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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
orgánu územního plánování
Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, jako orgán územního plánování (dále jen „úřad
územního plánování“) podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 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 znění pozdějších předpisů, posoudil podle ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona podání
ze dne 30.07.2020, které podala Městská část Praha Klánovice, IČ: 00240281, se sídlem
U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice, kterou zastupuje na základě plné moci JUDr.
Miroslav Malý, nar. 20.03.1962, trvale bytem Šlechtitelská 872, 190 14 Praha 9 - Klánovice, a
ve kterém požaduje vydání závazného stanoviska ve věci:
„Dělení pozemků, Praha – Klánovice“
parc. č. 897/1, 912, 1301/1 v k.ú. Klánovice (dále jen „záměr“).
Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti záměru z hlediska jeho souladu
s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 - 3, platnými Zásadami
územního rozvoje hl. m. Prahy ve znění Aktualizace č. 1 - 4, platným ÚPn SÚ hl. m. Prahy a
z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování vydává k záměru dle ustanovení § 4
odst. 2 písm. a) stavebního zákona, ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona,
ustanovení § 96b odst. 1 stavebního zákona a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění,
souhlasné závazné stanovisko.
Toto závazné stanovisko má dle §96b odst. (5) stavebního zákona platnost dva roky ode dne
vydání.
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Odůvodnění:
Městská část Praha Klánovice, IČ: 00240281, se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha –
Klánovice, kterou zastupuje na základě plné moci JUDr. Miroslav Malý, nar. 20.03.1962, trvale
bytem Šlechtitelská 872, 190 14 Praha 9 - Klánovice, podáním ze dne 30.07.2020 požádala úřad
územního plánování o vydání závazného stanoviska dle ustanovení § 96b stavebního zákona
k navrhovanému záměru.
Jako podklad pro vydání závazného stanoviska byla žadatelem předložena situace na podkladě
katastrální mapy s návrhem nového uspořádání pozemků – geometrický plán GP 2078-33/2020
(dále jen „dokumentace“).
Z uvedené dokumentace úřad územního plánování zjistil, že záměr spočívá v rozdělení
pozemků:
− parc.č. 897/1 o výměře 5 360 m2 na 3 pozemky, pozemek označený jako parc.č. 897/1
bude nově o výměře 5 159 m2 , pozemek označený jako parc.č. 897/10 bude o výměře
120 m2 a pozemek parc.č. 897/11 bude o výměře 81 m2 ,
− parc.č. 912 o výměře 4 402 m2 na 2 pozemky, pozemek označený jako parc.č. 912/1
bude o výměře 4 284 m2 a pozemek parc.č. 912/2 bude o výměře 117 m2 ,
− parc.č. 1301/1 o výměře 1 119 m2 na 3 pozemky, pozemek parc.č. 1301/1 bude nově
o výměře 749 m2 , pozemek parc.č. 1301/22 bude o výměře 84 m2 a pozemek parc.č.
1301/24 bude o výměře 287 m2 , vše v k.ú. Klánovice.
Důvodem dělení pozemku je směna oddělených částí pozemku mezi žadateli pro nové budoucí
urbanistické a majetkové uspořádání území Přímského nám. V Praze 9 – Klánovicích.
Úřad územního plánování posoudil záměr z hlediska jeho souladu s Politikou územního rozvoje
ČR ve znění Aktualizace č. 1–3 a z hlediska jeho souladu se Zásadami územního rozvoje hl. m.
Prahy ve znění Aktualizace č. 1–4, a konstatuje, že tyto dokumenty nejsou vzhledem
k charakteru a rozsahu záměru dotčeny.
Úřad územního plánování dále posoudil přípustnost umístění stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s územním plánem. Podle platného Územního plánu 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 2832/00 vydané usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6. 9. 2018 formou opatření obecné povahy č. 55/2018
s účinností od 12. 10. 2018, se předložený záměr nachází v zastavitelném území v ploše
s využitím OV – všeobecně obytné, s kódem míry využití plochy A, VV – veřejné vybavení a
ZMK – zeleň městská a krajinná.
Dále se záměr nachází v těchto závazných prvcích územního plánu, které musí být
respektovány:
• veřejně prospěšná stavba 39|VS|27 Klánovice – mateřská škola, která nebyla
realizována (výkres ÚP č. 25 – Veřejně prospěšné stavby).
Podle limitů a informativních prvků uvedených ve výkresech Územního plánu sídelního útvaru
hl. m. Prahy se pozemky nachází v:
• přírodní park Klánovice – Čihadla (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.).
Využití pozemků musí být v souladu s obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č.
32/1999 Sb. HMP, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ze dne 26. 10.
1999, ve znění všech pozdějších předpisů, tj. s přílohou č. 1 (Regulativy plošného a
prostorového uspořádání území hlavního města Prahy) dle opatření obecné povahy č. 55/2018,
pro které platí:
OV – všeobecně obytné
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Hlavní využití:
Plochy pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.
Přípustné využití:
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní
zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, malá ubytovací
zařízení, drobná nerušící výroba a služby, veterinární zařízení a administrativa v rámci staveb
pro bydlení, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou
nepřevyšující 2 000 m2, zařízení veřejného stravování.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení
technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací a
odstavné plochy, garáže pro osobní automobily.
Dále lze umístit: vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice,
zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní
plochou nepřevyšující 20 000 m2, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé
sběrné dvory, sběrny surovin, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot
bez servisů a opraven jako nedílnou část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a
plochy pro provoz PID, zahradnictví.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení
a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
VV – veřejné vybavení
Hlavní využití:
Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, tj. Zejména pro školství a
vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní
systém.
Přípustné využití:
Školy a školská zařízení3 , mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení,
zařízení sociálních služeb 4 , hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému,
městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení.
Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny,
nerušící služby, to vše související s hlavním využitím.
Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické
stezky, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení
technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití:
Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení4 ,
ve smyslu § 7 školského zákona.
Zařízení sociálních služeb nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: ubytovací
zařízení, administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou
nepřevyšující 300 m2, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část
garáží a polyfunkčních objektů, manipulační plochy, malé sběrné dvory, služební byty,
parkovací a odstavné plochy, garáže. Dále lze umístit: stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

3

Školy a školská zařízení ve smyslu § 7 školského zákona, zapsané do Rejstříku škol a školských zařízení,
zapisované M ŠM T ČR, na základě § 143 odst. 2 a podle § 148 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona).
4 Zařízení sociální péče ve smyslu zákona č. 108/2006, o sociálních službách.
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Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti
dotčených pozemků.
Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
ZMK – zeleň městská a krajinná
Hlavní využití:
Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.
Přípustné využití:
Krajinná zeleň, skupinové, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené
plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky.
Nekrytá veřejně přístupná hřiště s přírodním povrchem bez vybavenosti stavebního charakteru,
dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce
vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace
účelové, drobná zahradní architektura.
Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací a
odstavné plochy.
Dále lze umístit: zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny, záchranné stanice pro volně žijící
živočichy.
Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zařízení pro provoz PID, a to i nad
rámec potřeb dané plochy za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit
dopravní a technickou infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu související s hlavním a přípustným využitím.
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce a přirozeného
rozlivu.
Přípustné využití v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební
plochy – sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek bezprostředně
sousedí.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti
dotčených pozemků.
Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a
úkoly územního plánování.
Vzhledem k výše uvedenému a po pečlivém zvážení všech relevantních aspektů úřad územního
plánování konstatuje, že z hlediska platného Územního plánu SÚ hl. m. Prahy lze
s navrhovaným dělením pozemků za účelem nového urbanistického a majetkoprávního
vypořádání souhlasit.
Budoucí využití pozemků je stanoveno výše uvedeným využitím a veřejně prospěšnou stavbou
39|VS|27 Klánovice – mateřská škola.
Z hlediska sledování cílů a úkolů územního plánování konstatujeme, že dělení pozemků je
možno z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, tj. dle ust. § 18 a 19 stavebního
zákona, akceptovat.
Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní
moci,
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b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo
společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato
veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného
v době platnosti závazného stanoviska.
Dokumentaci si ponecháváme pro svoji potřebu.
Závazné stanovisko odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy je ve smyslu § 149 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, úkonem, který není
samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto se proti němu nelze odvolat. Pokud toto
závazné stanovisko znemožňuje vyhovět žádosti o vydání rozhodnutí správního orgánu
podmíněného závazným stanoviskem, příslušný správní orgán (stavební úřad) v souladu
s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne.
Až proti rozhodnutí příslušného správního orgánu (stavebního úřadu) je možno podat odvolání,
které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 5 správního řádu a ustanovením § 4
odst. 9 stavebního zákona přezkoumáno toto závazné stanovisko.
Upozornění:
Toto je závazné stanovisko dotčeného orgánu dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění.
Obec hlavní město Praha může případné námitky ke stavebnímu záměru uplatnit jako účastník
řízení v rámci územního řízení prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Ing. Martin Čemus
ředitel odboru

Rozdělovník:
1. Adresát
2. MHMP, UZR/V – Ing. Klihavec
3. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

5/5

