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ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

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 (dále jen „stavební zákon“), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
a 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 
kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů ve společném územním a stavebním 
řízení (dále jen „společné řízení“) v souladu s § 94 odst. 4 stavebního zákona, přezkoumal podle § 90 a    
§ 111 stavebního zákona žádost o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby vydané dne 05. 08. 2013 
pod  č.j. 002034/13/OVDŽP/Hm a žádost o stavební povolení ze dne 12. 02. 2018., kterou podal 

            Luděk Macháček, nar. 18. 09. 1959, Riegrova 240, 252 28 Černošice 

(dále jen stavebník), na stavbu nazvanou: 

                  Komunikace pro rodinné domy, v Praze 5 – Lipence, ulice Boudova  

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 635/1 (vodní plocha), parc. č. 635/3 (vodní plocha), parc. č. 
2220/4 (orná půda), parc. č. 2221/1 (orná půda), parc. č. 2221/3 (orná půda), parc. č. 2221/5 (orná půda), 
parc. č. 2222/2 (ostatní plocha), parc. č. 2223/2 (trvalý travní porost), parc. č. 2223/8 (trvalý travní 
porost), parc. č. 2239/3 (orná půda), parc. č. 2241 (orná půda), parc. č. 2242/1 (ostatní plocha), parc. č. 
2242/2 (ostatní plocha), parc. č. 2242/4 (ostatní plocha), parc. č. 2242/5 (ostatní plocha), parc. č. 2242/8 
(ostatní plocha), parc. č. 2243/6 (ostatní plocha), parc. č. 2243/20 (orná půda), parc. č. 2243/21 (orná 
půda), parc. č. 2244/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lipence, a na základě přezkoumání: 

I. Vydává podle § 79, § 92 a § 94 stavebního zákona a podle § 9 a § 13a  vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebním řádu: 

 

                                          Změnu rozhodnutí o umístění stavby, 
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vydaného ÚMČ Praha 16, odborem výstavby, dopravy a životního prostředí, úsekem výstavby dne 
5.8.2013, č.j. 002034/13/OVDŽP/Hm, které nabylo právní moci dne 4.9.2013. 

Změna vydaného územního rozhodnutí spočívá: 

- ve výšce zahloubení koryta potoka 

- v poloze a šířce chodníku komunikace v části A od km 0,000 k propustku, dle koordinačního 
výkresu část A - B3a  

- ve větší celkové šířce cesty pro pěší, způsobená záměnou materiálu jedné opěrné stěny cesty se 
dotýká výhradně parcely č. 2243/1, dle výkresu situace E2 

- ve zřízení chodníku v celé části komunikace části B, s čímž souvisí i změna šířky komunikace, 
dle koordinačního výkresu část B – B3b 

- ve zřízení dočasného obratiště na pozemku parc. č. 2221/5 v k.ú. Lipence  

 

Podmínky pro umístění stavby: 
1. Stavba komunikace pro rodinné domy v Praze-Lipence, ul. Boudova v katastrálním území Lipence 

bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, kterou obdrží žadatel a příslušný obecní 
úřad po nabytí právní moci rozhodnutí a která obsahuje situace stavby B2, v měřítku 1:1000, 
koordinační výkres – část A - B3a v měřítku 1:500, koordinační výkres –část B - B3b v měřítku 
1:500, katastrální situační výkres B3c v měřítku 1:1000, Komunikace – část A – výkres č. C2 situace 
a vytyčení 1:500, C3 podélný profil 1:500/100, C4 vzorové příčné řezy 1:50, C5 charakteristické 
příčné vřezy 1:100, C6 propustek – půdorys, řez 1:200 a 1:100, C7 propustek- úprava koryta 
1:200/100. Komunikace  - část B- výkres č. C8 situace a vytyčení 1:500, C9 podélný profil 
1:500/100, C10 vzorové příčné řezy 1:50, C11 charakteristika příčné řezy 1:100, C12 cesta pro pěší 
– půdorys 1:100, C13 cesta pro pěší – řezy 1:100, C14 cesta pro pěší 1:100, C15 cesta pro pěší – 
odvodnění 1:50, C16 přístup na parcelu č. 353/4, 1:20, C17 sjezd na parcelu č.353/1 v měřítku 
1:50C18 přístup k brance na parcele č. 353/1 v měřítku 1:25.   

2. Ostatní podmínky územního rozhodnutí ze dne 05. 08. 2013 pod č.j.: 002034/13/OVDŽP/Hm, které 
nejsou dotčeny touto změnou územního rozhodnutí zůstávají nadále v platnosti.  

 

II. Vydává podle § 115 stavebního zákona a podle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu: 

 

                                                           stavební povolení 

na stavbu Komunikace pro rodinné domy v Praze 5 – Lipence, ulice Boudova, na pozemcích 
parcelní č. 635/1 (vodní plocha), č. 635/3 (vodní plocha), č. 2220/4 (orná půda), č. 2221/1 (orná 
půda), č. 2221/3 (orná půda), č. 2221/5 (orná půda), 2222/2 (ostatní plocha), 2223/2 (trvalý travní 
porost), 2223/8 (trvalý travní porost), 2239/3 (orná půda), 2241 (orná půda), 2242/1 (ostatní plocha), 
2242/2 (ostatní plocha), 2242/4 (ostatní plocha), 2242/5 (ostatní plocha), 2242/8 (ostatní plocha), 
2243/6 (ostatní plocha, 2243/20 (orná půda), 2243/21 (orná půda) a 2241/1 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Lipence. 

 

Stavba obsahuje: 

Místní obslužnou komunikaci, která zpřístupní zástavbu ulice Boudova rodinnými domy. Situačně je 
rozdělena na část ,,A“ a část ,,B“: 

- Komunikace část ,,A“ je místní komunikace III. třídy. šířka komunikace je 8,5 m, z čehož je 
dvoupruhový jízdní pás šířky 6,0 m, chodník šířky 1,5 m, zelený odvodňovací pás šířky 0,5 m. 

- komunikace část ,,B“ je místní komunikace III. třídy. Komunikace navazuje provedením na 
stávající komunikaci. Její šířka je 8,0 m, z toho dvoupruhový jízdní pás šířky 6,0 m, chodník 
šířky 1,5 m, zelený odvodňovací pás šířky 0,5 m. Nový chodník je pokračováním stávajícího 
chodníku šířky 1,5 m. 
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- V koncovém úseku komunikace části ,,B“ má vozovka šířku 4,5 m, chodník šířku 1,5 m a zelený 

odvodňovací pás 0,5 m. Na pozemku parc. č. 2243/19 je obratiště. Konec komunikace před 
pozemkem parc. č. 2243/1 je propojen cestou pro pěší k ulici K Vlásence. 

 

Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali: 

Ing. Jiří Pospíšil, autorizace ČKAIT č. 4256 – dopravní stavby 

Ing. Bohumil Hrůša, autorizace ČKAIT č. 537 – vodohospodářské stavby 

Ing. Milan Čejka, autorizace ČKAIT č. 7019 - statika a dynamika staveb 

Jiří Kabíček, autorizace č. 9779 – elektronická zařízení 

2. Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu nebo upřesní a projedná: 

• termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět 
a údaje o stavbyvedoucím (majícím autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.), který 
zabezpečí odborné vedení realizace stavby. 

3. Pro staveništní dopravu a mechanismy bude použit sjezd z komunikace Jílovišťská do 
komunikace Pohledná a dále po polní cestě využívané pro údržbu pozemku (dle výkresu příjezd 
na staveniště – situace E3). Souhlas vlastníků dotčených pozemků je součástí spisu. 

4. Veškerá staveništní doprava spojená s výstavbou předmětné komunikace, bude realizována mimo 
obytné ulice Pod Lečí a propojení (pro pěší) do ulice K Vlásence. 

5. Obratiště v části „A“ je povolováno jako stavba dočasná. Dočasnost je stanovena do doby, než 
bude uvedena stavba stávající komunikace na pozemku parc.č. 2220/4 v k.ú. Lipence, kde 
stavebníkem je společnost Ekospol a.s. a to do souladu s kolaudačním rozhodnutím ze dne 
10.9.2002, č.j. Výs. lip. ob. 7-4333/02-HR-R, vydaným Úřadem městské části Prahy 5. Poté bude 
obratiště v části „A“ se zátarasem před propustkem zrušeno. MČ Praha – Lipence souhlasí 
s dočasným napojením stavby komunikace.  

6. Před zahájením zemních prací stavebník musí zajistit vytyčení stávajících sítí technického 
vybavení jejich vlastníky nebo správci, popřípadě jejich umístění zjistit kopanou sondou. 

7. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
- vytyčení stavby 
- závěrečná kontrolní prohlídka 

9. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená musí být další 
stavební práce po projednání s projektantem stavby a vlastníky sítí, přizpůsobeny skutečnému 
stavu. 

10. Při provádění prací budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zátěže okolí stavby 
prachem, před výjezdem vozidel ze staveniště bude zajištěno jejich očistění a vjezd a výjezd bude 
pravidelně čištěn, pokud dojde k jejich znečistění staveništní dopravou. 

11. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost 
stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a 
předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří 
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. 
Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

12. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou doloženy náležitosti dle vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména: 

- doklady se specifikací druhů a množství odpadů z výstavby a způsobů jejich využití, 
případně odstranění 

- doklad o předání geodetické dokumentace stavby na IPR, Praha 2, Vyšehradská 57 
- doklady o povolení záhozu sítí technické infrastruktury od příslušného vlastníka, resp. 

správce poduličního zařízení dotčeného stavbou 
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek 
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- zápis o odevzdání a převzetí stavby 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Luděk Macháček, nar. 18.09.1959, Riegrova 240, 252 28  Černošice 
 

Odůvodnění: 

Dne 12. 02. 2018 podal žadatel žádost o vydání změny územního rozhodnutí a vydání stavebního 
povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

Stavební úřad oznámil dne 05. 03. 2018. opatřením zahájení společného řízení známým účastníkům 
řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům, kde stanovil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení 
k uplatnění stanovisek a námitek. Ostatním účastníkům, počtem více jak 30, bylo zahájení řízení 
oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úředních deskách ÚMČ Praha 16 – Radotín (vyvěšeno dne 
07. 03. 2018 a sejmuto dne 28. 03. 2018), a MČ – Lipence (vyvěšeno dne 13. 03. 2018, sejmuto dne 29. 
03. 2018). 

V uvedené lhůtě podali námitky a žádost o přijetí účastníků do řízení, a to z důvodu zvýšení dopravní 
zátěže v přilehlých ul. Pod Lečí a ul. Spojná:  

Dagmar Mirošová, nar. 19.02.1972, Pod Lečí 594, 155 31  Praha-Lipence, 
Ing. Pavel Šťastný, nar. 09.07.1954, Londýnská 556/6, 120 00  Praha-Vinohrady, 
Ing. Alena Šťastná, nar. 24.03.1954, Londýnská 556/6, 120 00  Praha-Vinohrady, 
Vladimír Halgaš, nar. 12.04.1972, Pod Lečí 638, 155 31  Praha-Lipence, 
Bohumila Halgašová, nar. 28.02.1969, Pod Lečí 638, 155 31  Praha-Lipence, 
Pavla Suchomelová, nar. 25.10.1963, Pod Lečí 593, 155 31  Praha-Lipence, 
Ing. Petr Suchomel, nar. 02.02.1963, Pod Lečí 593, 155 31  Praha-Lipence, 
Iva Vanoušková, nar. 27.09.1973, Pod Lečí 604, 155 31  Praha-Lipence, 
Ing. Mgr. Pavel Vanoušek, nar. 29.11.1971, Pod Lečí 604, 155 31  Praha-Lipence, 
Ing. Pavel Šubrt, nar. 11.12.1966, Pod Lečí 602, 155 31  Praha-Lipence, 
Simona Šubrtová, nar. 04.12.1973, Pod Lečí 602, 155 31  Praha-Lipence, 
Jaroslav Aujezdský, nar. 28.03.1974, Pod Lečí 603, 155 31  Praha-Lipence, 
Dana Hájková, nar. 24.12.1978, Pod Lečí 587, 155 31  Praha-Lipence, 
Ing. David Kadleček, Ph.D., nar. 30.12.1976, Spojná 796, 155 31  Praha-Lipence, 
Vladimír Neduchal, nar. 03.04.1966, Petržílkova 2835/5, 158 00  Praha-Stodůlky, 
Andrea Neduchalová, nar. 24.05.1973, Pod Lečí 631, 155 31  Praha-Lipence, 
Jaroslav Kábele, nar. 14.05.1966, Pod Lečí 596, 155 31  Praha-Lipence, 
Andrea Kábelová, nar. 25.03.1970, Pod Lečí 596, 155 31  Praha-Lipence, 
Luboš Slavík, nar. 09.09.1977, U Bulhara 1655/5, 110 00  Praha-Nové Město, 
Jitka Macháčková, nar. 22.02.1979, Pod Lečí 761, 155 31  Praha-Lipence, 
 

Stavební úřad posoudil podání žádosti a námitek těchto žadatelů a zjistil, že splňují podmínky pro 
účastenství v tomto řízení a opatřením - Usnesením je vyrozuměl o jejich přijetí. 

 

Návrh byl doložen následujícími doklady: 
- Projektová dokumentace ve třech vyhotoveních, kterou autorizovali: 
- Ing. Jiří Pospíšil – dopravní stavby, ČKAIT č. 4256, Ing. Bohumil Hrůša – vodohospodářské stavba, 

ČKAIT č. 537, Ing. Milan Čejka – Statika a dynamika staven, ČKAIT č. 7019, Jiří Kabíček – 
elektronická zařízení, ČKAIT, č.j. 9779. 

      Budoucí smlouva o věcném břemenu ze dne 30. 10. 2017. 
- Dodatek smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena ze dne30.10.2017. 
- Směnná smlouva a smlouva o věcném břemenu ze dne 10.12.2009. 
-  Smlouva o budoucím zřízení věcného břemene ze dne 28.3.2017. 
- Dohoda o výstavbě a převodu inženýrských sítí a komunikace ze dne 22.9.2010. 
- Dohoda o výstavbě a převodu inženýrských sítí a komunikace dodatek, ze dne 3.10.2017. 
- Dohoda o dočasném průjezdu pozemkem parc. č. 644/13 a 2234/40 v k.ú. Lipence, ze dne 5.6.2017. 
- Dohoda o dočasném průjezdu pozemkem parc.č. 644/14 a 2228/1 v k.ú. Lipence ze dne 5.6.2017. 
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- Dohoda o dočasném průjezdu pozemkem parc. č. 2239/2 v k. ú. Lipence ze dne 28.7.2017. 
- Dohoda o dočasném průjezdu pozemkem parc.č. 2239/13 v k. ú. Lipence ze dne 14.5.2017. 
- MHMP, odbor památkové péče  - č.j. MHMP 1495283/2017 ze dne 22.9.2017. 
- MHMP, odbor ochrany prostředí – č.j. MHMP 1505987/2017 ze dne 25.9.2017. 
- MHMP, odbor Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu – č.j. MHMP 

1470399/2017 ze dne 18.9.2017. 
- MHMP, odbor dopravních agend – č.j. S-MHMP 440659/2017 ze dne 18.8.2017. 
- MHMP, odbor ochrany prostředí – č.j. MHMP 1321248/2017 ze dne 30.8.2017. 
- MHMP, odbor ochrany prostředí – č.j. MHMP/383296/2017 ze dne 3.4.2017. 
- LESY hl. m. Prahy – č.j. 1027/2017/VT-0431/17. 
- LESY hl. m. Prahy – 2015/2017/VT – 0431/17 ze dne 10.10.2017. 
- ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, odbor živ. prostředí – 016422/17/OVDŽP ze dne 29.8.2017. 
- ÚMČ Praha 16- OVDŽP, vodoprávní úřad – č.j. 021247/17/OŽP ze dne 27.10.2017. 
- Hygienická stanice hl. m. Prahy  - č.j. HSHMP 48357/2013 ze dne 23.10.2013. 
- HZS hl.m. Prahy – č.j. HSAA-10603-4/2017 ze dne 31.8.2017. 
- Policie České republiky – č.j. KRPA-364545-6/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 30.5.2018. 
- Policie České Republiky – č.j. KRPA-364545-2/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 26.1.2018. 
- ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, odbor dopravy – č.j. 025287/17/OD ze dne 9.1.2018. 
- ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, odbor dopravy – č.j. 011181/18/OD ze dne 6.6.2018. 
- ÚMČ Praha 16- OVDŽP, odbor dopravy – č.j. 011742/18/OD ze dne 11.6.2018. 
- MČ Praha – Lipence – č.j.329/3-17 ze dne 5.3.2017. 
- MČ Praha – Lipence – č.j. 138/12-17 ze dne 8.12.2017. 
- MČ Praha – Lipence- č.j. 494/4-18 ze dne 30.5.2018. 
- NIPI bezbariérové prostředí o. p. s. – souhlas a razítko na projektové dokumentaci. 
- MHMP, odbor územního rozhodování  - č.j. MHMP 127297/2018 ze dne 14.2.2018. 
- Pražská plynárenská a. s. – č.j. – 2017/OSDS/05760 ze dne 5.9.2017. 
- 1. Vodohospodářská společnost s.r.o. – č.j. – 089V/2017/Li ze dne 7.9.2017. 
- CETIN – č,j. 741374/17 ze dne 13.10.2017. 
- CETIN – č.j. 741374/17 ze dne 1.11.2017. 
- TRADE centre Praha a.s., č.j. 992/17 ze dne 21.8.2017. 
- MO – SEM Praha, č.j. ÚP-497/16-802-2017 ze dne 6.9.2017. 
 

Účastníci územního řízení: 

Okruh účastníků byl stanoven podle ustanovení § 85 zákona č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona). 
Podle § 85 odst. 1, stavebního zákona jsou účastníky územní řízení: 

- žadatel (§ 85 odst. 1 písm. a): 
Luděk Macháček, Riegrova č.p. 240, 252 28  Černošice 

- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst. 1 písm. b):   
       Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hlavního města 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 (§ 85 odst. 2 písm. a): 
Jaromír Veselý, Rembrandtova č.p. 2186/6, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Jiří Havlíček, Jílovišťská č.p. 19, Praha-Lipence, 155 31  Praha 511 
Jiří Honzík, Jílovišťská č.p. 19, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Vendula Elčknerová, Jílovišťská č.p. 59, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Janatová Olga, Podéšťova 781, 15600 Praha - Zbraslav 
Martin Novotný, U Kamýku č.p. 1001/6, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 

- PREdistribuce, a.s., sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
PPD, a.s., sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., sídlo: Kladenská č.p. 132, 252 64  Velké Přílepy 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
TRADE CENTRE PRAHA a.s., sídlo: Blanická č.p. 1008/28, 120 00  Praha 2-Vinohrady 

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (§ 85 odst. 2 písm. b): 
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– doručení veřejnou vyhláškou: pozemek parc. č.  2220/3, 2220/18, 635/4, 643/4, 2221/6, 2221/7, 
2221/10, 2221/2, 2221/11, 2221/12, 2221/13, 2221/14, 2221/15, 2221/16, 2221/18, 2243/5, 2243/15, 
2243/16, 2243/17, 2243/18, 2243/19, 2243/1, 351/1, 351/2, 2243/24, 2243/22, 2243/4, 353/5, 353/1, 
353/4, 2239/6, 2244/2  a  623/1 2246/10, 2246/15, 2248/52, 2248/53, 644/42, 644/24, 2246/19, 
2246/11, 2248/13, 2248/50, 2246/9, 2246/20, 2246/21, 639/43, 2246/13, 2248/48, 2248/14, 2243/2, 
2243/24, 2248/7, 2248/49, 2246/7, 2246/18, 2248/8, 2248/76, 2248/76 v katastrálním území Lipence 

 
- Podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou účastníky další dotčené osoby, pokud 

mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech: 
      Městská část Praha – Lipence, K Obci č.p. 47, 155 31 Praha 5-Lipence  

Účastníci stavebního řízení byli vymezeni podle § 109 stavebního zákona a současně podle § 27 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”). 

- Účastníkem stavebního řízení je podle ustanovení § 109 stavebního zákona: 
- stavebník, 
- vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, 
- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být toto právo 

prováděním stavby přímo dotčeno, 
- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku 

nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby 
přímo dotčena, 

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 
stavby přímo dotčeno, 

- ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 
prováděním stavby přímo dotčeno, 

- osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny 
veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů. 

- Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou v řízení o žádosti žadatel a další dotčené 
osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí 
správního orgánu. 

- Podle § 27 odst. 2 správního řádu účastníky řízení jsou též další osoby, pokud mohou být 
rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. 

 
Na základě tohoto posouzení stavební úřad považuje za účastníka řízení podle ustanovení § 109 
stavebního zákona, ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu stavebníka:  
- Luděk Macháček, Riegrova č.p. 240, 252 28  Černošice 

Jaromír Veselý, Rembrandtova č.p. 2186/6, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Jiří Havlíček, Jílovišťská č.p. 19, Praha-Lipence, 155 31  Praha 511 
Jiří Honzík, Jílovišťská č.p. 19, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Vendula Elčknerová, Jílovišťská č.p. 59, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Janatová Olga, Podéšťova 781, 15600 Praha - Zbraslav 
Martin Novotný, U Kamýku č.p. 1001/6, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 

 
Osoby podle ustanovení § 109 stavebního zákona, ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být přímo 
dotčeno:  
- Městská část Praha-Lipence, sídlo: K obci č.p. 47, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha , 

PREdistribuce, a.s., sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
PPD, a.s., sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., sídlo: Kladenská č.p. 132, 252 64  Velké Přílepy 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
TRADE CENTRE PRAHA a.s., sídlo: Blanická č.p. 1008/28, 120 00  Praha 2-Vinohrady 

- doručení účastníků veřejnou vyhláškou: pozemek parc. č.  2220/3, 2220/18, 635/4, 643/4, 2221/6, 
2221/7, 2221/10, 2221/2, 2221/11, 2221/12, 2221/13, 2221/14, 2221/15, 2221/16, 2221/18, 2243/5, 
2243/15, 2243/16, 2243/17, 2243/18, 2243/19, 2243/1, 351/1, 351/2, 2243/24, 2243/22, 2243/4, 
353/5, 353/1, 353/4, 2239/6, 2244/2  a  623/1 2246/10, 2246/15, 2248/52, 2248/53, 644/42, 644/24, 
2246/19, 2246/11, 2248/13, 2248/50, 2246/9, 2246/20, 2246/21, 639/43, 2246/13, 2248/48, 2248/14, 
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2243/2, 2243/24, 2248/7, 2248/49, 2246/7, 2246/18, 2248/8, 2248/76, 2248/76 v katastrálním území 
Lipence 

 

V uvedené lhůtě účastníci řízení uplatnili námitky:  

Dagmar Mirošová, nar. 19.02.1972, Pod Lečí 594, 155 31  Praha-Lipence – námitky uplatněné dne 23.03. 
2018 pod čj.: 006281/18/OVDŽP 

Ing. Pavel Šťastný, nar. 09.07.1954, Londýnská 556/6, 120 00  Praha-Vinohrady a - Ing. Alena Šťastná, 
nar. 24.03.1954, Londýnská 556/6, 120 00  Praha-Vinohrady námitky uplatněné dne 23.03. 2018 pod 
čj.:006279/18/OVDŽP 
 
Vladimír Halgaš, nar. 12.04.1972, Pod Lečí 638, 155 31  Praha-Lipence a Bohumila Halgašová, nar. 
28.02.1969, Pod Lečí 638, 155 31  Praha-Lipence - námitky uplatněné dne 22.03. 2018 pod čj.: 
006258/18/OVDŽP 
 
Pavla Suchomelová, nar. 25.10.1963, Pod Lečí 593, 155 31  Praha-Lipence a - Ing. Petr Suchomel, nar. 
02.02.1963, Pod Lečí 593, 155 31  Praha-Lipence- námitky uplatněné dne 23.03. 2018 pod čj.: 
006286/18/OVDŽP 
 
Iva Vanoušková, nar. 27.09.1973, Pod Lečí 604, 155 31  Praha-Lipence a Ing. Mgr. Pavel Vanoušek, nar. 
29.11.1971, Pod Lečí 604, 155 31  Praha-Lipence - námitky uplatněné dne 22.03. 2018 pod čj.: 
006257/18/OVDŽP 
 
Ing. Pavel Šubrt, nar. 11.12.1966, Pod Lečí 602, 155 31  Praha-Lipence a  Simona Šubrtová, nar. 
04.12.1973, Pod Lečí 602, 155 31  Praha-Lipence - námitky uplatněné dne 23.03. 2018 pod čj.: 
006287/18/OVDŽP 
 
Jaroslav Aujezdský, nar. 28.03.1974, Pod Lečí 603, 155 31  Praha-Lipence - námitky uplatněné dne 
23.03. 2018 pod čj.: 006278/18/OVDŽP 
 
Dana Hájková, nar. 24.12.1978, Pod Lečí 587, 155 31  Praha-Lipence - námitky uplatněné dne 23.03. 
2018 pod čj.: 006280/18/OVDŽP 
 
Ing. David Kadleček, Ph.D., nar. 30.12.1976, Spojná 796, 155 31  Praha-Lipence - námitky uplatněné dne 
22.03. 2018 pod čj.: 006253/18/OVDŽP 
 
Vladimír Neduchal, nar. 03.04.1966, Petržílkova 2835/5, 158 00  Praha-Stodůlky a  Andrea Neduchalová, 
nar. 24.05.1973, Pod Lečí 631, 155 31  Praha-Lipence - námitky uplatněné dne 22.03. 2018 pod čj.: 
006261/18/OVDŽP 
 
Jaroslav Kábele, nar. 14.05.1966, Pod Lečí 596, 155 31  Praha-Lipence a Andrea Kábelová, nar. 
25.03.1970, Pod Lečí 596, 155 31  Praha-Lipence - námitky uplatněné dne 22.03. 2018 pod čj.: 
006252/18/OVDŽP 
 
Luboš Slavík, nar. 09.09.1977, U Bulhara 1655/5, 110 00  Praha-Nové Město - námitky uplatněné dne 
22.03. 2018 pod čj.: 006255/18/OVDŽP 
 
Jitka Macháčková, nar. 22.02.1979, Pod Lečí 761, 155 31  Praha-Lipence - námitky uplatněné dne 22.03. 
2018 pod čj.: 006254/18/OVDŽP 
Ing. Jiří Sopoušek, nar. 29.12.1957, Boudova 615, 155 31  Praha-Lipence a  
Zuzana Sopoušková, nar. 28.10.1958, Boudova 615, 155 31  Praha-Lipence, kteří jsou na základě plné 
moci zastupuje JUDr. Věra Surmíková, advokátka, IČO 662 11 417, Jugoslávská 481,/12, Praha 2 -  
námitky uplatněné dne 19.03.2018  pod čj.: 005971/18/OVDŽP a námitky uplatněné dne 21.03.2018  pod 
čj.: 006167/18/OVDŽP 
  
K níže uvedeným námitkám zmíněných účastníků stavební úřad uvádí: 
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1) Námitky Ing. Jiřího Sopouška a JUDr. Zuzany Sopouškové, oba Boudova 615, Praha 5 – 
Lipenec, zast. advokátkou JUDr. Věrou Surmíkovou, podané dne 19. 03. 2018 a doplněné dne  
21.3.2018  

 
A) Doručování účastníkům řízení je v rozporu se zákonem 
Námitka není důvodná. Účastníci argumentují, že vzhledem k předešlým jednáním správního 
orgánu a jejich účastí v řízení měli být nadále obesíláni prostřednictvím poštovních služeb a nikoliv 
prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu. Tímto jim nebylo umožněno 
uplatňovat jejich právo a oprávněné zájmy. Předmětné řízení je novým řízením, a že stavební úřad 
účastníkům řízení, uvedeným v ustanovení § 85 odst. 2 písmeno b) a písm. c) stavebního zákona, 
doručil oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou až poté, co ze žádosti zjistil, že jde o řízení 
s velkým počtem účastníků (viz §144 odst. 1 a odst. 2 správního řádu), při čemž není přípustné, aby 
účastníkům řízení jedné skupiny bylo doručováno různě, a to i s ohledem na rychlost a efektivnost 
řízení.  
 
B) Absence zákonných podmínek pro zahájení řízení o změně územního rozhodnutí podle §94 
stavebního zákona 
Námitka není důvodná. Žádost včetně příloh, podaná dne 12. 02. 2018, má obecné náležitosti ve 
smyslu ustanovení správního řádu a jsou k ní připojeny zákonem stanovené podklady vč. 
změněných podkladů pro územní rozhodnutí. Z obsahu žádosti (použit formulář stavebního úřadu 
pro tento typ žádosti) je patrné čeho se týká, tj. změny územního rozhodnutí, vydaného Úřadem 
městské části Praha 16, odborem výstavby, dopravy a životního prostředí, úsekem výstavby dne 
5.8.2013 pod č.j. 002034/13/OVDŽP/Hm, když blíže nespecifikované změny územního rozhodnutí 
pod pořadovým číslem 1 až 5 zohledňovaly důvody stanoviska stavebního úřadu ze dne 27.12.2016 
bránícím povolení stavby (viz strana 12 Průvodní zprávy (A.) k dokumentaci pro stavební povolení 
jako součásti žádosti) a návaznost nové stavby na stávající zkolaudovanou komunikaci v části ulice 
Boudova ve směru k ulici K Průhonu do doby uvedení této komunikace do souladu s jejím 
stavebním povolením a kolaudačním rozhodnutím a tím umožnění užívaní (viz. strana 5 Průvodní 
zprávy (A.) k dokumentaci pro stavební povolení). Důvodem žádosti je pak změna jiných podkladů 
pro územní rozhodnutí, spočívající ve změněných vyjádřeních a stanoviscích dotčených správních 
orgánů na úseku dopravy a bezpečnosti na pozemních komunikacích (Policie ČR, KŘPHMP, odbor 
služby dopravní policie a Úřad městské části Praha 16, OVDŽP, oddělení dopravy). 

 
C) Správní orgán nedostatečně zjistil skutkový stav věci pro zahájení řízení o vydání rozhodnutí 
o změně územního rozhodnutí 
Námitka není důvodná. Účastníci řízení neuvádějí, v čem spočívá nesprávnost zjištění 
skutkového stavu věci. Stavební úřad v souladu se svou působností v řízení o změně územního 
rozhodnutí oznámil, že s odkazem ustanovení §87 odst. 1 stavebního zákona a §112 odst. 2 téhož 
právního předpisu upustí od ohledání na místě. Za situace, kdy je stavebnímu úřadu stav území, tj. 
v daném případě komunikace a inženýrských sítí v ulici Boudova, navazující východním směrem 
na stávající komunikaci, dobře znám, je ústní jednání nadbytečné a v rozporu s hospodárností 
správního řízení.  

 
D) Územní rozhodnutí ze dne 05. 08. 2013, které má být změněno, již pozbylo platnosti ve smyslu 
ust. §93 stavebního zákona 
Námitka není důvodná. Z účelového tvrzení účastníků řízení není zřejmé, který z důvodů pozbytí 
platnosti dotčeného územního rozhodnutí nastal, zvláště když s využitím území pro stanovený účel 
již bylo započato s výstavbou technické vybavenosti (kanalizační řad, vodovodní řad, plynovodní 
řad). Na základě platnosti územního rozhodnutí bylo vydáno ke změně územního rozhodnutí 
kladné závazné stanovisko vodoprávního úřadu ÚMČ Praha 16 ze dne 27. 10 2017 pod č.j.: 
021247/17/OŽP.   
 
E) Stavební záměr je v rozporu s požadavky na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích 
Námitka není důvodná. Účastníci řízení tvrdí, že se stavebník nevypořádal s návazností stávající 
komunikace v ulici Boudova, která s ohledem na nedokončení respektive neprovedení v souladu 
s kolaudačním rozhodnutím je stále pouze veřejně přístupnou účelovou komunikací, neboť nebyla 
z tohoto důvodu převedena do vlastnictví obce a nebylo pro to vydáno ani správní rozhodnutí o 
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jejím zařazení do sítě místních komunikací. Předpokladem bezpečného napojení pak bude podle 
účastníků řízení pouze dobrý technický stav stávající komunikace v ulici Boudova. Smyslem 
požadované změny územního rozhodnutí je umožnění napojení na stávající komunikaci provedené 
podle projektové dokumentace přiložené k stavebnímu povolení, vydanému Úřadem městské části 
Praha 5 odborem výstavby dne 6.4.1999. Uvedení stávající komunikace do řádného stavu je za 
situace, kdy nebylo doloženo něco jiného, povinností stavebníka, tj. společnosti EKOSPOL, a.s., 
respektive jejího právního nástupce. Skutečnost, že stavební úřad vyzval dne 23. 06. 2016 
zmíněnou společnost ke zjednání nápravy uvedením zmíněné pozemní komunikace do souladu 
s kolaudačním rozhodnutím ze dne 10.9.2002 a že dne 6.1.2017 vydal rozhodnutí o nařízení 
zjednání nápravy podle ustanovení §134 odst. 3 stavebního zákona, vytváří, i přes pokračující 
řízení ve zmíněné  věci pro obranu stavebníka, předpoklad pro časově omezené dopravní napojení 
zamýšlené výstavby pozemní komunikace v ulici Boudova pro obsluhu 15 rodinných domů do 
ulice Pod Lečí a blíže určeného okolí. Vzhledem k tomu, že vyloučení zbytné dopravy je jedním 
z pilířů obytné zóny v ulici Pod Lečí a okolí (TP 103), dočasné dopravní napojení zůstává 
základním předpokladem vedle dalších podmínek, za kterých byla vydána Policií ČR KŘPHMP, 
odborem služby dopravní policie dne 18.4.2017 pod č.j. KRPA-103444-1/Čj-2017-0000DŽ 
Vyjádření k předloženému kapacitnímu posouzení stávajících komunikací v Praze 16 – Lipence  a 
týmž orgánem Policie ČR Souhlasné stanovisko ze dne 26.1.2018, č.j. KRPA-364545-2-OVDŽ 
k projektové dokumentaci pro stavební řízení, případně pro změnu územního řízení,  Úřadem MČ 
Praha 16, odborem výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělením dopravy (SSÚ) dne 
18.4.2017, pod sp.zn. 005515/17/OVDŽP/Mj, č.j. 007815/17/OD vyjádření k předloženému 
kapacitnímu posouzení stávajících komunikací – Praha 16-Lipence a zejména Závazné stanovisko 
téhož správního orgánu jako Silničního správního úřadu ÚMČ Praha 16 (dále také „SSÚ“) ze dne 
5.1.2018, sp.zn. 0206117/17/OVDŽP/Mj, č.j. 025287/17/OD, k přípravné dokumentaci staveb (pro 
účely územního řízení) ve věci předmětné stavby při dodržení stanovených podmínek, podle 
kterého se má m.j. „ …upravit dopravní režim na nově vybudované pozemní komunikaci tak, aby na 
navazující pozemní komunikaci Boudova byl umožněn dopravní provoz až po jejím dokončení“ a 
zatím účelem na nově vzniklé komunikaci v místě napojení na stávající komunikaci Stavebník 
provede obratiště a umístí pevné zábrany. Dále Závazné stanovisko SSÚ ve 3. podmínce uvádí „V 
případě, že v době již dokončené bytové infrastruktury v dané lokalitě nebude ještě dokončena 
odpovídající komunikační návaznost v ul. Boudova, může na dočasně omezenou dobu dopravní 
obsluha bytových jednotek na základě studie kapacitních posouzení dotčených komunikací 
společnosti PPU z 0/2017 využít dopravní napojení do ul. Pod Lečí“.  Předpokladem však je (viz 
podmínka č. 4), že stavebník je povinen zajistit vedení staveništní dopravy mimo pozemní 
komunikaci Pod Lečí, což se stalo. Dočasnost tohoto dopravního napojení je tak omezena účelem, 
pro který se zřizuje, tj. dokončení stávající komunikace v ul. Boudova, které zajistí městská část 
Praha – Lipence ve smyslu svého stanoviska ze dne 11.12.2017, č.j. 1385/12-17. Zamýšlená 
výstavba bytové a dopravní infrastruktury bude stavebníkem realizována v souladu s územním 
plánem. Vybudovaná komunikace bude zatříděna mezi místní komunikace III. třídy, která v části A 
předpokládá v budoucnu spolu se stávající komunikací v ul. Boudova napojení na páteřní 
komunikaci pro danou lokalitu. Tvrzení účastníků řízení, že stavební záměr není v souladu 
s požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů tak neodpovídá skutečnosti.  

 
F) Stavební záměr je možná v rozporu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové používání staveb, a to v souvislosti s šíří chodníku. 
Námitka není důvodná. Jak vyplývá z Průvodní zprávy (A.)  dokumentace pro stavební povolení, 
k žádosti je přiloženo vyjádření NIPI, bezbariérové prostředí, o.p.s., odboru správy (1.10.2017), 
obsahující souhlas s navrženým řešením bezbariérové úpravy stavby. 
 
G) Dokumentace pro stavební povolení neřeší, že stavební záměr má být zbudován v záplavovém, 
resp. zátopovém území   
Námitka není důvodná. Účastnící řízení svůj názor ničím neodůvodňují ani nedokládají. Stavba 
komunikace není v dotčeném úseku potoka v záplavovém území. Tento závěr vyplývá z obsahu 
Generelu Lipeneckého potoka (viz Technická zpráva (C) projektové dokumentace str. 4). Ke 
změně územního rozhodnutí bylo doloženo kladné závazné stanovisko vodoprávního úřadu ÚMČ 
Praha 16 ze dne 27. 10. 2017,pod č.j.: 021247/17/OŽP.  
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H) Stavebník nedoložil souhlas vlastníka pozemku, na němž bude stavební záměr realizován, že 
na jeho pozemku bude dočasně postaven zátaras 
Námitka není důvodná. Zábrana pro označení uzavírky, jako dopravní zařízení podle zákona č. 
361/2017 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 30/2001 Sb., bude na dotčeném pozemku umístěna až po 
zahájení užívání povolené stavby a až poté, co bude budoucí smlouva o zřízení věcného břemena 
uzavřena. Souhlas vlastníka pozemku se tak pro tento případ nevyžaduje. 

 
I) Z projektové dokumentace není zřejmé, zda bylo při přípravě stavebního záměru zohledněno 
ochranné pásmo Lipeneckého potoka podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) 
Námitka není důvodná. Z projektové dokumentace je patrné, že stavba komunikace nemá na 
ochranné pásmo vodního toku vliv. V tomto ohledu ho narušuje pouze oplocení parcely účastníků 
řízení. K dokumentaci se kladně vyjádřil správce toku Lesy hl. m. Praha ze dne 10. 10. 2017, pod 
č.j.: 2015/2017/VT-0431/17 
 
2) Námitky Mgr. Luboše Slavíka, U Bulhara 1655/5, Praha 1  

 
A) Zajištění obslužnosti 15 rodinných domů v rámci realizace stavebního záměru stavebníka 
průjezdem tzv. zbytné dopravy obytnou zónou Pod Lečí je kapacitně nevyhovující s následkem 
porušení ústavních práv vlastníků nemovitostí, zejména práva na pokojné užívání majetku a 
práva vlastnického.  
Námitka není důvodná. Účastník řízení pomíjí, že předmětné dopravní využití ul. Pod Lečí a 
okolí je dočasné. Podle závěru Kapacitního posouzení stávajících komunikací Praha 16 – Lipence, 
02/2017, vypracovaného společností PPU spol. s.r.o. a uvedeného na str. 8 Průvodní zprávy (A.) 
dokumentace pro stavební povolení, generovaná doprava z hlediska kapacity stávajících 
komunikací v dané lokalitě nepředstavuje žádný problém a její dopady budou malé a lokální. 
V dalších podrobnostech stavební úřad odkazuje na údaje v Průvodní zprávě. Problematika 
údajného porušení ústavních práv účastníka řízení není předmětem rozhodnutí správního orgánu v 
územním ani stavebním řízení. 
 
B) Předložený materiál neohraničuje dočasnost případného napojení nové bytové zástavby do 
obytné zóny ulice Pod Lečí a okolí (tzn. např. se stavbou nadřazené komunikační sítě Boudova 
apod.) 
Námitka není důvodná. Dočasnost tohoto dopravního napojení do ul. Pod Lečí a okolí je podle 
Závazného stanoviska Silničního správního úřadu ÚMČ Praha 16 ze dne 5.1.2018, kterým bylo 
vydáno souhlasné stanovisko k přípravné dokumentaci staveb (pro účely územního řízení), 
omezena účelem, pro které se zřizuje, tj. dokončením stávající komunikace v ul. Boudova, které 
v případě, že tak neučiní vlastník, zajistí městská část Praha – Lipence ve smyslu svého stanoviska 
ze dne 11.12.2017, č.j. 1385/12-17.  

 
K námitkám účastníků řízení: Jaroslav Kábele, Andrea Kábelová, oba Pod Lečí 596, Praha 5 – 
Lipence; Dana Májková, Pod Lečí 587, Praha 5 – Lipence; Ing. Pavel Šťastný, Pod Lečí 592, Praha 
5 – Lipence, Ing. Nela Šťastná, Londýnská 6, Praha 2 – Vinohrady; Jaroslav Aujezdský, Pod Lečí 
603, Praha 5 – Lipence; Ing. Pavla Suchomelová, Ing. Petr Suchomel, oba Pod Lečí 593, Praha 5 – 
Lipence; Dagmar Mirošová, Pod Lečí 594, Praha 5 – Lipence; Pavel Šubrt, Simona Šubrtová, oba 
Pod Lečí 602, Praha 5 – Lipence; Ing. Jitka Macháčková, Pod Lečí 761, Praha 5 – Lipence; Ing. 
Vladimír Neduchal, Andrea Neduchalová, oba Pod Lečí 631, Praha 5 – Lipence; Vladimír Halgaš, 
Pod Lečí 638, Praha 5 – Lipence; Pavel Vanoušek, Iva Vanoušková, oba Pod Lečí 604, Praha 5 – 
Lipence a Ing. David Kadleček, PhDr., Stojná 796, Praha 5 – Lipence., se účastníci vyjadřují 
shodně jako k námitkám Mgr. Luboše Slavíka. Z důvodu jejich identického znění se proto na jeho 
předchozí vyjádření plně odkazuje. 

 
 
Vztah k územnímu plánu: 
Podle platného územního sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva 
hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně platných změn i změny 
Z 1000/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou opatření obecné 
povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, se předložený záměr nachází v zastavitelném území, 
v plochách s funkčním využitím OB-čistě obytné s kódem míry využití území B a S4 – ostatní dopravně 
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významné komunikace, a v území nezastavitelném, v ploše s funkčním využitím ZMK – zeleň městská a 
krajinná. Záměr stavby je v souladu s platným územním plánem. 
Dále se záměr nachází v těchto závazných a směrných prvcích územního plánu, které musí být 
respektovány: 
a) Návrh ostatní dopravně významné komunikace (výkres ÚP č. 5 – doprava). 
b) Veřejně prospěšná stavba 28/DK/35 – Lipence – nová sběrná komunikace v rozvojových plochách 
Lipenců, ul. Obvodová a ul. Jílovišťská (výkres ÚP č. 25 – veřejně prospěšné stavby), jenž by měla být na 
základě předložené dokumentace částečně zrealizována.  
Využití pozemků musí být v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. HMP o 
závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ze dne 26. 10. 1999, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. s Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hl. m. Prahy, dle opatření obecné 
povahy č. 6/2009, přílohy č. 1, v platném znění. 

          
          Soulad s platným územním plánem je doložen v závazném stanovisku MHMP Odboru územního 

rozvoje ze dne 14. 02. 2018 pod č.j.: MHMP 248139/2018. 

Projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou. 

V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na využívání území stanovené nařízením 
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). Projektová dokumentace byla 
vypracována v září /2017. Projektová dokumentace splňuje požadavky příslušných ustanovenío  
povolování a provádění staveb, zejména: §14 šířky uličních prostranství, § 17 požadavky na dopravní 
infrastrukturu, § 20 obecné požadavky na umisťování staveb, §31napojení na komunikace, §42 požární 
bezpečnost, § 43 obecné požadavky, § 52 ochrana proti hluku a vibracím a § 53 obecné požadavky,  
v těchto předpisech jsou stanoveny základní požadavky na mechanickou odolnost, požární bezpečnost, 
ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku, užívání staveb 
s omezenou schopností pohybu a orientace, bezpečnost při užívání. Projektová dokumentace tyto základní 
požadavky splňuje, v těchto souvislostech se ke stavbě kladně vyjádřily dotčené orgány – oddělení 
životního prostředí ÚMČ Praha 16, oddělení dopravy ÚMČ Praha 16, Hygienická stanice hlavního města 
Prahy, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, odbor dopravních agend MHMP, odbor krizového 
řízení MHMP, odbor životního prostředí MHMP. Stavba je navržena tak, aby po dobu předpokládané 
existence vyhověla požadovanému účelu a odolala všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně 
vyskytnout při provádění i užívání stavby. 
 

Návrh stavby je v souladu s požadavky vyhlášky č.  398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. K dokumentaci se kladně vyjádřili NIPI bezbariérové 
prostředí, d. p. s. ze dne 02. 10. 2017 

V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné technické požadavky na komunikace stanovené v části 
páté, vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Návrh 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. 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 90 a 111 stavebního zákona, projednal ji z účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním a užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je 
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených 
Upozornění pro stavebníka: 

 
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci stavebníkovi, popřípadě obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem. Stavebníkovi 
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zašle jedno vyhotovení ověřené dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. 
 
Rozhodnutí má platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo 
právní moci.         

 

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. 

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. 
 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

 

 

 

Toto rozhodnutí nabyl právní moci dne:……………………… razítko …………………………   

 

                                                                                                     podpis………………………….. 

 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. f) ve výši 20 000 
Kč, dle poznámky č. 5) ve výši poloviny sazby, tj. 10 000 Kč, položky 18 odst. f) ve výši 10 000 Kč, 
cekem 20 000 Kč. 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne…………………                                          Sejmuto dne……………….. 
 
 

Obdrží: 

I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1, § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky) : 
Luděk Macháček, Riegrova č.p. 240, 252 28  Černošice 
IPR Praha, IDDS: c2zmahu, sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
Městská část Praha-Lipence, IDDS: a4da5ui, sídlo: K obci č.p. 47, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Jaromír Veselý, Rembrandtova č.p. 2186/6, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Jiří Havlíček, Jílovišťská č.p. 19, Praha-Lipence, 155 31  Praha 511 
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Jiří Honzík, Jílovišťská č.p. 19, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Vendula Elčknerová, Jílovišťská č.p. 59, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Martin Novotný, U Kamýku č.p. 1001/6, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 
Olga Janatová, Podéšťova č.p. 781, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
 
II. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – doručení veřejnou vyhláškou, 
vyvěšením písemnosti na úřední desce ÚMČ Praha 16 a MČ Praha – Lipence po dobu 15 dnů. 
Do grafických příloh tohoto řízení lze nahlédnout na odboru výstavby ÚMČ Praha 16, detašované 
pracoviště – Zbraslavské nám. 464, Praha 5 – Zbraslav. 
  
III. dotčené orgány: 
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h, sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h, sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát hl. m. Prahy - OOP odd.péče o zeleň, IDDS: 48ia97h, sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, Nové 
Město, 110 00  Praha 1 
Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7, sídlo: Práčská č.p. 1885/12, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostředí, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  
Praha 512 
HS HMP, IDDS: zpqai2i, sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j, sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město 
Policie ČR, KŘP hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y, sídlo: Kongresová 
č.p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle 
  
IV. ostatní: 
Magistrát HMP - ODA, IDDS: 48ia97h, sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3, sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
PPD, a.s., IDDS: w9qfskt, sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 
1. Vodohospodářská společnost, s.r.o., IDDS: mzq5pp4, sídlo: Kladenská č.p. 132, 252 64  Velké Přílepy 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-
Žižkov 
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IDDS: vajgqj2, sídlo: Blanická č.p. 1008/28, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
MO - SEM Praha, Hradební č.p. 772, 110 01  Praha 1 
NIPI ČR o.s., IDDS: 5ec62h6, sídlo: Karlínské náměstí č.p. 59/12, 186 00  Praha 86 
 


