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orgánu rízemnlho plánováni
Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, jako orgán územníhoplrfuování (dáiejen,,úřad
územního plánování") podle § 6 odst. l zákona č. 18312006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve mění pozdějších předpisů, posoudil podle ust, § 96b odst. 3 stavebního zrikona podáni,
které podal dne 18.07.2019 pan Alois Hejtich, nar. 26.10.1954, bytem Slavětínská 2, Praha 9,
kterého na zíkladě plné moci zastupuj e JUDr. Miroslav M alý, nar.20.3 .1962, bytem Šlechtitelská
872, Praha 9, a ve kterém požaduje vydáni závazného stanoviska ve věci:
,rDě|ení pozemku"
parc. č. 897/1 v k,ú. Klánovice (dále jen ,,záměf').

Úřad územního plánování na zikladě posouzení přípustnosti záměru z hlediska jeho souladu
s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve mění Aktualizace č. 1, platnými Zásadami územního
rozvoje hl, m. Prahy ve znění Aktualizace č, 1 - 4, platným r-tPn SÚ trt. m. Prahy a z hlediska
uplatňování cilů a úkolůúzemníhoplánovaní lydává k záméru dle ustanovení § 4 odst.2 písm.
a) stavebnfuo zákona, ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zžkona, ustanovení § 96b odst.
1 stavebuího zákona a § 149 odst. l zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, v platném zrění,
souhlasné závazné stanovisko.
Toto závamé stanovisko má dle §96b odst. 5 stavebního zákona platnost dva roky ode dne vydání.

SídLo: Mariánské nárn. 2/2. l10 01 Praha l
Pracoviště: Jungmannova 35/29, l 10 00 Plaha l
Kontaktní centrrrm: 12 444, fax].236 0o7 l57
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odůvodnění:
Pan Alois Hejtich, nar. 26.10.1954, by'tem Slavětínská 2,Pnha9, kterého na základě plné moci
zastupuje JUDr. Miroslav Malý, nar. 20.3.1962, b},tem Šlechtitelská 872, Praha 9, podénim ze
dne 18.07,2019 po žádal ířad územního plánovánrí o vy diní závazného stanoviska dle ustanovení
§ 96b stavebního zákona k nawhovanému záměru,
Jako podklad pro vydáni závazného stanoviska byla žadatelem k žádosti doložena zjednodušená

dokumentace

_

popis, situace

v

měřítku katastrální mapy

a

fotodokumentace (dále jeít

,,dokumentace).

z

uvedené dokumentace úřad územního pliinován i zjisti|, že zámér spočíváv rozdělení pozemku
o v,ýměře 5 360 m2 bude rozdělen na ři menší pozemky

parc.é,89711v k.ú. Klánovice. Pozemek

m2 a 1 ó11 m2. Pozemky budou určenépro 'r',ý§tavbu rodinných
domů. Přístupy na nově vzniklé pozemky budou z ulic Šlechtitelská a Malá Smidarská.

ó
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Politika územního tozvoje ČR ve zrlění Aktualizace č. 1 atli Zásady územního rozvoje hl. m.
prahy ve znění Aktualizace č. 1 _ 4 nejsou váledem k charakteru a rozsahu stavebního záměru
dotčeny.

úřad územníhoplánování dále posoudil přípustnost záměru z hlediska jeho souladu s územním
prahy schváleného
plánem. podle platného Územního plánu sidelního útvaru hlavního města
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. l999,ktery nabyl účinnostidne l. 1.
2000, včetně platných změn i zněny 22832100 lydané usnesením Zastupitelstva hl, m. Prahy č.
39185 dne 6.9,2018 formou opaťení obecné povahy č. 55/2018 s účinnostíod 12. l0.2018, se
předmětný pozem eknachááv zasávitelném územína ploše s vyržitímov _ A _ všeobecně obvtné
se stanoveným kódem míry vyržitíplochy A.
Předmětný pozemek se nachiází v přírodním parku (ve smyslu zákona č, 11411992 Sb.).

lyhláškou hlavniho města Prahy č.
plánu
sídelníhoútvaru hl. m. prahy, ze dne 26, 10.
3žllggg-sb.I1Mp, o závazné ěásti územního
1999, ve zrrění všech pozdějších předpisů, tj. s přílohou č. 1 (Regulatily plošného a prostorového
uspořádání úZemíhlavního města Pra}ry) dle opaťení obecné povahy ě. 55/2018, pro které platí:

Využitípozemků musí b;ít v souladu

s obecně závamou

OV - všeobecně ob}tné
Hlavní rryrržití:

Plochy pro bydlení s možnostíumísťovánídalšíchfunkcí pro obsluhu obyvatel,
Příoustné v_vužití:
Stavby pro bydlení, byty v nebyto\"ých domech.
Mimoškolní zařizení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávaci zařízenÍ, kulturní

zaíizeni, cirkevni zařizení, zdravotnická zaíízelí,zařizení sociálních služeb, malá ubytovaci
zařizeni, drobnánerušícívýroba a služby, veterinární zařízení a administrativa v nímci staveb plo
bydlení, sportornri zařizeni, obchodní zařízení s celkovou hťubou podlažníplochou nepřelyšující
2 000 m2, zařízení veřejného stravování.

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěšíkomunikace a prostory, komunikace
vozidlové, plošná zaíizsni technické infrastruktury v nezb}4ně nutném rozsahu a liniová vedení
technické inůastruktrrry,
podmíněně přípustné wužití:
pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným vyllžitim lze umístit: parkovací a
odstavné plochy, garáže pro osobni automobily,
Dále lze Ůmístit: lysokoEkolská zaíizení,stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice,
zařízenízáchranného bezpečnostniho Systému, obchodní zaíizenís celkovou hrubou podlažní
plochou nepřevyšující20 000 m2, ub14ovací zař ízeni, síavby a ptochy pro administratiw, malé
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sběmé dvory, 5běrny surovin, parkoviště P+q garráže, čerpacístanice pohonných hmot bez
servisů a opraven jako nedíInou část gariňí a po|yfuŇčních objektů, stavby, zařizeni a plochy
pro provoz PID, zahradnictví.
Pro podmíněně přípustné vyržitíplatí, že nedojde ke sníženíkvality prostředí a pohody bydlení
a jinému mehodnocení nebo ofu,6;gní vl,rržitelnosti dotčených pozemků.

Neořinustné wrržití:

Nepřípustné je využiti nesluěitelné s hlavním a přípustným vyžitím,které je v rozporu
s charakterem lokality a podmínl@ni a lioity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v
rozporu s cíli a úkoly uzemního plánování.

vzbledem k v,ýše uvedenému a po pečlivémzvážení všech relevantních aspektů úřad územního
plánování konstatuje, že z hlediska piatného Územniho planu SÚ hl. m. Prahy lze s nalr.hovanýrn
dělením pozemku souhlasit. Budoucí vyr.ržití pozemků je stanoveno výše uvedenými plošnými
regulativy pro plochu OV - A.
Z hlediska sledovrání cílůa úkolůúzemního plánování konstatujeme, že předložený záměr v tomto
rozsahu je možno z hlediska uplatňování cílůa úkolůuzemního plánování, tj. dle ust. § 18 a 19
stavebního zákona, akceptovat.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:
a) byloJi na základě žádosti podané v době jeho platnosti lydáno územníroáodnutí,
společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí
nabylo právní moci,
b) bylaJi na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazujicí územníroáodnutí nebo
společnépovolení podarróho v dobějeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato
veřejnoprávní smlouva nabyla úěinnosti, nebo
c) nabyl-li právních účinkůúzemnísouhlas nebo spoleěný územní soublas anebo souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru lydaný k oznámení stavebniho zárněru
učiněného v době píatnosti závazného stanoviska.

Závazné sIanovisko odboru úzernního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy je ve smyslu § 149 odst. l
zákona č. 50012004 Sb., spnávní řád, ve mění pozdějších předpisů, úkonem, kter,ý není
samostatn}rm roáodnutím ve správním řízení, proto se proti němu nelze odvolat. Pokud toto

závamé stanovisko znemožňuje lyhovět žádosti o lrydání rozhodnutí správního orgránu
podminěného závazným stanoviskem, příslušnýsprávní orgán (stavební úřad) v souladu
s ustanovením § 149 odst, 3 správního řádu nebude provádět dalšídokazováni a žádost zamiíne.
Až proti roáodnutí příslušnéhosprávního orgIínu (stavebního úřadu) je možno podat odvolání,
které umoárí, aby bylo v souladu s ustanovením § l49 odst. 5 správního řádu a ustanovením § 4
odst. 9 stavebního zákona přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Upozomění:
Toto je závazné stanovisko dotčenéhoorgánu dle §
platném zrrění.

l49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v

Obec hlavní město Praha můžepřípadné námitky ke stavebnímu záměru uplatnit jako účastník
íízeniv rámci úzernrrího řízeníprostřednicwím Institufu pl{ínování a rozvoje hl. m. Prahy.

Ing. Martin Čemus
ředitel odboru
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Rozdělovník:
1. Adresát
2. Na vědomí

MHMP, UZRls
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