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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 

§ 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších 

předpisů, v souladu s ustanovením čl. II bod 14 zákona č. 350/2012 Sb., v územním řízení posoudil podle § 84 

až 91 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu účinného do 31.12.2012 (dále jen 

"stavební zákon")  žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 

stavby"), kterou dne 19.12.2012 podala  

Společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., IČO 45798222, Žitavského 1178, 156 21  Praha- Zbraslav, 

kterou zastupuje společnost R e l a n  s.r.o., IČO 46710779, U Pivovaru 3, 415 01  Teplice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

vydává 

pro stavbu nazvanou  

 „Elektropřípojka - Štěrkovna Lahovice“ 

 

podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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. 

Na pozemcích parc. č. 530/3 (orná půda), 560/11 (ostatní plocha – dálnice) v katastrálním území Lahovice, 

parc.č. 3159/54 (ostatní plocha – silnice), 3168/79 (ostatní plocha – silnice), 3168/81 (ostatní plocha – silnice), 

3168/82 (ostatní plocha – silnice), 3328/6 (ostatní plocha – dálnice) v katastrálním území Zbraslav se umisťuje 

elektrická přípojka 22 kV sloužící pro napájení technologického zařízení na úpravu suroviny v dobývacím 

prostoru Zbraslav IV . 

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích  parc. č. 530/3 (orná půda), 560/11 (ostatní plocha – dálnice) 

v katastrálním území Lahovice a parc.č. 3159/54 (ostatní plocha – silnice), 3168/79 (ostatní plocha – 
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silnice), 3168/81 (ostatní plocha – silnice), 3168/82 (ostatní plocha – silnice), 3328/6 (ostatní plocha – 

dálnice) v katastrálním území Zbraslav v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 

současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Ověřenou grafickou přílohu obdrží  žadatel po dni 

nabytí právní moci  územního rozhodnutí. 

2. Elektrická přípojka 22 kV bude sloužit pro napájení technologického zařízení na úpravu suroviny 

v dobývacím prostoru Zbraslav IV. 

3. Celková délka trasy kabelů bude cca 590 m. 

4. Přechody přes pozemní komunikace budou provedeny protlakem. 

5. Transformační stanice 22/0,4 kV není součástí tohoto rozhodnutí. 

6. Elektrická přípojka bude stavba dočasná  s délkou trvání odpovídající délce provozu areálu štěrkopískovny 

v dobývacím prostoru Zbraslav IV. 

7. Po ukončení stavby bude trasa elektropřípojky zakreslena hlavním důlním měřičem do základní mapy lomu 

Lahovice, včetně jejího ochranného pásma. 

8. Elektrická přípojka bude v části trasy umístěna v souběhu s rozvodem vody pro objekt sociálního zařízení 

v areálu štěrkopískovny. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., Žitavského 1178, 156 21  Praha- Zbraslav 

 

Odůvodnění: 

Dne 19.12.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění  stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

územní řízení. 

Popis stavby: 

Elektrická přípojky bude sloužit pro napájení technologického zařízení na úpravu suroviny v dobývacím 

prostoru Zbraslav IV. 

Kabelové vedení bude provedeno jednožilovými plastovými kabely 3x22-AXEKVCEY 1x120mm2 . Kabely 

budou uloženy v trojúhelníkové formaci.Ve volném terénu budou kabely uloženy ve výkopu rozměru 60 x 120 

cm na pískovém loži 2x10 cm z jemnozrnného písku (0-4 mm). Zakryty budou betonovými deskami event. 

cihlami, zakrytí bude s přesahem min 40 mm. Výkop bude zaházen prosátou zeminou s výskytem kamenů do 

průměru max. 3 cm a po 20 cm hutněn.V místech, kde povedou kabely pod komunikací a v prostoru areálu 

pískovny, budou kabely zajištěny uložením do PE trubek.  

Opatřením ze dne 24.04.2013 oznámil stavební úřad zahájení územního řízení  účastníkům řízení, dotčeným 

orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní  jednání na 04.06.2013. Účastníci 

řízení byli upozorněni, že své námitky mohou uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim 

nepřihlíží. 

Oznámení o zahájení  řízení bylo doručeno účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst.1 stavebního 

zákona a dotčeným orgánům  jednotlivě, ostatním účastníkům územního řízení (§ 85 odst. 2 stavebního zákona) 

veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Městské části Praha 16 (od 24.04.2013 do.13.05.2013) a na 

úřední desce Městské části Praha – Zbraslav (od 30.04.2013 do 18.05.2013). 

Oznámení o zahájení řízení bylo rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Vyvěšení informace o svém záměru a o tom , že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, žadatel zajistil na 

veřejně přístupném místě v místě stavby.  
 

Projektant:  společnost R e l a n  s.r.o., IČO 46710779, U Pivovaru 3, 415 01  Teplice, oprávněný projektant xxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ČKAIT 0400631. 

Podle údajů z katastru nemovitostí je navrhovaným účelem dotčen zemědělský půdní fond.  

Pro pozemek parc. č. 530/3 byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF pod č. j. S-MHMP-

006374/2007/OOP/VII/5/G ze dne 07. 02. 2007 a následně jeho změna rozhodnutím č. j. S-MHMP-

0063939/2012/OOP/VII/14/G ze dne 14. 02. 2012, kterým se mění podmínka č. 4 v uvedeném souhlasu. 
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Prokázání práva provést stavbu: 

- pozemek parc.č. 530/3, k.ú. Lahovice - nájemní smlouva ze dne 19.9.2000 včetně dodatku ze dne  30.8.2005  

- pozemky parc.č. 3159/54 (dříve 3159/1), 3168/79, 3168/81, 3168/82 (dříve 3168/20) k.ú. Zbraslav – souhlas 

Magistrátu hlavního města Prahy, odboru evidence, správy a využití majetku, čj, SVM/VP/500351/12/sva 

ze dne 28.6.2012. Během zpracování projektové dokumentace a zajišťování podkladů došlo k digitalizaci 

k.ú. Zbraslav a přečíslování některých parcel 

- pozemky parc.č.  560/11, k.ú. Lahovice, 3328/6, k.ú. Zbraslav - souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. 

10237/12-12250 ze dne 5.4.2012. 

Dále byla doložena smlouva se společností PREdistribuce a.s. o krátkodobém připojení na napěťové hladině VN 

č. 99/S24/ZD/1216927 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Technickou 

správou komunikací hl. m. Prahy. 

K žádosti byla doložena plná moc k zastupovaní v řízení pro společnost R e l a n  s.r.o., IČO 46710779 ze dne 

20.7.2012 

Návrh byl dále doložen následujícími doklady: 

1/ Stanoviska dotčených orgánů : 

- Odbor ochrany prostředí MHMP, č.j. S-MHMP 0500250/2012/1/OOP/VI ze dne 27.4.2012  

- Odbor památkové péče MHMP, č.j. S-MHMP 499 901/2012/Rad ze dne 23.4.2012 

- Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, č.j. HSAA-15025-3/2012 ze dne 29.11.2012 

- Hygienická stanice hl.m.Prahy,  č.j. HSHMP/15698/2012 Z.HP/79/12/DPR ze dne 2.5.2012 

- Oddělení dopravy OVDŽP ÚMČ Praha 16, č.j. 005596/12/OVDŽP/Mj ze dne 16.5.2012 

- Odbor dopravních agend MHMP, č.j. MHMP-567593/2012/DOP-O4/Jv ze dne 11.4.2012 

- Odbor územního plánu MHMP, č.j. S-MHMP 501679/2012/OUP ze dne 15.5.2012 

- Oddělení životního prostředí OVDŽP ÚMČ Praha 16, č.j. 005594/12/OVDŽP/Vj ze dne 13.4.2012 

- Oddělení životního prostředí OVDŽP ÚMČ Praha 16, vodoprávní úřad, č.j. 008231/12/OVDŽP/Jj ze dne 

28.5.2012 

- Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP, č.j. S-MHMP 501091/2012/OKR ze dne2.5.2012 

- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, č.j. SBS/11686/2012/OBÚ-

02/1 ze dne 11.4.2012 a č.j. SBS/12766/2013/OBÚ-02/1 ze dne 6.5.2013 

 

2/ Vyjádření dotčených vlastníků (správců)  inženýrských sítí, dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob: 

- Útvar rozvoje hlavního města Prahy, č.j. 04018/2012 ze dne 10.5.2012 

- Povodí Vltavy s.p., č.j. 27367/2012-263 ze dne 14.5.2012 

- PREdistribuce , a.s., č.j. 25027577 062 12 ze dne 14.5.2012 

- Pražská vodohospodářská společnost, č.j. 1833/12/2/02 ze dne 23.4.2012 

- Telefónica Czech Republic, a.s., č.j.58283/12 ze dne 4.4.2012   

- ČEZ ICT Services, a.s., č.j. P3A12000046443 ze dne 18.4.2012 

- RWE Distribuční služby s.r.o., č.j. 5000622374 ze dne 3.5.2012 

- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 1043545329 ze dne 27.4.2012 

- Technická správa komunikací hl.m.Prahy č.j. TSK/11838/12/2200/Ve ze dne 18.6.2012  

- Technická správa komunikací hl.m.Prahy, koordinační vyjádření,č.j. 1137/12/2600/Ko ze dne 14.6.2012    

- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, č.j. 4059/58087-ÚP/2012-7103/44 ze dne 25.4.2012 

- Razítka na situaci: PVK a.s., Ministerstvo vnitra 

 

Účastníci řízení: 

Podle § 85 odst.1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby žadatel a obec na jejímž 

území má být požadovaný záměr uskutečněn, těmito účastníky jsou: 

- KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., Žitavského 1178, 156 21  Praha- Zbraslav 

- Hlavní město Praha zastoupené Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. 

Podle § 85 odst.2 stavebního zákona jsou dále účastníky územního řízení vlastník pozemku nebo stavby, na 

kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není –li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo 

k tomuto pozemku nebo stavbě, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být rozhodnutím přímo dotčeno. Dále  mohou být 

účastníkem řízení osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, nebo společenství vlastníků jednotek 

podle zvláštního právního předpisu.  
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Podle tohoto ustanovení stavební úřad považuje za účastníky územního řízení tyto osoby:  Eva Curryová, prof. 

Josef Bartoň-Dobenín, Ph.D., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hlavní město Praha, Městská část Praha – 

Zbraslav, PREdistribuce a.s.,  Technická správa komunikací hl.m.Prahy, Telefónica Czech Republic a.s. 

 

Za účastníka řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (účastník na něhož se vztahuje rozhodnutí 

správního orgánu) považuje stavební úřad  společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., Žitavského 1178, 156 21  

Praha- Zbraslav.  

 

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Soulad stavby s veřejnými zájmy: 

Podle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl. 

m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a  vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu 

sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn, včetně změny č. Z 1000/00, vydané Usnesením 

Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou opatření obecné povahy č. 6/2009, 

s účinností od 12.11.2009, se dotčené části pozemků parc.č. 530/3 a 560/11 v k.ú. Lahovice a  parc. č. 3159/54, 

3168/79, 3168/81, 3168/82, 3328/6 v k.ú. Zbraslav nacházejí v monofunkční ploše Příroda, krajina a zeleň, IZ – 

izolační zeleň, NL – louky a pastviny a v monofunkční ploše Doprava,  S1 – nadřazené sběrné komunikace 

celoměstského významu.  

IZ – izolační zeleň 

Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných funkčních ploch. 

Funkční využití : Výsadby dřevin a travní porosty. 

Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a 

prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení. 

Výjimečně přípustné funkční využití: Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací 

stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení 

TV, stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu, (to vše při zachování dominantního podílu zeleně na 

pozemku). 

Stavby pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím). 

NL – louky, pastviny 

Funkční využití: Trvalé travnaté kultury, solitérní porosty. 

Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a 

prostory, komunikace účelové (sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou 

funkcí), nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.  

Výjimečně přípustné funkční využití: Komunikace vozidlové.    

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím). 

S1 - nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu 

Plochy pro provoz automobilové dopravy a provoz PID. 

Funkční využití: Komunikace celoměstského významu funkční skupiny B
4 

(městský okruh, radiály, spojky), 

silnice I. třídy. 

Doplňkové funkční využití:  Zeleň, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. 

Výjimečně přípustné funkční využití: Cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory. Provoz městské 

hromadné dopravy. 

Trasa elektrické přípojky je umístěna v území celoměstského systému zeleně. V monofunkčních plochách 

zeleně, které jsou součástí celoměstského systému zeleně, je přípustné umísťovat pouze stavby a zařízení 

související s provozem a údržbou těchto ploch. 

 

Navrhovaná přípojka je v souladu s funkčním využitím dle územního plánu.               

Pozemky jsou součástí ochranného pásma 2. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné 

vody v Praze 4 – Podolí. 

Pozemky jsou součástí záplavového území vodního toku Vltavy a Berounky – záplavové území průtočné, 

neprůtočné a aktivní zóna (dle oddílu 10 platného územního plánu). 

V záplavovém území neprůtočném: 

a)   lze připustit pouze dostavbu stavebních mezer v souladu s funkčním využitím ve smyslu legendy 

schváleného plánu, pokud splňují omezení z odstavců (4) c-d a nezbytné doplňkové stavby pro zajištění 

provozu sportovišť, rekreačních ploch a ZOO; 
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b)   mimo území přístavu jsou výjimečně přípustné krátkodobé deponie materiálu určeného k přímé 

nakládce na loď a na návaznou dopravu; 

c)   se nesmí umisťovat stavby pro bydlení, školství, zdravotnictví a sociální péči, určené pro zaměstnávání 

osob s těžkým zdravotním postižením, stavby  pro státní a městskou správu, pro integrovaný záchranný 

systém, archivů, depozitářů uměleckých děl, knihoven, civilní ochrany, skládky odpadu nebo jiného 

materiálu, stavby pro uskladnění látek ohrožujících životní prostředí, pracující s jaderným materiálem, 

pro živočišnou výrobu, stavby dočasné s výjimkou dočasných staveb zařízení staveniště pro stavby 

v tomto území povolené a časově omezené jejich dobou výstavby a stavby a plochy pro skladování 

potravin. Dále se nesmí umisťovat čerpací stanice pohonných hmot (s výjimkou čerpacích stanic, které 

slouží výhradně pro zásobování lodní dopravy pohonnými hmotami), stanice a nadzemní objekty metra, 

hromadné podzemní garáže, čistírny odpadních vod, veterinární kliniky, stavby pro výrobu, při níž 

vznikají nebo se používají látky znečišťující životní prostředí, zařízení k likvidaci odpadu, sběrné dvory, 

sklady a skládky rozpustných a snadno rozplavitelných materiálů,  hřbitovy a plochy pro pohřbívání 

zvířat; 

d)   se nesmí provádět úpravy terénu způsobem zhoršujícím odtokové poměry. 

V záplavovém území průtočném: 

a)  se nesmí umisťovat stavby ani dočasné s výjimkou staveb sloužících k údržbě vodních ploch nebo 

k provozním účelům správce vodních toků a ploch, stavby objektů a zařízení, jejichž provoz a využití 

jsou vázány na vodní plochy (jezy, vodní elektrárny, plavební komory, odběrné objekty a pod.), a staveb 

systému protipovodňové ochrany. Výjimečně lze umístit stavby přístavů,  zařízení sloužících vodní 

dopravě, liniové stavby  (komunikace, inženýrské sítě) a nezbytné doplňkové  stavby pro zajištění 

provozu sportovišť, rekreačních ploch, ZOO a krátkodobé deponie materiálu určeného k přímé nakládce 

na loď a na návaznou dopravu; 

b)  dále je zakázáno provádět terénní úpravy a výsadby souvislých ploch nízké zeleně zhoršující odtok 

povrchových vod, těžit zeminu a  nerosty způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod, skladovat 

rozpustný a rozplavitelný materiál, předměty a látky ohrožující životní prostředí, zřizovat tábory, kempy 

a jiná dočasná zařízení, stavby a plochy pro skladování potravin. 

V aktivní zóně záplavového území jsou požadavky na umisťování staveb stanoveny zvláštními právními 

předpisy 

K územnímu řízení bylo doloženo souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu (oddělení životního prostředí 

ÚMČ Praha 16) ze dne 28.5.2012, č.j. 008231/12/OVDŽP/Jj. 

Pozemky se nacházejí v nezastavitelném území. Nezastavitelné území nelze zastavět trvalými ani dočasnými 

stavbami s výjimkou liniových a plošných dopravních staveb, liniových a plošných staveb technického 

vybavení, účelových staveb sloužících provozu a údržbě příslušného funkčního využití a ostatních staveb 

uvedených v legendě jednotlivých funkčních ploch územního plánu. Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit 

hlavní funkci území. Stavbu elektrické přípojky 22 kV pro štěrkopískovnu lze chápat jako liniovou stavbu 

technického vybavení, kterou lze v nezastavitelném území umístit.  

Pozemky se nacházejí mimo současně zastavěné území. S ohledem na § 189 odst. 1 stavebního zákona se tedy 

tyto pozemky nacházejí dle terminologie stavebního zákona v nezastavěném území. Podle § 18 odst. 5 

stavebního zákona, lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná 

opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 

pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 

pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a 

informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí 

včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace 

výslovně nevylučuje. 

Pozemky se částečně nacházejí ve Velkém území rekreace. 

Stavba elektrické přípojky 22 kV pro štěrkopískovnu je stavbou související s těžbou nerostů a lze ji 

v nezastavěném území umístit, územní plán stavbu výslovně nevylučuje.  

Pozemky, na kterých má být stavba umístěna, se částečně nacházejí v chráněném ložiskovém území ve smyslu 

horního zákona a částečně jsou součástí dobývacího prostoru Zbraslav IV pro těžbu výhradního ložiska 

štěrkopísku stanoveného rozhodnutím Obvodního báňského úřadu Kladno ze dne 9.6.2005, č.j. 

5659/III/95/465/UDA/VCH. 

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle „Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro výhradní ložisko 

štěrkopísku Lahovice v dobývacím prostrou Zbraslav IV (I.etapa – část)“ bylo vydáno Obvodním báňským 

úřadem v Kladně dne 10.11.2010, zn. 17666/2010/02/004, rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle „Plánu 

otvírky, přípravy a  dobývání č. 2 na části výhradních ložisek štěrkopísků Lahovice, Lahovice I v dobývacím 
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prostoru Zbraslav IV (pokračování těžby)“ bylo vydáno Obvodním báňským úřadem pro Hlavního města Prahy 

a kraje Středočeského dne 21.6.2012, zn. SBS/09378/2012/OBÚ-02/5. 

Část dotčeného území je pokryta územním rozhodnutím  č.j. MHMP/123599/02/OUR/DI/Vod vydaným 

odborem územního rozhodování MHMP dne 14.5.2003 pro umístění veřejně prospěšné stavby „Silniční okruh 

kolem Prahy, stavba 514, Lahovice  - Slivenec.  

Pro nadřazenou komunikační síť Prahy byla rozhodnutím odboru územního plánování MHMP ze dne 23.4.1997, 

pod č.j. 123033/97/OUR/DI/Ex  vyhlášena stavební uzávěra. Navrhovaná stavba přípojky se nachází v území  

této stavební uzávěry. 

Na území stavební uzávěry je podle podmínky rozhodnutí o stavební uzávěře  č. 3 zakázáno: 

a) provádět veškeré stavby mimo staveb drobných, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

účel a dobu trvání, a to včetně přístaveb, nástaveb a stavebních úprav stávajících staveb 

vyžadujících stavební povolení, s výjimkou změn drobných staveb, pokud takto vzniklý celek 

zůstane nadále stavbou drobnou 

b) provádět a zřizovat důlní díla  a zařízení 

c) zřizovat vinice, sady, lesy, chmelnice, zahrady, hřiště. 

Rada hlavního města Prahy udělila výjimku ze zákazu stavební činnosti stanovené rozhodnutím č.j. 

123033/97/OUR/DI/Ex ze dne 23.4.1997, o stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační síť hl.m. Prahy, 

rozhodnutím č.j. S-MHMP 1039294/2012. 

Umístění a návrh  stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl.m.Praze stanoveným 

vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy , ve znění pozdějších předpisů,  neboť splňuje  požadavky příslušných 

ustanovení o umisťování, povolování a provádění staveb, zejména č. 4 a čl. 14. Umístění stavby je v souladu 

s územním plánem, odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, umístěním stavby a 

jejím následným provozem nedojde k obtěžování okolí nad přípustnou míru.  

Návrh na umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh 

dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska dotčených 

orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do 

podmínek tohoto rozhodnutí.  

 

Závěr: 

Stavební úřad v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a 

uplatnit námitky. 

K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s územně plánovací 

dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu a obecnými technickými požadavky zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, přezkoumal a stanovil požadavky 

k ochranně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a 

stanovisek dotčených orgánů a 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 tak, jak je ve 

výroku uvedeno. 

 

Upozornění: 

 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. 

 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 Stavba podle ustanovení § 103 odst. 1 bod  10 nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, stavební úřad 

však upozorňuje na podmínky, které je nutno respektovat při provádění stavby: 

- Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již od doby přípravy 

stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o stání památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu. Stavebník je povinen umožnit 

Archeologickému  ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném územní záchranný 

archeologický výzkum. 
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- Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) sítí technického 

vybavení, kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených 

podmínek. 

- Při provádění stavby je nutno chránit veřejnou zeleň ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 6/2001 Sb.,  o ochraně veřejné 

zeleně v hl.m.Praze,  a zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/2008 Sb. 

hl.m.Prahy, o  čistotě. 

- V průběhu celé výstavby musí být plněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 185/200 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů,  ve znění pozdějších předpisů , a jeho prováděcích 

právních předpisů - vyhláška č. 381/2001 Sb.MŽP, katalog odpadů, vyhláška č. 383/2001 

Sb.MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č.294/2005 Sb. MŽP, o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich užívání na povrchu.  

- Zábor veřejného prostranství není předmětem  tohoto povolení. 

- Práce v okolí komunikací Pražského okruhu a Strakonická budou provedeny bez omezení 

dopravy a bez narušení povrchu těchto komunikací. Přechody přes pozemní komunikace budou 

provedeny protlakem. 

- Při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

ZPF, v úplném znění, t.j. zejména odděleně skrývat svrchní kulturní vrstvu půdy a oddělit ji od 

výkopku. Při zpětném zahrnutí postupovat opačným způsobem. Dále je třeba učinit opatření 

k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt 

- V průběhu realizace stavby je nutné podle potřeby aplikovat příslušná opatření ke snížení 

zatěžování okolí stavby prachem  a jinými látkami znečišťujícími ovzduší. 

- V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou 

negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod. Přebytečný materiál bude ze 

záplavového území odvezen. 

- Stavba bude věcně a časově koordinována s plánovanou stavbou vodovodního rozvodu pro objekt 

sociálního zařízení v areálu štěrkopískovny. Územní řízení pro tento vodovodní rozvod je vedeno 

Odborem výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16 pod č.j. 004164/13/OVDŽP/Lb.   

 

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti  zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Dle 

ustanovení  čl. II bod 14 zákona č. 350/2012 Sb. se správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů. 

Proto stavební úřad v řízení postupuje podle stavebního zákona účinného do 31.12.2012. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města Prahy  

podáním u zdejšího správního orgánu. 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 

 

Grafická příloha: 

výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění do 31.12.2012, 

položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč. 

 

 

Obdrží: 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona - doručení do vlastních rukou: 

Relan s.r.o., IDDS: qpzv2w3 

 sídlo: U Pivovaru č.p. 3, 415 01  Teplice 1 

Hlavní město Praha, zast. Útvarem rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha  2, IDDS: c2zmahu 

 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona -  doručení veřejnou vyhláškou 

vyvěšením písemnosti po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23, 153 

00  Praha - Radotín a na úřední desce Úřadu městské části Praha – Zbraslav 

 

Dotčené orgány : 
Magistrát HMP - OZP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1 

Magistrát hl. m. Prahy - OUP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1 

Magistrát hl. m. Prahy - BKR, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské nám. 2, 110 00  Praha 1 

Magistrát hl. m. Prahy - OPP, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1 

Magistrát HMP - ODA, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1 

ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostředí, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 5 - Radotín, 153 00  Praha 

512 

ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 5- Radotín, 153 00  Praha 512 

ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní úřad, Václava Balého č.p. 23, Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 

OBÚ se sídlem v Praze, IDDS: ixaaduf 

 sídlo: Kozí ulice č.p. 4 - PO BOX 31, 110 01   Praha 1 

HS hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i 

 sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město 

HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 

 sídlo: Sokolská č.p. 62, 121 24  Praha 2 

ČR-SEI, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 

 sídlo: Legerova č.p. 1825/49, 120 00  Praha 2-Nové Město 

 

 

na vědomí: 

KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., IDDS: ayb5bux 

 sídlo: Žitavského č.p. 1178, 156 21  Praha- Zbraslav 

Městská část Praha - Zbraslav, IDDS: zcmap6w 

 sídlo: Zbraslavské náměstí č.p. 464, Zbraslav, 156 00  Praha 516 


