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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ 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") a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního 
zákona žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků, kterou dne 10.06.2016 podali 

Městská část Praha-Lipence, IČO 00241431, K obci 47, 155 31  Praha-Lipence, 
Sedmá servisní s.r.o., IČO 24694207, Na Moráni 1750/4, 128 00  Praha-Nové Město, 
Martin Koukola, nar. 25.09.1975, Jaromíra Vejvody 1411, 156 00  Praha-Zbraslav, 
Bc. Anna Koukolová-Bahurinská, nar. 06.09.1976, Jaromíra Vejvody 1411, 156 00  Praha 5-
Zbraslav 

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

Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   d ě l e n í   a  s c e l o v á n í  p o z e m k ů 

parc. č. 297/1 (ostatní plocha), parc. č. 297/2 (ostatní plocha), parc. č. 309/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 309/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 310 (zahrada), 306 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc. č. 2368/1 (zahrada), parc. č. 2368/4 (zahrada) v katastrálním území Lipence, navazující na 
komunikaci Jílovišťskou, jak je zakresleno v situačním výkresu zakresleném na podkladu katastrální 
mapy (situace v měřítku 1: 250), geometrickém plánu č. 2183-40/2015, které tvoří součást tohoto 
rozhodnutí. 

Pro dělení a scelování pozemků se stanoví tyto podmínky: 

1. Dělení pozemků bude provedeno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační 
výkres současného stavu území zakresleného na podkladu katastrální mapy (situace v měřítku          
1: 250) s vyznačením nových hranic rozdělených pozemků a přístupu ze stávající veřejně přístupné 
účelové komunikace navazující na místní komunikaci Jílovišťskou (zhotovitel: PRO-CONSULT 
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s.r.o., Dělnická 30, Praha 7), geometrickém plánu č. 2183-40/2015, které tvoří nedílnou součást 
tohoto rozhodnutí.  

2. Pozemky parc.č. 309/1, 310 (ve vlastnictví manželů Koukolových) budou přerozděleny na tři 
pozemky, které jsou určeny pro budoucí zástavbu třech rodinných domů (s označením 310/1, 310/2, 
310/3 + část pozemku parc.č.309/1) a pozemek pro zajištění obslužné přístupové komunikace 
k těmto pozemkům o šířce 4,00 m (s označením 310/4, 309/3), které budou následně sceleny do 
jednoho pozemku.  Pro dělení pozemků parc. č. 309/1, 310 byl vyhotoven geometrický plán č. 2183-
40/2015 dne 5.5.2015 (zhotovitel. MINKS – GEO s.r.o., Nad Rokoskou 1320/31, 182 00 Praha 8), 
ověřený Katastrálním úřadem pro hl.m.Prahu dne 13.5.2015 pod č. PGP-1526/2015-101.  

3. Na tři přerozdělené pozemky s označením 310/1, 310/2, 310/3 + část pozemku parc.č.309/1 je 
zajištěn přístup z nově vzniklého obslužného pozemku navazujícího na stávající upravenou účelovou 
komunikaci a dále na místní komunikaci Jílovišťskou. 

4. Pozemky parc.č. 297/1, část pozemku parc.č.297/2, 309/2 v k.ú.Lipence a oddělené části z pozemků 
parc.č. 2368/4, 2368/1 v k.ú.Lipence se stanou součástí stávající účelové komunikace, která bude 
následně upravena a rozšířena o tyto části dle situačního výkresu. 

5. Dělení pozemků v terénu bude provedeno osobou oprávněnou k provádění zeměměřičských prací 
dle zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.31/1995 Sb. 

6. Jednotlivé pozemkové díly budou označeny samostatným parcelním číslem. 

7. Na rozdělených pozemcích nebudou provedeny výškové úpravy terénu a navážení zeminy. 

8. Umístění rodinných domů a stavební úpravy přiléhající účelové komunikace nejsou součástí tohoto 
rozhodnutí o dělení a scelování pozemků. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Městská část Praha-Lipence, IČO 00241431, K obci 47, 155 31  Praha-Lipence 
Sedmá servisní s.r.o., IČO 24694207, Na Moráni 1750/4, 128 00  Praha-Nové Město 
Martin Koukola, nar. 25.09.1975, Jaromíra Vejvody 1411, 156 00  Praha-Zbraslav 
Bc. Anna Koukolová-Bahurinská, nar. 06.09.1976, Jaromíra Vejvody 1411, 156 00  Praha 5-
Zbraslav 
Marie Havrlíková, nar. 22.11.1944, Žulová č.p. 376, 155 31 Praha 5-Lipence 
Jana Šindelářová, nar. 29.5.1942, Černošická č.p. 209, 155 31 Praha 5-Lipence 
Antonín Vodvářka, nar. 13.4.1953, Černošická č.p. 210, 155 31 Praha 5-Lipence 

 

Odůvodnění: 

Dne 10.06.2016 podali žadatelé žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků uvedených ve 
výrokové části. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Popis dělení a scelování pozemků: 

- Pozemky ve směru od komunikace Jílovišťské parc.č. 2368/4, 297/1, 297/2, 2368/1, 309/2 budou 

přerozděleny tak, aby byl vytvořen kapacitně vyhovující uliční prostor stávající veřejně přístupné 

účelové příjezdové komunikace ke stávajícímu pozemku parc.č. 310, 309/1 v k.ú.Lipence. Tyto 

navazující pozemky parc.č. 310, 309/1 budou přerozděleny na čtyři díly – 3 pozemky pro budoucí 

umístění rodinných domů s označením 310/1, 310/2, 310/3+ část stáv. pozemku parc.č. 309/1 a 

společný pozemek ( s označením 309/3, 310/4) pro zajištění přístupu, příjezdu a umístění 

inženýrských sítí k těmto pozemkům.  

K návrhu byly doloženy následující doklady :  

- výpisy z katastru nemovitostí ze dne 22.4.2016 

- snímek katastrální mapy  

- navrhovatelé jsou vlastníky dotčených pozemků v katastrálním území Lipence 

- identifikační údaje žadatelů 
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- souhlas s dělením pozemku parc.č. 306 v k.ú.Lipence (Marie Havrlíková, nar. 22.11.1944, 

Žulová č.p. 376, 155 31 Praha 5-Lipence, Jana Šindelářová, nar. 29.5.1942, Černošická č.p. 
209, 155 31 Praha 5-Lipence, Antonín Vodvářka, nar. 13.4.1953, Černošická č.p. 210, 155 31 
Praha 5-Lipence 

- varianta řešení budoucích stavebních úprav stávající účelové komunikace  

- seznam dotčených pozemků 

Stanovisko dotčeného orgánu: 

• ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, odd.dopravy, ze dne 9.12.2015, sp.zn. 020981/15/OVDŽP/Mj 

• MHMP – ODA, ze dne 16.12.2015, č.j. MHMP-2146391/2015/ODA-04/Jv 

• ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, OŽP, ze dne 4.4.2016, sp.zn. 005926/16/OVDŽP/Lh 

• MHMP – OOP, ze dne 9.12.2015, č.j. MHMP-2106440/2015 OCP 

• Lesy hl.m.Prahy, ze dne 27.11.2015, zn. 1452/15 

Průběh řízení: 

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 28.6.2016 pod sp.zn. 010782/16/OVDŽP/Mh zahájení územního 
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 
stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení 
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. 
V průběhu řízení dne 15.7.2016 a 27.7.2016 byl do dokumentace opětovně zanesen požadavek MČ Praha 
Lipence a účastníka řízení pana Luďka Macháčka na vybudování obratiště dle původního plánu, které 
bude sloužit pro obsluhu stávající trafostanice na pozemku parc.č. 2358/32, pro vozy integrovaného 
záchranného systému, pro svoz komunálního odpadu a přístupu navazujících pozemků.  

Odborem výstavby ÚMČ Prahy 16 bylo dne 12.9.2016 pod sp.zn. 010782/16/OVDŽP/Mh (č.j. 
015301/16/OVDŽP) vydáno rozhodnutí o dělení a scelování pozemků. Proti tomuto rozhodnutí bylo 
19.9.2016 podáno odvolání účastníkem řízení panem Luďkem Macháčkem, nar. 18.9.1959, bytem: 
Riegrova č.p. 240, 252 28  Černošice. Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy rozhodnutím Sp.zn. 
S-MHMP 1993105/2016/STR, č.j. MHMP 27391/2017 ze dne 8.3.2017 (nabytí právní moci dne 
24.3.2017), jako odvolací orgán zrušil rozhodnutí odboru výstavby  Úřadu městské části Praha 16 č.j. 
015301/16/OVDŽP, Sp.zn. 010782/16/OVDŽP/Mh ze dne 12.9.2016, kterým stavební úřad vydal 
rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, a věc vrátil k novému projednání.  

Stavební úřad oznámil dne 10.5.2017 pod sp.zn. 010782/16/OVDŽP/Mh (č.j. 009454/17/OVDŽP) 
pokračování řízení a vyzval žadatele k doplnění podkladů dle závěrů odvolacího orgánu, bylo rozhodnuto 
o přerušení řízení. Dne 18.8.2017, 6.10.2017 byla žádost doplněna, stavební úřad oznámil doplnění 
podkladů a pokračování řízení dne 16.10.2017 pod sp.zn. 010782/16/OVDŽP/Mh (č.j. 
018182/17/OVDŽP). Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Dne 6.11.2017 byly podány námitky 
(vyjádření ) panem Luďkem Macháčkem, nar. 18.9.1959, bytem: Riegrova č.p. 240, 252 28  Černošice. 

 

Účastníci řízení: 

Okruh účastníků řízení byl určen dle § 85 odst. 1,2 stavebního zákona: 
Podle § 85 odst.1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má 

být požadovaný záměr uskutečněn: 

- Městská část Praha-Lipence, IČO 00241431, K obci 47, 155 31  Praha-Lipence, 
Sedmá servisní s.r.o., IČO 24694207, Na Moráni 1750/4, 128 00  Praha-Nové Město, 
Martin Koukola, nar. 25.09.1975, Jaromíra Vejvody 1411, 156 00  Praha-Zbraslav, 
Bc. Anna Koukolová-Bahurinská, nar. 06.09.1976, Jaromíra Vejvody 1411, 156 00  Praha 5-
Zbraslav 

- Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl.m.Prahy, Vyšehradská 
2077/57, 128 00 Praha 2 
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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):  

Marie Havrlíková, Žulová č.p. 376, 155 31 Praha 5-Lipence 
Jana Šindelářová, Černošická č.p. 209, 155 31 Praha 5-Lipence 
Antonín Vodvářka, Černošická č.p. 210, 155 31 Praha 5-Lipence 

-      osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich, může být rozhodnutím přímo dotčeno (§ 85 odst. 2 písm. b):               

Podle ustanovení § 87 odst. 3 a § 92 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 85 odst. 

2 písm. b) stavebního zákona v oznámení a rozhodnutí identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:  parc.č. 306, 307, 308/1, 308/2, 

2352/4, 2358/21, 2352/1, 2353/1, 2358/32, 2358/20, 2353/2, 2358/25, 2351/4, 2351/, 2358/1, 

2358/22,2358/32, 2360/1, 2360/7, 2360/8, 2360/11, 2360/4, 2361/1, 2367/4, 2368/2, 2368/5, 

2368/3, 2367/3, 2369/3, 2369/5, 2369/18, 2369/48, 2421/1,  

-      osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis (§ 85 odst. 2 písm. c):  

     Městská část Praha-Lipence, K obci 47, 155 31  Praha-Lipence 
 

Občanská sdružení (spolky), která byla v předmětné lokalitě přihlášena a kde by mohly být dotčeny jimi 
chráněné zájmy ochrany přírody a krajiny, byla informována veřejnou vyhláškou. Do osmi dnů ode dne 
sdělení této písemné informace neoznámila svou účast a postavení účastníka v územním řízení o dělení a 
scelování pozemků (ve smyslu § 70 odst. 3) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů), nezískala.                                                                                                                    
Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 a v § 85 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení veřejnou 
vyhláškou, která byla vyvěšena na úředních deskách, také způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Úřadu MČ Praha 16 v době od 30.6.2016 do 15.7.2016, od 19.10.2017 do 3.11.2017                                                           
Úřadu MČ Praha – Lipence v době od 30.6.2016 do 18.7.2016, od 20.10.2017 do 4.11.2017  

Jednotlivě (jako ostatním na vědomí) byli obesláni nad rámec právní úpravy i účastníci (vlastníci 
pozemků), kteří přímo sousedí s prostorem budoucího rozšíření účelové komunikace -  Marie Havrlíková, 
Jana Šindelářová, Antonín Vodvářka, Luděk Macháček.   

Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány k návrhu žádné stanovisko. 

V průběhu řízení byly dne 15.7.2016 podány námitky (vyjádření k řízení), dne 19.9.2016 odvolání proti 
rozhodnutí a 6.11.2017 námitky do řízení panem Luďkem Macháčkem, nar. 18.9.1959, bytem: Riegrova 
č.p. 240, 252 28  Černošice, které obsahovaly:  

- zajištění přístupu, aby komunikace, která je předmětem tohoto řízení, splňovala parametry pro 
komunikaci zajišťující přístup k pozemkům v mém vlastnictví v rozsahu nezbytném pro využití 
těchto pozemků v souladu s platným územním plánem a tato komunikace byla ukončena na hraně 
mých pozemků tak, aby bylo možné komunikační napojení těchto pozemků v šíři min. 6 m a 
zároveň zřízena otočka pro vozy integrovaného záchranného systému, pro vozy svozu 
komunálního odpadu ap., aby nedocházelo k poškozování pozemků mimo komunikaci 

- prohlášení za účastníka řízení  

- vydané územní rozhodnutí je neúplné, protože neobsahuje grafickou část 

- vydané rozhodnutí je nesrozumitelné a neurčité, a proto je nevykonatelné, protože není zřejmé, 
kde jednotlivé oddělené pozemky leží a jaký mají tvar 

- v odůvodnění je uvedena jen jedna z uplatněných námitek (ukončení komunikace) 

- další námitky a návrhy, které jsem uplatnil, jsou v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 správního 
řádu zcela pominuty 

- v bodě 2 se pro novou komunikaci v území (pozemky 309/3, 310/4) stanoví šířka 4 m, což je 
v rozporu s § 14 odst. 1 pražských stavebních předpisů 
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- Prohlašuji, že v souladu s § 28 správního řádu jsem účastníkem řízení spis.zn. 

010782/16/OVDŽP/Mh dle § 85 odst. 2 písm. b stavebního zákona, protože jsem rozhodnutím 
v tomto řízení přímo dotčen jako vlastník sousedních pozemků parc.č. 2352/4, 2353/2, 2358/21 
v k.ú.Lipence, pro které je stávající veřejná účelová komunikace, která je předmětem řízení, 
jedinou přístupovou cestou k nim.    

- Jako vlastník pozemku parc.č. 2352/4 v k.ú.Lipence prohlašuji, že jsem nebyl informován, že 
navržené dělení a scelování pozemků předpokládá v souvislosti s navrženými komunikacemi 
zřízení komunikační zeleně na pozemku parc.č. 2352/4. Se zřízením zeleně na mém pozemku 
parc.č. 2352/4 v k.ú.Lipence v souladu s navrženou úpravou veřejně přístupné účelové 
komunikace nesouhlasím. 

- Jako účastník řízení žádám z důvodu zajištění přístupu, aby komunikace, která je předmětem 
tohoto řízení, splňovala parametry…………….. 

- Jako vlastník pozemků v předmětné lokalitě navrhuji spoluúčastnit se komplexního řešení 
komunikační sítě v daném území a za tím účelem poskytnout i potřebné pozemky a následně je i 
s komunikací bezplatně předat do vlastnictví města. 

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám: 

• Stavební úřad zahrnul odvolatele do okruhu účastníků řízení, je majitelem sousedních 
navazujících pozemků parc.č. 2352/4, 2353/2, 2358/21, 308/2. 

• Stavební úřad vyhověl námitce na zajištění pozemkové rezervy na vybudování plánovaného 
obratiště, které bude sloužit pro obsluhu stávající trafostanice na pozemku parc.č. 2358/32, pro 
vozy integrovaného záchranného systému, pro svoz komunálního odpadu a přístupu navazujících 
pozemků.  

• Situační výkres dělení a scelování pozemků v měřítku 1 : 250 je nedílnou součástí vydaného 
rozhodnutí (tím se stává rozhodnutí srozumitelné, určité a úplné). 

Další námitky stavební úřad posoudil jako neopodstatněné a nedůvodné. Důvody zamítnutí námitek: 

• Předmětem tohoto řízení je dělení a scelování pozemků a tím vytvoření šířkové rezervy pro 
budoucí stavební úpravy stávající účelové komunikace dle požadavků Odboru dopravních agend 
MHMP a Oddělení dopravy ÚMČ Prahy 16. Stavební úpravy stávající přilehlé účelové 
komunikace (její parametry) a umístění nového přístupu k nově vzniklým pozemkům pro budoucí 
stavby rodinných domů nejsou předmětem tohoto rozhodnutí o dělení a scelování pozemků. Toto 
rozhodnutí pouze vymezuje pozemky pro umístění budoucích staveb, které budou řešeny 
v následných řízeních. Námitky odvolatele nesměřují do předmětu tohoto řízení (rozhodnutí o 
dělení a scelování pozemků) a mohou být uplatněny v následných řízeních. 

• Zřízení zeleně na pozemku odvolatele parc.č. 2352/4 není a nebylo předmětem tohoto řízení a 
odvolatel tady nemohl být nijak informován. 

• Navrhovatel navrhuje spoluúčast na komplexním řešení komunikační sítě v lokalitě, ale toto může 
být řešeno též v následných řízeních a není předmětem tohoto rozhodnutí o dělení a scelování 
pozemků.  

 

Soulad dělení a scelování pozemků s veřejnými zájmy:  

Dělení a scelování pozemků je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (je v souladu 
s platným Územním plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy). 

• Předmětné pozemky a přilehlá lokalita v k.ú.Lipence se nachází dle platného Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleného usnesením ZHMP č.10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhlášky 
č.32/99 Sb.hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu hl.m.Prahy, v úplném znění, v souladu 
s pozdějšími změnami a změnou č. Z 1000/00, v polyfunkčním území smíšeném SV – všeobecně 
smíšeném, území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb 
pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná 
z funkcí nepřesáhne 60% celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.  Jedná se o území 
stabilizované, kde není stanovena míra využití území a kde je z hlediska limitů rozvoje možné pouze 
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zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé 
stavební činnosti. Jižní část pozemku parc.č.297/2 v k.ú.Lipence podél terénního zlomu zalesněné 
rokle, kde se upravuje stávající cesta s obratištěm, se nachází v nezastavitelné monofunkční ploše 
ZMK – zeleň městská a krajinná, kde mohou být v  rámci doplňkového funkčního využití 
umisťovány komunikace účelové..     

Funkční využití (SV): Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2 prodejní 
plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a 
vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, 
zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní 
zařízení, služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, 
drobná nerušící výroba1a, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a 
polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, malé sběrné dvory.  

Doplňkové funkční využití (SV): Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a 
prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. 

Parkovací a odstavné plochy, garáže.  

Výjimečně přípustné funkční využití (SV): Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní 
zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního 
systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory 
pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a 
chovatelství. 

V rámci funkčního využití mohou být v území umisťovány stavby pro bydlení, jejichž následné 

umístění je uvedeno v žádosti jako důvod dělení a scelování pozemků 

• Součástí stávajícího zařízení technického vybavení je čistírna odpadních vod v Lipencích, jejíž 
využívaná kapacita je na hranici účinnosti čištění. Bez úpravy, která umožní pojmout větší množství 
splaškových vod a ty s předepsanou účinností čistit, nebude možné v území Lipenců další stavby, 
které produkují znečištěné vody, na veřejnou kanalizaci připojit, a proto jednotlivé stavby povolit. 
Územní rozhodnutí na stavbu „Intenzifikace ČOV“ byla vydána 10.11.2014 pod č.j. 
007548/13/OVDŽP/Mh (nabytí právní moci dne 16.12.2014). Možnost vybudování individuální 
čistírny odpadních vod závisí na konkrétním návrhu a podléhá posouzení vodoprávního úřadu. 

 
Dělení pozemků vyhovuje požadavkům podle Nařízení č. 10/2016 Sb.hl.m.Prahy, kterým se stanovují 
obecné požadavky na využívání území v hlavním městě Praze (Pražská stavební předpisy), které nabyly 
účinnosti 1.8.2016.  
 
• Přístupy na přerozdělené pozemky jsou zajištěny z přilehlé účelové komunikace, navazující na místní 

komunikaci Jílovišťskou. 
• Dle § 11 odst. 2  (Obecné zásady vymezování pozemků) – Pozemky se vymezují tak, aby svými 

vlastnostmi, zejména velikostí, polohou a uspořádáním, umožňovaly využití pro navrhovaný účel, 
aby byl chráněn, posilován a respektován charakter území. 

• Dle § 14 (Šířky uličních prostranství) se při změnách stávajících ulic postupuje přiměřeně 
podmínkám v území.  Při dělení pozemků bylo postupováno tak, aby dělením pozemků byla 
vytvořena rezerva pro požadovanou budoucí šíři stávající účelové komunikace dle požadavků Odboru 
dopravních agend MHMP a Oddělení dopravy ÚMČ Prahy 16. Stavební úpravy stávající přilehlé 
účelové komunikace nejsou součástí tohoto rozhodnutí a budou řešeny v následném řízení.  

Umístění rodinných domů a rozšíření stávající účelové komunikace není součástí tohoto rozhodnutí o 
dělení a scelování pozemků. Pozemky musí být dopravně napojeny na veřejně přístupnou pozemní 
komunikaci a inženýrské sítě (stavby technického vybavení). Při návrhu jednotlivých staveb musí být 
splněny obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze 
(Pražské stavební předpisy) dle nařízení č. 10/2016 Sb., hl.m.Prahy. Plánované stavby rodinných domů 
musí být v souladu se stanovisky dotčených orgánů a správců sítí. 

Stavební úřad upozorňuje na § 88 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon), kdy územní řízení přeruší, 
pokud není možné stavební záměr realizovat bez vybudování nových staveb a zařízení dopravní a 
technické infrastruktury a vyzve žadatele k předložení plánovací smlouvy o výstavbě. 
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Stavba rodinného domu č.p. 118 na pozemku parc.č. 309/1 v katastrálním území Lipence byla odstraněna 
na základě souhlasu s odstraněním stavby ze dne 17.10.2016 pod sp.zn. 017734/16/OVDŽP/Pš (č.j. 
018041/16/OVDŽP), dne 12.4.2017 bylo vydáno potvrzení o neexistenci této stavby pro výmaz stavby 
v katastru nemovitostí.  

Pro další postup byly navrhovatelem v doplnění ze dne 18.8.2017 předloženy i výhledové stavební úpravy 
(možná varianta řešení) stávající účelové komunikace s napojení na místní dopravní síť a obslužnou 
přístupovou komunikaci na vlastním pozemku s návaznostmi na současný stav v území. Tyto úpravy 
nejsou součástí tohoto rozhodnutí, pouze dokumentují budoucí postup navrhovatelů s cílem budoucí 
výstavby na rozdělených pozemcích.  

 

Závěr: 

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: 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem. 

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 

 
 

  
Příloha: situační výkres v měřítku 1 : 250 

               geometrický plán č. 2183-40/2015 
 

Poplatek: 
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 3 
ve výši 1000,- Kč. 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů : 
Vyvěšeno dne :…………………………………….Sejmuto dne :………………………………………… 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí 
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Obdrží: 

Územní řízení: 
a) Účastníci řízení (podle § 85 odst. 1,2a) stavebního zákona) – doručení do vlastních rukou : 

Městská část Praha-Lipence, IDDS: a4da5ui 
 sídlo: K obci č.p. 47, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Sedmá servisní s.r.o., IDDS: tsyr8in 
 sídlo: Na Moráni č.p. 1750/4, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
Martin Koukola, Jaromíra Vejvody č.p. 1411, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Bc. Anna Koukolová-Bahurinská, Jaromíra Vejvody č.p. 1411, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Hl.m.Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl.m.Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00  
Praha 2 - Nové Město 

b) Účastníci řízení (podle § 85 odst. 2 b,c) stavebního zákona) – doručení veřejnou vyhláškou : 

Vyvěšením písemnosti po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 
Praha 5-Radotín. Do grafických příloh dokumentace pro územní řízení lze nahlédnout na Odboru 
výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha 5-Radotín 
(úřední dny Po a St 8.00-12.00, 13.00-18.00, Pá 8.00-12.00). 

 
dotčené orgány : 
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - ODA, 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 
Lesy hl.m. Prahy, Práčská č.p. 1885, 106 00  Praha 106 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostředí, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní úřad, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín 
 
ostatní: 
Marie Havrlíková, Žulová č.p. 376, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Jana Šindelářová, Černošická č.p. 209, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Antonín Vodvářka, Černošická č.p. 210, Praha 5-Lipence, 155 31  Praha 511 
Luděk Macháček, Riegrova č.p. 240, 252 28  Černošice 
IPR Praha, evidence ÚR, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
 
 


