
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  fax: +420 2 710 71 819 
Nové náměstí 1257, 104 00  Praha 114   
IČO:  00240915  http://www.praha22.cz 
DIČ:  CZ00240915 - 1 -  

 

Městská část Praha 22 
Úřad městské části 

odbor výstavby 
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 

 
Č.j.: P22 1928/2012 OV 04 V  Uhříněvsi dne: 9.5.2012 
Sp.zn.: MC22 5/2012 OV 04 
Vyřizuje: Ing. Máslová 
Telefon: 271 071 869                                                     k.ú. Královice 
 

Veřejná vyhláška  
 

R O Z H O D N U T Í  

 
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, 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 změn a doplňků, posoudil v územním řízení podle § 84 
až 91 stavebního zákona žádost ze dne 14.12.2011 
žadatele RESMONT spol. s r.o., se sídlem Březinova 1650, 251 01  Říčany, IČ:25618318,  
zastoupeného Ing.arch. Ivou Patykovou, Lípová 119/6, 251 01 Říčany 

a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a podle § 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření,  

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ěn í   s t a v b y : 

Na pozemcích č.parc. 3/1, 106/1, 209/12, 210/14, 211/1, 211/3, 212/4, 213/1, 213/2, 213/3, 
213/5, 213/6, 213/7, 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 215/1, 216/1, 216/4, 216/5, 216/6, 
217, 225, 229/1, 382/1, 382/8, 382/11, 382/17, vše v katastrálním území Královice, 
s napojením na ulici K Hájku v Praze-Královicích, se  umisťují  stavby:  

- veřejná komunikace 
- chodník vč. opěrné zdi 
- vodovodní řady včetně 7-mi vodovodních přípojek 
- gravitační splašková kanalizace  včetně 7-mi kanalizačních přípojek 
- dočasná  čistírna odpadních  vod,  čerpací  stanice  a výtlak  vyčištěných splaškových vod se 

zaústěním do toku Rokytka  
- srážkové kanalizace včetně 7-mi akumulačních nádrží o účinném objemu 3 m3,7-mi přípojek 

a 2 výustních objektů  
- rozvody NN  
- veřejné osvětlení  

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích č.parc. 3/1 (druh pozemku – ostatní plocha), 106/1 
(druh pozemku – vodní plocha), 209/12 (druh pozemku–zahrada), 210/14 (druh pozemku 
– ostatní plocha), 211/1 (druh pozemku – vodní plocha), 211/3 (druh pozemku – vodní 
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plocha), 212/4 (druh pozemku – vodní plocha), 213/1 (druh pozemku–zahrada), 213/2 
(druh pozemku–zahrada), 213/3 (druh pozemku–ostatní plocha), 213/5 (druh pozemku–
zahrada), 213/6 (druh pozemku–zahrada), 213/7 (druh pozemku–zahrada), 214/3 (druh 
pozemku–zahrada), 214/4 (druh pozemku–zahrada), 214/5 (druh pozemku–zahrada), 
214/6 (druh pozemku–zahrada), 214/7 (druh pozemku–zahrada), 215/1 (druh pozemku–
ostatní plocha), 216/1 (druh pozemku–zahrada), 216/4 (druh pozemku–zahrada), 216/5 
(druh pozemku–zahrada), 216/6 (druh pozemku–zahrada), 217 (druh pozemku–zastavěná 
plocha a nádvoří), 225 (druh pozemku–ostatní plocha), 229/1 (druh pozemku–ostatní 
plocha), 382/1 (druh pozemku–ostatní plocha), 382/8 (druh pozemku–ostatní plocha), 
382/11 (druh pozemku–ostatní plocha) a 382/17 (druh pozemku–ostatní plocha), vše 
v katastrálním území Královice, v souladu s grafickou přílohou v  měřítku katastrální 
mapy 1:100, dále 1:500 a situací komunikací 1:500, která byla součástí žádosti o umístění 
stavby. 

2. Na pozemcích č.parc. 213/3, 213/7, 214/6, 214/7, 215/1, 216/5, 216/6, 382/1 a 382/8, k.ú. 
Královice, se umisťuje veřejně přístupná komunikace IV. třídy, o komunikačním prostoru 
šířky 8 m, délky 143 m, řešená jako obytná ulice se zvýšeným stavebním prahem. 
Komunikace bude připojená na komunikaci K Hájku a zakončena obratištěm. Vozovka 
bude o proměnné šířce vozovky 4 a 6 m, s živičným povrchem. Při komunikaci budou 4 
podélná parkovací stání pro návštěvníky a pásy zeleně. Z nové komunikace budou sjezdy 
k jednotlivým pozemkům pro rodinné domy z dlažebních betonových kostek čtvercového 
formátu v šedém odstínu.  

Nová komunikace bude propojena chodníkem šířky 2 m při vozovce ul. K Hájku, v délce 
95 m, končícím připojením na chodník v ul. U Svodnice. Část chodníku v délce 38 m 
bude řešena na opěrné zdi výšky 1-1,5 m. Chodník bude z betonové dlažby.  

3. Odvodnění nové komunikace bude do uličních vpustí napojených na novou srážkovou 
kanalizaci z  PVC DN 300 délky 185 m, vedenou v nové komunikaci a přes pozemek 
č.parc. 214/5, s výustním objektem do vodoteče na pozemku č.parc. 211/3, k.ú. Královice. 
Do srážkové kanalizace budou svedeny 7-mi přípojkami srážkové vody z přepadů 
retenčních jímek na pozemcích RD, které budou o účinném objemu 3 m3.  

Z komunikace K Hájku, v úseku od ul. U Svodnice k vodoteči, budou srážkové vody 
svedeny uličními vpustěmi do nové srážkové kanalizace z  PVC DN 300 délky 65 m, 
s výustním objektem do vodoteče na pozemku č.parc. 212/4, k.ú. Královice.  

Celkové vypouštěné množství srážkových vod do vodoteče bude max. 16 l/s (= součet 
obou výustních objektů). 

4. Splaškové odpadní vody z RD budou odváděny přípojkami do nové splaškové gravitační 
stoky z PVC DN 300, SN-12, délky 123 m, která bude zaústěna do lokální čistírny 
odpadních vod (ČOV) a následně do objektu čerpací stanice (na pozemcích č.parc. 214/6-
7), odkud je vyčištěná voda výtlakem  HDPE 90/8,2 v délce 155 m vedena do toku 
Rokytka. ČOV je řešena jako stavba dočasná, do doby přestavby PČOV Královice na 
potřebnou kapacitu, poté bude ČOV zrušena a přestrojena na čerpací stanici, která bude 
splaškové vody přečerpávat navrženým výtlakem.  Přepojení na splaškovou kanalizaci 
bude možné řešit v místě křížení výtlaku se stávající splaškovou kanalizací v ul. Kuťatská.    

5. V nové komunikaci bude umístěn nový vodovodní řad z PE HD 110 SDR 11 délky 118 m  
 napojený na stávající vodovod D 150 v ul. K Hájku. Z vodovodního řadu budou 
vyvedeny přípojky k jednotlivým pozemkům RD, kde budou ukončeny ve vodoměrných 
šachtách. 
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6. Novou komunikací bude po obou stranách veden zemní kabel NN, který bude na pozemku 
č.parc. 213/1 k.ú. Královice naspojkován na stávající kabelovou trasu z TS 2831-SR 
22/100Z. Nový kabel bude zasmyčkován do nových přípojkových skříní SS 102, které 
budou osazeny na hranicích jednotlivých pozemků RD a u ČOV. Stávající zemní kabel 
NN na pozemku č.parc. 213/5 bude přeložen do pozemků č.parc. 213/7, 382/8 a přes roh 
pozemku č.parc. 213/5 bude napojen na pozemku č.parc. 225 na stávající trasu kabelu 
NN, vše v k.ú. Královice. 

7. Nová komunikace a chodník budou osvětleny novým rozvodem veřejného osvětlení ze 
zapínacího místa č. 0843 v ul. K Hájku, o délce trasy 260 m, 3-mi silniční stožáry výšky 
10 m při ul. K Hájku a 6-ti sadovými stožáry výšky 5 m při nové komunikaci. Kabel pro 
veřejné osvětlení bude položen v chodníku a v zeleném pásu komunikace, v místech 
vjezdů budou kabely uloženy do obetonovaných chrániček.  

8. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi technické infrastruktury bude v souladu s ČSN 
736005, zvláště pak s údaji uvedenými v její tabulce č.1, a dohodami se správci těchto sítí, 
budou respektována ochranná pásma a způsob uložení podle podmínek jejich správců, 
resp. vlastníků (tj. opatření k ochraně stávajících telefonních kabelů - Telefónica Czech 
Republic a .s., rozvodů veřejného osvětlení - ELTODO-CITELUM s.r.o., distribuční sítě - 
PREdistribuce a.s., vodovod. a kanalizačních řadů – Pražské vodovody a kanalizace a.s.). 

9. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat zapracování podmínek 
Pražské vodohospodářské společnosti a.s.  zn. 2959/11/2/02: 

- v místě napojení nového vodovodu na stávající vodovodní řad bude osazen plný počet 
šoupat, vodovod bude ukončen hydrantem osazeným přes šoupě, redukci a patkové koleno 
v přímém směru,  

- kanalizace a vodovod budou navrženy v souladu s Městskými standardy vodárenského a 
kanalizačního zařízení na území hl. m. Prahy. 

10. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat zapracování podmínek 
TSK hl.m. Prahy zn. TSK/22383/11/2200/Me: 

- připojení na komunikaci bude provedeno stupňovitě do stávající vozovky, přesah každé 
vrstvy bude min. 30 cm, 

- betonové obruby chodníku budou jednovrstvé (jednovrstvá technologie výroby), 

- konstrukční skladba chodníku bude předložena k odsouhlasení oddělení laboratoře TSK, 

- trasa staveništní dopravy bude projednána a odsouhlasena s OS TSK pro Prahu-Východ, 
a to min. 2 měsíce před zahájením prací. 

11. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat zapracování podmínek 
Povodí Vltavy s.p. zn. 42513/2011-263: 

- použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území 
ropnými látkami, 

- staveniště bude zajištěno proti splachům výkopku do bezejmenného přítoku a do 
Rokytky při přívalových srážkách – musí být vybudována dostatečně kapacitní usazovací 
jímka na spodním okraji staveniště, 

- horská vpusť v místě přítoku srážkových vod se splaveninami (na horním okraji 
navrhované zástavby - nad šachtou D7) musí být provedena s dostatečně velkým 
usazovacím prostorem, 

-  oba výustní objekty do bezejmenného přítoku budou provedeny průnikem potrubí 
šikmým svahem koryta, opevnění koryta kamennou dlažbou bude provedeno pouze 
v místě vyústění a do vzdálenosti max. 1 m pod vyústěním, bez změny průtočného profilu 
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koryta, ve směru toku za dlažbou bude proveden ve dně a svazích koryta na délku 2 m 
těžký zához z lomového kamene, 

- ČOV a čerpací stanice bude provedena tak, aby nemohlo dojít k jejich zaplavení 
srážkovými vodami stékajícími po povrchu komunikace (vyvedení okrajů ČOV a ČS nad 
úroveň komunikace nebo vodotěsné provedení poklopů), zastřešení ČOV bude provedeno 
tak, aby byl možný přístup pro údržbu a opravu technologie ČOV a budou umístěny 
poklopy nad dosazovacím prostorem a nad přelivem na odtoku a žebříky pod krajními 
poklopy. 

12. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude dále obsahovat:  

- vyhodnocení hluku z provozu technologického vybavení ČOV s ohledem na dodržení 
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, 

- informace o technologii a časovém rozvržení výstavby, vyhodnocení hlukové zátěže ze 
stavební činnosti a konkrétní návrh protihlukových opatření tak, aby byly dodrženy 
hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, 

- podrobný hydrogeologický posudek retenování srážkových vod na pozemcích rodinných 
domů a konstrukční řešení retenčních jímek tak, aby nebylo realizováno na hladinu 
podzemní vody, nedošlo k podmáčení sousedních pozemků a negativnímu ovlivnění 
vodních zdrojů, který bude předložen k vodoprávnímu řízení, 

- nové komunikace a komunikační plochy v souladu s podmínkami ČSN 73 6110, 
v návaznosti na TP 103 Navrhování obytných zón 

- řešení parkovacích stání v souladu s podmínkami ČSN 736056 (březen 2011), 

13. Projektová dokumentace v části organizace výstavby bude navržena tak, aby  

- před zahájením stavebních prací bylo provedeno vytyčení hranice záboru zemědělské 
půdy v terénu a zajištěno, aby tyto hranice nebyly stavební činností narušovány, 

- před zahájením stavby komunikace bude z pozemků č.parc. 213/7, 216/5, 216/6, 214/6 a 
214/7, k.ú. Královice, z plochy 0,1485 ha, skryta vrstva ornice o mocnosti 30 cm, tj. cca 
446 m3,  která bude v průběhu stavby deponována na vhodném místě, zajištěna před 
poškozením a následně využita pro ohumusování a výsadbu zeleně na přilehlých 
pozemcích při stavbě rodinných domů, 

- při stavebních pracích byla používána vozidla a mechanismy, které splňují emisní limity 
podle platné legislativy, při manipulaci se stavebními materiály a sutí byla aplikována 
účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem (kropení, plachtování), 

- při realizaci byl zachován přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním 
vozidlům. 

14. Stavba je podmíněna vydáním povolení ke kácení stávajících dřevin, o které stavebník 
požádá u ÚMČ Praha-Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha-Královice. 

Rozhodnutí o námitkách: 

Námitky účastníků územního řízení Ing. Josefa Šimůnka, bytem nám. Míru 1356/8, 120 00 
Praha 2 a Ing. Renáty Šimůnkové, bytem Kamýcká 449/28, 165 00 Praha 6, ze dne 12.3.2012, 
týkající se požadavku na zajištění připojení pozemku č.parc. 222/1, k.ú. Královice, na nově 
budovanou dopravní a technickou infrastrukturu, se zamítají.      

 
 
 



 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  fax: +420 2 710 71 819 
Nové náměstí 1257, 104 00  Praha 114   
IČO:  00240915  http://www.praha22.cz 
DIČ:  CZ00240915 - 5 - 

Odůvodnění : 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22 obdržel dne 14.12.2011 žádost RESMONT 
spol. s r.o., v zastoupení Ing.arch. Ivou Patykovou, o vydání rozhodnutí o umístění výše 
uvedené stavby dopravní a technické infrastruktury na pozemcích č.parc. 3/1, 106/1, 209/12, 
210/14, 211/1, 211/3, 212/4, 213/1, 213/2, 213/3, 213/5, 213/6, 213/7, 214/3, 214/4, 214/5, 
214/6, 214/7, 215/1, 216/1, 216/4, 216/5, 216/6, 217, 225, 229/1, 382/1, 382/8, 382/11, 
382/17, vše v katastrálním území Královice, v lokalitě přístupné z ul. K Hájku v Praze-
Královicích. Dnem podání bylo zahájeno územní řízení.  

Protože návrh nebyl úplný, vyzval odbor výstavby opatřením č.j.: P22 132/2012 OV 04 ze 
dne 9.1.2012 k doplnění a zároveň usnesením územní řízení přerušil. Žadatel podáním dne 
25.1.2012 doplnil a upřesnil podklady žádosti. Tímto dnem je pokračováno v územním řízení. 

Stručná charakteristika stavby: 

- výstavba dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů, včetně 
přípojek  

Projektant: Hlavní projektant Ing.arch. Iva Patyková, autorizovaný architekt ČKA 01 902 
                     Ing. Miroslav Dvořan, autoriz. inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0000942, 
                     Ing. Zuzana Neumannová,autoriz. inženýr pro vodohosp. stavby ČKAIT 0000889,  
                     Pavel Urban, znalec z oboru požární ochrana 

Z hlediska územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o 
závazné části územního plánu hlavního města Prahy, ve znění změny Z1000/00 (dále jen 
ÚPn) je stavba nové komunikace vč. technické infrastruktury ve funkční ploše je OB-čistě 
obytné, nového chodníku vč. technické infrastruktury v ul. K Hájku ve funkční ploše S4-
ostatní dopravně významné komunikace a pouze výustní objekt srážkové kanalizace do 
stávající vodoteče zasahuje do funkční plochy ZMK-zeleň městská a krajinná, což je 
v souladu s daným funkčním využitím. 

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m. Praze 
stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, zejména: 
- čl. 4 odst. 1 – stavba respektuje územní plán SÚ hl.m. Prahy (již výše uvedeno), respektuje 
právní předpisy chránící veřejné zájmy, což bylo doloženo kladnými stanovisky dotčených 
orgánů, respektuje předpokládaný rozvoj tohoto území a zároveň umožní zástavbu dle 
územního plánu, odst. 5 – šířka komunikace pro dopravní obsluhu je 8 m, odst. 10 – 
energetické sítě jsou vedeny v zemi, odst. 13 – kanalizační stoky jsou vedeny v přímých 
trasách, v komunikacích, odst. 18 – veřejné komunikace budou osvětleny veřejným 
osvětlením 
- čl. 6 odst. 3, 4 a 5 – vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do toku Rokytka, 
systém je navržen tak, aby bylo možné jeho přepojení na stokovou síť a k ČOV je zajištěn 
přístup z nové veřejné pozemní komunikace,  
- čl. 10 odst. 5 – při nové komunikaci jsou navržena 4 parkovací stání pro návštěvníky, 

Navrhovaná stavba je v území s archeologickými nálezy ve smyslu ust. 22 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba dle stanoviska OOP MHMP SZn. S-MHMP-0516939/2011/1/OOP/VI ze dne 
12.7.2011, nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí dle § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 
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Stavbou je dotčen zemědělský půdní fond. Souhlas s odnětím ze ZPF pozemků č.parc. 
213/5 (odnětí 0,0713 ha), 213/2 (odnětí 0,0713 ha), 213/6 (odnětí 0,0713 ha), 213/7 (odnětí 
0,0315 ha), 214/3 (odnětí 0,0763 ha), 214/4 (odnětí 0,0963 ha), 214/6 (odnětí 0,0079 ha), 
214/7 (odnětí 0,0043 ha), 216/1 (odnětí 0,0675 ha), 216/4 (odnětí 0,0697 ha), 216/5 (odnětí 
0,0335 ha) a 216/6 (odnětí 0,0072 ha), v k.ú. Královice, které vydal OŽP ÚMČ Praha 22 zn.: 
P22 5426/2011 OŽP 02 dne 29.9.2011.  

Návrh byl doložen následujícími doklady: 
Plnou mocí k zastupování žadatele Ing.arch. Ivou Patykovou ze dne 15.10.2011 

Stanovisko hygienika – Hygienická stanice hl. m. Prahy č.j.: HSHMP 39066/2011 ze dne   
9.9.2011 

Stanovisko orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva - Hasičského 
záchranného sboru hl.m. Prahy č.j. HSAA-8237-1535/ODVS-2011 ze dne 22.6.2011 

Stanovisko silničního správního úřadu – DOP MHMP č.j.: MHMP-56072/2011/DOP-O4/Sv 
ze dne 4.7.2011 a OD ÚMČ Praha 22  zn.: P22 3520/2011 OD VED ze dne 12.7.2011 

Rozhodnutí OD ÚMČ Praha 22  zn.: P22 329/2011 OD 02 ze dne 6.2.2012 (PM 29.2.2012) o 
připojení na komunikaci  

Stanovisko orgánu ochrany ZPF, přírody a krajiny a z hlediska lesů a myslivosti – OOP 
MHMP SZn. S-MHMP-0516939/2011/1/OOP/VI ze dne 12.7.2011 

Stanovisko orgánu ochrany ovzduší, přírody a krajiny, z hlediska nakládání s odpady - OŽP 
ÚMČ Praha 22 zn. P22 4036/2011 OŽP 01 ze dne 19.7.2011  

Stanovisko orgánu památkové péče–OPP MHMP č.j.:S-MHMP 515074/2011 ze dne 2.9.2011 

Stanovisko orgánu CO – odbor krizového řízení MHMP č.j. S-MHMP 515807/2011/OKR ze 
dne 22.6.2011 

Stanovisko Povodí Vltavy s.p. zn. 18638/2011-254 ze dne 25.3.2011 a zn. 42513/2011-263 ze 
dne 9.8.2011 

Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy-Odbor služby dopravní policie  
č.j.: KRPA-38691-1/ČJ-2011-0000DŽ ze dne 27.6.2011  

Vyjádření Dopravního podniku hl.m. Prahy zn.: 100130/26V908/1105 ze dne 26.7.2011 

Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy zn.: ZVHS/3167/11/ÚPČB ze dne 23.6.2011 

Vyjádření NIPI ČR o.s. zn.: R-129/2011 ze dne 5.7.2011 

Vyjádření vlastníků a správců dotčené dopravní a technické infrastruktury: 
TSK hl.m. Prahy technické stanovisko zn. TSK/22383/11/2200/Me ze dne 27.7.2011 a 
koordinační vyjádření  zn.: 1546/11/2600/Man ze dne 22.7.2011 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. zn.: 2959/11/2/02 ze dne 22.6.2011 
Pražské vodovody a kanalizace a.s. č.j.: PVK 20348/OTPČ/11 ze dne 15.7.2011  
PREdistibuce a.s. zn.: 25012457 ze dne 29.6.2011  
ELTODO-CITELUM s.r.o. zn. EC 0400/5298/11 ze dne 1.7.2011  

Návrh byl dále doložen stanovisky těchto správců poduličních sítí:  
T-Systems Czech Republic a.s. zn. ze dne 24.2.2011, Telefónica O2 Czech republic a.s. č.j.: 
27371/11 ze dne 24.2.2011, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha č.j.: ÚP/24-20/11 ze 
dne 23.2.2011, Ministerstvo vnitra ČR ze dne 23.2.2011, ČEZ ICT Services a.s. ze dne 
1.3.2011, TSK 7100 ze dne 1.3.2011, PVK a.s. ze dne 23.2.2011, ČEPS a.s. ze dne 14.3.2011, 
Dial Telecom s.r.o. ze dne 23.2.2011, T-Mobile ČR a.s. ze dne 22.3.2011, Vodafone Czech 
Republic a.s. ze dne 25.2.2011, ČD-Telematika a.s. ze dne 24.2.2011, CentroNet a.s. ze dne 
1.3.2011, UPC Česká republika a.s. ze dne 3.12.2010, České Radiokomunikace ze dne 
10.3.2011, NETPROSYS s.r.o. ze dne 23.2.2011, NET4GAS s.r.o. ze dne 25.2.2011, SITEL 
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spol. s.r.o. ze dne 9.3.2011, GTS Czech a.s. ze dne 3.3.2011, Sloane Park Property Trust a.s. 
ze dne 31.3.2011, TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. ze dne 9.3.2011, 
Pantel International CZ s.r.o. ze dne 23.2.2011, Planet A a.s. ze dne 25.2.2011 

Souhlas vlastníků dotčených pozemků: 
- žadatel RESMONT s.r.o. je vlastníkem pozemků stavby č.parc. 213/2, 213/3, 213/5, 213/7, 

214/6, 214/7, 215/1, 216/5, 216/6, 382/8,   
- souhlas MČ Praha-Královice č.j.: MCKRAL/0653/2011 ze dne 1.11.2011, se stavbou na 

pozemcích č.parc. 3/1, 106/1, 213/1, 229/1, 382/17, 209/12, 210/14, 211/1, 212/4,  
- souhlas Jaroslava Hluchého ze dne 7.12.2011 se stavbou na pozemku č.parc. 213/6, 
- souhlas Nataliye Sirotiny ze dne 7.12.2011 se stavbou na pozemcích č.parc. 214/3, 214/4,  
- souhlas Bohumila Meckela ze dne 12.12.2011 se stavbou na pozemcích č.parc. 214/5, 217,  
- souhlas Michala Bielického a Vladimíry Bielické ze dne 31.10.2011 se stavbou na pozemku 
č.parc. 216/1, 

- souhlas Marka Radolfa ze dne 4.11.2011 se stavbou na pozemku č.parc. 216/4,  
- souhlas Hl. m. Prahy, zast. SVM MHMP č.j.:SVM/VP/1039223/11/kas ze dne 7.11.2011 se 

stavbou na pozemku č.parc. 382/1, 
- souhlas Jany Doležalové ze dne 18.1.2012 se stavbou na pozemku č.parc. 225 
- souhlas Státního statku Jeneč s.p. v likvidaci zn. 1247/910/10-MH ze dne 8.11.2011 se 

stavbou chodníku na pozemku č.parc. 382/11 a ze dne 17.1.2012 se stavbou výústního 
objektu na pozemku č.parc. 211/3, vše v katastrálním území Královice  

 
K žádosti bylo dále doloženo: 

- Měření hladin akustického tlaku A ve venkovním prostoru s návrhem TZI oken, zpracovatel 
Ing. Vladimír Zúber – AKMEST, Thákurova 3, Praha 6 

- Hydrotechnický posudek k zásaku srážkových vod, zpracovatel Glaukos s.r.o., Barrandova 
813, Praha, RNDr. Jaroslav Řízek, odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii    
č. 1680/2003 

Zahájení územního řízení bylo opatřením č.j. P22 545/2012 OV 04 ze dne 6.2.2012 
oznámeno účastníkům řízení a všem dotčeným orgánům a bylo nařízeno veřejné ústní jednání 
na den 19.3.2012. Současně byli účastníci upozorněni, že své námitky a připomínky mohou 
uplatnit nejpozději při ústním jednání, s upozorněním, že k později podaným námitkám 
nebude přihlédnuto. 

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení podle ustanovení § 85 stavebního 
zákona tak, že za účastníky tohoto řízení považuje: 

- ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona: 
  • žadatele RESMONT spol. s r.o., Březinova 1650, 251 01  Říčany, zastoupeného Ing.arch. 

Ivou Patykovou, Lípová 119/6, 251 01 Říčany 
   • Hlavní město Praha, zast. Útvarem rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 - 

Nové Město, 128 00 

- ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona: 
dle písm. 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-Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha-Královice 
•  Jaroslav Hluchý, Saturnova 1331/44, 10400 Praha 22 - Uhříněves 
•  Nataliya Sirotina, Pod Slovany 1975/8, 12800 Praha 2 - Nové Město   
•  Bohumil Meckel, Jažlovická 1321/26, 14900 Praha 11 - Chodov   
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•  Michal Bielický, Milánská 416, 10900 Praha 15 - Horní Měcholupy 
•  Vladimíra Bielická, Milánská 416, 10900 Praha 15 - Horní Měcholupy  
•  Marek Radolf, Zahradnická 639/1, 32600 Plzeň 2-Slovany - Božkov  
•  Hl. m. Praha, zast. SVM MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1   
•  Jana Doležalová, Kuťatská 14, 104 00 Praha-Královice  
•  Státní statek Jeneč s.p. v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč 
dle písm. b) - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno 
•  vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich č.parc. 5/4, 198/1, 209/7-10, 210/1, 210/6, 

210/28, 212/1, 212/2, 215/2, 216/2, 219, 220, 226, 382/18, vše k.ú. Královice, 
dle písm. c) – osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis 
• Městská část Praha-Královice (§ 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze) a dále  
• οbčanská sdružení, která požádala u odboru výstavby Úřadu MČ Praha 22, aby byla 

informována o zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy 
ochrany přírody a krajiny, a ve stanovené lhůtě se přihlásila k účasti na příslušném řízení. 
V tomto případě se ve stanovené lhůtě nepřihlásilo do řízení žádné občanské sdružení. 

Vzhledem k tomu, že pro dané území je vydán územní plán (Územní plán sídelního útvaru 
hl. m. Prahy), bylo oznámení o zahájení územního řízení doručováno žadateli, obci a 
dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v ustanovení § 85, odst. 2 
stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední 
desce ÚMČ Praha 22 od 7.2.2012  do  23.2.2012 a ÚMČ Praha-Královice od 8.2.2012  do  
24.2.2012.  

Žadatel v souladu s odst. 2 § 87 stavebního zákona vyvěsil informaci o záměru při 
komunikaci K Hájku na pozemku č.parc. 213/7 a na pozemku č.parc. 382/11, což bylo 
ověřeno dne 13.2.2012. 

Ústní jednání proběhlo ve stanoveném termínu a o jeho průběhu byl sepsán protokol. 
V průběhu řízení, a to podáním dne 12.3.2012 vznesli spoluvlastníci pozemku č.parc. 222/1 
v k.ú. Královice Ing. Josef Šimůnek, bytem nám. Míru 1356/8, 120 00 Praha 2 a Ing. Renáta 
Šimůnková, bytem Kamýcká 449/28, 165 00 Praha 6,  následující námitky:  

Záměr se přímo dotýká hranice pozemku v našem vlastnictví, přesto napojení tohoto 

pozemku na komunikaci a sítě nijak neřeší a neumožňuje. Takové řešení je dle našeho názoru 

chybné, neboť tím bude prakticky zabráněno připojení pozemku č.parc. 222/1 na veřejné 

inženýrské sítě a komunikace. Z uvedených důvodů, kdy záměr investora neřeší napojení a 

koordinaci záměru s pozemkem č.parc. 222/1 žádáme, aby byla projektová dokumentace 

v územním řízení ještě upravena tak, že kromě komunikace budou na hranu pozemku č.parc. 

222/1 dovedeny i inženýrské sítě a současně, aby podmínka územního rozhodnutí zavazovala 

investora vybudovat komunikaci a inženýrské sítě na hranici pozemku č.par. 222/1 a stanovila 

právo majitelů pozemku č.parc. 222/1 se na tuto komunikaci a inženýrské sítě napojit. 

Odbor výstavby poskytl kopii námitky žadateli, který předložil při ústním jednání 
písemnou reakci, ve kterém konstatuje, že přístup k pozemku č.parc. 222/1 je upraven věcným 
břemenem přes pozemek č.parc. 225 a umístění stavby dle žádosti nijak nebrání přístupu ani 
jej neomezuje a ani se nijak negativně nedotýká práv ani oprávněných zájmů účastníků řízení 
(spoluvlastníků pozemku č.parc. 222/1). Dle jeho názoru účastníci nenamítají nic proti stavbě 
jako takové, ale uplatnění námitek je vedeno snahou zajistit bezplatné napojení pozemku 
v jejich vlastnictví na nově budovanou infrastrukturu. Takový postup považuje žadatel za 
zneužití práv a námitky tohoto charakteru považuje za bezdůvodné. 
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Při ústním jednání byla žadateli, s ohledem na vyjasnění podmínek připojení pozemku 
č.parc. 222/1, poskytnuta lhůta do 21.3.2012, k posouzení dalšího postupu o případném 
jednání s Ing. Josefem Šimůnkem a Ing. Renátou Šimůnkovou. Po uplynutí této lhůty žadatel 
odboru výstavby sdělil, že mezi ním a Ing. Josefem Šimůnkem a Ing. Renátou Šimůnkovou 
nedošlo k dohodě, a tudíž projednávaný návrh nebude upravovat.  

Odbor výstavby k námitce účastníků řízení Ing. Josefa Šimůnka a Ing. Renáty Šimůnkové 
konstatuje, že je vázán návrhem žadatele, který nemůže svévolně měnit. Přístup k pozemku č. 
parc. 222/1, k.ú. Královice je zajištěn pomocí věcného břemene přes pozemek č. parc. 225, 
k.ú. Královice (v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace), na komunikaci 
K Hájku, tzn. je splněn požadavek na připojení pozemku na veřejnou komunikaci. 
Navrhovaným řešením není toto připojení žádným způsobem dotčeno a zůstává stávající. 
Připojení pozemku č. parc. 222/1, k.ú. Královice, na nově budovanou technickou a dopravní 
infrastrukturu by bylo možné pouze po předchozí dohodě s žadatelem. Z tohoto důvodu 
neshledal odbor výstavby podané námitky jako důvodné a zamítl je.   

Následně dne 27.3.2012 manželé Šimůnkovi doplnili svoje námitky účastníků řízení, a to 
v tom smyslu, že opětovně poukazovali na nutnost umožnit bezplatné připojení jejich 
pozemku na vodovod a kanalizaci. S ohledem na skutečnost, že toto doplnění bylo podáno po 
lhůtě, stanovené odborem výstavby v oznámení o zahájení řízení, nebylo odborem výstavby 
k tomuto doplnění přihlédnuto. 

Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány k návrhu žádná další stanoviska. Předložená 
stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a požadavky, které nevyžadovaly úpravu 
návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí nebyla 
zahrnuta podmínka Hygienické stanice hl.m. Prahy, která zní: Součástí dalšího stupně řízení 

musí být zapracování konkrétních návrhů protihlukových opatření, která zabezpečí dodržení 

hygienických limitů hluku z dopravy přilehlých pozemních komunikacích (zejména ul. 

K Hájku a K Uhříněvsi) v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb (obytné místnosti 

RD). Tato podmínka se nevztahuje k umisťovaným stavbám, ale bude uplatněna při řešení 
staveb RD.    

 S přihlédnutím k výsledkům územního řízení odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22 
rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části. 

Upozornění pro stavebníka: 

- Investor projedná a umožní provedení archeologického výzkumu u organizace provádějící 
archeologické výzkumy v hl.m. Praze . 

-  Dokumentace ke stavebnímu povolení na komunikaci musí být mj. zpracována v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

- Splašková kanalizace vč. ČOV, čerpací stanice a výtlaku, vodovodní řad a srážková 
kanalizace vč. výustních objektů budou projednány ve vodoprávním řízení (§15 vodního 
zákona), povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV do vodoteče bude 
projednáno ve vodoprávním řízení (§8 odst. 1 písm. c) vodního zákona), a nová komunikace 
a chodník v ul. K Hájku budou projednány speciálním stavebním úřadem (§15 stavebního 
zákona).  

- Dle ust. 6 odst. 1 zákona č. 274/2011 Sb., o vovododech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), osoba, která bude 
provozovat splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu, požádá krajský úřad o vydání 
povolení k provozování této kanalizace. 
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- Dle stanoviska odboru dopravy MHMP je pro zařazení vybudované komunikace jako místní 
komunikace IV. třídy třeba splnění zákonných podmínek a řešení obratiště dle technických 
podmínek TP 103. 

- Stavebník je povinen vést deník o veškeré manipulaci s ornicí (§10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o ochraně ZPF). 

- Po dokončení stavby je třeba podle § 10 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, požádat Katastrální úřad o provedení změny druhu 
pozemku v písemných a mapových elaborátech evidence nemovitostí. 

- V případě staveb přípojek (vodovodních a kanalizačních) do délky 50 m, které dle § 103 
odst. 1 písm. b) 1. a 8. stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení 
stavebnímu úřadu je stavebník při provádění stavby povinen přiměřeně dodržet ustanovení  
§ 152 a násl. stavebního zákona a zajistit si doklady, které prokáží jejich následné bezpečné 
užívání. Geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby je stavebník povinen 
předat na Útvar rozvoje hl.m. Prahy, ref. technické dokumentace, Vyšehradská 57, Praha 2. 

Před vydáním stavebního povolení na umisťovanou stavbu nebo její část, pro kterou je 
k vydání stavebního povolení příslušný speciální stavební úřad, musí Úřad MČ Praha 22,  
odbor výstavby v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona ověřit dodržení podmínek tohoto 
územního rozhodnutí. 

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbývá však 
platnosti, jestliže bude v této lhůtě podána žádost o stavební povolení. 

Poučení o odvolání : 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, 
podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru stavebnímu Magistrátu hlavního města 
Prahy, podáním u odboru výstavby Úřadu MČ Praha 22, Nové nám. 1250, Praha-Uhříněves. 
Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu. 
 

 

 
 
                                                           Ing. Lenka   V o p r a v i l o v á 
        otisk úředního razítka        vedoucí odboru výstavby 
 
 
 
 
 

Příloha: ověřená dokumentace, kterou obdrží žadatel a MČ Praha-Královice po nabytí právní 
moci územního rozhodnutí. 

 

 

Správní poplatek za vydání tohoto územního rozhodnutí stanovený zákonem č. 634/2004 Sb. 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, ve výši 1000,- Kč byl zaplacen 
dne 22.2.2012. 
 



 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  fax: +420 2 710 71 819 
Nové náměstí 1257, 104 00  Praha 114   
IČO:  00240915  http://www.praha22.cz 
DIČ:  CZ00240915 - 11 - 

Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona) veřejnou 
vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů. Zveřejňuje-li se písemnost 
vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla 
písemnost vyvěšena nejpozději. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne .......................     Sejmuto dne ........................ 
 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 

Obdrží na doručenku: 
- ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha – Uhříněves, 104 00, k vyvěšení na úřední desce 

v k.ú. Uhříněves po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru 
výstavby 
- ÚMČ Praha–Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha-Královice, k vyvěšení na úřední desce 

v k.ú. Královice po dobu 15 dnů – doklad o zveřejnění předejte neprodleně zdejšímu odboru 
výstavby 

Doručuje se účastníkům územního řízení (dle § 85 odst. 1 stavebního zákona): 
(doporučeně) 
- Ing.arch. Iva Patyková, Lípová 119/6, 251 01 Říčany (zastup. žadatele) 
- Hl. m. Praha, zast. ÚR HMP, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 – Nové Město, 128 00 (DS) 

Dále obdrží: (doporučeně) 
- MHMP OÚP, Jungmannova 35, Praha 1, 110 01  (DS) 
- MHMP OPP, Jungmannova 35/29, 110 21 Praha 1 (DS) 
- MHMP OZP, Jungmannova 35, 110 00  Praha 1  (DS) 
- MHMP ODA, Jungmannova 35, 110 00  Praha 1  (DS) 
- MHMP OKR, Jungmannova 35, 110 00  Praha 1  (DS) 
- MHMP SVM, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 (DS) 
- MČ Praha–Královice, K Nedvězí 66, 104 00  Praha-Královice (DS) 
- ÚMČ Praha 22, OŽP – zde  
- ÚMČ Praha 22, OD – zde  
- Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2, 121 24  (DS) 
- Hygienická stanice hl.m. Prahy, pobočka Praha-východ,Rybalkova 39,101 00 Praha 10 (DS) 
- Policie ČR, KŘP HMP – OSDP, Kongresová 2, 140 21 Praha 4 (DS) 
- Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1 (DS) 
- Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 (DS) 
- Pražská plynárenská Distribuce a.s., U Plynárny 500, Praha 4 (DS) 
- PREdistribuce a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10  (DS) 
- ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4 (DS) 
- Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5 (DS) 
- Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9   (DS) 

Co: 
- RESMONT spol. s r.o., Březinova 1650, 251 01  Říčany (DS)  
- IK ÚMČ Praha 22, zde 
- evidence,- spis,- referent 
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