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ROZHODNUTÍ
O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Stavební úřad Městské části Praha 7 příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, posoudil dle § 86 a § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby podanou dne 27.6.2018 žadatelem,
ACS PROPERTIES, a.s., IČO 28460545, Milady Horákové 1066/98, 170 00 Praha 7,
kterého zastupuje na základě plné moci společnost Pelčák a partner architekti, s.r.o., IČO
28270355, náměstí 28. října 1104/17, 602 00 Brno, kterou zastupuje na základě plné moci
Ing. Lenka Hábová, IČO 49229931, nar. 17.4.1961, Konšelská 419/23, 180 00 Praha 8,
a na základě toho vydává podle § 79 odst. 1 a § 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby
nazvané:

Administrativní budova Letná
Praha, Bubeneč č.p. 1066, Milady Horákové 98
(dále jen stavba) na pozemcích parc. č. 663/2 (ostatní plocha), parc. č. 665 (ostatní plocha), parc.
č. 666 (ostatní plocha), parc. č. 667/2 (ostatní plocha), parc. č. 668/2 (ostatní plocha), parc. č.
669/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 670/2 (ostatní plocha), parc. č. 670/7 (ostatní
plocha), parc. č. 670/9 (ostatní plocha), parc. č. 670/10 (ostatní plocha), parc. č. 670/22 (ostatní
plocha), parc. č. 2037 (ostatní plocha), parc. č. 2038 (ostatní plocha) v katastrálním území
Bubeneč, parc. č. 2137/12, parc. č. 2223 (ostatní plocha) v katastrálním území Holešovice.
Stavba obsahuje:
-

Administrativní budova s tribunami – změna stávající stavby Generali Areny

-

Stavební úprava objektu pokladen

-

Stavební úprava komunikace

-

Kanalizační přípojka
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-

Přeložka dešťové kanalizace

-

Vodovodní přípojka

-

Přípojka horkovodu

-

Přeložka NTL plynovodu

-

Přeložka STL plynovodu

-

Přeložka VN

-

Přípojka VN

-

Přeložka NN

-

Rozšíření sítě elektronických komunikací

-

Lapák tuku

-

Terénní úpravy

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád a s odkazem na § 87 a 85
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákona, je žadatel, ACS PROPERTIES, a.s., IČO 28460545,
Milady Horákové 1066, 170 00 Praha, a dále:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Městská část Praha 7, Odbor majetku, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7
AC Real Estate, a.s., Milady Horákové č.p. 1066/98, 170 00 Praha 7-Bubeneč
PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
McDonald`s ČR spol. s r.o., Řevnická č.p. 170/4, Praha 5-Třebonice, 155 21 Praha 517
Pražská teplárenská a.s., Partyzánská č.p. 1/7, 170 00 Praha 7-Holešovice
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny
č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
J & T BANKA, a.s., Pobřežní č.p. 297/14, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:
1) Na pozemcích parc. č. 670/9, 669/4, 2038, 670/7 k.ú. Bubeneč bude umístěna jižní tribuna
stávající Generali Areny s nástavbou objektu administrativy.
Budova bude do tvaru U a bude navazovat na stávající stadion. Jižní fasáda o max. délce
147 m bude rovnoběžná s ulicí Milady Horákové. Hloubka jižního traktu v prostorech
administrativy bude max. 16,5 m. Východní fasáda rovnoběžná s ul. U Sparty a severně
navazující na stávající tribunu bude mít délku max. 19 m. Západní fasáda bude mít délku
max. 53 m a bude na severu navazovat na stávající tribunu stadionu.
Objekt bude mít max. 7 nadzemních podlaží (dále „NP“) a 1 podzemní podlaží (dále „PP“)
s vloženým mezipatrem. Výška objektu bude max. +28,550 m (kdy ±0,000 = 225,00 m n. m.
Bpv). Západní křídlo bude mít max. 4 NP a výšku max. +17,600 m. Východní křídlo bude
mít směrem ke stadionu max. 3 NP a výšku max. +9,500 m a směrem do ulice max. 2 NP a
výšku max. + 5,420 m. Fasáda 7. NP je směrem od ulice Milady Horákové ustoupena o min.
2,3 m a snížena na max. +24,600 m v místech mimo komunikační jádra, která se propisují
na fasádu. V přízemí je hlavní hmota objektu ze západu, jihu a východu ustoupena o 2,3 m a
bude tvořit podloubí.
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V 1.PP a mezipatře budou umístěny parkovací plochy, technické zázemí, sklady a komerční
prostory. V 1.NP – 3.NP budou tribuny, rozptylové plochy a komerční prostory.
Ve 4. - 7. NP budou restaurace a kancelářské prostory včetně zázemí a technické zařízení.
2) U severního objektu pokladen na pozemcích parc. č. 669/4 a 670/2 k.ú. Bubeneč bude
umístěna přístavba ze severu o max. 2 m a ze západu o max. 2,1 m. Výškově přístavba
nebude převyšovat stávající výšku pokladen, tj. max. 231,43 m n. m.
3) Dopravně bude nově napojena stavba za západu vjezdem do podzemních garáží. Dále
stadion využívá stávající vjezdy a napojení.
4) Doprava v klidu bude řešena podzemními garážemi v 1.PP, kde bude nově umístěno 80
parkovacích stání.
5) V přízemí bude vstup pro pěší do administrativní části, 4 vstupy pro návštěvníky stadionu a
vstup do komerčních prostor. Komunikace pro pěší v ul. Milady Horákové na pozemku
parc. č. 669/4 k.ú. Bubeneč bude rozšířena na šířku od 10,5 do 11,5 m, v rámci chodníku
bude umístěno stromořadí do rabátek. Chodník v ul. U Sparty na rohu s ul. Milady
Horákové bude rozšířen o max. 2,4 m.
6) Dojde k terénní úpravě hrací plochy, ke snížení o cca 0,5 m v ploše cca 8900 m2, na
pozemku parc. č. 670/9 k.ú. Bubeneč.
Komunikace u dětského hřiště (SO 4100) na pozemcích parc. č. 665, 666 a 670/2 k.ú.
Bubeneč bude zvýšena o cca 2,5 m.
Před severní pokladnou bude snížena niveleta rozptylové plochy v podobě rampy (SO
4200), snížení bude západním směrem o cca 0,3 m.
7) Kanalizační přípojka č.1 (SO 2300) KT DN 200 o délce cca 9,6 m na pozemcích parc. č.
669/4 a 2037 k.ú. Bubeneč bude napojena z objektu do stávající stoky v ul. Milady
Horákové. Kanalizační přípojka č.2 KT (SO 2301) DN 200 o délce cca 9,2 m na pozemcích
parc. č. 669/4 a 2037 k.ú. Bubeneč bude napojena z objektu do stávající stoky v ul. Milady
Horákové.
Napojení tukové kanalizace (SO 2302) PVC KG 100 o délce cca 6,5 m na pozemcích
parc. č. 669/4 a 670/7 k.ú. Bubeneč bude odváděno z objektu do lapáku tuků (PS 001).
Lapák tuků NS10 (PS 001) bude umístěn na pozemku parc. č. 670/7 k.ú. Bubeneč před
západní tribunou a vyústěn do areálové kanalizace.
Voda z mytí podlah podzemních garáží nebude svedena do kanalizace pro veřejnou potřebu.
8) Přeložka dešťové kanalizační přípojky (SO 2200) KG 300 o délce cca 53,2 m na pozemcích
parc. č. 669/4 a 670/7 k.ú. Bubeneč bude odvádět vodu ze střechy objektu do areálové
kanalizace.
Hrací plocha bude odvodněna (SO 2201) a svedena do retenční nádrže. Odtud bude voda
přečerpávána potrubím PE d63 (PS 003) do přeložky dešťové areálové kanalizace.
9) Nově bude umístěno napojení na vnitroareálový rozvod vody (SO 2100) PE d110 o délce
max. 5,5 m na pozemku parc. č. 669/4 k.ú. Bubeneč.
Venkovní nadzemní hydrant (SO 2101) bude umístěn v chodníku na křižovatce ul. Milady
Horákové a U Sparty na pozemku parc. č. 2038 k.ú. Bubeneč. Bude napojen na veřejný
vodovod DN150LT 1934. Přípojka hydrantu DN 100 bude o délce cca 2,5 m.
Sprinklerová nádrž (PS 007) o objemu 150 m3 bude umístěna v 1.PP uvnitř administrativní
budovy.
10) Přípojka horkovodu (SO 2500) 2 x DN100 délky cca 72,4 m bude umístěna na pozemcích
parc. č. 669/4, 670/7, 670/22 a 670/5 k.ú. Bubeneč.
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Pro zásobování objektu tepelnou energií bude sloužit předávací stanice (PS 002), která bude
umístěna v samostatné místnosti v 1.PP uvnitř administrativní budovy.
11) Přeložka NTL plynovodu (SO 2400) PE d315 o délce cca 175,1 m bude umístěna
na pozemcích parc. č. 2037, 669/6, 669/4 a 2038 k.ú. Bubeneč v ul. Milady Horákové tak, že
nebude zasahovat do nového výsadbového pásu stromořadí.
12) Přeložka STL plynovodu (SO 2401) PE d63 o délce cca 7 m na pozemcích parc. č. 2038 a
669/4 k.ú. Bubeneč bude napojena na stávající plynovodní řad OC250-1983 v ul. U Sparty a
ukončena v kiosku na fasádě objektu.
13) Přeložka VN (SO 3101) o délce cca 144 m na pozemcích parc. č. 670/6, 670/5, 670/10,
669/5, 669/6 a 669/4 k.ú. Bubeneč bude umístěna v ul. Milady Horákové v chodníkovém
pásu tak, aby byla možná výsadba stromořadí.
14) Přípojka VN (SO 3100) délky cca 97,5 m na pozemcích parc. č. 2137/12, 2223 k.ú.
Holešovice a 2037, 669/4, 670/22 a 670/7 k.ú. Bubeneč bude připojena z trafostanice
TS8939 umístěné v prostoru protějších podzemních garáží. Bude vedena protlakem pod ul.
Milady Horákové a zatažena do administrativní budovy.
Trafostanice (PS 004) bude umístěna v administrativní budově v 1.PP. V suterénu bude i
náhradní zdroj elektrické energie (PS 005)
15) Přeložka NN (SO 3200) délky cca 69 m na pozemcích parc. č. 2037, 669/4 a 2038 k.ú.
Bubeneč bude umístěna tak, aby byla možná výsadba stromořadí v chodníku v ul. Milady
Horákové.
16) Přípojka Dial Telecom (SO 3300) o délce cca 13 m na pozemcích parc. č. 669/4 a 2038 k.ú.
Bubeneč bude napojena na stávající rozvod na rohu ulic U Sparty a Milady Horákové a
odtud pomocí trubek 2 x HDPE 40 přivedena do suterénu budovy.
Přípojka O2 (SO 3301) o délce cca 10 m na pozemcích parc. č. 2037 a 669/4 k.ú. Bubeneč
bude napojena v ul. Milady Horákové pomocí trubek 2x HDPE.
17) Projekt organizace výstavby bude zpracován tak, aby:
- Stavbou nebyl omezen provoz na komunikaci Milady Horákové.
- Po celou dobu realizace byl zachován přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní
obsluze a pohotovostním vozidlům včetně svozu domovního odpadu a přístupu k ovládacím
armaturám inženýrských sítí, a dále byly zachovány stávající trasy pěších i provoz MHD.
- Byly minimalizovány zábory stávajících komunikací.
- Při bouracích, výkopových a stavebních pracích a při transportu výkopové zeminy,
stavebního materiálu a odpadu byla navržena opatření k maximálnímu snížení prašnosti
např. zkrápěním, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů,
překrytých na místě i při přepravě.
- Při realizaci byl zachován přístup k objektu, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním
vozidlům.
- Stavbou nebyly nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Na stavbě nebyla umístěna
taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo
mohly jinak ohrozit provoz dráhy. Při provádění stavby nebyla ohrožena bezpečnost a
plynulost železničního provozu.
18) Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována tak, že:
- Fasáda posledního podlaží východního a západního průčelí bude upravena do podoby
zalomeného plného prosklení bez masivních nárožních sloupů.
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- Bude zpracováno detailní okótované řešení fasád s přesným uvedením materiálů a
barevnosti, které bude předloženo MHMP OPP k posouzení.
- Bude zpracováno detailní materiálové a barevné řešení úprav parteru a přilehlých ploch
včetně návrhu sadových a terénních úprav okolí, které bude předloženo MHMP OPP
k posouzení.
- Bude obsahovat návrh dopravních opatření po dobu realizace stavby.
19) Stavba musí být věcně, časově a technicky koordinována s ostatní investiční výstavbou
v území, zejména se stavbami:
- akce č. 2000-1025-01490 modernizace trati Pha-Kladno
- akce č. 2017-1025-02603 Milady Horákové parc. č. 670/5, hotel Letná
- přeložka NTL plynovodu OC 300 a PE 315
20) Souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi budou provedeny v souladu
s ČSN 73 6005 „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a s dohodami se správci
sítí. Prováděním stavby nesmí dojít k narušení stávajících inženýrských sítí v prostoru
staveniště.

Odůvodnění
Podáním ze dne 27.6.2018 požádal žadatel, ACS PROPERTIES, a.s., IČO 28460545, Milady
Horákové 1066/98, 170 00 Praha 7, kterého zastupuje společnost Pelčák a partner architekti,
s.r.o., IČO 28270355, náměstí 28. října 1104/17, 602 00 Brno, kterou zastupuje Ing. Lenka
Hábová, IČO 49229931, nar. 17.4.1961, Konšelská 419/23, 180 00 Praha 8, o vydání územního
rozhodnutí na umístění výše uvedené stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům oznámením ze dne 24.8.2018. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání
spojené s místním šetřením na den 27.9.2018. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol,
který je součástí spisu.
Stručná charakteristika stavby:
Jedná se o záměr výstavby administrativní budovy v místě stávající jižní tribuny Generali Areny,
úpravu objektu pokladen napojení na technickou infrastrukturu, lapák tuku, úpravu komunikace
u dětského hřiště, úpravu severní rozptylové plochy a rozšíření chodníku u ulice Milady
Horákové a U Sparty.
Projektant:
prof. Ing. arch. Petr Pelčák, autorizovaný architekt, osvědčení o autorizaci ČKA č. 00 172
v oboru (A.0)
Návrh byl doložen následujícími doklady a podklady:
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor evidence majetku souhlas dne 18.4.2018 č.j. MHMP
606798/2018
- Pražská
teplárenská
a.s.
souhlas
dne
23.1.2018
č.j.
2018/2583
Smlouva o zajištění zásobování tepelnou energií ze soustavy zásobování tepelnou energií
- Česká
telekomunikační
infrastruktura
a.s.
souhlas
dne
1.6.2018
Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o vybudování nové infrastruktury
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor ochrany prostředí závazné stanovisko dne 1.2.2018
č.j. MHMP 188096/2018
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče závazné stanovisko dne 5.6.2018 č.j.
MHMP 884918/2018
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor " Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového
managementu" závazné stanovisko dne 5.3.2018 č.j. MHMP 370269/2018
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor územního rozvoje závazné stanovisko dne 30.1.2018
č.j. MHMP 126585/2018
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor dopravních agend závazné stanovisko dne 29.12.2017
č.j. MHMP-1992476/2017/O4/Vo
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace souhlas dne
15.3.2018 č.j. 161/18
Městská část Praha 7 stanovisko dne 27.2.2018 č.j. ORZ-E-18/2018
Usnesení Rady městské části Praha 7 č. 0161/18-R
Městská část Praha 7, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 17.1.2018 č.j.
MČ P7 069272/2017/OŽP/Vag
Městská část Praha 7, Odbor dopravy stanovisko dne 10.1.2018 č.j. MČ
P7/ODO/069277/2093/2017/Ha.
Městská část Praha 7, Stavební úřad, odd. vodohospodářské závazné stanovisko dne
10.1.2018 č.j. MČ P7 002034/2018/SU/Bea
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha-Centrum
závazné stanovisko dne 10.4.2018 č.j. HSHMP 13952/2018
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy závazné stanovisko dne 15.1.2018 č.j.
HSAA-16902-3/2017
Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území Hl. m. Prahy a kraje Středočeského
vyjádření dne 19.12.2017 č.j. SBS 40781/2017/OBÚ-02/1
Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Praha závazné stanovisko dne 15.1.2018 č.j.
DUCR-2759/18/Lj
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace stanovisko dne 12.2.2018 č.j. S
208C/U-13106/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Čer
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie
stanovisko dne 2.1.2018 č.j. KRPA-446312-1/ČJ-2017-0000DŽ
Povodí Vltavy, státní podnik stanovisko dne 12.12.2017 č.j. 68050/2017-263
Povodí Vltavy, státní podnik stanovisko dne 27.4.2018 č.j. 22167/2018-263
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. stanovisko dne 27.3.2018 č.j.
TSK/45348/17/5110/Ve
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vyjádření dne 30.1.2018 č.j.
TSK/230/18/5130/Mit
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Svodná komise vyjádření dne
12.12.2017 č.j. 100130/47Z2555/2598
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. vyjádření dne 10.1.2018 č.j. PVK 66175/OTPČ/17
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. vyjádření dne 17.5.2018 č.j. PVK 22336/OTPČ/18
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. vyjádření dne 15.1.2018 č.j. 6255/17/2/02
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. vyjádření dne 11.5.2018 č.j. 1977/18/2/02
JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. vyjádření dne 2.5.2018
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. vyjádření
dne 17.4.2018 č.j. 2018/OSDS/02603
Pražská teplárenská a.s. vyjádření dne 12.2.2018 č.j. DAM/0428/2018
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 6.2.2018 č.j. 530376/18
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 6.2.2018
TRADE CENTRE PRAHA, a.s. vyjádření č.j. VO3746/17 dne 2.1.2018
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. vyjádření dne 4.1.2018 č.j. 110180016
CentroNet, a.s. vyjádření dne 5.1.2018 č.j. 3062/2017
COPROSYS a.s. vyjádření dne 5.2.2018
Cznet s.r.o. vyjádření dne 11.1.2018 č.j. 180100064
ČD - Telematika a.s. vyjádření dne 15.1.2018 č.j. 1201719643
České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 3.1.2018 č.j. UTPS/OS/184744/2017
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Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 6.2.2018 č.j. 0200707161
ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 6.2.2018 č.j. 0100870846
Dial Telecom, a.s. vyjádření dne 3.1.2018 č.j. PH550256
Technická správa komunikací h.m.Prahy, odd. provozu telematických systému vyjádření
dne 13.12.2017
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jednotka Dopravní cesta Metro
vyjádření dne 30.1.2018
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jednotka Dopravní cesta Tramvaje
vyjádření dne 30.1.2018 č.j. 175/18
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková vyjádření dne 11.12.2017 č.j. ÚP
497/19-359-2017
Ministerstvo vnitra vyjádření dne 7.2.2018
Fast Communication s.r.o. vyjádření dne 5.1.2018
GREPA Networks s.r.o. vyjádření dne 10.1.2018
ICT Support, s.r.o. vyjádření dne 1.2.2018
UNI Promotion s.r.o. vyjádření dne 29.1.2018 č.j. 122406421
Kolektory Praha, a.s. vyjádření dne 2.1.2018 č.j. 2236/002/01/18
UNI Promotion s.r.o. vyjádření dne 29.1.2018 č.j. 133401195
Planet A, a.s. vyjádření dne 23.1.2018
SPOJE.NET s.r.o. vyjádření dne 10.1.2018
T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 30.12.2017 č.j. E44206/17
UPC Česká republika, s.r.o. vyjádření dne 5.2.2018 č.j. E000300/18
Vodafone Czech Republic, a.s. vyjádření dne 2.1.2018 č.j. 171230-075065547
4USERS s.r.o. vyjádření
ALFA TELECOM s.r.o. vyjádření dne 3.1.2018
Český Aeroholding, a.s. vyjádření dne 22.1.2018 č.j. 24/18
Letiště Praha, a. s. vyjádření dne 22.1.2018 č.j. 24/18
Pe3ny Net s.r.o. vyjádření dne 27.1.2018
PREdistribuce, a.s. souhlas dne 18.7.2018 č.j. 25118585
Dial Telecom, a.s. vyjádření dne 28.6.2018 Smlouva s vlastníkem technické
infrastruktury o vybudování nové infrastruktury
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. vyjádření
dne 13.7.2018 č.j. 627/2018/OSDS Smlouva o zajištění provedení přeložky
plynárenského zařízení
PREdistribuce, a.s. vyjádření č.j. 99/S24/ZD/1842023 Smlouva o zajištění přeložky
zařízení distribuční soustavy bez finančního plnění
PREdistribuce, a.s. vyjádření č.j. 8851805572 Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na
napěťové hladině VN
PREdistribuce, a.s. vyjádření Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. SOB/36/03/001034/2018 VB/S24/1842269
Městská část Praha 7, Odbor dopravy stanovisko dne 17.8.2018 č.j. MČ
P7/ODO/092510/2018/Ha.
Oprava stanoviska MČ P7 ODO/069277/2093/2018/Ha.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a požadavky těchto úřadů, které nevyžadovaly
úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Podmínka č. 17 byla převzata:
- ze stanoviska ODA MHMP č.j. MHMP-1992476/2017/O4/Vo ze dne 29.12.2017
- ze závazného stanoviska OŽP MČ Praha 7 č.j. MČ P7 069272/2017/OŽP/Vag ze dne 17.1.2018
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- ze stanoviska ODO MČ Praha 7 č.j. MČ P7/ODO/069277/2093/2017/Ha. ze dne 10.1.2018
- ze závazného stanoviska Drážního úřadu č.j. DUCR-2759/18/Lj ze dne 15.1.2018
Podmínka č. 18 byla převzata:
- ze závazného stanoviska OPP MHMP č.j. MHMP 884918/2018 ze dne 5.6.2018
- ze stanoviska ODA MHMP č.j. MHMP-1992476/2017/O4/Vo ze dne 29.12.2017
Podmínka č. 7 byla převzata:
- ze závazného stanoviska SÚ Odd. vodohospodářské MČ Praha 7 č.j. MČ P7
002034/2018/SU/Bea ze dne 10.1.2018
Podmínka č. 19 byla převzata:
- z koordinačního stanoviska TSK a.s. č.j. TSK/230/18/5130/Mit ze dne 30.1.2018
Souhlasy vlastníků pozemků podle § 86 odst. 3 stavebního zákona:
Navrhovatel prokázal, že má k pozemkům stavby vlastnické právo. Stavební úřad pořídil
dálkovým přístupem do katastru nemovitostí výpis z katastru nemovitostí l. v. č. 652, 759, 6193,
7826, 368.
K pozemkům, ke kterým toto právo nemá, doložil souhlas vlastníka pozemků AC Real Estate,
a.s., Odboru evidence majetku MHMP č.j. MHMP 606798/2018 ze dne 18.4.2018 a Odboru
majetku MČ Praha 7 č.j. OMA/029686/2018 ze dne 11.5.2018.
Účastníci řízení:
Podle § 85 stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby navrhovatel a
obec a dále osoby, která mají vlastnická nebo jiná věcná práva ke stavbou dotčeným pozemkům
a dále vlastníci, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám
na nich mohou být územním rozhodnutím o umístění stavby přímo dotčena. Za účastníky byli
uznáni vlastníci pozemků nebo staveb:
- Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
AC Real Estate, a.s., Milady Horákové č.p. 1066/98, 170 00 Praha 7-Bubeneč
PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
McDonald`s ČR spol. s r.o., Řevnická č.p. 170/4, Praha 5-Třebonice, 155 21 Praha 517
Pražská teplárenská a.s., Partyzánská č.p. 1/7, 170 00 Praha 7-Holešovice
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p.
500/44, 140 00 Praha 4-Michle
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
J & T BANKA, a.s., Pobřežní č.p. 297/14, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 602, 603/2, 603/4, 605/2, 605/1, 619, 620, 656, 657, 658, 659, 660, 664/2, 669/5,
669/6, 670/16, 670/8, 670/12, 670/5, 670/6, 670/11, 2039, 2040, 2042 k.ú. Bubeneč.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Praha 7 – Bubeneč č.p. 512, 513, 551, 552, 553, 845, 874, 966, 1075.
Dále je účastníkem každého územního řízení obec tj. hl. m. Praha zastoupená IPR (§ 85 odst. 1
stavebního zákona), a ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává, v daném případě MČ
Praha 7 (§ 18 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze).
Soulad stavby s veřejnými zájmy:
Navrhovaný záměr je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy,
schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou č.
32/1999 Sb. hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
ve znění pozdějších změn. Plocha, na kterou se stavba umisťuje, je určena pro funkční využití
ZVO – ostatní, S4 – ostatní dopravně významné komunikace a OV – všeobecně obytné. Ve
všech plochách je záměr v souladu s územním plánem, jak je uvedeno níže.
ZVO – Je území sloužící pro plochy pro umístění areálů a komplexy specifických funkcí nebo
jejich kombinace a koncentrované aktivity neuvedené v jiných plochách pro zvláštní komplexy
občanského vybavení. Záměr je v souladu, neboť se jedná stavbu pro administrativu a sport.
Tyto funkce jsou uvedeny jako funkce hlavní v dané ploše.
S4 – Je území sloužící pro ostatní dopravně významné komunikace. V této ploše se nachází
komunikace a technická infrastruktura. Tyto funkce jsou uvedeny jako hlavní využití plochy a
jako přípustné využití.
OV – Je území sloužící jako všeobecně obytné. V této ploše se nachází komunikace a technická
infrastruktura. Tyto funkce jsou uvedeny jako přípustné využití v daném území.
Stavební záměr se nachází ve stabilizovaném území, kde se nepředpokládá významný rozvoj.
Navržený objem zástavby neodporuje zachování, dotvoření ani rehabilitaci stávající urbanistické
struktury. Záměr urbanisticky vymezuje nezastavitelnou část Letenské pláně jednoznačným
vymezením uliční fronty při ul. Milady Horákové. Administrativní budova přímo navazuje
výškou na sousední obytný blok Molochov, a to i ustoupenou částí nejvyššího podlaží. Svojí
výškou navazuje i na další stavby kolem Letenské pláně, tj. na budovu Ministerstva vnitra, Hotel
Letná a na gymnázium. Míra zastavění pozemku odpovídá urbanistickému a architektonickému
charakteru sousední blokové městské zástavby.
Soulad stavby s územním plánem byl kladně posouzen odborem územního plánu MHMP, který
vydal závazné stanovisko č.j.: MHMP 126585/2018 ze dne 30.1.2018.
Stavba se nachází v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice. Administrativní
budova je svým urbanistickým řešením v souladu s prvorepublikovou regulací Letné. Stávající
stavby kulturních památek, původní urbanistický plán a zastavovací čáry návrh nijak nepopírá.
Oproti stávající orientaci stadionu je novostavba promyšleným urbanisticko-architektonickým
konceptem ve vztahu ke stávající uliční síti, který nenaruší stávající hodnoty území ani
dominantní postavení samotného bloku Molochov a Ministerstva vnitra – kulturní památky.
Z hlediska zájmů státní památkové péče je stavba přípustná za podmínek, které byly převzaty
do tohoto rozhodnutí viz závazné stanovisko MHMP 884918/2018 ze dne 5.6.2018.
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Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny je věcné posouzení možného dotčení krajinného rázu v případě dané lokality
bezpředmětné, neboť je stavba umisťovaná do vysoce urbanizovaného prostředí stávajícího
sportovního areálu Sparty v rámci smíšené zástavby Bubenče a Holešovic, viz stanovisko OCPMHMP č.j.: MHMP 188096/2018 ze dne 1.2.2018.
Umístění stavby je v souladu s Nařízením č. 10/2016 Sb. Hl. m. Prahy, kterým se stanovují
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze, zejména:
- splňuje § 3, který se zabývá členěním území podle zastavěnosti a zastavitelnosti. Stavba se
nachází v zastavitelné části zastavěného území.
- splňuje § 4, který se zabývá členěním území podle předpokládané míry změn. Záměr se nachází
ve stabilizovaném území s plně vyvinutým stávajícím charakterem. Administrativní budova
doplňuje blokovou zástavbu Bubenče. Vhodně dotváří hranu Letenské pláně v návaznosti na
sousední objekt bytového domu Molochov a na západní straně na již povolený Hotel Letná.
- splňuje § 11, který se zabývá obecnými zásadami vymezování pozemků a veřejných
prostranství. Stavba tvoří jasnou uliční frontu v ul. Milady Horákové. Navazuje na sousední
bloky a vytváří vizuálně spojitý systém. Stávající stadion, který je kvůli kvalitě hry orientován
sever-jih a je součástí bloku, bude dostavěn tak, že tento blok bude navazovat na okolní stávající
blokovou zástavbu.
- splňuje § 12, který se zabývá vymezením uličního prostranství. Záměr dotváří blok a navazuje
na stávající strukturu zástavby.
- splňuje § 13, zabývající se urbanistickými typy ulic. Urbanistické typy ulic u stávajících
komunikací zůstávají zachovány.
- splňuje § 16, který se zabývá standardem veřejných prostranství, zásadami uspořádání dopravní
a technické infrastruktury. V ulici Milady Horákové a U Sparty bude rozšířen chodník. V ul.
Milady Horákové dojde k přeložení technické infrastruktury tak, aby bylo možné vysadit
stromořadí navazující na linii zeleně před bytovým domem Molochov a před Hotelem Letná.
- splňuje § 18, který se zabývá požadavky na technickou infrastrukturu a technickou vybavenost.
Nové přípojky technické infrastruktury jsou umístěny do uličního prostranství a pod zem.
Dochází k několika přeložkám tak, aby mohlo být umístěno stromořadí do ul. Milady Horákové.
Je dbáno na maximální možnou míru souběhu sítí.
- splňuje § 19, který se zabývá požadavky na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury.
Ve výsadbovém pásu nebudou umístěny sítě technické infrastruktury.
- splňuje § 20, který se zabývá obecnými požadavky na umisťování staveb. Administrativní
budova svou velikostí a charakterem navazuje na sousední bloky, i celkově na blokový charakter
zástavby Letné. V přízemí jsou umístěny vstupy na stadion a do administrativy. Dále se
v přízemí nachází komerční prostory. Přízemí výškově navazuje na okolní parter a hlavní vstupy
jsou orientovány do uličního prostranství ulice Milady Horákové a směrem k Hotelu Letná.
- splňuje § 25 zabývající se výškovou regulací. Výšková hladina dle charakteru okolní zástavby
je v dané lokalitě č. VII (21 m – 40 m), do které spadá např. bytový blok Molochov, gymnázium,
budova ministerstva nebo již povolený Hotel Letná. Nově navrhovaná administrativní budova
bude mít max. výšku 28,55 m. Tím splňuje požadavek.
- splňuje § 28, který se zabývá odstupy od okolních budov. Stavba je umístěna tak, že má
dostatečný odstup od oken obytných místností budovy Molochov nebo od staveb v ul. U Sparty.
- splňuje § 31, který se zabývá napojením na komunikace. Administrativní budova je dopravně
napojena z nové ulice mezi stadionem a hotelem. Vjezd do podzemních garáží je řešen formou
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chodníkového přejezdu. Rampa vjezdu a výjezdu z hromadné garáže je součástí budovy a
nezasahuje do uličního prostranství
- splňuje § 32 ohledně kapacity parkování. Podle nařízení č. 10/2016 Sb. je minimální
požadovaný počet stání 26 a maximální 94. V rámci záměru je celkem navrženo a umístěno 80
stání v podzemních garážích.
- splňuje § 33 týkající se formy a charakteru parkování. Všechna parkovací stání jsou řešena
na pozemku žadatele a umístěna do podzemních garáží.
- splňuje § 35 o obecných požadavcích. Všechna připojení na vodovod a energetická vedení
budou samostatně uzavíratelná. Veškerá místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody
budou přístupná a trvale označená.
- splňuje § 36 zabývající se zásobováním pitnou vodou a studnami. Stavba je napojena
na vodovodní přípojku.
- splňuje § 37, který se zabývá likvidací odpadních vod. Stavba je napojena na kanalizaci.
- splňuje § 38, který se zabývá hospodařením se srážkovými vodami. Dešťové vody budou
odváděny novou areálovou kanalizací do retenční nádrže, která byla povolena v rámci stavby
Hotelu Letná.
- splňuje § 45, který se zabývá prosluněním, denním a umělým osvětlením. Součástí záměru je
studie zastínění pro stávající stavby, aby byl posouzen vliv navrženého záměru. Ze závěru studie
posuzující vliv na okolní stávající stavby vyplývá, že všechny obytné i pobytové místnosti
ve stávající okolní zástavbě budou mít za navrhovaného stavu vyhovující úroveň denního
osvětlení roviny zasklení Dw≥ 32%. Ze studie zároveň vyplývá, že všechny byty ve stávající
okolní zástavbě, které jsou za současného stavu dostatečně prosluněny, zůstanou prosluněny i
za navrhovaného stavu.
Návrh odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu zabezpečujícím užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní
rozvoj č. 398/2009 Sb., zejména:
- všechny pochozí plochy umožňují samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s
omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci.
- v rámci navržených stání jsou zřízena vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace.
- objekt je přístupný bezbariérově
- podrobnější řešení projektové dokumentace ve smyslu vyhl. č. 398/2009 Sb. bude předloženo
v rámci stavebního řízení.
Během řízení nebyly podány žádné námitky ani připomínky účastníků řízení nebo dotčených
orgánů.
Závěr:
Stavební úřad Městské části Praha 7 v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil
účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit námitky a vyjádření k nim.
K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad s obecnými
technickými požadavky na výstavbu, zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními
stavbami v území. Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy,
bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Č.j. MČ P7 124783/2018/SU/Val

str. 12

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu
hlavního města Prahy, odboru stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro
podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. 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.
Toto rozhodnutí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platí dva roky ode dne nabytí právní
moci, nepozbývá však platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno
pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo
zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy
stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od
záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
Ověřenou projektovou dokumentaci (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku
1:500) v souladu s ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona obdrží žadatel (a příslušný úřad městské
části, jehož územního obvodu se umístění stavby týká), po nabytí právní moci územního
rozhodnutí.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí stavebního úřadu
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen.
VS:3005005948
Příloha:
Ověřená dokumentace – koordinační situační výkres v měřítku 1:500
Obdrží:
I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a 2 písm. a) staveb. zákona
Ing. Lenka Hábová, Ostrovského č.p. 253/3, 150 00 Praha 5
místo podnikání: Konšelská č.p. 419/23, 180 00 Praha 8-Libeň
zastoupení pro: Pelčák a partner architekti, s.r.o., náměstí 28. října č.p. 1104/17, Černá
Pole, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: ACS PROPERTIES, a.s., Milady Horákové č.p. 1066/98, 170 00 Praha 7
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Městská část Praha 7, Odbor rozvoje, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7
Městská část Praha 7, Odbor majetku, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
AC Real Estate, a.s., IDDS: sz93x6b
sídlo: Milady Horákové č.p. 1066/98, 170 00 Praha 7-Bubeneč
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
McDonald`s ČR spol. s r.o., IDDS: rcikskp
sídlo: Řevnická č.p. 170/4, Praha 5-Třebonice, 155 21 Praha 517
Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq
sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, 170 00 Praha 7-Holešovice
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
J & T BANKA, a.s., IDDS: a6fctj5
sídlo: Pobřežní č.p. 297/14, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
II. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) staveb. zákona
Městská část Praha 7, Úřední deska, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7Holešovice
zastoupení pro:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 602, 603/2, 603/4, 605/2, 605/1, 619, 620, 656, 657, 658, 659, 660, 664/2, 669/5,
669/6, 670/16, 670/8, 670/12, 670/5, 670/6, 670/11, 2039, 2040, 2042 k.ú. Bubeneč.
zastoupení pro:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
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Praha 7 – Bubeneč č.p. 512, 513, 551, 552, 553, 845, 874, 966, 1075.
Dotčené správní úřady:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor " Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového
managementu", IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Městská část Praha 7, Odbor životního prostředí, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00
Praha 7
Městská část Praha 7, Odbor dopravy, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7
Městská část Praha 7, Stavební úřad, odd. vodohospodářské, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7,
170 00 Praha 7
Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha-Centrum, IDDS: zpqai2i
sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město
Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Na vědomí:
Spis
Ref

