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ROZHODNUTÍ 
ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO 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 změny územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 25.08.2017 podala 
společnost 

VILY CHUCHLE a.s., IČO 28914791, Římská 103/12, 120 00  Praha-Vinohrady, 
kterou zastupuje společnost Studio acht, spol. s r.o., IČO 25119966, Za zámečkem 746/3, 158 00  

Praha-Jinonice 

(dále jen ”žadatel”), a na základě tohoto posouzení podle § 92 odst. 2 stavebního zákona 

z a m í t á 

žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby, nazvané: 

"BYTY CHUCHLE" 
Praha 5 - Velká Chuchle, Bochníčkova 

(dále jen ”stavba”) na pozemcích parc. č. 991/565,  991/566,  991/567,  991/568,  991/569,  991/570, 
991/571,  991/572,  991/573,  991/574,  991/639,  996 (vše ostatní plocha) v katastrálním území Velká 
Chuchle. 

Změna se týká rozhodnutí vydaného dne 26.5.2011 pod č.j. 003692/11/OVDŽP/Čr (které nabylo právní 
moci dne 1.7.2011, oprava zřejmých nesprávností ze dne 15.7.2011 ) o umístění stavby, nazvané - Domy 
etapy 1. A 4., Praha 5-Velká Chuchle, ul. Na Hvězdárně. 

Stavba obsahuje – popis změny: 

- V původním územním rozhodnutí (etapa 1.) byly na předmětných pozemcích ve stavebním bloku  

podél vnitřní části komunikace Bochníčkova umístěny 2 dvojdomy, 5 samostatných izolovaných 

rodinných domů a v severní části od komunikace na Hvězdárně dva objekty obchodního centra. 

Návrh částečné změny územního rozhodnutí řeší na těchto pozemcích výstavbu bytového domu s 88 
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byty, který je tvořen pěti hmotami v nadzemní části (tři hmoty se čtyřmi nadzemními podlažími a dvě 

hmoty se dvěma nadzemními podlažími) na společné podzemní podnoži (garáži) částečně zapuštěné 

do terénu s příjezdem z východní strany z komunikace Bochníčkova, ze severní strany od komunikace 

Na Hvězdárně s jednotkou pro komerční využití (cca 90 m2 prodejní plochy). Součástí návrhu je 

úprava terénu, zpevněné plochy, přípojky technické infrastruktury. Na dalších pozemcích vně ulice 

Bochníčkova nedochází ke změně umístění rodinných domů a dvojdomů.   

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů): 

VILY CHUCHLE a.s., IČO 28914791, Římská 103/12, 120 00  Praha-Vinohrady 
 

Odůvodnění: 
Dne 25.08.2017 podal žadatel žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní řízení. Žádost o změnu platného územního rozhodnutí mohla být podána 
žadatelem, nezměnila se územně plánovací dokumentace (územní plán), ale změnily se jiné podklady pro 
územní rozhodnutí (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), podle § 94 odst. 1 stavebního zákona. 

Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí zpracoval oprávněný projektant Ing. Václav Hlaváček, 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0003063 – STUDIO ACHT, spol.s r.o., IČO 25119966, 
Za zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5. 

Navrhovaným účelem stavby není dotčen zemědělský půdní fond – vše druh pozemku: ostatní plocha. 

K návrhu byly doloženy následující doklady:  

- snímek katastrální mapy  

- výpisy z katastru nemovitostí  

- seznam dotčených pozemků 

- plná moc udělená společností VILY CHUCHLE a.s., IČO 28914791, se sídlem Římská 103/12, 120 
00 Praha 2, pro společnost Studio acht, spol. s r.o., IČO 25119966, se sídlem Za Zámečkem 746/3, 
158 00 Praha 5,  na předmětnou akci, ze dne 7.11.2016 

- geodetické zaměření polohopisu a výškopisu –  (Radek Petrášek, listopad 2015) 

- inženýrskogeologický průzkum (K + K průzkum, s.r.o. – květen 2010) 

- radonový průzkum (K + K průzkum, s.r.o. – červen 2010) – radonový index pozemků nízký 

- požárně bezpečnostní řešení (e.č. 9117032 z března 2017) 

- archeologický průzkum, ÚAPPSČ, 2012 

- akustické posouzení (EKOLA group, s.r.o. – březen 2017) 

- vyhodnocení akustické studie (EKOLA group, s.r.o. – březen 2017) 

- posouzení proslunění a denního osvětlení (EKOLA group, s.r.o. – listopad 2016) 

- vypořádání vyjádření HS hl.m.Prahy + doplnění (EKOLA group, s.r.o. – červen 2017) 

- stanovisko žadatele (společnosti VILY CHUCHLE, a.s. ze dne 19.4.2018) 

Stanoviska dotčených orgánů: 

• MHMP – OOP, ze dne 2.1.2017, č.j. S-MHMP-1995038/2016/OCP; ze dne 9.3.2017, č.j. MHMP 
363136/2017/EIA/3651P/Pis; ze dne 8.11.2016, sp.zn. S-MHMP 1845783/2016OCP  

• MHMP – ODA, ze dne 16.11.2016, č.j. MHMP-2069301/2016/04/Jv 

• MHMP – EVM, ze dne 24.2.2017, č.j. EVM/VP/250233/17/pav 

• MHMP – OPP, ze dne 16.11.2016, č.j. S-MHMP 1992799/2016 

• MHMP – RED, ze dne 30.11.2016, sp.zn. S-MHMP 2001601/2016 RED-KM 

• MHMP – OÚR, ze dne 23.1.2017, č.j. MHMP 2101136/2016 

• ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, odd.ŽP, ze dne 23.11.2016, sp.zn. 019399/16/OVDŽP/Sm 
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• ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, odd. dopravy, ze dne 21.12.2016, sp.zn. 019400/16/OVDŽP/Mj; ze dne 

12.4.2017, sp.zn. 004983/17/OVDŽP/Mj; ze dne 31.5.2018, sp.zn. 021972/16/OVDŽP/Ml 
(stanovisko k připojení nemovitosti) 

• ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, vodoprávní úřad, ze dne 30.11.2016, sp.zn. 019401/16/OVDŽP/Jj 

• ÚMČ Praha 16 – OVDŽP, úsek výstavby, ze dne 11.1.2017, sp.zn. 019397/16/OVDŽP/Mh 

• HZS hl.m.Prahy, ze dne 22.11.2016, č.j.HSAA-14258-3/2016 

• HS hl.m.Prahy, ze dne 11.8.2017, č.j.HSHMP 38341/2017 

• MČ Praha-Velká Chuchle, ze dne 3.5.2017, č.j. 1766/332/2017; ze dne 17.10.2017, č.j. 
1766/332/2017; ze dne 21.11.2017, č.j. 1764/332/2017; ze dne 3.4.2018, č.j. 528/332/2018 

• TSK hl.m.Prahy, ze dne 13.2.2017, č.j. TSK/38995/16/5400/Ve; ze dne 6.12.2016, č.j. 
2420/16/5600/Ko 

• Policie ČR, ze dne 24.3.2017, č.j. KRPA-460756-3/ČJ-2016-0000DŽ; ze dne 16.5.2017, č.j. KRPA-
187527-1/ČJ-2017-0000DŽ )stanovisko k připojení) 

• Povodí Vltavy, s.p., ze dne 9.12.2016, č.j. 65061/2016-263 

• IPR hl.m.Prahy, ze dne 19.4.2017, č.j. IPR 1122/17, 12398/16 

• LESY hl.m.Prahy, ze dne 28.3.2017, č.j. 516/2017/VT-0371/17 

Vyjádření správců inženýrských sítí: 

- PREdistribuce, a.s., ze dne 21.12.2016, č.j. 25096897 

- PVS a.s., ze dne 8.12.2016, č.j.5112/16/2/02 

- PVK a.s., ze dne 26.1.2017, č.j.PVK 2085/OTPČ/17 

- Veolia Energie ČR, a.s., ze dne 12.7.2017, č.j. VE-472-07-0-V-2017 

- Pražská plynárenská, a.s., ze dne 6.1.2017, č.j. 2017/OSDS/00120 

- ELTODO-CITELUM, s.r.o., ze dne 16.11.2016, č.j. VPD 2016 2797 

- TCP Praha, ze dne 20.5.2017, č.j. Vo 866/17 

- CETIN, a.s., ze dne 24.3.2016, č.j. 568577/16; ze dne 18.10.2017, č.j. 568577/16 

- Dopravní podnik HMP, a.s., ze dne 21.11.2016, č.j. 100130/45Z2294/2593 

- MO-SEM Praha, ze dne 15.12.2016, č.j.ÚP-41488/2016 

- Min.vnitra ČR, ze dne 16.11.2016 

- Pražská teplárenská a.s., ze dne16.11.2016; oblastní inspektorát práce, ze dne 21.11.2016;  ČEPS, 
a.s., ze dne 24.3.2016; ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 10.11.2016; T-Mobile a.s., ze dne 24.3.2016; i-
Line, s.r.o., ze dne 25.5.2016; UPS ČR, s.r.o., ze dne 24.3.2016; SITEL, s.r.o., ze dne 4.7.2017; Telia 
Carrier a.s., ze dne 4.7.2017; ČD-Telematika a.s., ze dne 10.11.2016; České Radiokomunikace, a.s., 
ze dne 14.11.2016; Vodafone ČR a.s., ze dne 24.3.2016; Planet A a.s., ze dne 12.7.2016; Cznet ze 
dne 3.2.2017; ICT SUPPORT ze dne 21.11.2016; UNI Promotion s.r.o., ze dne 31.12.2016; Comtes 
CZ s.r.o., ze dne 23.5.2016; Air Telecom, a.s., ze dne 31.12.2016; CoProSys, ze dne 6.12.2016; ČEZ 
Energo, s.r.o., ze dne 21.11.2016; ĚZ Distribuce, a.s., ze dne 4.7.2017; Dial Telecom, a.s., ze dne 
8.7.2017;  kolektory Praha, a.s., ze dne 25.5.2016; TVNET s.r.o., ze dne 19.5.2016; CentroNet, a.s., 
ze dne 25.4.2017;  

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): 
VILY CHUCHLE a.s., IČO 28914791, Římská 103/12, 120 00  Praha-Vinohrady, kterou 
zastupuje Studio acht, s.r.o., Za zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5-Jinonice    

- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst 1 písm. b):   
Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

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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VILY CHUCHLE a.s., IČO 28914791, Římská 103/12, 120 00  Praha-Vinohrady              
Městská část Praha – Velká Chuchle,  U skály č.p. 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle   

- 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.991/644,  991/645, 991/646, 991/647, 991/648, 991/649, 991/650, 991/560, 991/561, 
991/130, 991/562, 991/563, 991/564, 991/581, 991/580, 991/ 579, 991/578, 991/577, 991/576, 
991/575, 991/12, 991/582, 991/583, 991/584, 991/585, 991/586, 991/587, 991/595, 991/17, 
991/589, 991/677, 991/678, 991/679, 991/10, 991/254, 991/250, 991 /248, 991/246, 991/244, 
991/242, 991/243, 991/232, 991/230, 991/231, 991/218, 991/216, 991/214, 991/212, 991/211, 
991/413, 991/414, 991/207, 991/72, 991/73, 991/120, 517/1, 517/2, 518/1, 518/3, 519, 520/1, 
1000/6, 1000/7 v k.ú. Velká Chuchle 

- osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis (§ 85 odst. 2 písm.c): 
      Městská část Praha – Velká Chuchle,  U skály č.p. 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle  

Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s., IČO 065 69 137, Karlovarská 1698/1, 
163 00 Praha 6 (ve smyslu § 70 odst. 3) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů) 

 

Oznámení o zahájení řízení: 

Stavební úřad oznámil dne 13.10.2017 pod sp.zn. 016691/17/OVDŽP/Mh (č.j. 020269/17/OVDŽP) 
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání na den 21.11.2017 známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že své námitky a stanoviska 
mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, k později podaným námitkám a stanoviskům nebude 
přihlédnuto. Z průběhu ústního jednání vyplynuly požadavky na doplnění, dodatky dokumentace a 
koordinace stávajících a nových staveb v území. Stavební úřad proto vyzval žadatele k doplnění žádosti a 
územní řízení přerušil dne 4.12.2017 pod sp.zn. 016691/17/OVDŽP/Mh (č.j. 024345/17/OVDŽP).  
Žádost byla doplněna 26.1.2018, 30.1.2018 a stavební úřad oznámil účastníkům řízení následné 
pokračování řízení (změny územního rozhodnutí) dne 21.3.2018 pod sp.zn. 016691/17/OVDŽP/Mh (č.j. 
006068/18/OVDŽP), ve kterém upustil od ústního jednání, a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů od doručení 
oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

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, která byla vyvěšena na úředních deskách 
- Úřadu MČ Praha 16 v době od 17.10.2017 do 1.11.2017 
- Úřadu MČ Praha-Velká Chuchle v době od 17.10.2017 do 1.11.2017 
Oznámení o zahájení řízení bylo rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Oznámení o pokračování řízení a doplnění podkladů 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, která byla vyvěšena na úředních deskách 
- Úřadu MČ Praha 16 v době od 21.3.2018 do 5.4.2018 
- Úřadu MČ Praha-Velká Chuchle v době od 22.3.2018 do 18.4.2018 
Oznámení o pokračování řízení bylo rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Průběh řízení: 
O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu. Z dokumentace pro změnu 
územního rozhodnutí byla vyřazena část „01 - Vize rozvoje“, ze dne 27.1.2017. V řízení byly uplatněny 
námitky účastníků řízení, dotčené orgány nesdělily k návrhu žádné stanovisko. 

Při ústním jednání dne 21.11.2017 byly vzneseny námitky účastníků řízení : 

- Pavla Ondráčková, nar. 22.8.1977, Lukáš Ondráček, nar. 8.8.1974, Společenství vlastníků pro dům 
Mrkosova 517, Praha 5, IČ 24763756 – změna charakteru oblasti, vyšší hustota obyvatel; 
znehodnocení finančních investic; negativní dopady na ovzduší, bezpečnost a hluková zátěž obyvatel; 
dopravní kolaps při příjezdu do obce; nedostatečná kapacita školy; nižší míra slunečního svitu a 
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energie; kolaps kanalizace; narušení soukromí a faktoru pohody obyvatel; porušení rázu povodí 
Vltavy vytvořením „sídliště“ nad skálou nad řekou; narušení přírodní památky a jejich obyvatel. 

- Vlasta Janovcová, nar. 4.1.1979, Vlasta Janovcová, nar. 8.4.1949 – plánovaná výstavba naruší životní 
prostředí v lokalitě, která byla původně zamýšlena jako klidná vilová zástavby, velký nárůst obyvatel 
značně zhorší dopravní obslužnost lokality, nedostatečná občanská vybavenost, zavádějící vizualizace 
záměru, narušení pohody bydlení v případě výstavby 

- Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s., zastoupen JUDr. Jaromírem Kyzourem, 
advokátem,  – připojení k námitkám: Ing. David Krátký, Václav Vácha, RNDr. Dagmar Řepová, 
Vlasta Vávrová, Mgr. Eva Populová, doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., Martin Greša, Irena Grešová,  
Jan Hortík, Mgr. Filip Harvanek, Aleš Löfler, Andrea löflerová, Jan Buřil, Pavlína Majerová,  - 
rozhodnutí o umístění dané stavby nelze změnit, nemožnost posoudit soulad záměru s územním 
plánem, nemožnost umístit záměr pro rozpor s charakterem území, problematika stanovení výšky 
záměru, nevymezení uliční a stavební čáry, „salámová „ metoda pro umístění, výjimečně přípustná 
stavba, problematika dopravy, vliv na krajinný ráz,  

- David Franc, zastoupen Mgr. Markem Hejdukem, advokátem, – výstavba bytového komplexu by 
neúměrně zatížila dopravu na ulici Na Hvězdárně, zastínění nemovitosti klienta, snížení denního 
osvětlení a oslunění nemovitosti klienta, snížení hodnoty, vliv záměru na dopravní situaci (přetíženost 
železničního přejezdu),  

- Ing. Petr Abrahám, Jakub Abrahám, Ing. Miroslav Abrahám, zastoupeni JUDr. Jaromírem Kyzourem, 
advokátem, - postavení účastníků řízení, rozhodnutí o umístění dané stavby nelze změnit, nemožnost 
posoudit soulad záměru s územním plánem, nemožnost umístit záměr pro rozpor s charakterem 
území, problematika stanovení výšky záměru, nevymezení uliční a stavební čáry, „salámová „ metoda 
pro umístění, výjimečně přípustná stavba, problematika dopravy, vliv na krajinný ráz, 

- Filip Líbal, Mgr. Robert Plicka, zastoupeni JUDr. Jaromírem Kyzourem, advokátem, - rozhodnutí o 
umístění dané stavby nelze změnit, nemožnost posoudit soulad záměru s územním plánem, 
nemožnost umístit záměr pro rozpor s charakterem území, problematika stanovení výšky záměru, 
nevymezení uliční a stavební čáry, „salámová „ metoda pro umístění, výjimečně přípustná stavba, 
problematika dopravy, vliv na krajinný ráz, 

- Společenství vlastníků pro dům Mrkosova 518, Praha 5 (Petr Sedlák) 

- Institut spolkových práv, o.s., IČO 01736256 (Petr Sedlák) – toto občanské sdružení bylo přihlášeno 
v územním správním obvodu Městské části Praha 16 pouze do 2.7.2017 a tato žádost o změnu 
územního rozhodnutí byla podána 25.8.2017. Institut spolkových práv nemá postavení účastníka 
řízení.  

- Ing. Miroslav Gabriel, Ing. Daniela Gabrielová – změna rozvoje daného území, zhoršení kvality 
bydlení, ztráta výhledu, stínění, nepřiměřený hluk, nedostatečná kapacita parkovacích míst, nízká 
infrastruktura. 

- Městská část Praha – Velká Chuchle, ze dne 3.5.2017, 17.10.2017 (vyjádření s požadavky); ze dne 
21.11.2017 – nesouhlas ZMČ Velká Chuchle se záměrem do doby přezkoumání  

Po oznámení pokračování územního řízení a po doplnění žádosti ze dne 21.3.2018 byly podány námitky 
účastníků řízení:  

- RNDr. Dagmar Řepová, Ing. David Krátký, zastoupení Spolkem ochránců životního prostředí Velká 
Chuchle, z.s., - postavení účastníků řízení, rozhodnutí o umístění dané stavby nelze změnit, absence 
souhlasu či doložení práva užít pro záměr pozemek, rozpor s územně plánovací dokumentací 
(nesplnění limitů míry využití území), nemožnost posoudit soulad záměru s územním plánem, 
nemožnost umístit záměr pro rozpor s charakterem území,  výjimečně přípustná stavba, problematika 
dopravy, hluk z dopravy, zhoršená kvalita ovzduší vlivem dopravy, vliv na krajinný ráz, požadovaná 
„zastavovací studie“,  

- Spolek ochránců životního prostředí Velká Chuchle, z.s., zastoupen JUDr. Jaromírem Kyzourem, 
advokátem, - postavení účastníka řízení, výjimečně přípustný záměr není v souladu s územně 
plánovací dokumentací, absence souhlasu či doložení práva užít pro záměr pozemek, problematika 
dopravy, hluk z dopravy, zhoršená kvalita ovzduší vlivem dopravy, rozpor s územně plánovací 
dokumentací (nesplnění limitů míry využití území), požadovaná „zastavovací studie“, 

- Filip Líbal, Mgr. Robert Plicka, zastoupeni JUDr. Jaromírem Kyzourem, advokátem, - postavení 
účastníků řízení, výjimečně přípustný záměr není v souladu s územně plánovací dokumentací, 
absence souhlasu či doložení práva užít pro záměr pozemek, problematika dopravy, hluk z dopravy, 
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zhoršená kvalita ovzduší vlivem dopravy, rozpor s územně plánovací dokumentací (nesplnění limitů 
míry využití území), požadovaná „zastavovací studie“, 

- Ing. Petr Abrahám – žádost o doložení kontrolovatelného výpočtu zeleně funkčního území OV-D 

- Ing. Petr Abrahám, Jakub Abrahám, Ing. Miroslav Abrahám - postavení účastníků řízení, rozhodnutí 
o umístění dané stavby nelze změnit, nemožnost posoudit soulad záměru s územním plánem, 
nemožnost umístit záměr pro rozpor s charakterem území, problematika stanovení výšky záměru, 
nevymezení uliční a stavební čáry, „salámová „ metoda pro umístění, výjimečně přípustná stavba, 
problematika dopravy, vliv na krajinný ráz, nesprávné informace nebo zmatečné části žádosti o ÚR 

- Gabriela Šmídová, zastoupena Mgr. Janem Šmídem, advokátem, Jan Šmíd – nedodržení koeficientu 
zastavitelnosti pozemku, nepřiměřený zásah do vlastnictví, nedostatečné zdokumentování situace 
životního prostředí, nedostatečná kapacita dopravní sítě, nedostatečná občanská vybavenost 

- Karel Zeiner, Patrik Zeiner – umístěním záměru budou dotčeny zájmy ochrany přírody a stávajících 
obyvatel, ztráta charakteru lokality, zatížení o navýšení dopravy, navýšení hluku a imisí, charakter 
území a neadekvátní záměr, zhoršení kvality a pohody bydlení stávajících obyvatel 

- Milan Dubský, Jana Dubská – zhoršení životního prostředí vlivem nárůstu dopravy (navýšení počtu 
vozidel), nedostatečná občanská vybavenost 

- Eva Ness, Richard Ness – zhoršení dopravní situace (železniční přejezd) 

- Radek Průša, Kateřina Průšová – navýšení dopravy (absolutně nedostatečná kapacita železničního 
přejezdu), zvýšení počtu obyvatel, zhoršení kvality životního prostředí, nedostatečná občanská 
vybavenost, charakter území a neadekvátní záměr 

- David Franc, zastoupen Mgr. Markem Hejdukem, advokátem, - zastínění nemovitostí podatele, 
narušení soukromí, hluk, neúměrné zatížení dopravy, požadavek zachování kvality prostředí, 
posouzení záměru s územním plánem, snížení ceny nemovitosti, 

- Marcela Řezníčková, Tomáš Řezníček, - výstavba je v rozporu s původním rozhodnutím, dopravní 
zatíženost, zvýšení hluku, imisí, změny rázu krajiny, nedostatečná občanská vybavenost, neadekvátní 
záměr, zhoršení pohody bydlení, 

- Městská část Praha – Velká Chuchle: ZMČ nesouhlasí se změnou územního rozhodnutí, není 
v souladu s plány rozvoje obce, problém dopravy (příjezdové komunikace včetně křížení železniční 
tratě) a nedostatečné občanské vybavenosti. 

 

Stavební úřad nerozhodoval o jednotlivých námitkách, protože návrh zamítl jako celek. Stavební úřad se 
s námitkami týkajícími se zhoršení dopravní situace na stávajících příjezdových komunikacích a  
železničním přejezdu ve Velké Chuchli ztotožňuje s namítajícími. 

Do podatelny úřadu po oznámení pokračování územního řízení dne 2.5.2018 byla podána petice občanů 
Velké Chuchle. Petici proti záměru výstavby bytového objektu podepsali jak obyvatelé domů, kteří bydlí 
v blízkém okolí navrhovaného objektu v ulici Bochníčkova, tak obyvatelé celé městské části.  Obyvatelé 
Velké Chuchle v petici vyjádřili svůj nesouhlas se záměrem změny územního rozhodnutí. Nesouhlas 
odůvodňují nevhodným urbanistickým návrhem v dané lokalitě, který by zásadním způsobem narušil 
kvalitu života obyvatel, a to zejména z hlediska hlukové zátěže z dopravy a zvýšení míry škodlivých 
exhalací z provozu automobilů, návrh považují za neadekvátní k charakteru území, s nedostatečnou 
občanskou vybaveností. 

Posouzení záměru: 

Soulad se schválenou územně plánovací dokumentací a požadavky na výstavbu (dle Nařízení č. 10/2016 
Sb. hl. m.Prahy – Pražské stavební předpisy): 
• 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 předmětné pozemky pro návrh bytového domu a přilehlá lokalita 
z východní i západní stany od komunikace Na Hvězdárně v k.ú. Velká Chuchle, nachází 
v polyfunkčním území OV – D  –   všeobecně obytném, území sloužící pro bydlení s možností 
umisťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel s podrobnější regulací D, stanovující maximální míru 
využití území. Postup pro stanovení míry využití území je patrný z novely Metodického pokynu 
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k Územnímu plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy (pro kód míry využití území D platí koeficient 
podlažních ploch KPP=0,8; koeficient zeleně KZ=0,16-0,40).     

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně 
obytném funkčním využití, navrhované v převažujícím podílu celkové kapacity.  Rozhodnutí o umístění 
výjimečně přípustné stavby je plně v kompetenci příslušného stavebního úřadu  (dle výzvy vydané 
Odborem stavebního a územního plánu MHMP ze dne 30.4.2014, pod č.j. S-MHMP 
45574/2014/SUP) s přihlédnutím k vyjádření Odboru územního rozvoje MHMP (se závěrem, že 
uvedený záměr je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy). 

Ze stavebního záměru umístění stavby bytového domu s jednotkou pro komerční využití (cca 90 m2 
prodejní plochy) od komunikace na Hvězdárně, je patrné, že se jedná o výjimečně přípustné umístění, 
neboť funkce bydlení převažuje v celkové kapacitě i na těchto pozemcích pro záměr výstavby 
bytového domu.  Z rozlohy předmětných pozemků v celé funkční ploše OV je zřejmé, že se jedná o 
převažující podíl funkce bydlení z celkové kapacity území vymezeného danou funkcí a jedná se tedy 
o výjimečně přípustné umístění. Na ostatních pozemcích této funkční plochy je již nyní umístěna 
funkce bydlení. Záměr musí být umisťován jako výjimečně přípustný s naprostou převahou funkce 
bydlení, při nedostatečném zastoupení jiných funkcí služeb, obchodů a další vybavenosti 
vyžadovaných územně plánovací dokumentací pro základní funkční využití funkční plochy OV. Proto 
by také mělo být zohledněno, že v důsledku navrhovaného umístění bytového domu (který oproti již 
vydanému ÚR snižuje podíl jiných funkcí než bydlení), budou generovány další jízdy za službami a 
obchody a tím bude narůstat dopravní zátěž. Městská část Praha-Velká Chuchle nesouhlasí se změnou 
platného územního rozhodnutí, protože není v souladu s plány rozvoje obce. Městská část odpovídá 
ze rozvoj svého území a zastupuje zájmy svých obyvatel a na umístění výjimečně přípustné stavby do 
území nemá veřejný zájem.  Pro plánované navýšení počtu obyvatel není v městské části dostatečná 
občanská vybavenost a návrh zvyšuje riziko přetížení okolních i příjezdových komunikací včetně 
křížení železniční trati. Vlivem výstavby a užívání nových 88 bytových jednotek se ještě více projeví 
nedostatečná občanská vybavenost městské části.   

1b) OV – všeobecně obytné:                                                                                                                              
Funkční využití: Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.                                                             
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní 
zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, 
drobná nerušící výroba, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní 
zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1 500 m2 prodejní plochy, zařízení 
veřejného stravování, nerušící služby.   
Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a 
prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.                       
Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí). 
Výjimečně přípustné funkční využití: Vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, 
hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou plochou 
nepřevyšující 15 000 m2 prodejní ploochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé 
sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná 
část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví.                      
Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně 
obytném funkčním využití, navrhované v převažujícím podílu celkové kapacity.                                     

 

Pozemky pro plánovanou výstavbu bytového domu v jižní části území jsou dle Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m.Prahy v k.ú. Velká Chuchle, součástí lokality v polyfunkčním území 
OB-B – čistě obytném, sloužící pro bydlení, s podrobnější regulací B, stanovující maximální 
míru využití území, kde platí pro kód míry využití území B koeficient podlažních ploch 
KPP=0,3; koeficient zeleně KZ=0,50-0,75.          

1a) OB –čistě obytné:                                                                                                                              
Funkční využití: Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). 
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální 
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péče. Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 
prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  

Doplňkové funkční využití: Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a 
prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné 
plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 
Výjimečně přípustné funkční využití: Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací 
zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení 
v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, 
zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu. Stavby, zařízení a plochy pro provoz 
Pražské integrované dopravy (dále jen PID).  Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské 
činnosti, sběrny surovin.                                                                 

• V dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí byly doloženy výpočty hrubých podlažních ploch 
pro jednotlivá funkční využití v návaznosti na předešlý stavební záměr.  

 

• Navržená stavba je v souladu se stanovisky dotčených orgánů a správců sítí. 

• Při návrhu umístění uvažované stavby pro bydlení musí být splněny 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. 

- Dle § 31 musí být stavby napojeny na kapacitně vyhovující pozemní komunikace: 

Navrhovaný záměr výstavby bytového domu s 88 byty způsobí navýšení dopravy v dopravních 
špičkách, oproti původnímu návrhu, kdy bylo celé území zastavěno rodinnými domy a dvojdomy, 
přinese zvýšení celkové dopravní zátěže ve svém okolí. Tato doprava, související se záměrem, 
zhorší dopravní zatížení od komunikace na Hvězdárně zvláště kolem železničního přejezdu ve Velké 
Chuchli, kde je dopravní situace již dnes velmi špatná a nebezpečná. Rostoucí intenzita dopravy dále 
zhoršuje současný stav a stává se kritickou. Doprava v klidu je na spodní hranici určené normou a 
při aktuální míře automobilismu je kapacita nedostatečná, zvyšuje riziko přetížení okolních a 
příjezdových komunikací do Chuchle včetně křížení železniční tratě. V platném územním plánu je 
navrženo mimoúrovňové přemostění železniční trati (v ÚPn HMP je dle grafického zakreslení 
předpokládán přejezd – Veřejně prospěšná stavba 37/DK/54 – Velká Chuchle – komunikační 
propojení přes ČD ve Velké Chuchli). Toto přemostění, které souvisí se stavbou „Optimalizace trati“ 
není zatím schváleno, pouze zahájeno řízení a předpokládají se rozdílné reakce občanů Velké 
Chuchle, kteří částečně nesouhlasí se stavbou nadjezdu, ale preferují podjezd. Tato stavba, která 
bude odlehčovat stávající dopravě zejména na železničním přejezdu, je pouze navržena a realizace 
stavby je časově nejasná. Územní rozhodnutí na mimoúrovňové křížení – nadjezd bylo již 
v minulosti projednáváno a zastaveno usnesením ze dne 19.4.2013 pod č.j. OV-003926/06/Hd, 
P/Velká Chuchle a tudíž v současné době není platné. Čtyřramenná křižovatka ulic Radotínská – 
Dostihová – Mezichuchelská - Starochuchelská, těsně sousedící s železničním přejezdem byla 
v minulosti koncipována jako dočasné řešení do zprovoznění mimoúrovňového propojení (v té době 
bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí na umístění nadjezdu) přes dráhu ČD, které není 
doposud v žádné variantě realizováno. S narůstající časovou prodlevou dochází k navyšování 
intenzit jak silničního, tak i vlakového provozu v tomto dopravním uzlu a tím k prohlubování 
problémů, které měly být řešeny v definitivní podobě právě zmiňovaným mimoúrovňovým 
křížením. Malá vzdálenost této křižovatky a přejezdu železniční trati vyvolávají v blízkosti přejezdu 
dopravně nebezpečné a kolizní situace. Železniční přejezd zásadním způsobem snižuje kapacitu na 
příjezdu i odjezdu z městské části a negativně ovlivňuje plynulost dopravy a bezpečnost v přilehlých 
komunikacích.  

Tato dopravní trasa je v současné době zatím jediná možná a musí být vyřešena (odlehčena) 
mimoúrovňovým křížením nebo trasou ve směru na Lochkov a dále na Pražský silniční okruh. 

Stavební záměr nadále zhoršuje stávající dopravní zatížení v navazujících komunikacích 
v návaznosti na železniční přejezd. Tato varianta ponechání stávajícího přejezdu je z hlediska 
plynulosti a bezpečnosti provozu zcela nevhodná vzhledem ke stále se zvyšující intenzitě dopravy 
v řešené lokalitě a plánovanému nárůstu intenzity železniční dopravy po realizaci optimalizace trati 
Praha-Smíchov (dle sdělení Policie ČR, Odboru služeb dopravní policie ze dne 26.6.2017 k 
variantám křížení komunikace a železniční trati).     
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I v doplnění dokumentace ze dne 26.1.2018 v příloze 5 je uvedeno, že na západě je lokalita            
Na Hvězdárně napojena přes MČ Lochkov do mimoúrovňové křižovatky s Pražským okruhem a do 
centra města. Toto napojení není v současné době možné z důvodů nedostatečných parametrů 
komunikace přes území stávajících zahrádek, není projektově řešeno a vyřešení dopravní situace 
v území je zablokováno množstvím majitelů jednotlivých pozemků. Toto propojení je povoleno 
pouze pro staveništní dopravu. Komunikace navazující dále z Lochkova na Pražský okruh není 
místní komunikací, na které není povolen veřejný provoz, není zkolaudována z důvodů nedokončení 
stavby. 

Posouzení dopravní situace předložené žadatelem se nevztahuje k současnému stavu, ale 
k výhledovému stavu a naplnění územního plánu hlavního města Prahy – Metropolitnímu plánu, 
který není doposud schválen a bude probíhat schvalovací řízení po dobu časově neurčitou.  
Umístěním bytového komplexu by znamenalo postupné a významné přitěžování již nyní existující 
nadlimitní dopravní zátěži v území. 

Návrh stavby bytového domu nesplňuje 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 (není v souladu s požadavky na veřejnou 
dopravní infrastrukturu, nesplňuje požadavky § 31 odst.1). 

 

Stavební úřad při posouzení žádosti dospěl k závěru, že záměr žadatele není v souladu s požadavky 
uvedenými v § 90 písm. c), d) zákona č. 183/2006 Sb., (stavebního zákona) a že by mohly být 
ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy, není v souladu 
s požadavky na výstavbu podle Nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, a s ochranou práv účastníků 
řízení.  

Stavební úřad v průběhu řízení shledal důvody, které brání povolení záměru, a dospěl k závěru, že 
předložené žádosti nelze vyhovět a žádost zamítl. 

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

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zahájeno před novelou stavebního zákona, provedenou zákonem 
č.225/2017 Sb., v souladu s přechodnými ustanoveními, se dokončuje podle dosavadních právních 
předpisů, tj. podle stavebního zákona ve znění účinném do 31.12.2017. 

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. 

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

 

 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

 
 

  
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů : 
Vyvěšeno dne :…………………………………….Sejmuto dne :………………………………………… 
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Obdrží: 

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

Studio acht, spol. s r.o., IDDS: h6asqn3 
 sídlo: Za zámečkem č.p. 746/3, Praha 5-Jinonice, 158 00  Praha 58 
Městská část Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2 
 sídlo: U skály č.p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 
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, pro informaci na úřední desce MČ Praha – Velká Chuchle, U Skály 262, 159 00 
Praha 5-Velká Chuchle. 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 
Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7 
 sídlo: Práčská č.p. 1885/12, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106 
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 
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 : 
VILY CHUCHLE a.s., IDDS: jbdcmw4 
 sídlo: Římská č.p. 103/12, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
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 
PPD, a.s., IDDS: w9qfskt 
 sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IDDS: vajgqj2 
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 sídlo: Blanická č.p. 1008/28, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 
 sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město 
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 
Policie České republiky, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: Ostrovského č.p. 253/3, 150 00  Praha 5-Smíchov 
T-Mobile CR a.s., IDDS: ygwch5i 
 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414  
 


