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Městská část Praha 22 
Úřad městské části 

odbor výstavby 
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 

 
Č.j.: P22 3857/2020 OV 04 V  Uhříněvsi dne: 7.4.2020 
Sp.zn.: MC22 1601/2016 OV 04 
Vyřizuje: Ing. Máslová 
Telefon: 271 071 869                                                       k.ú. Královice 
 

D O R U Č O V Á N Í  V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

OPRAVNÉ   ROZHODNUTÍ 

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, 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, podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen  správního řádu), 

r o z h o d l 

na základě podnětu stavebníka Nové Královice spol. s r.o., IČ 02197090, Vyskočilova 1326/5, 140 00 
Praha 4-Michle, v zastoup. Ing. Blankou Kudlíkovou, IČ 48022870, Petrţílkova 2263, 158 00 Praha 5, 
ze dne 31.3.2020 

o opravě zřejmých nesprávností 
v písemném vyhotovení rozhodnutí 

ze dne 20.7.2017 č.j.: P22 6277/2017 OV 04, v PM 24.8.2017, ve věci umístění stavby nazvané 
„Královice (1) – Tvrz areál“ na pozemcích č.parc. 13/1, 18/1, 18/2 a dalších, vše v katastrálním území 
Královice, ulice K Markétě, Ke Stupicům a K Uhříněvsi v Praze-Královicích, takto: 

v původním znění výrokové části B) rozhodnutí o umístění stavby (str. 2) a dále v bodě 17. 
podmínek pro umístění stavby (str. 6) byl opomenut pozemek 37/5, v k.ú. Královice 
 

správné znění výrokové části B) rozhodnutí o umístění stavby (str. 2): 

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  

na pozemcích č.parc. 13/1 (ostatní plocha), 18/1 (ostatní plocha), 18/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
s připojením na dopravní a technickou infrastrukturu na pozemcích č.parc. 5/1 (ostatní plocha), 5/9 
(ostatní plocha), 5/11 (ostatní plocha), 13/3 (ostatní plocha), 21/1 (ostatní plocha), 21/3 (ostatní 
plocha), 24/1 (ostatní plocha), 25 (zastavěná plocha a nádvoří), 26 (ostatní plocha), 27 (ostatní 
plocha), 28 (zastavěná plocha a nádvoří), 29 (zahrada), 37/1 (ostatní plocha), 37/5 (ostatní plocha), 
51/1 (ostatní plocha), 51/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 294 (trvalý travní porost), 398/3 (ostatní 
plocha), 398/5 (ostatní plocha), 398/7 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Královice, ulice 
K Markétě, Ke Stupicům a K Uhříněvsi v Praze-Královicích, … 

správné znění výrokové části B) bodu 17. v podmínkách pro umístění stavby (str. 6): 

17. Objekty budou připojeny na distribuční síť PRE. Nové kabely VN a NN a trafostanice budou 
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umístěny na pozemcích č.parc. 18/1, 18/2, 398/3, 398/5, 24/1, 398/7, 25, 26, 27, 28, 29, 21/1, 
21/3, 37/1, 37/5, 51/1 a 51/2, k.ú. Královice. Bloková distribuční trafostanice 22/0,4 kV bude 
umístěná na pozemku č.parc. 18/1 ve vzdálenosti 0,85 m od hranice s pozemkem č.parc. 295, k.ú. 
Královice, v úrovni ±0,00 = 299,00 m n.m. v Bpv. TS bude připojena VN kabelovou smyčkou na 
stávající kabel na pozemku č.parc 32 kabelem typu 3x1x120 AXEKVCEY mezi stávající TS 
2831 a TS 2761. Nové objekty budou připojeny kabelovým vedením NN poloţeným z nové 
trafostanice a ze stávající trafostanice TS 2761 kabelovým vedením v ulici Ke Stupicím a K 
Markétě. (SO 401, 402, 403 - rozvody VN a NN, trafostanice 22/0,4 kV) 

Odůvodnění: 

Odbor výstavby ÚMČ Praha 22 obdrţel dne 31.3.2020 podnět Ing. Blanky Kudlíkové, zastupující 
stavebníka Nové Královice spol. s r.o. (původně EURO DEVELOPMENT CASTLE KRÁLOVICE, 
s.r.o.), na opravu nesprávnosti v územním rozhodnutí vydaném dne 20.7.2017 pod č.j.: P22 6277/2017 
OV 04, v PM 24.8.2017, ve věci umístění stavby nazvané „Královice (1) – Tvrz areál“.  

Předmětem opravy je doplnění pozemku č.parc. 37/5, v k.ú. Královice, na kterém je umístěn nový 
rozvod – silnoproud, vedený v chodníku v ulici K Uhříněvsi. Rozvod je zakreslen v situacích, které 
byly přílohou ţádosti a byly odborem výstavby ověřeny po nabytí právní moci územního rozhodnutí. 
Rozvod je umístěn v okraji pozemku a je v tomto pozemku délky cca 1-2 m (v situaci v M 1:1000 je 
obtíţné stanovit přesnější délku), čímţ došlo k jeho opominutí v textové části podkladů ţádosti a 
následně v územním rozhodnutí. 

Vlastníkem pozemku č.parc. 37/5, v k.ú. Královice, a komunikace K Uhříněvsi je Hlavní město 
Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1. Stavebník s podnětem na opravu předloţil vyjádření 
Odboru evidence majetku Magistrátu hl.m. Prahy č.j. MHMP 344078/2020 ze dne 26.2.2020, kterým 
se mění původní vyjádření č.j. MHMP SVM/VP/1756772/16/kas ze dne 21.10.2016. V novém 
vyjádření je doplněn souhlas k umístění stavby na pozemku č.parc. 37/5, v k.ú. Královice.   

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí můţe ve smyslu ustanovení  § 70 správního řádu účastník řízení, který jím 
můţe být přímo dotčen, podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve kterém se 
uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo 
neprávnost rozhodnutí nebo řízení, jeţ mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení 
k odboru stavebního řádu MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, podáním učiněným u odboru 
výstavby ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250, Praha – Uhříněves.  

Odvolání je nutno podat s náleţitostmi dle § 82 správního řádu. Podané odvolání nemá v souladu 
s ustanovením § 76 odst.5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí 
je nepřípustné.  
 
 

 
 
            Mgr. Pavla V i n k l á ř o v á 
 otisk úředního razítka    pověřená vedením odboru výstavby 
 
 
 

Doručuje se účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (v souladu s § 144 odst.2 a 6 
správního řádu) veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Patnáctým 
dnem od vyvěšení na úřední desce ÚMČ Praha 22 se písemnost povaţuje za doručenou. 
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Obdrží na doručenku: 
- MČ Praha-Královice, K Nedvězí 66, 104 00 Praha-Královice, se ţádostí o informování účastníků 
řízení zveřejněním na úřední desce v k.ú. Královice po dobu 15 dnů a podání OV zprávy o zveřejnění 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne .......................     Sejmuto dne ........................ 
 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 

Doručuje se účastníkům:  
(doporučeně do vlastních rukou) 
- Nové Královice spol. s r.o., Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4 (ţadatel)   
- Ing. Blanka Kudlíková, Petrţílkova 2263, 158 00 Praha 5 (zástupce ţadatele)  

Dále obdrží: (doporučeně) 
- MHMP UZR, Jungmannova 35, Praha 1 (č.j. MHMP 443771/2016) (DS)  
- MHMP OCP, Jungmannova 35, Praha 1  (č.j. MHMP 2124565/2016) (DS)  
- MHMP OPP, Jungmannova 35, Praha 1 (č.j. MHMP 719992/2016)  (DS)  
- MHMP BEZ, Mariánské nám. 2, 110 00  Praha 1 (č.j. MHMP 307454/2016) (DS) 
- MHMP PKD, Jungmannova 35, 110 00  Praha 1 (č.j. MHMP-393656/2016/O4/K)j (DS) 
- ÚMČ Praha 22, OŢPD (zn. P22 9506/2016 OŢPD 01) – zde 
- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 12124 Praha 2(č.j.HSAA-1365-3/2016)(DS)    
- Hygienická stanice hl.m. Prahy, pobočka Praha-východ, Rybalkova 39, Praha 10  (DS)       (č.j. 

HSHMP  58653/2016) 
- Policie ČR, KŘP HMP – OSDP, Kongresová 2, 140 21 Praha 4 (DS) 

(č.j. KRPA-61172-1/ČJ-2016-0000DŢ)   
- PREdistribuce a.s., Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 (zn. 300030266)  (DS) 

Co: 
- Hl.m. Praha, zast. MHMP EVM, Jungmannova 35, Praha 1 (č.j. MHMP 344078/2020) (DS)  
- evidence 
- spis 
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