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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, 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 pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního 
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 
stavby"), kterou dne 07.08.2017 podal 

František Vlk, nar. 24.10.1951, Na dlouhé mezi 886/27, 147 00  Praha-Braník, 
kterého zastupuje Ing. Pavla Bartůňková, IČO 76005879, nar. 17.07.1964, Jeremiášova 947,    

155 00  Praha 5 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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, 

nazvané: 

"DOPRAVNÍ AREÁL FIRMY VLK" 
Praha 5-Radotín, při komunikaci Výpadová 

Na pozemcích parc. č. 2490/12 (zastavěná plocha a nádvoří), 2490/13 (zastavěná plocha a nádvoří), 
2490/14 (zastavěná plocha a nádvoří), 2490/16 (zastavěná plocha a nádvoří), 2490/18 (zastavěná plocha a 
nádvoří), 2490/31 (ostatní plocha),  2482/13 (ostatní plocha), 2490/1 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Radotín, se umisťuje stavba: 

- administrativní budova s vrátnicí 

- čtyři průmyslové haly 

- technický objekt kotelny a elektrorozvodny 

- ohradní zeď s protipovodňovou ochrannou funkcí 
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- zpevněné areálové komunikace, manipulační plocha 

- vsakovací galerie 

- napojení na stávající inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) 

- terénní a sadové úpravy 

jak je zakresleno v ověřené dokumentaci stavby, kterou obdrží žadatel a příslušný obecní úřad po nabytí 
právní moci rozhodnutí (zákres do katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, koordinační situace stavby 
v měřítku 1 : 500, situace vnitřního dopravního řešení v areálu v měřítku 1 : 200, doplňující výkresy 
půdorysů, řezů, pohledů v měřítku 1 :100, 1 : 200). 

 

Pro umístění stavby se stanoví podmínky: 

1. Stavba dopravního areálu včetně napojení na inženýrské sítě bude umístěna na pozemcích parc. č. 
2490/12 (zastavěná plocha a nádvoří), 2490/13 (zastavěná plocha a nádvoří), 2490/14 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 2490/16 (zastavěná plocha a nádvoří), 2490/18 (zastavěná plocha a nádvoří), 
2490/31 (ostatní plocha),  2482/13 (ostatní plocha), 2490/1 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Radotín, jak je zakresleno v zákresu do katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, koordinační situaci 
stavby v měřítku 1 : 500, situaci vnitřního dopravního řešení v areálu v měřítku 1 : 200, doplňujících 
výkresech půdorysů, řezů, pohledů v měřítku 1 :100, 1 : 200, které obdrží žadatel a příslušný obecní 
úřad po nabytí právní moci rozhodnutí. 

2. Administrativní budova s vrátnicí – dvoupodlažní objekt o rozměrech 12m x 40m s plochou střechou 
na nosných železobetonových pilířích s vrátnicí v přízemí a volným prostorem pro parkování 
osobních vozidel na úrovni přízemí, s odstupem od pozemku komunikace Výpadové 8m,  ± 0,000 je 
stanovena dle přízemí ve vstupní části objektu , kde  ± 0,000 = 194,100 m n.m.Bpv., o celkové výšce 
+ 7,30 m,  o zastavěné ploše 480 m2, na ploché střeše budou instalovány solární kolektory pro ohřev 
TUV a venkovní klimatizační jednotky pro kanceláře.  

3. Čtyři průmyslové haly – 4 jednopodlažní objekty čtvercového půdorysu o rozměrech 24m x 25,5m, 
o celkovém půdorysném rozměru 24m x 101,6m, odstupu od pozemku komunikace Přeštínské 4m,  
zastřešené sedlovou střechou,  ± 0,000 je stanovena dle přízemí ve vstupní části objektu , kde  
± 0,000 = 193,600 m n.m.Bpv., max. výšce v hřebeni střechy + 7,80 m, výšce u okapu + 6,70 m,      
o celkové zastavěné ploše 2438 m2, obestavěném prostoru 18400 m3, na místě původní haly podél 
komunikace Přeštínské, budou tvořit blok vzájemně stavebně a požárně oddělených objektů, 
temperované.   

4. Technický objekt kotelny a elektrorozvodny – dvoupodlažní objekt o rozměrech 11,5m x 8m, 
přiléhající k objektu hal na jižní straně s plochou střechou, kde  ± 0,000 = 193,600 m n.m.Bpv.,         
o zastavěné ploše 96 m2, technická zařízení budou instalována ve 2NP chráněná před poškozením 
povodní nad hladinou Q 100, pro kotelnu na spalování biomasy v přízemí bude vybudován komín se 
dvěma průduchy o celkové výšce 15m podél štítové fasády krajní haly. 

5. Ohradní zeď s protipovodňovou ochrannou funkcí s půdorysem nepravidelného obdélníka                
(o rozměrech asi 76 m x 97 m), o ploše 7000 m2, výšce 4m nad upraveným terénem,  která bude 
chránit skládku sypkých materiálů stavebních hmot s vjezdy s mobilním hrazením. Přesné 
konstrukční řešení stěny, statický výpočet, systém odvodnění a přečerpávací šachty budou 
předmětem projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. 

6. Zpevněné plochy – zpevněné areálové komunikace, manipulační vyštěrkovaná plocha, parkovací 
plocha o celkové ploše 7130 m2. 

7. Elektrické vedení NN (distribuční rozvod NN pro napájení navrhované zástavby) není součástí 
tohoto rozhodnutí, bude řešeno samostatnou dokumentací společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 
3199/19a, 150 00 Praha 5 (smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN, č. SPP 
S-143598). 

8. V rámci výstavby dopravního areálu budou zachovány napojovací body inženýrských sítí pro 
sousední navazující areál (ZITEK, s.r.o.)  na severní hranici řešeného území a budou provedeny 
přeložky těchto sítí s ohledem na umístění nových staveb. Inženýrské sítě na vlastním pozemku 
budou provedeny s ohledem na nové vnitroareálové komunikace a objekty a budou napojeny na 
stávající přípojky areálové kanalizace a vody. 
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9. Splašková kanalizace - dopravní areál bude napojen na stávající přípojku splaškové kanalizace PVC 

DN 400 v rohu areálu do stoky v ulici Přeštínské. 

10. Dešťová kanalizace – dešťová voda bude likvidována vsakem na vlastním pozemku, dešťová voda 
ze střech bude likvidována vsakem v podzemních vsakovacích galeriích 1 – 3, dešťová voda ze 
zpevněných ploch bude svedena do odlučovače ropných látek a po přečištění bude přetékat do 
samostatné podzemní vsakovací galerie. Záměrem nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů 
v území. 

11. Dešťové vody v době povodně budou čerpány přes retenční nádrž do dešťové kanalizace společnosti 
ZITEK, s.r.o., která je zaústěna do přelivu z vodojemu s výústním objektem do řeky Berounky. 

12. Vodovod – dopravní areál bude napojen na stávající přípojku vodovodu (vodoměrná šachta v rohu 
areálu při ulici Přeštínské) z vodovodu pro veřejnou potřebu PE D225. Nově bude zřízena 
vodoměrná šachta na severní hranici areálu pro firmu ZITEK, s.r.o. 

13. Vytápění – centrálním zdrojem tepla a přípravy TUV bude kotelna na spalování biomasy (dřevní 
štěpky) v technickém objektu, spaliny budou odvedeny komínem o výšce 15 m nad střechu přilehlé 
haly. 

14. Areál bude využívat stávající dopravní napojení do komunikace Výpadové s vnějším zálivem na 
vlastním pozemku parc.č. 2482/13 v k.ú.Radotín před hlavní vjezdovou bránou o šířce 9 m, dvě 
boční brány o šířce 4 m, oplocením o výšce 2,5 m.  Provoz v prostoru vjezdu a výjezdu bude 
směrově rozdělen a usměrněn pomocí svislého a vodorovného dopravního značení. Odstavné a 
parkovací plochy pro osobní automobily budou navrženy dle platné ČSN 736056. 

15. Výjezd z areálu vpravo bude příslušným dopravním značením zakázán pro nákladní vozidla, bude 
zakázáno odbočení nákladních vozidel do areálu ze směru od centra Radotína. 

16. Architektonické a barevné řešení bude využívat barevného standardu firmy VLK – kombinace dvou 
odstínů šedé a odstínu tmavě červené barvy. 

17. Pro stavbu (ke stavebnímu povolení) a provoz areálu (k oznámení o užívání dokončené stavby) bude 
vypracován povodňový plán odsouhlasený správcem povodí (Povodí Vltavy s.p.) a schválený 
povodňovým orgánem (ÚMČ Prahy 16). 

18. V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude upřesněno stavebnětechnické řešení (konstrukční 
řešení, zakládání staveb) tak, odolávalo účinkům vody při povodni a nedošlo k jeho porušení, stavba 
musí být navržena s ohledem na záplavové území. Bude doložen statický posudek z hlediska 
umístění stavby v záplavovém území. 

19. Umístění zařízení staveniště není součástí tohoto rozhodnutí. Bude umístěno na pozemcích stavby. 
Dopravní obsluha a přístup na staveniště budou realizovány z komunikace Výpadové. Trasa 
staveništní dopravy bude v rámci stavebního řízení konzultována s MČ Praha 16 (Odborem dopravy 
ÚMČ Prahy 16). Stavba bude realizována v jedné etapě, aby dlouhodobě nedocházelo ke zhoršení  
vlivu na životní prostředí a na okolní stavby a pozemky. 

20. Terénní úpravy jsou součástí stavby. Na nezastavěných plochách podél komunikace Výpadové a 
Přeštínské a vhodných místech (na nároží ulic) bude osázena zeleň. 

21. Před zahájením výstavby budou odstraněny stávající technicky a stavebně nevyhovující objekty. 

22. Dopravní řešení areálu bude prověřeno v rámci zkušebního provozu stavby, ve kterém budou 
dotčenými orgány posouzeny zejména případné negativní dopady na komunikaci Výpadovou 
v souvislosti s provozem nákladních vozidel a provoz hal určených pro parkování kamionové 
dopravy. 60 dnů před dokončením stavby (před zahájením zkušebního provozu stavby) požádá 
stavebník příslušný silniční správní úřad o stanovení místní úpravy dopravního značení. 

23. Koordinace: 

–    po dokončení nové přípojky NN bude zrušena stávající elektropřípojka z areálu ZITEK, s.r.o. 

–    demolice stávajících nevyhovujících staveb 

–    přeložky inženýrských sítí pro firmu ZITEK, s.r.o. 

–    správní řízení pod sp.zn. 010075/16/OVDŽP/Čr, týkající se umístění stavby „Protipovodňová 
opatření v průmyslovém areálu Praha Radotín – opatření na kanalizaci“ , které zahrnuje úpravu 
stávající šachty S7 na přelivu z vodojemu se zpětnou klapkou a novým vodotěsným poklopem. 
(dle souhlasu vodoprávního úřadu ÚMČ Prahy 16 ze dne 15.5.2017, sp.zn. 
008974/17/OVDŽP/Lh, podmínka č.4) 
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–    stávající objekt ubytovny („Rekonstrukce svobodárny“) – stavební povolení ze dne 19.4.2017 

pod sp.zn. 020695/16/OVDŽP/Fm. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

František Vlk, nar. 24.10.1951, Na dlouhé mezi 886/27, 147 00  Praha-Braník 

 

Odůvodnění: 

Dne 7.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby uvedené ve výrokové části.  

Projektant: dokumentace stavby byla vypracována oprávněnou osobou – Ing. Pavla Bartůňková -  
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0010297 (IČO 76005879, U Jezera 2032, 155 00 
Praha 5). 

Navrhovaným stavebním záměrem (výstavbou průmyslového areálu) není dotčen zemědělský půdní fond, 
dle ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění.     

Záměr nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění. 

Stavba obsahuje: 

- Dopravní areál - administrativní budovu s vrátnicí, čtyři průmyslové haly, technický objekt kotelny a 
elektrorozvodny, ohradní zeď s protipovodňovou ochrannou funkcí pro krátkodobou deponii 
materiálů určených k přímé nakládce na loď a návaznou dopravu, zpevněné komunikace, 
manipulační plochu, vsakovací galerie, napojení na stávající inženýrské sítě (vodovod, kanalizace), 
novou přípojku elektro NN (bude řešena samostatně jako dodávka PRE), napojení na dopravní 
systém, úprava zelených ploch podél přilehlých komunikací (Výpadové a Přeštínské), součástí areálu 
bude stavba stávající ubytovny (kde probíhají stavební úpravy). Dopravní areál bude umístěn na 
části území bývalého skladovacího a výrobního areálu, kde jsou stávající objekty ve špatném 
stavebně technickém stavu, dlouhodobě bez údržby (zejména po povodních v roce 2002) a touto 
stavbou dochází k celkové kultivaci území. 

- Stavba trvalá   

K návrhu byly doloženy následující doklady :  

- výpisy z katastru nemovitostí 

- snímek katastrální mapy 

- seznam dotčených pozemků, seznam sousedících pozemků s pozemky dotčenými stavbou  

- plná moc udělená žadatelem (František Vlk, Na dlouhé mezi 886/24, 147 00 Praha 4) pro Ing. 
Pavlu Bartůňkovou, bytem U Jezera 2032, 155 00 Praha 5, ze dne 6.11.2016, na předmětnou 
akci 

- souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2490/1 v k.ú.Radotín (ZITEK, s.r.o., IČO 
27117936, Libojická 210, 267 03 Hudlice - Richard Zítek, nar.22.3.1959) se stavbou 
průmyslového areálu včetně přečerpání do dešťové kanalizace v případě povodně, ze dne 
12.5.2017 

- smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod mezi žadatelem a společností Zitek 
s.r.o., IČO 27117936, Libojická 210, 267 03 Hudlice, ze dne 12.5.2017 

- geodetické zaměření řešeného území – Ing. Zvěrev 

- inženýrskogeologický průzkum – Mgr. Václav Kořán, (Geologická služba, Berounská 168, 
Unhošť), duben 2016 

- průzkum inženýrských sítí (průzkum stávající splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu)  

- hydrotechnické posouzení (Ing. Vlastimil Vodička – 08/07/2017) 
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- povodňový plán pro kompletní rekonstrukci, zpracovatel: Jiří Habermann – Rammy, říjen 

2016 

- stanovisko navrhovatele k podmínkám a připomínkám dotčených orgánů a správců inž.sítí 

Stanoviska dotčených orgánů: 

• MHMP – OOP, ze dne 24.3.2017, SZn. S-MHMP 264155/2017; ze dne 2.11.2016, SZn. S-MHMP 
1724920/2016 OCP; ze dne 2.11.2016, SZn. S-MHMP 1724920/2016 OCP 

• MHMP – OÚZ, ze dne 8.3.2017, č.j.S-MHMP 265329/2017 

• MHMP – ODA, ze dne 22.3.2017, č.j. MHMP-422862/2017/04/Jv 

• MHMP – RED, ze dne 28.3.2017, č.j. S-MHMP 314310/2017 RED-KM 

• ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, vodoprávní úřad, ze dne 15.5.2017, sp.zn. 008974/17/OVDŽP/Lh 

• ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, OŽP, ze dne 16.3.2017, sp.zn. 004820/17/OVDŽP/Sm 

• ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, odd. dopravy, ze dne 6.9.2017, sp.zn. 013549/17/OVDŽP/Mj 

• MČ Praha 16, ze dne 14.7.2017, č.j. 8972/16/KÚ 

• HZS hl.m.Prahy, ze dne 28.3.2017, č.j. HSAA-3846-2/2017 

• HS hl.m.Prahy, ze dne 21.3.2017, č.j. S-HSHMP 11558/2017 

• Povodí Vltavy, s.p., ze dne 24.4.2017, č.j. 19535/2017-263 

• NIPI, o.p.s., ze dne 28.3.2017, zn. 108170081 

Vyjádření správců inženýrských sítí: 

- PREdistribuce, a.s., ze dne 5.5.2017, č.j. 25101709; smlouva o smlouvě budoucí č. 8831703327  

- PVS a.s., ze dne 11.4.2017, č.j. 1428/17/2/02  

- PVK a.s., ze dne 15.5.2017, zn. PVK 26069/OTPČ/17 

- Telefónica O2 CR,a.s. - CETIN, ze dne 24.5.2017, č.j.622786/17; ze dne 10.1.2017, č.j. 505662/16 

- MO –SEM Praha, ze dne 20.7.2017, č.j. ÚP 497/16 – 425 -2012 

- TRADE CENTRE PRAHA a.s., ze dne 30.5.2017, č.j. VO 1304/17 

- MV ČR, ze dne 10.7.2017  

- UPC ČR a.s., ze dne 14.6.2017  

 

Oznámení o zahájení řízení: 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
opatřením ze dne 13.9.2017 pod sp.zn. 015468/17/OVDŽP/Mh. Současně nařídil ústní jednání na den 
17.10.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při ústním jednání byl zpracovatelem dokumentace 
odůvodněn předložený návrh umístění stavby, způsob napojení na stávající inženýrské sítě, zvláště 
vzhledem k záplavovému území a napojení na stávající dopravní systém. Přítomní byli seznámeni se 
všemi podklady pro vydání rozhodnutí. 

Účastníci řízení: 

Okruh účastníků byl stanoven podle ustanovení § 85 stavebního zákona. 
Podle § 85 odst. 1, stavebního zákona  jsou účastníky územní řízení: 

- žadatel (§ 85 odst. 1 písm. a): 

František Vlk, Na dlouhé mezi 886/27, 147 00  Praha-Braník, 
 kterého zastupuje Ing. Pavla Bartůňková, IČO 76005879,  Jeremiášova 947,  155 00  Praha 5 

- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst 1 písm. b):   
Hl.m.Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl.m.Prahy, IDDS: c2zmahu, 
sídlo: Vyšehradská 2077/57, 128 00  Praha 2 - Nové Město  
 

Podle § 85 odst. 2, stavebního zákona jsou dále účastníky územního řízení:  

- 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 (§ 85 odst. 2 písm. a): 
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František Vlk, Na dlouhé mezi 886/27, 147 00  Praha-Braník, 

 kterého zastupuje Ing. Pavla Bartůňková, IČO 76005879,  Jeremiášova 947, 155 00  Praha 5 

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (§ 85 odst.2 písm.b). 
Podle ustanovení § 87 odst 3 a § 92 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 85 odst. 2 
písm. b) stavebního zákona v oznámení a rozhodnutí identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru: 

parc.č. 2490/1, 3078/1, 3093/2, 3098, 3092, 3081/2, 3088, 2496/11, 2496/16, 2496/15, 2490/22, 
2490/11, 2510/2, 2510/7, 2510/9, 3073/12, 2464/6, 2466/1, 2464/1, 2471/3, 2470/3, 2439/31, 
2439/1v k.ú.Radotín 

- osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis (§ 85 odst. 2 písm.c): 
Městská část Praha 16, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín                            

 

Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1a § 85 odst. 2 písm. 
a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě,  účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. 
b,c)  veřejnou vyhláškou, protože jde o řízení s velkým počtem účastníků a která byla vyvěšena na úřední  
desce 
- Úřadu MČ Praha 16 v době od 15.9.2017 do 4.10.2017 

Občanská sdružení, která byla v předmětné lokalitě přihlášena a kde by mohly být dotčeny jimi chráněné 
zájmy ochrany přírody a krajiny,  byla informována dne 1.10.2017. Do osmi dnů ode dne sdělení této 
písemné informace neoznámila svou účast a postavení účastníka v územním řízení (ve smyslu § 70 odst. 
3) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) nezískala.  
Oznámení o zahájení řízení bylo rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
V řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti.                                                       

Soulad stavby s veřejnými zájmy: 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (v souladu s platným 
Územním plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy). 
• Dle Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy 

č.10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhlášky č.32/99 Sb.hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu 
hl.m.Prahy, v úplném znění, se předmětný pozemek (pozemek parc.č.2490/31 v k.ú.Radotín) a 
přilehlá lokalita s pozemky, kde jsou umístěny stávající stavby na nároží ulic Přeštínské a Výpadové  
nachází v polyfunkčním území výroby a služeb VS – výroby, skladování a distribuce, území 
sloužící pro umístění zařízení výroby a služeb všeho druhu, včetně skladů, skladovacích a 
distribučních ploch.  Jedná se o území stabilizované, kde není stanovena míra využití území a kde je 
z hlediska limitů rozvoje možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické 
struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.  Stavební záměr umístění průmyslového 
areálu se zachováním a rekonstrukcí stávajících staveb a dostavbou nových staveb (administrativa, 
šatny, technický objekt) není rozsáhlou stavební činností, nemění urbanistickou strukturu stávající 
zástavby, kde se přímo na sousedních pozemcích (parc.č. 2490/1) nachází distribuční a skladovací 
areál a celá oblast Radotína v okolí dráhy je součástí průmyslových a skladovacích areálů..   

• Polyfunkční území, území výroby a služeb VS – výroby, skladování a distribuce. Území sloužící 
pro umístění zařízení výroby a služeb všeho druhu, včetně skladů, skladovacích a distribučních ploch. 
Funkční využití: stavby a zařízení pro průmyslovou, zemědělskou, stavební i řemeslnou výrobu, 
opravárenská a údržbářská zařízení dopravní areály, plochy a zařízení pro skladování. Stavby a 
zařízení pro zpracování a skladování chemikálií, svěrné dvory, stavební dvory, betonárny, dvory pro 
údržbu pozemních komunikací, stavby pro skladování a deponování zboží a materiálu, území pro 
celní odbavování nákladů, zařízení pro provoz a údržbu. Veterinární zařízení, zařízení záchranného 
bezpečnostního systému, archivy a depozitáře, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 
200 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, administrativní zařízení, parkoviště P+R, 
čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, sběrné 
dvory, manipulační plochy. Školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, zařízení pro výzkum, služby 
(související s vymezeným funkčním využitím). Služební byty, ambulantní zdravotnická zařízení (pro 
uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 
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Doplňkové funkční využití:  Parkovací a odstavné plochy, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické    
stezky, pěší komunikace a   prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení 
TV. 
Výjimečně přípustné funkční využití: Specializovaná obchodní a distribuční zařízení, stavby pro 
chov hospodářských nebo kožešinových zvířat, hnojiště a silážní jámy, vrakoviště. 
Stavební záměr je v souladu s funkčním využitím dle platného územního plánu. 

• Předmětné pozemky se nachází, dle vyhlášky hl.m.Prahy o závazné části územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy č.32/1999 Sb.HMP, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č.1, oddíl 
10, Záplavová území,  v záplavovém území B) - neprůtočném. V tomto území lze připustit pouze 
dostavbu stavebních mezer v souladu s funkčním využitím ve smyslu legendy schváleného plánu a 
nezbytné doplňkové stavby pro zajištění provozu sportovišť, rekreačních ploch a ZOO; mimo území 
přístavu jsou výjimečně přípustné krátkodobé deponie materiálu určeného k přímé nakládce na loď a 
na návaznou dopravu; v území se např. nesmí umisťovat skládky rozpustných a rozplavitelných 
materiálů, nesmí se provádět úpravy terénu způsobem zhoršujícím odtokové poměry.                       
Předmětné pozemky na nároží ulic Výpadové a Přeštínské jsou v rámci stávající zastavěné 
průmyslové lokality stavební mezerou. Stavební mezera je charakterizovaná územním plánem jako 
nezastavěné místo ve stávající souvislé zástavbě, charakterizované tím, že se jedná o plošně malou 
chybějící část zástavby v poměru ke stávajícím objektům, jejíž zastavovací schéma je z okolní 
struktury zřejmé. V rámci vybudování dopravního průmyslového areálu bude na pozemku parc.č. 
2490/31 umístěna ohradní zeď s protipovodňovou ochrannou funkcí.  

• Všechny navržené objekty (haly opatřeny vraty v protilehlých stěnách, které umožní volný průtok 
povodňové vody, administrativní budova s vrátnicí s provedením na pilířích, stavební úpravy 
ubytovny) jsou navrženy se stavebně technickým řešením tak, aby při zvýšení hladiny vody 
v záplavovém území, nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě a stavba neměla vliv na 
okolní stavby a pozemky. Stavba ohradní zdi s protipovodňovou funkcí bude při povodni tvořit 
zábranu proti rozplavení sypkého nezávadného stavebního materiálu.  

• Dostavba průmyslového dopravního areálu (pozemek parc.č. 2490/31) je součástí území podél 
železniční tratě v Radotíně, kde se v současnosti na sousedních pozemcích v lokalitě nachází 
distribuční a skladovací areál (pozemek parc.č. 2490/1). Tento záměr dostavby areálu vnáší do území  
při komunikaci Výpadové další nárok na dopravu a proto je dopravní systém a jeho omezení 
navrženo tak,  aby nenarůstala dopravní zátěž ve směru do centra městské části Prahy 16. Výstavbou 
Pražského okruhu byla značně eliminována doprava nákladních automobilů přes centrum městské 
části a proto je navržen dopravní systém tak, aby se do centra nevracel nárůst dopravy. 

• Řešené území se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje (Podolské vodárny) II.stupně, 
stanoveném územním rozhodnutím č.j. MHMP-73355h/2003/VYS/Sh ze dne 26.8.2009.  

• Pozemek se nachází na území ostatních nebilancovaných ložisek.                                            
• V přímé návaznosti na navrhovanou dostavbu průmyslového areálu přes komunikaci Výpadovou  je 

projednáván záměr umístění rekreační zóny pro celou oblast Prahy (Velké rozvojové území VRÚ - 
celoměstsky významná změna č. Z 2724/00 – „Studie Radotínská jezera“), kterou nebude umístění 
areálu s celkovou kultivací tohoto území nijak omezovat, stavba nebude mít dopad na životní 
prostředí.  

Dne 13.4.2016 (sp.zn. 004549/16/OVDŽP/Mh) a dne 6.9.2017 (sp.zn 016414/17/OVDŽP/Mh) byla 
stavebním úřadem ÚMČ Prahy 16-OVDŽP  vydána územně plánovací informace pro stavební záměr 
výstavby průmyslového areálu a doplnění tohoto dopravního areálu  o skladovací halu se závěrem, že 
stavební záměr je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území. 

Protipovodňová ochrana sousedních průmyslových areálů (Janka Radotín, Kondor, Schäfer Menk) je již 
v procesu projednávání (zahájené řízení) a další navazující areály přes komunikaci Přeštínskou mají 
zájem o připojení se k záměru protipovodňové ochrany.   

Umístění a návrh stavby splňuje požadavky na výstavbu podle Nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m.Prahy, 
kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním 
městě Praze (Pražské stavební předpisy), které nabyly účinnosti 1.8.2016 (zejména § 20, § 29, § 30, § 31), 
umístění stavby nevyžadovalo povolení výjimek.  

- Stavba je umístěna na pozemku tak, aby žádnou svou částí nezasahovala mimo pozemek stavby, 
v dostatečném odstupu od okolních staveb na sousedních pozemcích. Odstup průmyslových hal od 
komunikace Přeštínské je dostatečný.  
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- Svým charakterem nenarušuje urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby, jedná se o 

lokalitu průmyslových a skladovacích areálů a naopak dochází k celkové kultivaci stávajícího 
průmyslového areálu. Areál je umisťován do vysoce urbanizovaného prostředí – konkrétně do 
stávajícího areálu v rámci průmyslové zástavby v Radotíně. 

- Napojení na komunikaci Výpadovou je stávající, dojde k dopravním omezením pro vstup nákladních 
vozidel do centra městské části. 

- Kapacita parkovacích a odstavných stání umístěných na pozemku stavby je dostatečná, doprava 
v klidu je doložena výpočtem. 

- Na pozemcích je zajištěno vsakování dešťových vod, stavba nebude mít vliv na odtokové poměry 
v území. 

- Terénní úpravy budou součástí stavby.  

- Stavba bude chráněna proti pronikání radonu z geologického odloží (dle inženýrskogeologického 
průzkumu z dubna 2016). 

- Před zahájením stavebních prací musí být provedena demolice stávajících staveb na pozemku. 

- Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami, v záplavovém území musí 
být konstrukce staveb pod úrovní hladiny navrženy na mimořádné zatížení, při zakládání stavby 
budou zohledněny složité základové poměry a bude navrženo konkrétní technické řešení. Toto 
technické řešení bude ještě upřesněno v dalším stupni (v projektové dokumentaci) řízení. 

 

Stavba není řešena dle požadavků ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dle stanoviska NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., ze dne 
28.3.2017, zn. 108170081).  Přesto je vstup imobilních možný do celého areálu a do přízemních prostor 
všech objektů. 
Požadavky a připomínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí byly zapracovány do 
dokumentace stavby.  
Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány žádné stanovisko. 
 

Závěr: 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Upozornění: 

 
Vsakovací galerie a odlučovač ropných látek jsou stavbou vodního díla, která podléhají povolení 
vodoprávního úřadu (ÚMČ Prahy16), stavba hradní zdi s protipovodňovou funkcí podléhá povolení 
vodoprávního úřadu MHMP – OCP (dle stanoviska MHMP – OCP, ze dne 24.3.2017, č.j. MHMP 
454998/2017). 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města 
Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru  

 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů : 
Vyvěšeno dne :…………………………………….Sejmuto dne :………………………………………… 
 
 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:………………………………………………………………….. 
  Razítko, podpis:…………………………………………………………………………… 
 
Poplatek: 
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 
písm. f) ve výši 20000 Kč, písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 23000 Kč. 
Příloha: ověřená dokumentace stavby (po nabytí právní moci rozhodnutí). 
 
Obdrží: 

Územní řízení: 
a) Účastníci řízení (podle § 85 odst. 1,2a) stavebního zákona) – doručení do vlastních rukou : 

Ing. Pavla Bartůňková, IDDS: ycwwmey 
 místo podnikání: Jeremiášova č.p. 947, 155 00  Praha 515 
IPR Praha, IDDS: c2zmahu, zastupující HMP 
 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
 

b) Účastníci řízení (podle § 85 odst. 2 b,c) stavebního zákona) – doručení veřejnou vyhláškou : 

Vyvěšením písemnosti po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 
Praha 5-Radotín. Do grafických příloh dokumentace pro územní řízení lze nahlédnout na Odboru 
výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha 5-Radotín. 
(Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, úřední dny: Po a St 
8.00-12.00, 13.00-18.00, Pá 8.00-12.00).  

 
dotčené orgány : 
HS hl. m. Prahy - pob. Západ, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Štefánikova č.p. 247/17, 150 00  Praha 5-Smíchov 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město 
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - ODA, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - RED, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám. č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostředí, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín 

Č.j. 021424/17/OVDŽP str. 10 

 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní úřad, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 5-Radotín 
SEI, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 
 sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 21  Praha 2 
 
ostatní : 
František Vlk, Na dlouhé mezi č.p. 886/27, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47 
Městská část Praha 16, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
ZITEK, s.r.o., IDDS: fefc6m2 
 sídlo: Libojická č.p. 210, 267 03  Hudlice 
Pavel Mrázek, Ke kapličce č.p. 250/7, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 
Hlavní město Praha, zast. MHMP-HOM, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Hlavní město Praha, zast. MHMP-EVM, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf 
 místo podnikání: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
PVS a.s., IDDS: a75fsn2 
 sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
PVK, a.s., IDDS: ec9fspf 
 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
 sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IDDS: vajgqj2 
 sídlo: Blanická č.p. 1008/28, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
NIPI ČR o.s., IDDS: 5ec62h6 
 sídlo: Karlínské náměstí č.p. 59/12, 186 00  Praha 86 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., CETIN, IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
MV ČR - správa kabelů, IDDS: 6bnaawp 
 sídlo: nám. Hrdinů č.p. 1634/3, 140 21  Praha 4-Nusle 
AHNM Praha, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Hradební č.p. 772/12, Praha 1-Staré Město, 110 05  P.O. Box 45 
IPR Praha, IDDS: c2zmahu, evidence ÚR 
 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
 


