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Výroková cást
Úrad mestské cásti Praha 7, odbor výstavby a územního rozhod<Wání, prtsffi y ,

písmo c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) ve znení
pozdejších predpisu, (dále jen "stavební zákon"), a vyhlášky c. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hlavního mesta Prahy, ve znení pozdejších predpisu, k žádosti stavebníka, kterou dne
18.8.2009 podal žadatel

Hl. m. Praha zast. Botanickou zahradou hl. m. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha 7,

IC 00064572, zast reditelem RNDr. Oldrichem Vackem, CSc.,

kterého zastupuje:
Ing. arch. Simona Ledvinková, Ateliér Inblok, Šaldova 30, 180 00 Praha 8, Karlín,

dále jen stavebník v územním rízení podle § 79 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 zákona
500/2004Sb., správní rád vydává podle ustanovení § 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístení stavby

docasné s .životností 10 let, nazvané:

"Novostavba pokladny Botanické zahrady - areálu sever vcetne prípojky' elektro"

na pozemcích parc. c. 1263/3, 1668/1 a 1214/1 pri ulici K pazderkám se umistuje stavba, která
obsahuje:

Drevostavbu pokladny se dvema pergolami, vstupní turniket a kabelovou prípojku elektro o délce cca
70 m tak, jak je vyznaceno v overené dokumentaci (situacní výkres na 'podkladu katastrální mapy
v merítku 1:1000 a koordinacní situace v merítku 1:200), kterou v souladu s ust. § 92 odst. 4
stavebního zákona obdrží žadatel, URM a príslušný úrad mestské cásti, jehož územního obvodu se
umístení stavby týká, po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Pro umístení a projektovou prípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

1) Poloha prízemní drevo stavby je urcena základní osou stavby, která je dána souradnicemi
vytycovacích bodu ,,3" Y - 742368.964, X 1038952.865 ci ,,8" Y - 7423698.378, X - 1038950.311.



Stavba o rozmerech cca 5,55 m x 3,37 m a výšce 3,10 od ± O je umístena tak, že je osazena na
základových patkách symetricky prícne k této ose.

2) Stavba obsahuje pracovište pro 2 pokladní, úložné prostory, hygienické zarízení, zásobník na vodu
a prodejní automaty. K západní cásti priléhá pergola o délce cca 3,10 m, tvorící krytou cást pred
prodejem vstupenek a k východní strane priléhá pergola o délce cca 4,20 m se stojany na kola. Strecha
pokladny je plochá s porostem zelene. Pergoly jsou kryté plachtami.

3) Stavba je umístena v tesné blízkosti stávající obslužné komunikace a stávající, nove upravené
vjezdové brány Botanické zahrady. Nove bude vybudována branka pro peší. Komunikace bude

prehrazena závorou a na protejší strane od pokladny bude umísten turniket.

4) Doprava v klidu je rešena stávajícím parkovištem pro návštevníky zahrady ve vzdálenosti cca 50 m
od vstupu.

5) Pochozí exteriérové plochy vcetne }rozšíreného prostoru smerem k parkovišti budou tvoreny
zhutneným pískovym mlatem. Všechny prístupové plochy a komunikace jsou rešeny tak, aby
splnovaly podmínky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba tvorí cást
puvodního oplocení areálu, stávající plot bude ukoncen u zadní steny východní pergoly.

6) Stavba bude napojena na novou prípojku elektro kabelem CYKY 4Jx25, uloženým ve výkopu.
Trasa o délce cca 70 m bude vedena od stávající rozpojovací skríne na pozemku parc. c. 1263/3 do
nové pojistkové skríne, umístené v oplocení západne od plechového skladu k nové pokladne.

7) Do výkopu soubežne s kabelovou prípojkou bude uložena trubka HDPE jako rezerva pro preložení
stávajícího optického kabelu, který je v soucasnosti veden na oplocení areálu.

8) Objekt nebude napojen na vodovodní prípojku ani na kanalizaci. Hygienické zarízení tvorí .
chemický záchod. Odpadní voda bude svedena do bezodtokové jímky. Odvodnení zelené strechy bude
svedeno do drenážního žlabu okapního chodnícku z oblázku, spojeného se vsakovací jímkou.

9) Pokladna bude vy:tápena elektrickým prímotopem o max. výkonu 2 kW.

10) Kácení zelene bude rešeno v samostatném správním rízení pred vydáním stavebního povolení.

11) Stávající pokladna (drevený kiosek) bude odstranena následne po dokoncení stavby.

Úcastníci rízení:

Podle § 85 stavebního zákona je úcastníkem územního rízení o umístení stavby stavebník a obec a
dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná vecná práva k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkum nebo stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím o umístení stavby prímo dotcena.
Za úcastníky byly uznáni vlastníci pozemku a nemovitostí:

Hl. m. Praha zast. Botanickou zahradou hl. m. Prahy, zast reditelem RNDr.Oldrichem Vackem, CSc.

Hl. m. Praha zast. OSM MHMP

Dále je úcastníkem každého územního rízení obec, tj. hl. m. Praha, zastoupená URM (§ 85 odst. 1
stavebního zákona) a ten, komu zvláštní zákon toto postavení priznává, v daném prípade MC Praha
Troja (§ 18 zákona c.·131/200 Sb. o hlavním meste Praze).

Oduvodnení

Stavebník Hl. m. Praha zast. Botanickou zahradou hl. m. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha 7, zast
reditelem RNDr. Oldrichem Vackem, CSc., kterého zastupuje: Ing. arch. Simona Ledvinková, Ateliér
Inblok, Šaldova 30, 180 00 Praha 8, Karlín, podal dne 18.8.2009 návrh na vydání územního
rozhodnutí na umístení stavby uvedené ve výrokové cásti tohoto rozhodnutí. Dnem podání bylo
zahájeno územní rízení.
Funkce stavby: Pokladna a vstupní prostor do areálu Botanické zahrady hl. m. Pqthy.
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Projektovou dokumentaci zpracoval: Autorizovaný architekt Ing. arch. Martin Režábek (CKA c.
03579)
Stavební úrad oznámil zahájení územního rízení všem známým úcastníkum rízení a narídil ve veci
ústní jednání, spojené s místním šetrením, které se konalo dne 6.10.2009.

Návrh byl doložen následujícími doklady a podklady:
1) Doklady prokazující vlastnická (ci jiná) práva a to:
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 27.5.2009, LV c. 885
- zrizovací listina ze dne 12.4.2005

- plná moc k zastupování ze dne 16.6.2009
2) Doklady o jednání s dotcenými orgány státní správy a odbornými organizacemi a to:
- OKPP MHMP, stanovisko ze dne 2.7.2009, c.j. MHMP 544~69/2009/Koh
- OOP MHMP, stanovisko ze dne 27.7.2009, c.j. S-MHMP-571771/2009/00PNI
- OUP MHMP, stanovisko ze dne 27.7.2009, c.j.. S-MHMP-572749/2009/0UP
- HS hl.m. Prahy, stanovisko ze dne 14.7.2009, c.j. C.HKlI4653/09
- HZS hl.m. Prahy, stanovisko ze dne 22.7.2009, c,j. HSAA-7998-1307/0DP2-2009
- MC P7 OŽP, stanovisko ze dne 10.7.2009, c.j. MC P7 033643/2009/0ŽPIKIL
- MC P7 ODO, stanovisko ze dne 15.7.2009, c.j. MCP7/0DO/033645/131912009/Ha,

Stanoviska dotcených orgánu státní správy byla zkoordinována a požadavky techto úradu, které
nevyžadovaly úpravu návrhu byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vlastnictví stavby a pozemku parc. c.1214/1, 1263/3 a 1668/1 k.ú. Troja bylo osvedceno výpisem
z katastru nemovitostí Katastrálního úradu pro hl.m. Prahu ze dne 27.5.2009., LV 885.

Podle evidence katastru nemovitostí nejsou pozemky parc. c. parc. c. c.1214/1, 1263/3 a 1668/1 k.ú.
Troja, dotcené stavbou soucástí zemedelského p~dního fondu.

Oznámení o zahájení rízení:

Odbor výstavby a územního rozhodování oznámil zahájení územního rízení všem znarnym
úcastníkum rízení a dotceným orgánum státní správy opatrením ze dne 26.8.2009 a k projednání
návrhu soucasne narídil ústní jednání spojené s místním šetrením na den 6.10.2009. O prubehu
ústního jednání byl sepsán protokol, který je soucástí spisu. Oznámení o zahájení rízení bylo
zverejneno na úrední desce:
MC Praha 7 od 28.8.2009 do 14.9.2009

MC Praha Troja od 31.8.2009 do 16.9.2009

Soulad stavby s verejnými zájmy:

Navrhovaný zámer je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního mesta Prahy,
schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy c. 10/05 ze dne 9.9. 1999 a vyhláškou c. 32 Sb. hl.
m. Prahy o závazné cásti územního plánu sídelního útvaru hlavního mesta Prahy. Plocha, na kterou se
stavba vcetne prípojky elektro umistuje, je urcena pro funkcní využití S06 - naucné poznávací
aktivity. Soulad stavby s územním plánem byl kladne posouzen odborem územního plánu MHMP dne
27.7.2009 pod c.j. S-MHMP-57274912009/0UP.

Umístení stavby vyhovuje obecným technickým požadavkum na výstavbu v hl. m. Praze stanoveným
vyhláškou c. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znení pozdejších predpisu (dále jen OTPP).

Návrh je v souladu s:

- cI. 4, kterým jsou urceny základní podmínky pro umistování staveb. Je splnen odst. 1, nebot
umístení a míra zastavení pozemku odpovídá charakteru prostredí. Je splnen odst. 2, nebot stavba
umožnuje napojení na síte technického vybavení a na komunikace. Je splnen odst. 3 - prírodní a
památková ochrana Zámer byl posouzen orgánem parnátkové péce a bylo doloženo souhlasné
stanovisko ze dne 2.7.2009, c.j. MHMP 544269/20091K0h. Zámer byl posouzen orgánem ochrany
prírody a krajiny a bylo doloženo stanovisko ze dne 27.7.2009, c.j. S-MHMP-57177112009/00PNI
se záverem, že nemuže být snížen ci zmenen krajinný ráz.
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- cI. 10, nebot potreba parkovacích míst vC. Požadavku na pocet a velikost stání pro vozidla osob
s omezenou schopností pohybu je pokryta.

- cI. 11, kterým jsou urceny podmínky pro pripojení staveb na inženýrské síte a stavby technického
vybavení

- cI. 12 který se zabývá oplocením pozemku

- cI. 13, který se zabývá vlivem staveb na životní prostredí. Zámer byl posouzen orgánem ochrany
prírody a krajiny a bylo doloženo stanovisko ze dne 27.7.2009, c.j. S-MHMP-571771/2009/00PNl
se záverem, že nemuže být snížen ci zmenen krajinný ráz.

- cI. 14, který stanoví požadavky na zarízení stavenište

Ve stanovené lhute úcastníci rízení neuplatnili žádné námitky ani pripomínky.

Záver:

Odbor výstavby a územního rozhodování ÚMC Praha 7 v rízení zajistil úplnost podkladu pro
rozhodnutí a umožnil úcastníkum rízení se s nimi seznámit a uplatnit námitky a vyjádrení k nim.

K ochrane verejných zájmu stavební úrad prezkoumal a oduvodnil soulad navržené stavby s územne
plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu, zajistil casovou a vecnou
koordinaci stavby s ostatními stavbami v území. Na základe zjištení, že návrh je v souladu s výše
uvedenými verejnými zájmy, bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Stavební úrad upozornuje:

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

Projektová dokumentace musí obsahovat rešení odstranování odpadu, vcetne odpadu ze stavební
cinnosti,. v souladu s požadavky zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znení pozdejších predpisu.

Poucení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou úcastníci rízení odvolat do 15 dnu ode dne dorucení k odboru

stavebnímu Magistrátu hI.m. Prahy podáním u odboru výstavby a územního rozhodování ÚMC Praha
7. Lhuta pro podání odvolání pocíná bežet dnem následujícím po dni dorucení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potrebným poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a
aby každý úcastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úcastník potrebný pocet stejnopisu, vyhotoví je
správní orgán na náklady úcastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou cást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti oduvodnení rozhodnutí je neprípustné.

J

Ing. Jirí Chour .

vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování
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Správní poplatek podle zákona c. 634/2004Sb. o správních poplatcích položky 18, písmo a) ve výši
1000, - Kc byl zaplacen. Variabilní symbol: 30050002596.

Príloha:

Overená dokumentace (situacní výkres na podkladu katastrální mapy v merítku 1:1000 a koordinacní
situace v merítku 1:200)

Rozdelovník:

S dorucením

A. úcastníci - & '85 odst. 1 stavebního zákona

Žadatel v zastoupení: Ing. arch. Simona Ledvinková, Ateliér Inblok, Šaldova 30, 180 00 Praha 8,
Karlín,

Obec: Hl. m. Praha zastoupené URM; Vyšehradská 57; 12800 Praha 2

B. úcastníci - & 85 odst. 2 stavebního zákona
{ ,

Mestská cást Praha 7, nábr. 'Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 (se žádostí o vyvešení na úrední desce po dobu
15 dnu a oznámení doby vyvešení) - príloha lx situace stavby 1 : 500

Mestská cást Praha Troja, Trojská 96, 171 00 Praha - Troja (se žádostí o vyvešení na úrední desce po
dobu 15 dnu a oznámení doby vyvešení)

C. dotcené orgány

OUP-MHMP

OKP-MHMP

OOP-MHMP

OŽP-ÚMC Praha 7

ODO-ÚMC Praha 7

HS hl. m. Prahy

HZS hl. m. Prahy

na vedomí

URM - evidence rozhodnutí, pí Faktorová, Vyšehradská 57, 12800 Praha 2

spisy/referent
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