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Městská část Praha 7 
Úřad městské části 
odbor výstavby  
a územního rozhodování 
nábř. Kpt. Jaroše 1000 
170 00  Praha 7 
 
 
 
NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA/DATUM 
Č.j.: MČ P7 36805/2011/OVT/Lub 
SZ: MČ P7 28576/2011/OVT/ob.99 

Ing. Lubasová  220144128 5. 9. 2011 

 
 

 
 

ROZHODNUTÍ 
O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Úřad městské části Praha 7, odbor výstavby a územního rozhodování, příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (stavební zákon), a vyhlášky č. 
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, vydává podle § 79 odst.1 stavebního zákona k návrhu hlavního města Prahy 
zastoupeného na základě zřizovací listiny Botanickou zahradou hl. m. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 
Praha Troja zastoupeného na základě plné moci společností M-PROject CZ s.r.o., vlnitá 60, 147 00 
Praha 4 

rozhodnutí o umístění stavby  

nazvané:  

„Pařeniště a stínoviště“ 

Na pozemcích parc. č. 107, 108, a 109 k.ú. Troja při komunikaci Trojská se umisťuje stavba, která 
obsahuje: 

- objekt stínoviště 

- objekt pařeniště 

 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky: 

1) Objekt stínoviště půdorysně ve tvaru lichoběžníka o rozměrech max. 19,0 m x 10,0 m bude 
umístěn na pozemcích parc. č. 107 a 108 k.ú. Troja při jejich severovýchodní hranici ve vzdálenosti 
cca 6,7 m od stávajících skleníků pěstebního zázemí, min. 5,69 m od hrance s pozemkem 1671/1 
k.ú. Troja. 
 

2) Objekt stínoviště bude ocelový skelet o výšce cca 3,0 m.  
 

3) Objekt pařeniště o půdorysu ve tvaru obdélníka o rozměrech cca 12,0 m x 5,06 m bude umístěn 
na pozemcích parc. č. 108 a 109 k.ú. Troja při jejich severovýchodní hranici ve vzdálenosti cca 
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4,365 m od  stávajících skleníků pěstebního zázemí, min. 5,82 m od hranice s pozemkem parc. č. 
1671/1 k.ú. Troja. 
 

4) Pařeniště bude prosklená stavba o výšce cca 0,2 m nad upraveným terénem. 

 

Odůvodnění 

Podáním ze dne 29. 6. 2011 požádalo hlavní město Praha zastoupené na základě zřizovací listiny 
Botanickou zahradou hl. m. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha Troja zastoupenou na základě plné 
moci společností M-PROject CZ s.r.o., vlnitá 60, 147 00 Praha 4 o vydání územního rozhodnutí na 
umístění výše uvedené stavby.  
 
Stručná charakteristika stavby: stavby pro pěstování rostlin, které nevyžadují napojení na 
technickou a sopravní infrastrukturu. 
 
Projektant: autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Lenka Žabková ČKAIT 0009711 
 
Stavbou dotčené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, jiná plocha. 
 
Návrh byl doložen následujícími doklady a podklady: 

- Stanovisko OUP-MHMP č.j.: S-MHMP 406225/2011/OUP ze dne 25. 5. 2011  
- Stanovisko OPP-MHMP č.j.: S-MHMP 406536/2011 ze dne 25. 5. 2011  
- Stanovisko OOP-MHMP č.j.: S-MHMP-0406513/2011/1/OOP/VI ze dne 1. 6. 2011  
- Stanovisko OŽP-ÚMČ Praha 7 č.j.: MČ P7 021819/2011/OŽP/Roz ze dne 23. 5. 2011  
- Stanovisko ODO-ÚMČ Praha 7 č.j.: MC P7/ODO/021809/1056/2011/Ha ze dne 23. 5. 
2011  

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována a požadavky těchto úřadů, které 
nevyžadovaly úpravu návrhu byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 

 

Souhlasy vlastníků pozemků podle § 86 odst. 3 stavebního zákona: 

Navrhovatel prokázal, že má k pozemkům stavby vlastnické právo. Byl doložen výpis z katastru 
nemovitostí LV č. 885 a zřizovací listina Botanické zahrady hl. m. Prahy. 

 

Účastníci řízení: 

Podle § 85 stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby navrhovatel a obec 
a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím o umístění stavby přímo 
dotčena. Za účastníky byli uznáni vlastníci pozemků:  

- hlavní město Praha 

Dále je účastníkem každého územního řízení obec tj. hl. m. Praha  zastoupená URM (§ 85 odst. 1 
stavebního zákona), a ten, komu zvláštní zákon toto postavení přiznává, v daném případě MČ Praha 
Troja (§ 18 zákona č. 131/200 Sb. o hlavním městě Praze)  
 

Oznámení o zahájení řízení: 

Odbor výstavby a územního rozhodování oznámil zahájení územního řízení všem známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy opatřením ze dne 4. 7. 2011 a k projednání 
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návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 1. 9. 2011. O průběhu 
ústního jednání byl sepsán protokol, který  je součástí spisu. Oznámení o zahájení řízení bylo 
vyvěšeno na úřední desce MČ Praha 7 dne 7. 7. 2011 a sejmuto dne 25. 7. 2011, na úřední desce 
MČ Praha Troja bylo vyvěšeno dne 15. 7. 2011 a sejmuto dne 1. 8. 2011.  
 

Soulad stavby s veřejnými zájmy: 

Navrhovaný záměr je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, 
schváleným u snesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou č. 32 Sb. 
hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy ve znění 
pozdějších změn. Plocha na kterou se stavba umisťuje je určena pro funkční využití SO 6 – naučné 
a poznávací aktivity, kde je umístění objektů sloužících potřebám botanické zahrady přípustné.  
Soulad stavby s územním plánem byl kladně posouzen odborem územního plánu MHMP pod č.j.: 
S-MHMP 406225/2011/OUP ze dne 25. 5. 2011  
 

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m. Praze 
stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OTPP). 

Návrh je v souladu s:  
- čl. 4, kterým jsou určeny základní podmínky pro umisťování staveb. Je splněn odst. 1, neboť 
umístění a míra zastavění pozemku odpovídá charakteru prostředí. Je splněn odst. 2, neboť stavba 
umožňuje napojení na sítě technického vybavení a na komunikace. Je splněn odst. 3 – přírodní a 
památková ochrana. Záměr byl posouzen orgánem památkové péče a bylo doloženo souhlasné 
stanovisko OPP-MHMP č.j.: S-MHMP 406536/2011 ze dne 25. 5. 2011. Záměr byl posouzen 
orgánem ochrany přírody a krajiny a bylo doloženo stanovisko OOP-MHMP č.j.: S-MHMP-
0406513/2011/1/OOP/VI ze dne 1. 6. 2011 se závěrem, že umístěním výše uvedené stavby nemůže 
být snížen či změněn krajinný ráz a estetická kvalita prostředí.  

- čl. 8, kterým jsou stanoveny odstupy staveb. Je splněn odst. 1, neboť vzájemné odstupy splňují 
požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových 
vod, ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení 
a oslunění. 

- čl. 9, kterým jsou splněny podmínky pro připojení staveb na pozemní komunikace, neboť objekty 
budou přístupné stávající vnitroareálovou komunikací, 

- čl. 12 který se zabývá oplocením pozemků, 
- čl. 13, který se zabývá vlivem staveb na životní prostředí. Záměr byl posouzen orgánem ochrany 
přírody a krajiny a bylo doloženo stanovisko OOP-MHMP č.j.: S-MHMP-0406513/2011/1/OOP/VI 
ze dne 1. 6. 2011 se závěrem, že umístěním výše uvedené stavby nemůže být snížen či změněn 
krajinný ráz a estetická kvalita prostředí, 
- čl. 55, který se zabývá stavbami pro pěstování rostlin. 
  

V řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení. 

 

Závěr: 

Odbor výstavby a územního rozhodování ÚMČ Praha 7 v řízení zajistil úplnost podkladů pro 
rozhodnutí a umožnil účastníkům  řízení se s nimi seznámit a uplatnit námitky a vyjádření k nim. 

K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby 
s územně plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu, zajistil časovou a 
věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území. Na základě zjištění, že návrh je v souladu 
s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno. 
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Stavební úřad upozorňuje: 

Toto rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud bylo 
v této lhůtě požádáno o stavební povolení. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy 
stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od 
záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. 

 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru 
stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u odboru výstavby a územního rozhodování ÚMČ 
Praha 7. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.  

Ověřenou projektovou dokumentaci (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:500) 
v souladu s ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona obdrží žadatel, URM a příslušný úřad městské části, 
jehož územního obvodu se umístění stavby týká, po nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

 

 

                                                                                                                           Ing. Jiří Chour 

                                                                                                                    Vedoucí odboru výstavby 

 a územního rozhodování 

 
 otisk úředního razítka 

 
 
 
Správní poplatek činí 1000,- Kč, dle pol. 18, písm. a) zák. č. 634/2004Sb. VS: 3005003297 

 

 

Příloha: 

Ověřená dokumentace (situační výkres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:500) 

 

 

Doručí se účastníkům řízení (viz § 85 staveb. zákona) 

A. účastníci - § 85 odst. 1 stavebního zákona 

M-PROject CZ s.r.o., Vlnitá 60, 147 00 Praha 4 

Hl. m. Praha zastoupené URM; Vyšehradská 57; 128 00 Praha 2 

 

B. účastníci - § 85 odst. 2 stavebního zákona 

Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po 
dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení)  
 

ÚMČ Praha Troja, Trojská 96; 171 00 Praha 7 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 
dnů a oznámení doby vyvěšení)  
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Dotčené orgány státní správy a správci sítí: 

OUP-MHMP 

OPP-MHMP 

OOP-MHMP 

OŽP-ÚMČ Praha 7 

ODO-ÚMČ Praha 7 

HS hl. m. Prahy 

HZS hl. m. Prahy 

 

 

Na vědomí: 

Hl. m. Praha zastoupené URM; pí. Faktorová; Vyšehradská 57; 128 00 Praha 2 

Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha Troja 

SVM-MHMP 

Spisy  

Referent  
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