatíženi. Celkem 41 občanů bydlících v okolí
stavby a další, kteři bydli v domech v lokalitě nad stavbou a nestačili se do 17. 8. 2010, kdy
údajně měla být peticc projednávána, připojit vlastními podpisy. marně očekávalo nápravu.

Vážený pane Horáku, jsme hluboce zklamáni přístupem úřadu v jehož čcle nyní stojíte a
pohrdáním. kterým se dvou měsíční nečinností v této věci úřad prezentuje občanům. Od
března letošního roku. kdy byly zahájeny stavební práce, Je v souvislosti s touto výstavbou
okolí neustále zatíženo hlukem. Neustále, ve významu v době od 7 hodin do 19 hodin,
případně i do 21 hodin. v pracovní dny, ve dnech pracovního klidu i ve dnech státem
uznávaných svátcích ato o stejné intenzitě. Nejprve vrtné soupravy, poté těžká technika
hloubící stavební jámu. nákladní vozidla odvážející zeminu. Posléze zásobovací vozidlu,
dorníchávače betonové směsi s dopravníkem směsi. bušení při montáži a demontáži kovových
konstrukcí bednění. řezání a stloukáni dřevěného bednění. hluk ze stavební mechanizace jako
jsou rozbrušovače. okružní pily, bouraci kladiva. stlačený vzduch atd .. Zatíženi hlukem ze
stavební činnosti ztěžuje užívání bytů. děti jsou ncmilosrdně buzeny o 7 hodině ráno bušením
clo konstrukcí a pokřikem stavebních dělníků. odpolední spánek je jim znemožněn jekotem
okružních pil, rozbrušovačů a bouracích kladiv. Obyvatelé okolních bytů jsou tak doslova
terorizováni, mnozí jsou nuceni trávit čas mimo své domovy, chodci ohrožováni přenášením
břemen jeřábem nad veřejnými komunikacemi. Bohužel k dnešnímu dni nemáme žádnou
zprávu o výsledku projednáváni petice, ale co je horší, že v průběhu uplynulých měsíců
nedošlo ani k náznaku nápravy v tdo věci. Z pohledu občanů, denně procházejících nebo
projíždějících kolem stavby, je velmi pozoruhodné, že přestože je dokumentován stav okoli
stavby, opakované kontroly stavebního úřadu, ani ostatní útvary úřadu. nezjišťuji žádné
nedostatky ani pochybeni. Zdá se. ze 41 občanů je nedůvěryhodných.
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Vážený pan
Lubomír Pospíšil
Musilkova 16
150 00 Praha 5

V Praze dne 5. 8.2010

Věc: Petice - žádost o zjednání nápravy ve věci dodržování čistoty a ochrany životního
prostředí a ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku vznikající v souvislosti
s probíhající výstavbou na pozemcích p. č. 550, 555 a 556/2, k.ú. Košíře, hl. m. Praha

Vážení petenti,

Rada MČ Praha 5 se seznámila s problematikou Vaší stížnosti. Dle sdělení odboru výstavby Vám
k Vašemu podání sděluji následující:

pod č.j.výs.Koš.p.550-5294/07-Še-R ze dne 26.02.2008 bylo vydáno stavební povolení na stavbu
"Bytový dům Pod Cibulkou", na pozemku č. parc. 550, k. Ú. Košíře, ul. Musílkova v Praze 5.
Součástí dokladové části ke stavebnímu řízení na povolení staveb na pozemcích č •• parc. 550, 555 a
556/2, k. ú. Košíře, byla souhlasná stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy a součástí projektové
dokumentace byly Hlukové studie posouzené a schválené tímto dotčeným a věcně příslušným
orgánem.

Na podněty pana Pospíšila bylo reagováno následujícími sděleními, která jsou přiložena v příloze:
- č.j.výs.Koš.p.550-719, 1O11/201 O-Še ze dne 12.04.2010
- č.j.výs.Koš.p.550-1479/2010-Še ze dne 21.07.2010
- č.j.V)!s.Koš.p.550-2008/2010-Še ze dne 21.07.2010

Stavebník, společnost Gard Invest, a.s., byl výzvou č. j.Výs.Koš.p. 550-1011/20 10-Še - výz ze dne
09.04.2010 vyzván k plnění podmínek stavebního povolení. Na tuto výzvu stavebník reagoval dne
04. 05. 2010. Dle jeho vyjádření je stavba prováděna v souladu se stavebním povolením a jeho
podmínkami a souvisejícími právními předpisy.
Ve dnech 20.04., 11. 05.,20.7.2010 byly na stavbě provedeny kontrolní prohlídky se zjištěním, že
stavba probíhá v souladu s podmínkami stavebního povolení. Veškeré stížnosti na provádění stavby
byly projednány se zástupcem zhotovitele stavby.

V souvislosti s výstavbou na pozemcích č.parc. 555, 556/2 v k.ú. Košíře, hl.rn.Prahy, byla dne
2.8.2010 a opakovaně dne 5.8.2010 provedena kontrolní prohlídka na stavbě .Bytový dům s
nebytovým parterem v Musílkově ulici" na pozemcích č.parc. 555, 556/2 a 556/14 (vlastní stavba) a
č.parc. 2062/1, 2068/1 a 2068/2 (přeložka trafo stanice), v k.ú. Košíře na nároží ulic Musílkova a K
Zastávce v Praze 5, kterou povolil odbor výstavby rozhodnutím č.j.výs.Koš.p.555-5138/08-Ple-R



ze dne 19.5.2009. Na místě bylo zjištěno, že přilehlé komunikace jsou čisté, suché a zhotovitelem
provádějícím stavbu jsou pravidelně udržovány a čištěny jak v průběhu dne, tak řádně vždy po
skončení pracovní doby. Přestože stavební úřad nezjistil při opakované kontroléžádné nedostatky
ani pochybení, upozornil stavebníky a zhotovitele stavby na dodržování podmínek vydaného
stavebního povolení a dalších souvisejících vyhlášek výzvou Č.j.Výs.Koš.p.SSS-31301l0-Ple-výz.
ze dne 2.8.2010.

Vážení petenti, chápeme, že ztížení podmínek užívání Vašich bytů při provádění stavby "Bytového
domu Pod Cibulkou" a stavby "Bytový dům s nebytovým parterem v Musílkově ulici" dočasně
zhoršuje kvalitu Vašeho bydlení, nicméně uvedená stavba je prováděna (viz výše) v souladu se
stavebním povolením. Odbor výstavby ÚMČ Praha 5 bude i nadále využívat veškerých možností,
které mu umožňuje stavební zákon ke kontrole průběhu stavby.

S pozdravem

Ing. Petr Horák


