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V Praze dne 23. 6. 2009

MC1 BXR101 72FX

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková ^ást:
Ú^ad m^stské ^ ásti Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování, jako stavební ú^ad p^íslušný
podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona ^ . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ^ádu
(dále jen: stavební zákon), ve zn^ní pozd^jších p^edpis^ a vyhlášky hl. m. Prahy ^ . 55/2000 Sb., kterou se
vydává Statut hl. m. Prahy, ve zn ^ní pozd^jších p^edpis^, v územním ^ízení posoudil podle § 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umíst^ ní stavby, kterou podala dne 12. 5. 2009 M ^stská
^ásti Praha - ^akovice, nám. 25.b^ ezna 121, Praha 9, I^ 00231291, zastoupená na základ ^ plné moci
Janou Koukalovou, Družstevní 1155, 253 O1 Hostivice, I ^ 70714592 (dále jen: žadatel), a na základ^
tohoto posouzení:
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a§ 9 vyhlášky ^ . 503/2006 Sb., o podrobn^jší úprav^
územního ^ízení, ve^ ejnoprávní smlouvy a územního opat ^ení,
rozhodnutí o umíst ^ ní stavby
„Cyklostezka Miškovice v úseku ul. Na Ka ^ence východ - ^ akovická", na pozemku parc. ^íslo 368 v
katastrálním území Miškovice (druh pozemku „ostatni plocha"). Jedná se novou komunikaci na míst^
stávající nezpevn^né polní cesty, kde ^ ást v délce 126,OOm bude vozovka, která bude sou ^asn^ složit jako
cyklotrasa a ^ ást v délce 349,75m bude cyklistická stezka. Nová komunikace bude mít vi celém svém
pr^b^hu ší^ku 3,OOm (p^í^ný sklon bude jednostranný). ^ ást nové komunikace - vozovka v délce
126,OOm bude sloužit jako p ^íjezd na dva sousední polní pozemky.
Stavební ú ^ad stanoví podmínky pro umíst ^ní stavby:
1.

2.

Stavba bude umíst^ na na výše uvedeném pozemku v souladu s dokumentací p ^edloženou k žádosti o
územní rozhodnutí, zejména s výkresem „situace" v m ^^ítku 1:500, vypracoval v lednu 2008 Ing.
Vladimír Vosátka (^KAIT - 0008859). Výkres je sou^ ástí dokumentace stavby, která byla p ^ílohou
žádosti o vydání rozhodnutí a bude ov ^^ ena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Projektová dokumentace stavby, zejména ta ^ ást zabývající se organizací a provád ^ním stavby, bude
zpracován tak, aby bylo p ^edevším zajišt^no, že:
- odpady ze stavební ^ innosti budou t^íd^ny a odstran^ny vhodným zp^sobem;
- p^ed provád^ním výkop^ v blízkosti inženýrských sítí bude ov ^^eno jejich uložení a zemní
práce v jejich blízkosti budou provád ^ny ru^n^;
- p^i realizaci budou uplatn^na ú^inná opat^ení k minimalizaci prašnosti;
- po celou dobu stavby investor zamezí zne ^ išt'ování komunikací voblasti stavby;
- nedojde k únik^m a úkap ^m ropných látek z pracovní techniky;

Ú^astníci ^ízení na n^ ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
M^stská ^ásti Praha - ^akovice, nám. 25.b ^ezna 121, Praha 9.

00231321
I^ :
DI^ : CZ00231321

Ú^ad M^ - telefon/fax :
úst^edna: 284 028 111
284 028 225
fax :

Odbor výstavby a územního rozhodování - telefony :
284 028 119
vedoucí:
ovu^a^letnany.cz
E-mail:
detaš. pracovišt^ ^akovice: 283 109 331 - 333
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Od^vodn^ní:
Dne 12. 5. 2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umíst ^ní výše uvedené stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní ^ízení. Po p^ezkoumání žádosti dosp^l stavební ú^ad k záv^ru, že stavba je
v souladu s vydanou územn ^ plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
charakterem území (stavba je v souladu s vyhláškou ^. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné ^ásti
územního plánu sídelního útvaru hlavního m ^sta Prahy, dále jen „ územní plán ", ve zn ^ní pozd^jších
p^edpis ^), s požadavky stavebního zákona a jeho provád ^cích právních p^edpis^, zejména s obecnými
požadavky na využívání území, s požadavky na ve ^ejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s
požadavky zvláštních právních p^edpis^ a se stanovisky dot^ených orgán^ podle zvláštních právních
p^edpis^.
Po posouzení žádosti stavební ú ^ad ur^ il okruh ú^astník^ územního ^ízení v souladu s§ 85 stavebního
zákona a opat^ením ze dne 18. 5. 2009 oznámil zahájení územního ^ízení ú^astník^m ^ízení, dot^eným
orgán^m, p^ihlášeným ob^anským sdružením a ve^ejnosti, a na den 23. 6. 2009 na^ídil k projednání
žádosti o vydání územního rozhodnutí o umíst ^ní stavby ve^ejné ústní jednání v 9:00 hodin v budov ^
Ú^adu M^ Praha 18 (ú^astníci, dot^ené orgány i ve^ejnost byli v oznámení ^ádn^ pou^eni o svých
právech v rámci územního ^ízení). V souladu s§ 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistil, aby
informace o zám ^ru v^etn^ grafického vyjád^ení zám^ru byla vyv^šena na vhodném ve ^ejn^ p^ístupném
míst^ . Žádný z ú^astník^ ^ ízení nevyužil svého práva seznámit se s podklady pro rozhodnutí v zákonem
stanovené lh^t^. O pr^b^hu ve^ejného ústního jednání byl sepsán protokol, sou ^ástí protokolu je i
prezen^ní listina.
Vypo^ádání s návrhy a námitkami ú ^astník^, p^ipomínky ve^ejnosti
Do termínu konání ve ^ejného ústního projednávání ani v pr ^b^hu ústního ve^ejného projednávání nebyly
uplatn^ny žádné námitky ú ^astník^ ^ízení. P^ipomínky ve ^ejnosti nebyly v zákonem stanovené lh ^t^
uplatn^ny.
P^i posuzování zám ^ru a rozhodování ve v^ci m^l stavební ú^ad k dispozici tato stanoviska dot^ených
orgán^, vyjád^ení ú^astník^ ^ízení a dalších:
- MHMP, odbor ochrany prost ^edí, Jungmannova 35/29, 110 10 Praha 1 (stanovisko ^j.: S-MHMP804288/2008/1/OOP/VI, ze dne 23.12.2008),
- MHMP, odbor krizového ^ízení, nám. Franze Kafky 1, 110 O1 Praha 1
(stanovisko ^j.: S-MHMP 506985/2007/OKR, ze dne 17.12.2007),
- MHMP, odbor kultury, památkové pé ^e a cestovního ruchu, Jungmannova 35/29, 110 10 Praha 1
(stanovisko ^j.: MHMP-SSIS79/2008/Rad, ze dne 18.9.2008),
- Policie ^ eské republiky, Správa hl. m. Prahy, Dopravní inspektorát, P.O.Box 51, 140 21 Praha 4
(stanovisko ^j.: PSP-1884/DI-4-2007 ze dne 29.11.2007),
- M^ Praha 18, odbor dopravy a životního prost ^edí, Bechy^ská 639, 199 00 Praha 9
(koordinované závazné stanovisko a závazné stanovisko ^j.: 1 8 71 8/0 7/ODŽP/KA ze dne 4.1.2008, a ^j.:
4084/2009/ODŽP/St ze dne 27.4.2009),
- M^ Praha ^ akovice, Ú ^ad M^ (oznámení o p^^atém usnesení rady M^ - R-27/S.1/07 dopis ze dne
29.10.2007, ^j.: 4591/2007 a rozhodnutí o povolení pokácení d^evin ze dne 21. 7.2008, ^j.: 02973/2008),
- TSK h. m. Prahy (koordina^ní vyjád^ení ze dne 13.11.2008 zna^ka 2379/08/2600/Še a technické
stanovisko ze dne 21.11.2008 zna^ka 2223/08/2200/Me),
- PRE, a.s. (vyjád^ení ze dne 29.11.2007 zna^ka 521300/000738/2007),
Na základ^ výše uvedených skute ^ností rozhodl stavební ú^ad ve v^ci tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí, za použití ustanovení právních p ^edpis^ ve výroku uvedených.
Pou^ení ú^astník^ :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn ^ ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu
hlavního m^ sta Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.
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Odvolání se podává s pot^ebným po^tem stejnopis ^ tak, aby jeden stejnopis z^ stal správnímu orgánu a
aby každý ú^astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú^ astník pot^ebný po^et stejnopis^, vyhotoví je
správní orgán na náklady ú ^astníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou ^ ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti od^vodn^ní rozhodnutí je nep ^ípustné.
Stavební ú^ad po právní moci rozhodnutí p^edá ov^^ enou dokumentaci žadateli, p ^ípadn^ obecnímu
ú^adu, jehož územního obvodu se umíst^ ní stavby týká, není-li sám stavebním ú^adem, pop^ípad^ též
speciálnímu stavebnímu ú ^adu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umíst ^ní
stavby platí po dobu trvání stavby ^i za^ízení, nedošlo-li z povahy v ^ci k jejich konzumaci.
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vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování
v zastoupení Martina V ^trovská
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Poplatek:
Správní poplatek ^odle zákona ^ . 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^,
p^íloha SAZEBNIK - položka 18 písm. a), ve výši 1000,- K^, byl zaplacen dne 23. 6. 2009 (doklad
MC18X00172D7).
Doru^uje se:
A) Jednotliv^ (na doru^enku) žadateli a obci na jejímž území má být zám ^r uskute^n^n (^ 87 odst. 1
stavebniho zákona) ú^astníci ^ízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

- žadatel - zastupuje na základ ^ plné moci
Jana Koukalová, Družstevní 1155, 253 O1 Hostivice,
- hlavní m^sto Praha, zastoupené
Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2- Nové M ^sto
B) Ve^ejnou vyhláškou (^ 87 odst. 1 stavebního zákona) ú^astník^m ^ízení dle § 85 odst. 2 stavebního
zákona:
- M^ Praha - ^akovice - se žádostí o vyv^šení na ú^ední desce a o podání zprávy o vyv ^šení a sejmutí
- M^ Praha 18 - se žádostí o vyv^šení na ú^ední desce a o podání zprávy o vyv^šení a sejmutí
C) Dot^en'ym orgán^m jednotliv ^ (na doru^enku):
- MHMP, odbor ochrany prost^edí, Jungmannova 35/29, 110 10 Praha 1,
- MHMP, odbor krizového ^ízení, nám. Franze Kafky 1, 110 O1 Praha 1,
- MHMP, odbor kultury, památkové pé ^e a cestovního ruchu, Jungmannova 35/29, 110 10 Praha 1,
- M^ Praha 18, odbor dopravy a životního prost ^edí, Bechy^ská 639, 199 00 Praha 9,
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