
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Sídlo: Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín  e-mail: lenka.bohmova@praha16.eu 
IČ: 00241598   tel.: 234 128 260 
Bankovní spojení: 19-2000861379/0800   fax: 234 128 272 
  web: www.praha16.eu 

 

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 
  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
  ODBOR VÝSTAVBY, 
  DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
  ÚSEK VÝSTAVBY 

  
 

   
  

Dle rozdělovníku 

 

   
 
Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 004280/18/OVDŽP/Lb Vyřizuje Praha 
  Č. j.:     008524/19/OVDŽP Ing. Lenka Böhmová 10. 5. 2019 
 

 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

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 90 stavebního 
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou 
dne 27. 2. 2018 podalo 

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor investic, IČO 00064581, Mariánské 
náměstí 2/2, 110 00  Praha-Staré Město, 
v zastoupení společností ISTAR s.r.o., IČO 49623061, Říčanská 2414/7, 101 00  Praha-
Vinohrady  

(dále též „žadatel“), a na základě tohoto posouzení 

vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 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   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Stavba č. 42481 Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 660 (ostatní plocha), parc. č. 737 (ostatní plocha), parc. č. 738 
(ostatní plocha), parc. č. 757/1 (ostatní plocha), parc. č. 762 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Lochkov, parc. č. 1773/3 (orná půda), parc. č. 1801/27 (ostatní plocha) v katastrálním území Slivenec. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Stavba dopravní infrastruktury. 

Stávající pozemní komunikace, která byla kolaudována jako dočasná staveništní komunikace v rámci 
stavby Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514, Lahovice – Slivenec, bude doplněna o odvodňovací 
zařízení (vsakovací příkopy), příkopy a bude provedena oprava krytu vozovky.  

Řešený úsek staveništní komunikace začíná na západní straně, kde navazuje na komunikaci ulice 
K Cikánce, a končí na východní straně novým napojením na ulici K Lahovské. Celková délka řešeného 
úseku je cca 2 226 m. 
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Od staničení km 0,205 bude realizována nová komunikace, která naváže na stávající vozovku ulice 
K Lahovské. V této souvislosti bude rovněž v délce 49 m upraveno napojení na stávající cestu. 

Po realizaci úprav pozemní komunikace bude dle sdělení Magistrátu hlavního města Prahy, odboru 
rozvoje a financování dopravy ze dne 3. 12. 2014, č.j. MHMP-1620440/2014/RFD/Šv  možno 
komunikaci zařadit do kategorie místních komunikací, jako místní komunikaci III. třídy. 

Předmětem územního řízení je rovněž přeložka sítí PREdistribuce a.s. – kabely VN, sdělovací kabel a 
trubky HDP. Délka přeložek je 105 m.  

 

Pro umístění stavby se stanoví podmínky: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačními situačními výkresy v měřítku 1:1000 a 
katastrálními situačními výkresy v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebních pozemků a 
požadovaným umístěním stavby, které obdrží žadatel a příslušný obecní úřad po nabytí právní moci 
rozhodnutí. 

2. Předmětem územního rozhodnutí jsou vsakovací příkopy, nová pozemní komunikace a přeložky sítí 
PREdistribuce a.s. 

3. Nová pozemní komunikace v délce 193 m propojí  staveništní komunikaci a stávající vozovku ulice 
K Lahovské. Nová část komunikace bude umístěna na pozemku  parc.č. 738 k.ú. Lochkov. 

4. Na pozemku parc. č. 738 katastrální území Lochkov budou v délce 105 m  umístěny následující 
přeložky: přeložka 22 kV – 2 x kabely AXEKVCEY  3x1x240, přeložka kabelu SDK – 1 x kabel 
TCEKEZE 24x2x1, přeložka optického kabelu 144 vláken/HDPE 40/33. 

5. Na zemědělsky obhospodařované pozemky budou zřízeny sjezdy, jak je zakresleno v koordinačním 
situačním výkresu v měřítku 1:1000 a jak bylo odsouhlaseno majiteli těchto pozemků. 

6. Dešťové vody budou svedeny podélnými odvodňovacími příkopy a vsakovacími příkopy do 
vsakovacích prostorů. Způsob předčištění vod bude přes vegetační vrstvu – zatravněný příkop 
opatřený vodopropustnou geotextilií. 

7. Při realizaci stavby bude nakládáno se srážkovými vodami tek, aby nebyly ovlivněny okolní 
pozemky a stavby. 

8. Budou splněny podmínky stanovené v souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy vydaném 
Úřadem městské části Praha 5, odborem ochrany životního prostředí ze dne 2.10.2017, č.j. MC05 
53979/2017/OŽP/Krý: 

− Provedete vytyčení hranic trvalého záboru v terénu a zajistíte, aby tyto hranice nebyly Vaší 
činností narušovány a svévolně posouvány na pozemky přilehlé a na zbylou část pozemku. 

− Na pozemky přilehlé k odnímaným a na zbylou část pozemku bude zabezpečen provozně 
vyhovující přístup. 

− Skrývka humózního horizontu o mocnosti 50 cm bude využita pro zpětné zahrnutí 
vsakovacího tělesa a pro zlepšení půdních vlastností na stavbou dotčeném pozemku. 

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude obsahovat návrh dopravních opatření 
po dobu realizace stavby. V případě záboru místní komunikace pro účely stavby (skládka materiálu, 
zařízení staveniště aj.) budou využívány pouze plochy povolené rozhodnutím příslušného silničního 
správního úřadu. Případné omezení provozu na pozemní komunikaci částečnou nebo úplnou 
uzavírkou musí být povoleno rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o omezení 
obecného užívání pozemní komunikace ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích. 

10. Po celou dobu realizace stavby: 

− bude zachován přístup k přilehlým objektům 

− nebude omezen vjezd pohotovostním vozidlům 

− bude umožněn přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí 

− budou vozovky přiléhající ke stavbě udržovány v čistotě. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, odbor investic, Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha-
Staré Město 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha-Nusle 
Městská část Praha-Lochkov,  Za ovčínem č.p. 1, Praha 5-Lochkov, 154 00  Praha 514 
Městská část Praha-Slivenec, K Lochkovu č.p. 6/2, Praha 5-Slivenec, 154 00  Praha 514 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 27. 2. 2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.  

Stavba se nachází na správním území Městské části Praha 16 (k. ú. Lochkov) a Městské části Praha 5 
(k.ú. Slivenec). Magistrát hlavního města Prahy jako nadřízený správní orgán opatřením ze dne 21. 3. 
2017 č.j. MHMP 428385/2017 stanovil, že územní rozhodnutí vydá Úřad městské části Praha 16, 
v součinnosti s Úřadem městské části Praha 5. 

Protože žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a 
závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 22. 3. 2018 vyzván 
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.  

Žádost byla doplněna dne 7. 12. 2018. 

Opatřením ze dne 7. 1. 2019, č.j. 000174/19/OVDŽP stavební úřad oznámil 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.  
Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu městské části Praha 16 
od 7. 1. 2019 do 22. 1. 2019. 
Oznámení o zahájení řízení bylo rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Dne 18. 1. 2019 a 30. 1. 2019 obdržel stavební úřad námitky účastníků řízení (vlastníci pozemků parc.č. 
696, 705, 706 katastrální území Lochkov) týkající se požadavku na doplnění sjezdů na zemědělské 
pozemky do dokumentace. 

Dne 23. 1. 2019 obdržel stavební úřad požadavek Městské části Praha-Slivenec na doplnění aleje stromů 
podél propojovací komunikace. 

Vzhledem k obsahu námitek stavební úřad vyzval žadatele k doplnění dokumentace ve stanoveném 
termínu a současně územní řízení usnesením přerušil. 

Dne 26. 3. 2019 žadatel doplnil žádost o vydání územního rozhodnutí. 

Opatřením ze dne 5. 4. 2019, č.j. 006622/19/OVDŽP seznámil stavební úřad účastníky řízení 
s doplněnými podklady pro vydání rozhodnutí a k vyjádření stanovil lhůtu 10 dnů od doručení opatření. 
Seznámení s podklady rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu městské části Praha 16 
od 8. 4. 2019 do 23. 4. 2019. 
Opatření bylo rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

K žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo připojeno: 

Dokumentace pro vydání územní rozhodnutí, kterou vypracovala společnost BOMART spol s r.o., Praha 
4, Ohradní 65. Oprávnění projektanti: Ing. Martin Závodný, ČKAIT 0009269, Pavla Poděbradová, 
ČKAIT 0008226. 

Plná moc pro společnost ISTAR s.r.o., IČO 49623061, Říčanská 2414/7, 101 00  Praha-Vinohrady 
k zastupování v řízení. 

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy o výměře 9 m2 na pozemku parc.č. 1773/3 katastrální území 
Slivenec vydaný Úřadem městské části Praha 5 dne 2. 10. 2017, č.j. MC05 53979/2017/OŽP/Krý.  
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Rozhodnutí o povolení připojení účelové komunikace NN 5041na veřejnou komunikační síť vydané 
Úřadem městské části Prah 16, oddělením dopravy dne 3. 1. 2018, č.j. 000826/18/OD. 

Rozhodnutí o povolení připojení účelové komunikace NN 759  na veřejnou komunikační síť vydané 
Úřadem městské části Praha 5, odborem dopravy dne 13. 11. 2017, č.j. MC05 53583/2017/ODP/Kov. 

Souhlasy k umístění záměru: 
Podle ustanovení § 184a odst. 1 stavebního zákona není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a 
není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, 
dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.  

Podle ustanovení § 184a odst. 2 stavebního zákona souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být 
vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.  
Žadatel doložil souhlasy následujících vlastníků pozemků k umístění záměru, souhlasy jsou vyznačeny na 
situačním výkresu: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR – parc.č. 660 katastrální území Lochkov, parc.č. 1801/27 katastrální území 
Slivenec 
Městská část Praha-Lochkov – parc.č. 737, 738, 762, 757/1 katastrální území Lochkov 
Městská část Praha-Slivenec – parc.č. 1773/3 katastrální území Slivenec. 

K žádosti bylo dále doloženo: 
1/ Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů: 
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje č.j. MHMP 1887755/2018 ze dne 

26.11.2018 (závazné stanovisko orgánu územního plánování) 
- Hygienická stanice hlavního města Prahy č.j. HSHMP 06876/2017/2 ze dne 1. 2. 2017 
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí č.j. MHMP 441509/2017 ze dne 22. 3. 2017 
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend č.j. MHMP-305606/2017/O4/Jv ze dne 

6.3.2017 
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor Kancelář ředitele magistrátu č.j. MHMP 379727/2017 ze dne 

13.3.2017 
- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy č.j. HSAA-3153-3/2017 ze dne  7. 4. 2017 
- Ministerstvo obrany ČR sp. zn. 93821/2017-8201-OÚZ-PHA ze dne 19. 4. 2017 
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí – oddělení péče o zeleň č.j. 412003/2017 ze 

dne 21. 3. 2017 
- Ministerstvo životního prostředí č.j. 24523/ENV/17 651/620/17 ze dne 12. 4. 2017 
- Policie ČR č.j. KRPA-121214-1/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 2. 3. 2017 
- Úřad městské části Praha 5, odbor dopravy č.j. MC05 26596/2017/ODP/Kov ze dne 3. 5. 2017 
- Úřad městské části Praha 5, odbor ochrany životního prostředí č.j. MC05 24323/2017/OŽP/iva ze dne 

31.5.2017 
- Úřad městské části Praha 16, oddělení životního prostředí č.j. 010334/17/OVDZP ze dne 22. 5. 2017 
- Úřad městské části Praha 16, oddělení dopravy č.j. 011738/17/OD ze dne 12.6.2017 
 
2/ Vyjádření dotčených vlastníků (správců) technické a dopravní infrastruktury a dalších dotčených osob: 
- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy č.j. 71/16 3683/15 ze dne 25. 2. 2016 
- Technická správa komunikací č.j. TSK/03444/17/5400/Ve ze dne 22. 5. 2017 
- Pražská plynárenská distribuce, a.s. č.j. 2017/OSDS/01051 ze dne 24. 2. 2017 
- Pražské vodovody a kanalizace a.s. č.j. PVK 25387/OTPČ/17 ze dne 16. 5. 2017 
- Pražská vodohospodářská společnost a.s. č.j. 1342/17/2/02 ze dne 5. 4. 2017 
- PREdistribuce a.s.  ze dne 6. 11. 2017 
- Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s. č.j. 100130/10Z552/558 ze dne 22. 3. 2017 
- Povodí Vltavy s.p. č.j. 23195/2017-263 ze dne 2. 5. 2017 
- TRADE CENTRE PRAHA a.s. č.j. TCP VO 013/17 ze dne 8. 3. 2017 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 532569/17 ze dne 10.2.2017 
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. č.j. 11017066 ze dne 26.4.2017 
- Městská část Praha-Lochkov č.j. 256/2017 ze dne 3. 5. 2017 
- Městská část Praha-Slivenec č.j. MC P_Sl 376/2017 ze dne 24.5.2017 
- Magistrát hlavního města Prahy, odbor evidence majetku č.j. EVM/VP/1061470/17/pav ze dne 

24.7.2017 
Sítě se nenacházejí, nedojde ke střetu: Ministerstvo vnitra ČR, SITEL s.r.o., eHAMnet s.r.o., Fine 
Technology Outsource s.r.o., TSK7100, CentroNet a.s., iLine s.r.o, GREPA Networks s.r.o., T-Mobile 
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Czech Republic a.s.,Vodafone Czech Republic a.s., České radiokomunikace a.s., Miracle Network s.r.o., 
Planet A, Cznet s.r.o., UPC Česká republika s.r.o. 
 

Stanovení okruhu účastníků podle § 85 stavebního zákona: 
1) Účastníky územního řízení jsou  
 a) žadatel -  Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor investic 
 b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Hlavní město Praha zastoupené 
Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
2) Účastníky územního řízení dále jsou  
a) 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 – Městská část Praha-
Lochkov, Městská část Praha-Slivenec, Ředitelství sinic a dálnic ČR, PREdistribuce a.s., Česká 
telekomunikační infastruktura a.s., Hlavní město Praha zastoupené Magistrátem hlavního města Prahy, 
odborem evidence majetku 
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - 
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších 
úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. V tomto řízení se jedná o následující 
účastníky: 

parc. č. 479/1, 661, 663/3, 663/4, 664, 665, 666, 671, 678, 679, 682, 695, 696, 697, 698, 699, 702, 
704, 705, 706, 707, 715, 716, 717, 723, 724/1, 732, 735, 736, 739, 740, 755, 756, 757/2, 758, 760/6, 
761, 763/5, 854 v katastrálním území Lochkov, parc. č. 1773/2, 1801/31, 1904, 1909, 1929, 1957, 
1958, 1964 v katastrálním území Slivenec.  

Podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů do samostatné působnosti městské části náleží oprávnění vystupovat jako účastník 
územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu 
v území městské části. 
Ve smyslu tohoto ustanovení je účastníkem územního řízení Městská část Praha-Lochkov a Městská část 
Praha-Slivenec. 

Jelikož je v tomto řízení více než 30 účastníků, jedná se ve smyslu ustanovení§ 144 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o řízení s velkým počtem účastníků. 

Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o 
zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným 
orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky 
řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 
2 písm. a). 
 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, 
posoudil přípustnost záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a na základě tohoto posouzení 
vydal souhlasné závazné stanovisko dne 26.11.2018 pod č.j. MHMP 1887755/2018. 
 
Podle ustanovení § 90 odst. 1 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr 
žadatele v souladu s požadavky 

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, 
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů. 

Záměr je v souladu s požadavky stanovenými 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, ve znění pozdějších předpisů (dále „PSP“), zejména s ustanoveními týkajícími se 
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požadavků na umisťování dopravní a technické infastruktury - § 17, 18, 19, 20, 31 PSP, požadavků na 
hospodaření se srážkovými vodami - § 38 PSP. 

Stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (přeložky inženýrských sítí), pro jejichž 
provedení postačí územní rozhodnutí, splňují požadavky pro provedení stavby stanovené v části třetí PSP. 

Záměr je v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s požadavky stanovenými vyhláškou č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
K záměru se kladně vyjádřily dotčené orgány chránící veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Záměr nevyžaduje posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Podáním ze dne 21. 1. 2019 Městská část Praha – Slivenec požadovala projekt pro územní řízení doplnit o 
alej stromů z obou stran komunikace nebo alespoň po severní straně ke Slivenci. 
K tomuto požadavku se žadatel vyjádřil podáním ze dne  29. 1. 2019, v kterém uvádí: 
„Stromy lze vysazovat podél komunikace ve vzdálenosti min. 5 m od okraje vozovky z důvodu bezpečnosti 

silničního provozu. V této vzdálenosti nejsou pozemky v majetku stavebníka Magistrátu hl. m. Prahy. 

Stavebník proto nesouhlasí s výsadbou stromů, protože je nelze umístiti na jeho pozemcích. Dále bych 

uvedl, že výsadbu stromů nepožadoval odbor životního prostředí příslušné MČ Praha 5 ani MČ Praha 

Lochkov na jejímž katastrálním územní se stavba z větší části nachází“. 

Požadavku nebylo vyhověno. 

Dne 18. 1.2019 uplatnil námitku pan Jan Petříček, vlastník pozemku parc.č. 696 k.ú. Lochkov, dne 30. 1. 
2019 uplatnil námitku pan Eduard Veselík, vlastník pozemku parc.č. 706 k.ú. Lochkov, dále  paní Vlasta 
Hasáková a paní Jarmila Kocourková, vlastnice pozemku parc.č. 705 k.ú. Lochkov. Všechny tyto námitky 
se shodně týkaly požadavku na vybudování vjezdů z upravované komunikace na sousední zemědělsky 
obhospodařované pozemky. 

Této námitce bylo vyhověno. Žadatel dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí doplnil. Do 
dokumentace byly doplněny upravené koordinační situační výkresy, doplněk technické zprávy, vzorový a 
příčný řez hospodářského sjezdu. 
 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

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, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
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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 

  
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
 
Toto rozhodnutí  musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 

I. účastníci  řízení podle  § 85 odst. 1,  § 85 odst. 2 písm. a)  stavebního zákona  - doručení jednotlivě  

ISTAR s.r.o., IDDS: jbfqksj 
 sídlo: Říčanská č.p. 2414/7, Praha 10-Vinohrady, 101 00  Praha 101 
Hlavní město Praha, zast. IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
Městská část Praha-Lochkov, IDDS: sufanvv 
 sídlo: Za ovčínem č.p. 1, Praha 5-Lochkov, 154 00  Praha 514 
Městská část Praha-Slivenec, IDDS: 7p9bt2g 
 sídlo: K Lochkovu č.p. 6/2, Praha 5-Slivenec, 154 00  Praha 514 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
Hlavní město Praha, zast. MHMP-EVM, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
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 
 
 
II.  účastníci  řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - doručení veřejnou vyhláškou 

vyvěšením písemnosti na úřední desce Úřadu Městské části Praha 16 po dobu 15 dnů, do grafických 
příloh rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16, 
Václava Balého 23, Praha5 – Radotín, kancelář č.4. 

Pro informaci - vyvěšení na úřední desce Úřadu městské části Praha-Lochkov a Úřadu městské části 
Praha-Slivenec po dobu 15 dnů – bez účinků doručení 
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III. dotčené orgány : 

Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
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 
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 hl. m. Prahy- RED, Odbor Kancelář ředitele Magistrátu, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01  Praha 1 
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 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní úřad, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 
512 
Úřad městské části Praha 5, Odbor dopravy, IDDS: yctbyzq 
 sídlo: náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Úřad městské části Praha 5, Odbor ochrany životního prostředí, IDDS: yctbyzq 
 sídlo: náměstí 14. října č.p. 1381/4, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Policie ČR, KŘP hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle 
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