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OZNÁMENÍ 
POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 
společnost ALBET, spol. s r.o., IČO 46350209, Vrážská 144/12, 153 00  Praha-Radotín 

(dále jen "žadatel") podala dne 29.05.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, 
nazvané: 

„BYTOVÉ DOMY RADOTÍN A, B“ 
Praha 5-Radotín, mezi komunikacemi U Jankovky, Věštínská a Vrážská 

na pozemcích parc. č. 300/2 (ostatní plocha), 300/1 (ostatní plocha), 300/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 
300/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 300/6 (zastavěná plocha a nádvoří), 300/7 (zastavěná plocha a 
nádvoří) v katastrálním území Radotín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Stavba obsahuje: 

- Stavebním záměrem je výstavba dvou bytových domů. Bytový dům A, kde se jedná o dostavbu 
volného prostoru  mezi stávajícími bytovými domy č.p. 1171, č.p. 1172 a bytový dům B, kde se 
jedná o dostavbu na jižní straně stávajícího bytového domu č.p. 1173.  

Průběh řízení: 

Stavební úřad oznámil dne 24.6.2015 pod sp.zn. 008986/15/OVDŽP zahájení územního řízení a pozvání 
k ústnímu jednání na den 18.8.2015. Z průběhu ústního jednání vyplynuly požadavky na doplnění a 
přepracování dokumentace a nedostatky koordinace stávajících staveb bytových domů s novými stavbami 
v území (dle sdělení účastníků řízení není předložená dokumentace v souladu se skutečným stavem 
stávajících bytových domů) a do řízení byly doplněny pozemky dotčené stavbou, proto stavební úřad dne 
7.9.2015 pod sp.zn. 008986/15/OVDŽP/Mh (č.j. 015153/15/OVDŽP) vyzval žadatele k doplnění 
dokumentace a řízení přerušil. Účastníci řízení podali dne 14.9.2015 námitky, které obsahovaly pouze 
titulní list podané žaloby o určení vlastnictví, ze kterého nebylo zřejmé, jaké kauzy a jaké věci se podaná 
žaloba týká. Dne 22.9.2015 pod sp.zn. 015656/15/OVDŽP/Mh stavební úřad vyzval účastníky řízení 
k upřesnění a doplnění. Tato výzva byla doplněna 29.9.2015. 

Stavební úřad řízení přerušil podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, neboť probíhalo řízení o předběžné otázce (jejíž rozhodnutí nepřísluší stavebnímu 
úřadu a řízení probíhá před jiným příslušným správním orgánem). Žaloba o určení vlastnictví pozemku 
parc.č. 300/2 v k.ú.Radotín byla podaná u Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 25.8.2015, vedená pod 
sp.zn. 21 C 287/2015. 
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Dne 23.11.2017 byl žadatelem předložen rozsudek jménem republiky č.j. 21 C 287/2015 – 196 ze dne 
13.3.2017 a č.j. 54Co 220/2017 – 229 ze dne 20.9.2017. Stavební úřad pokračuje v řízení, neboť odpadla 
překážka, pro niž bylo řízení přerušeno. 

 

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, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 
pokračování územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den 

15. února 2018 (čtvrtek) ve 13:00 hodin 

se schůzkou pozvaných na Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Prahy 16, Václava 
Balého 23, 153 00 Praha 5-Radotín (zasedací místnost). Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 
rozhodnutí (Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, úřední dny: Po a 
St 8.00-12.00, 13.00-18.00, Pá 8.00-12.00). 

Účastníci řízení (podle § 85 odst. 2 písm. b):  parc.č. 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 302/5, 302/1, 
302/4, 301/2, 272, 274, 276, 277/1, 279/1, 280/1, 296, 299/1, 299/2, 298/2, 298/1, 304/1, 304/7, 304/5, 
2526   

 

Poučení: 

Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout 
jejich doplnění. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při 
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují 
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za 
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. 
  

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

 
 

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

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

ALBET, spol. s r.o., IDDS: 9s3m7gi 
 sídlo: Vrážská č.p. 144/12, Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 
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. 

 

dotčené orgány : 
HS hl. m. Prahy, pobočka Praha-západ, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Štefánikova č.p. 17, 150 00  Praha 5 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město 
Magistrát HMP - OCP, 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 - RED, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám. č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Magistrát HMP - OPP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5- Radotín 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostředí, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní úřad, Václava Balého 23, 153 00 Praha 5-Radotín 
ČR-SEI, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 
 sídlo: Legerova č.p. 1825/49, 120 00  Praha 2-Nové Město 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06  Praha 2-Vinohrady 
 
ostatní: 

Městská část Praha 16, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
NIPI ČR o.s., IDDS: 5ec62h6 
 sídlo: Karlínské náměstí č.p. 59/12, 186 00  Praha 86 
PVS a.s., IDDS: a75fsn2 
 sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
PVK, a.s., IDDS: ec9fspf 
 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102 
PPD, a.s., IDDS: w9qfskt 
 sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
 sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
MV ČR - správa kabelů, IDDS: 6bnaawp 
 sídlo: nám. Hrdinů č.p. 1634/3, 140 21  Praha 4-Nusle 
AHNM Praha, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Hradební č.p. 772/12, Praha 1-Staré Město, 110 05  P.O. Box 45 
ČD-Telematika, a.s., IDDS: dgzdjrp 
 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
 


