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AMPeng s.r.o.
Štěrboholská 1434/102a
102 00 Praha 10

Vyřizuje za PO: kpt. Ing. Petra Dvořáková, tel.: 950 855 785/799, e-mail: petra.dvorakova@hzspraha.cz
Vyřizuje za ODOO: nprap Jana Bednářová, tel.: 950 855 795/799, e-mail: jana.bednarova@hzspraha.cz

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Název stavby: Bytový dům Zelený Kamýk
Místo stavby: Praha 12, k.ú. Kamýk parc.č. 873/1, 884/22, 884/23, 884/48, 886/1, ul. Smotlachova
Stavebník: Rezidence Smotlachova s.r.o., Korunní 810/104, Praha 10
Předložená dokumentace: územní řízení, COPLAN Projekt s.r.o., Ing. Stanislav Babka,
č. ČKAIT 03363, 2/2018

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy (dále jen „HZS hl. m. Prahy“) obdržel dne 22.6.2020 žádost
o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení
zvláštních právních předpisů.
Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany:
HZS hl. m. Prahy jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle
ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a
o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,
a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil
v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci a vydává k ní v souladu s ustanovením
§ 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů souhlasné závazné stanovisko.
Odůvodnění:
HZS hl. m. Prahy vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:
• Požárně bezpečnostní řešení (AMPeng s.r.o., Ing. Miroslav Praxl, číslo ČKAIT 0101367, 06/2020);
• Rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR č.j. MV-86152-8/PO-OVL-2019, ze dne 4.11.2019, kterým bylo zrušeno
koordinované závazné stanovisko HZS hl.m.Prahy č.j. HSAA-4606-3/2018, ze dne 17.5.2018;
• Zrušené souhlasné koordinované závazné stanovisko s podmínkou HZS hl.m.Prahy č.j. HSAA-46063/2018, ze dne 17.5.2018, včetně požárně bezpečnostního řešení (Peritas s.r.o., Ing. Martin Pospíšil,
PhD., č. ČKAIT 0008046, 2/2018), které bylo podkladem pro vydání tohoto stanoviska.
Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
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prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS hl. m.
Prahy k závěru, že požárně bezpečnostní řešení (AMPeng s.r.o., Ing. Miroslav Praxl, číslo ČKAIT
0101367, 06/2020) splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci.
Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky
požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
Byly prostudovány předcházející citované podklady a nově předložené požárně bezpečnostní řešení,
které bylo zpracovatelem vypracováno v návaznosti na rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR č.j.
MV-86152-8/PO-OVL-2019, ze dne 4.11.2019, kterým bylo zrušeno koordinované závazné stanovisko
HZS hl.m.Prahy č.j. HSAA-4606-3/2018, ze dne 17.5.2018.
HZS hl. m. Prahy sděluje, že u ostatních stavebních objektů (vedlejších částí stavby) – SO.15 – altán,
úložiště odpadu, buňkoviště se jedná o dokumentaci staveb, u kterých se v souladu s ustanovením § 31
odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů státní požární
dozor nevykonává a HZS hl. m. Prahy není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.
Podmínky požární bezpečnosti navrhované stavby nutné pro vydání souhlasného závazného stanoviska
sloužícího jako podklad k územnímu řízení byly splněny. Podrobnější řešení požární bezpečnosti stavby
je požadováno až v dalším stupni projektové dokumentace.
Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva:
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku
ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru
České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona
č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil
předloženou projektovou dokumentaci pro územní řízení a k výše uvedené dokumentaci vydává
souhlasné závazné stanovisko.
Odůvodnění:
HZS hl. m. Prahy vycházel při vydávání stanoviska z těchto podkladů:
- Předložená dokumentace pro územní řízení – průvodní a souhrnná technická zpráva – B.7
zapracován IÚ.
- Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území
a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) § 39 odst. 1.
písm. c) a § 43 odst. 1. Je splněn požadavek na ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních
podmínek a životního prostředí z pohledu vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva.

Závěr:
HZS hl. m. Prahy na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních
právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby
SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.
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mjr. Ing. Martin Moudrý
vedoucí oddělení stavební prevence HZS hl. m.
Prahy
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