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  Toto rozhodnutí nabylo  
  právní moci dne   
 
 

ROZHODNUTÍ 
NEODKLADNÉ ODSTRANĚNÍ STAVBY 

 

Výroková část: 
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 1, 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 vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, 
ve znění pozdějších předpisů, zjistil při kontrolní prohlídce dne 25.10.2013, že stavba 
 

Ocelové zabezpečovací konstrukce a torzo objektu 
Praha, Nové Město č.p. 920, Opletalova 3 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 59 v katastrálním území Nové Město, jejímž vlastníkem je 

Hotel Jalta, a.s., IČO 26506882, Václavské náměstí 818/45, 110 00  Praha 1-Nové Město 

(dále jen "vlastník stavby"), ohrožuje životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením a z důvodu 
hrozícího nebezpečí z prodlení:  

 

I. Podle § 135 odst.1 a 3 stavebního zákona 

n a ř i z u j e 

 

vlastníku stavby: 

Hotel Jalta, a.s., IČO: 26506852, Václavské náměstí 818/45, 110 00 Praha 1 

a stavebnímu podnikateli, který je odborně vybaven, a to společnosti: 

Metrostav a.s., IČO:00014915, Koželužná 2246, 180 00 Praha 8, divize 9, Jablonského 640/2, 170 00 
Praha 7 

(dále jen "stavební podnikatel")  

 

provedení neodkladného odstranění stavby 
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spočívající v: 

- v bezpečném odstranění nadzemních částí stavby č.p.920, Opletalova 3, Praha na pozemku č.parc. 59 
v katastrálním území Nové Město, obec Praha (torza budovy). 

 

 

II. Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 1 vyhlášky 
č. 520/2005 Sb. 

u k l á d á 

vlastníkovi stavby povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000 Kč, slovy tisíc korun, 
splatných do 15 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí přiloženou složenkou. 

 

III. Stanoví podmínky pro neodkladné odstranění stavby: 

1. Odstraňování stavby bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Plán řešení hrozícího 
havarijního stavu Opletalova 3 – Dokumentace bouracích prací“ zpracovanou autorizovanou osobou 
Jiřím Kosem – ČKAIT 0009891 ze společnosti Chapman Taylor International Services s.r.o., Jilská 
353/4, 110 00 Praha 1 s datem vydání dne 4.9.2013, ověřené stavebním úřadem dne 25.10.2013.    

2. Technologický postup při odstraňování torza budovy je navržen tak, aby při realizaci nebyla ohrožena 
bezpečnost a stabilita jiných staveb, bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky 
obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.  

3. Torzo budovy bude odstraněno do 16 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

4. Odstraňováním torza budovy nesmí být ohrožen provoz na přilehlých komunikacích. 

5. Na stavbě nesmí být použity mechanizmy a zařízení, jejichž činnost by negativně ovlivnila konstrukce a 
zařízení metra. 

6. Při odstraňování torza budovy budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Kolektorů Praha a.s., 
č.j. 809/018/03/12, ze dne 28.5.2012 a č.j.766/003/01/12, ze dne 5.3.2012. 

7. Při bouracích a stavebních pracích a manipulaci se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k 
minimalizaci zatěžování okolí prachem a hlukem. Hlučné práce nebudou prováděny před 8.00h a po 
19.00h.  

8. Suť, která nezůstane na staveništi může být odvážena pouze vozidly o max . tonáži  19 t . zakrytými 
plachtou. Při znečištění vozovky bude zajištěno její bezodkladné očištění. 

9. Materiál, vzniklý odstraněním stavby, který bude odvážen, bude uložen nezávadným způsobem na 
řízené skládce. 

10. Budou dodrženy „Obecné podmínky pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu metra“ dle 
vyjádření Dopravního podniku – JDCM, ze dne 5.12.2011, č.j. 240200/2156/11/Čp.   

11. Provedení odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu. 
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IV.     Podle §141 odst. 1 stavebního zákona 

                    

                   n a ř i z u j e 

 

                             společnosti Realty IV., a.s., Mostecká 49/12, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha - vlastníkovi sousední          
stavby čp. 1601 na pozemku č.parc. 27, Nové Město, Praha, 

povinnost strpět provedení odstranění stavby a to v nezbytně nutném rozsahu. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Hotel Jalta, a.s., Václavské náměstí 818/45, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Metrostav a.s., Koželužská 2246/5, 180 00  Praha 8-Libeň 
Realty IV., a.s., Mostecká 49/12, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 

 

 

Odůvodnění: 

Stavební úřad sledoval stav stavby (torza budovy) od 10.12.2009,  která byla dlouhodobě bez stavební činnosti 
a hrozila zde možnost zřícení celého torza nebo jeho částí a tím by byl ohrožen život, zdraví a majetek osob. 
Torzo objektu bylo zároveň na základě Usnesení 8.schůze Rady městské části Praha 1, číslo UR09_0134, ze 
dne 16.2.2009  zařazeno do projektu „Ruiny“ s ohledem na jeho stavebně technický stav. Od roku 2009 až do 
současnosti byly postupně stavebním úřadem či vlastníkem objektu opatřeny následující podklady: 

- Technická zpráva o sledování dočasného zajištění stavby č.1 ze dne 19.8.2009 – STA-CON s.r.o. 

- Expertní posudek stavu objektu po částečné demolici z prosince 2009 – Prof.Ing.Václav Rojík, DrSc 

- Zjištění svislosti obvodových zdí (výchozí měření) ze dne 12.2.2010 –Ing.Arnošt Prášek 

- Stanovení únosnosti lepených kotev do zdiva a diagnostika zdiva a fasády z prosince 2010 – Kloknerův 
ústav 

- Zjištění svislosti obvodových zdí (I.etapa měření) ze dne 15.8.2010 –Ing.Arnošt Prášek 

- Zjištění svislosti obvodových zdí (II.etapa měření) ze dne 29.5.2011 –Ing.Arnošt Prášek 

- Zjištění svislosti obvodových zdí (III.etapa měření) ze dne 2.12.2011 –Ing.Arnošt Prášek 

- Zjištění svislosti obvodových zdí (IV.etapa měření) ze dne 14.6.2012 –Ing.Arnošt Prášek 

- Zjištění svislosti obvodových zdí (V.etapa měření) ze dne 22.10.2012 –Ing.Arnošt Prášek 

- Zjištění svislosti obvodových zdí (VI.etapa měření) ze dne 21.3.2013 –Ing.Arnošt Prášek 

- Zjištění svislosti obvodových zdí (VII.etapa měření) ze dne 26.6.2013 –Ing.Arnošt Prášek 

- Inženýrskogeologické posouzení základových poměrů staveniště z července 2013 – Ing.Pavel Zika, CSc. 

- Souhrnná závěrečná zpráva o dočasném zajištění a statice objektu ze dne 20.8.2013 - STA-CON s.r.o. 

- Plán řešení hrozícího havarijního stavu ze dne 4.9.2013 – Chapman Taylor International Services s.r.o. 

- Zjištění svislosti obvodových zdí (VIII.etapa měření) ze dne 18.10.2013 –Ing.Arnošt Prášek 
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Současně v období sledování stavebnětechnického stavu objektu provedl Stavební úřad MČ Praha 1 kontrolní 
prohlídky, z kterých byl vyhotoven protokol, v těchto termínech: 10.12.2009, 20.1.2010, 14.9.2010, 31.7.2013, 
24.10.2013, 25.10.2013. 

Ze sledování stavebnětechnického stavu objektu v časové ose a provedených exaktních měření a průzkumů 
(viz výše) jednoznačně vyplynulo, že dochází k prokazatelnému naklánění celého objektu směrem do dvora, 
zejména v pravé části z pohledu z ulice Opletalova v místě proluky, již v roce 2010 byly ve fasádě přiznány 
smykové spáry, které od té doby vykazují postupné zvětšování. Toto potvrzuje překročení stanovených 
mezních odchylek, pro obě metody pozorování a výsledky metody jsou tímto průkazné. Tato zjištění jsou 
v souladu se skutečností, že dochází k dlouhodobému odhalení základové zeminy, a tím ke změně jejích 
fyzikálních vlastností, zejména ke snížení únosnosti a dochází k nerovnoměrnému sedání objektu. Rovněž 
sádrové terče v pravé horní části objektu na uliční fasádě jsou viditelně porušené.  

Na základě výše uvedených skutečností lze předpokládat, že životnost stavby jako celku je na hraně bezpečné 
životnosti s tím že, torzo i zajišťovací prvky jsou dožité a nelze již zajistit vzájemné bezpečné spolupůsobení.  

Dle Souhrnné geodetické zprávy o dočasném zajištění a statice objektu Opletalova 3, Praha 1 ze dne 20.8.2013 
autorizovaného inženýra pro statiku a dynamiku staveb Ing. Tomáše Penka, ČKAIT 0010990 vyplývá závěr , 
že většina nosných konstrukcí stavby nevyhovuje z hlediska I. mezního stavu únosnosti a II. mezního stavu 
použitelnosti. Autorizovaný inženýr uvedl, že dle závěrů z průběžného sledování původně navržené dočasné 
zajištění fasády objektu Opletalova 3, které bylo součástí demolice v roce 2008 a bylo navrženo na životnost 
přibližně 2 let, je již za hranicí své životnosti. V posudku bylo uvedeno, že je třeba nejpozději do 6 měsíců 
provést buď úplnou demolici zbývající části objektu, nebo zahájit výstavbu, která bude schopna zajistit 
konstrukci fasády trvale (s životností min. 80 let). Současný stav je považován za havarijní. Stavební úřad dále 
opatřil geologický posudek a to od Ing. Pavla Ziky, CSc., geologa s odbornou způsobilostí v oboru inženýrské 
geologie v červenci 2013, který byl stavebnímu úřadu předložen pod názvem „Inženýrskogeologické 
posouzení základových poměrů staveniště v Praze 1, Opletalova 3 – Závěrečná zpráva“. Dle této závěrečné 
zprávy bylo doporučeno bezpečnější řešení, než zachování torza stávající budovy. Toto řešení by spočívalo 
v rozebrání a odstranění stávajících zbylých konstrukcí stěn a základů. Následovala by úprava budoucího 
staveniště a standardní kroky jako je podrobný vrtný inženýrsko-geologický průzkum, na jehož základě by 
bylo rozhodnuto o způsobu založení základové konstrukce pod nově navrženou budovu.    

S ohledem na návrhy v posudcích a na možnost ohrožení života osob, stavební úřad nařídil dle § 133 a 134 
stavebního zákona na den 24.10.2013 další kontrolní prohlídku v místě stavby za účelem kontroly stavu stavby 
a ocelové zabezpečovaní konstrukce. Kontrolní prohlídka pouze potvrdila závěry z kontrolní prohlídky 
provedené 31.7.2013 s tím, že dle prohlášení přítomných odborníků se stav torza objektu nadále zhoršuje a 
současně s ním se zvětšuje náklon stavby do dvora. Bylo zjištěno, že v období od poslední kontrolní prohlídky 
došlo k pádu části nadpraží hlavního vstupu do objektu a současně byl stavební úřad vlastníkem upozorněn na 
pád částí říms do uliční části. Na základě těchto zjištění stavební úřad zakázal vstup do 1.NP a vyšších 
nadzemních podlaží za levým vstupem do Opletalova 3 do doby, než rozhodne o dalším bezpečném provozu. 
Dále stavební úřad vlastníka vyzval k provedení fyzické kontroly fasády objektu z vysokozdvižné plošiny na 
den 25.10.2013, ke které byl stavební úřad vlastníkem přizván. 

Vlastník stavby za účasti autorizovaného inženýra pro statiku a dynamiku staveb Ing. Tomáše Penka, ČKAIT 
0010990 provedl kontrolu uliční fasády v rovině přilehlé k ulici z  vysokozdvižné plošiny dne 25.10.2013 
v ranních hodinách a vyzval stavební úřad k účasti. Bylo zjištěno, že na fasádě jsou přiznány smykové spáry 
v historickém zdivu, bylo potvrzeno porušení součinnosti chemických kotev s okolním zdivem, odfouknutí 
omítky, významné porušení nadokenních sádrových terčů.  Výše zmíněný znalec na místě opakovaně 
konstatoval, že statická stabilita jednotlivých částí torza i celého torza již není zajištěna a nelze předvídat čas, 
kdy by mohlo dojít k jeho samovolné destrukci.  Znalec na stavební úřad předloží statický posudek o stavu 
torza zjištěném při této prohlídce.  Na základě výsledků všech odborných posudků včetně konstatování znalce 
v oboru statika a dynamika staveb ze dne 25.10.2013  stavební úřad dospěl k závěru, že stavba nebo její části 
bezprostředně hrozí zřícením jak do dvorní, tak i do uliční části. 
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Stavební úřad s ohledem na skutečnost, že hrozí bezprostřední nebezpečí zřícení stavby a ohrožení života osob 
nebo zvířat, a že je jednoznačné, že vlastník stavby nezahájí v krátkém časovém horizontu novou výstavbu, 
nařídil neodkladné odstranění stavby. Vzhledem k nebezpečí z prodlení stavební úřad zároveň postupoval dle 
ustanovení § 135 odst. 3 stavebního zákona a nařídil odstranění stavby prostřednictvím stavebního 
podnikatele, a to společností Metrostav, a.s., která je odborně k danému účelu vybavena. Nařízením 
neodkladného odstranění stavby se zamezí ohrožení zdraví a životů osob nebo zvířat. 

 

Podle § 79 odst. 5 správního řádu povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán 
účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Vyhláška č. 520/2005 Sb. stanoví výši 
paušální částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých případech nebo byl-li 
přibrán znalec. 

 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu MHMP 
podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 135 odst. 4 stavebního zákona odvolání proti rozhodnutí nemá 
odkladný účinek. 

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. 

V případech hodných zvláštního zřetele lze výši paušální částky nákladů řízení na požádání snížit. 

Neodkladné odstranění stavby se provádí podle § 135 odst. 6 stavebního zákona na náklad vlastníka stavby. 
O dalších opatřeních, jimiž bude stavba uvedena do řádného a uživatelného stavu, rozhodne stavební úřad 
podle příslušných ustanovení stavebního zákona samostatným rozhodnutím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Oldřich Dajbych v.r. 
 vedoucí odboru výstavby ÚMČ P1 
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Obdrží: 

účastníci (doručenky) 

Vlastník pozemku parc.č.59 s objektem č.p.920  + složenka 
Hotel Jalta, a.s., IDDS: 3b5efs6 
 sídlo: Václavské náměstí č.p. 818/45, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Stavební podnikatel 
Metrostav a.s., IDDS: bnpcf46 
 sídlo: Koželužská č.p. 2246/5, 180 00  Praha 8-Libeň 
Vlastník pozemku parc.č.27 s objektem č.p.1601 
Realty IV., a.s., IDDS: gua7pfd 
 sídlo: Mostecká č.p. 49/12, Praha 1-Malá Strana, 118 00  Praha 011 
  
dotčené orgány 
Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
  
na vědomí 

Pozemek parc.č.29/1 s objektem č.p.819 ve svěřené správě 
MČ Praha 1, Starosta městské části Ing. Oldřich Lomecký, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00  Praha 1-Nové 
Město - osobně 
Vlastník pozemku parc.č.2323/1 
Hl. m. Praha, MHMP odbor evidence, správy a využití majetku - SVM, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Vlastník pozemku parc.č.58 s objektem č.p.919 
Česká tisková kancelář, povolená zkratka ČTK, IDDS: erpj9b8 
 sídlo: Opletalova č.p. 919/5, 110 00  Praha 1-Nové Město 
 
 
spisy 
 


