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ROZHODNUTÍ
SPOJENÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle 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 90 stavebního
zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků ze dne 20.07.2018 a
současně ze dne 31.10.2018 pod č. j. MCP11/18/0059674 žádost o vydání změny rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení, která byla doplněna dne 02.11.2018 pod č. j. MCP11/18/060353. Stavební úřad obě
žádosti spojil usnesením o spojení řízení pod č. j. MCP11/18/062312/OV/Št ze dne 12.11.2018
poznamenaném do spisu. Žádosti podali
ÚMČ Praha-Šeberov, IČO 00241717, K Hrnčířům 160, Praha 4-Šeberov, 149 00, Praha 415,
Družstvo Centrum Šeberov, IČO 02432501, K Újezdu 278, Praha 4-Šeberov, 149 00, Praha 415
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o dělení pozemků

na záměr nazvaný:
„Senior Rezidence Šeberov - změna územního rozhodnutí a dělení pozemků parc. č. 116/1,
116/6 v katastrálním území Šeberov“
Praha, Šeberov
na pozemku parc. č. 116/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 116/6 (ostatní plocha) v katastrálním
území Šeberov.
Záměr obsahuje:
- Jedná se o dělení pozemků parc. č. 116/1 a 116/6 v katastrálním území Šeberov dle geometrického
plánu č. 1937-109/2017, který dělí výše uvedené pozemky z důvodu vzájemné směny nově
oddělených pozemků parc. č. 116/8 a 116/9, k. ú. Šeberov.
- Nově oddělený pozemek parc. č. 116/8, k. ú. Šeberov je dopravně napojen na ulici K Hrnčířům
tvořenou pozemkem parc. č. 121/2, k. ú. Šeberov.
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Nově oddělený pozemek parc. č. 116/9, k. ú. Šeberov je dopravně napojen na ulici K Hrnčířům
tvořenou pozemkem parc. č. 121/1 a 121/2, k. ú. Šeberov pomocí zřízení služebnosti cesty a stezky,
dle smlouvy a v souladu s geometrickým plánem č. 1936-108/2017.

Stanoví podmínky pro dělení pozemků:
1. Dělení pozemků parc. č. 116/1 a 116/6 v katastrálním území Šeberov bude provedeno v souladu
s ověřeným geometrickým plánem č. 1937-109/2017, který zpracovala společnost Stavební geologie
– Geometra s.r.o., IČ 411 94 128, Olbrachtova 20, 140 00, Praha 4, a který ověřil oprávněný
zeměměřický inženýr Ing. Petra Koubková (ČÚZK č. 1703/1997) dne 26.09.2017 pod číslem
194/2017, odsouhlasený Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, KP Praha pod číslem PGP4499/2017-101 dne 03.10.2017.
II. Vydává podle § 79, 92 a § 94 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
změ nu rozhodnutí o umís tění stavby
nazvanou
„Senior Rezidence Šeberov - změna územního rozhodnutí a dělení pozemků parc. č. 116/1,
116/6 v katastrálním území Šeberov“
Praha, Šeberov
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 32/1 (ostatní plocha), parc. č. 99/1 (ostatní plocha), parc. č. 99/2
(ostatní plocha), parc. č. 99/3 (trvalý travní porost), parc. č. 99/13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p.
116/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 116/2 (ostatní plocha), parc. č. 116/6 (ostatní plocha), parc. č.
116/7 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 117/3 (ostatní plocha), parc. č. 117/4 (ostatní plocha), parc. č.
117/5 (ostatní plocha), parc. č. 117/6 (ostatní plocha), parc. č. 117/7 (ostatní plocha), parc. č. 117/8
(ostatní plocha), parc. č. 121/1 (ostatní plocha), parc. č. 121/2 (ostatní plocha), parc. č. 122/4 (ostatní
plocha), parc. č. 1449/1 (orná půda), parc. č. 1449/9 (ostatní plocha), parc. č. 1449/10 (ostatní plocha) v
katastrálním území Šeberov a nově na pozemku parc. č. 116/9 (ostatní plocha), k. ú. Šeberov dle GP č.
1937-109/2017.
Územní rozhodnutí bylo vydáno na stavbu nazvanou „Senior rezidence Šeberov“ dne 26.06.2017, pod
č. j. MCP11/17/035309/OV/Krt, spis. zn. OV/16/068417/Krt, které nabylo právní moci dne 01.08.2017
(dále jen „územní rozhodnutí“).
Záměr obsahuje:
- Dělení pozemků dle geometrického plánu č. 1937-109/2017 ze dne 26.09.2017, který vypracovala
Ing. Petra Koubková, č. UOZI 1703/1997 a jenž odděluje z pozemku parc. č. 116/1, k. ú. Šeberov
pozemek parc. č. 116/8, k. ú. Šeberov o výměře 116 m2 a z pozemku parc. č. 116/6, k. ú. Šeberov
pozemek parc. č. 116/9, k. ú. Šeberov o výměře 114 m2, které má vliv na změnu územního
rozhodnutí. Po rozdělení pozemků dojde ke směně oddělených částí parc. č. 116/8 a 116/9, k. ú.
Šeberov mezi vlastníky.
- Nově oddělený pozemek parc. č. 116/8, k. ú. Šeberov je dopravně napojen na ulici K Hrnčířům
tvořenou pozemkem parc. č. 121/2, v k. ú. Šeberov. Na nově oddělený pozemek parc. č. 116/8, k. ú.
Šeberov nedopadá územní rozhodnutí.
- Nově oddělený pozemek parc. č. 116/9, v k. ú. Šeberov je dopravně napojen na ulici K Hrnčířům
tvořenou pozemkem parc. č. 121/1 a 121/2, v k. ú. Šeberov pomocí zřízení služebnosti cesty a stezky,
dle smlouvy a v souladu s geometrickým plánem č. 1936-108/2017.
- Na oddělené části pozemku parc. č. 116/6, k. ú. Šeberov označené jako parc. č. 116/9, k. ú. Šeberov je
pravomocně umístěná stavba parkoviště s 8 parkovacími stáními a veřejná komunikace napojená na
ul. K Hrnčířům.
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Změna územního rozhodnutí se týká podmínky společné pro objekt nazvaný „Senior dům“ a „Senior
rezidence“ (dále jen "SD a SR") č. 26 a 27. Změny podmínek jsou psány tučným písmem. Ostatní
podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby nazvanou „Senior rezidence Šeberov“ ze dne
26.06.2017, č. j. MCP11/17/035309/OV/Krt, spis. zn. OV/16/068417/Krt, které nabylo právní moci dne
01.08.2017, se nemění.
Podmínky společné pro objekt SD a SR se mění následujícím způsobem:
změna podmínky č. 26:
Doprava v klidu bude zajištěna celkem 26 parkovacími stáními včetně 4 stání určeného pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace umístěných na pozemku parc. č. 116/1 a 116/9, k. ú. Šeberov.
24 stání bude umístěno kolmo při severní hraně nově vybudované komunikace o rozměrech 2,5 m x 5 m,
krajní stání 2,75 m x 5 m, z nichž budou 4 stání určeného pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace o rozměrech 2 stání 3,5 m x 5 m a 2 stání 2,9 m x 5 m se společnou manipulační plochou. Při
jižní hraně nově navrhované komunikace budou umístěna 2 podélná stání o rozměrech 2 m x 6 m.
změna podmínky č. 27:
Jihovýchodně od objektu SR bude umístěn nový přístupový chodník o šířce min. 2 m vedoucí podél
kolmých parkovacích stání přes pozemky parc. č. 116/1, 116/9, 121/2 k.ú. Šeberov, navazující na chodník
o šířce min. 1,5 m vedoucí ke hlavnímu vchodu do SR. Na pozemku parc. č. 116/1, k. ú. Šeberov v místě
jihovýchodního nároží a na pozemku parc. č. 121/2, k. ú. Šeberov při jeho západní hranici bude ústit do
nově navržené komunikace. Ve východní a západní části budou nově vytvořené zpevněné plochy tvořící
síť cest v zahradě a současně budou tvořit pěší venkovní propojení mezi objektem SD a SR.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 písm. a/ zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“):
ÚMČ Praha-Šeberov, IČO 00241717, K Hrnčířům 160, Praha 4-Šeberov, 149 00, Praha 415
Družstvo Centrum Šeberov, IČO 02432501, K Újezdu 278, Praha 4-Šeberov, 149 00, Praha 415
MHMP - odbor evidence majetku, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1-Staré
Město
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IČO 25672541, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7Holešovice
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s., IČO 27403505, U
plynárny 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., IČO 25656635, Ke Kablu 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00
Praha 102
PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha
414
Odůvodnění:
Dne 20.07.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.
Stavební úřad oznámil opatřením pod č. j. MCP11/18/047534/OV/Št ze dne 11.09.2018 zahájení
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1
stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad upozornil žadatele, že žádosti, tak jak je podána samostatně nelze vyhovět.
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Dne 31.10.2018 podal žadatel žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne
02.11.2018 pod č. j. MCP11/18/060353, spis. zn. OV/18/059674/Št doplnil.
Z tohoto důvodu stavební úřad pokračoval v řízení.
Stavební úřad obě žádosti spojil usnesením o spojení řízení pod č. j. MCP11/18/062312/OV/Št ze dne
12.11.2018 poznamenaném do spisu a vede společné územní řízení pod spis. značkou OV/18/040217/Št.
Účastníci řízení byli vyrozuměni sdělením o usnesením poznamenaném do spisu pod č. j.
MCP11/18/064087/OV/Št ze dne 20.11.2018.
Stavební úřad oznámil opatřením pod č. j. MCP11/18/064182/OV/Št ze dne 21.11.2018 zahájení
společného územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům v souladu s § 144 odst. 2
správního řádu veřejnou vyhláškou. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od
ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad
pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona pro dělení pozemků:
Odst. l písm. a) žadatel
ÚMČ Praha - Šeberov, Družstvo Centrum Šeberov,
Odst. 1 písm. b) obec
Hl. m. Praha zastoupená Institutem plánování a rozvoje HMP,
Odst. 2 písm. a) vlastníci dotčených pozemků a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo
stavbě, kteří nejsou žadatelé:
Dělení pozemků je realizováno pouze na pozemcích ve vlastnictví žadatelů.
Odst. 2 písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být
územním rozhodnutím dotčeno:
ÚMČ Praha-Šeberov
Účastníci řízení podle § 18 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze:
Odst. l písm. h):
ÚMČ Praha-Šeberov,
Při vymezování okruhu účastníků podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona stavební úřad
vycházel z vlivu navrhovaného záměru na přilehlé okolí. Ověření aktuálního okruhu účastníků řízení
v katastru nemovitostí provedl stavební úřad ke dni vyhotovení tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k výměře nově oddělovaných pozemků, která je do 300 m2 není třeba vydávat územní
rozhodnutí o změně využití území dle § 80 odst. 3 písm. c) stavebního zákona.
Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona pro změnu územního rozhodnutí:
Odst. l písm. a) žadatel
ÚMČ Praha - Šeberov, Družstvo Centrum Šeberov,
Odst. 1 písm. b) obec

Č.j. MCP11/19/001528/OV/Št

str. 5

Hl. m. Praha zastoupená Institutem plánování a rozvoje HMP,
Odst. 2 písm. a) vlastníci dotčených pozemků a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo
stavbě, kteří nejsou žadatelé:
- MHMP - odbor evidence majetku, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Technologie
Hlavního města Prahy, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s., Pražské
vodovody a kanalizace, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s.,
Odst. 2 písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:
- spoluvlastníci pozemku parc. č. 172/18, k.ú. Šeberov, zapsaní na LV č. 1121 a stavby č.p. 252,
- spoluvlastníci pozemku parc. č. 172/17, k.ú. Šeberov, zapsaní na LV č. 1057 a stavby č.p. 251,
- vlastník pozemku parc. č. 177 a 176, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 316 a stavby č.p. 71,
- spoluvlastníci pozemku parc. č. 126 a 2, k.ú. Šeberov, zapsaní na LV č. 328 a stavby č.p. 121,
- vlastník pozemku parc. č. 7, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 1716,
- vlastník pozemku parc. č. 8, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 356 a stavby č.p. 63,
- vlastník pozemku parc. č. 10/1 a 10/2, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 896 a stavby č.p. 65,
- vlastník pozemku parc. č. 119, 118, 115, 67, 66, 64, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 1019 a
stavby č.p. 6,
- vlastník pozemku parc. č. 11/1, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 1378 a stavby č.p. 10,
- spoluvlastníci pozemku parc. č. 13, k.ú. Šeberov, zapsaní na LV č. 1706 a stavby č.p. 9,
- vlastník pozemku parc. č. 15, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 284 a stavby č.p. 8,
- vlastník pozemku parc. č. 17 a 18, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 830 a stavby č.p. 11,
- spoluvlastníci pozemku parc. č. 20, k.ú. Šeberov, zapsaní na LV č. 590 a stavby č.p. 181,
- vlastník pozemku parc. č. 111, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 290 a stavby č.p. 50,
- vlastník pozemku parc. č. 112 a 113/1, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 718,
- vlastník pozemku parc. č. 113/2 a 113/3, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 1777 a stavby č.p. 231,
- spoluvlastníci pozemku parc. č. 110, k.ú. Šeberov, zapsaní na LV č. 1182 a stavby č.p. 3,
- vlastník pozemku parc. č. 107/1, a 107/4 k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 1686 a stavby č.p. 376,
- vlastník pozemku parc. č. 109/1 a 109/2, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 896 a stavby č.p. 247,
- vlastník pozemku parc. č. 105/1 a 104, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 867 a stavby č.p. 47,
- vlastník pozemku parc. č. 101, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 755 a stavby č.p. 5,
- vlastník pozemku parc. č. 100, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 71 a stavby č.p. 33,
- vlastník pozemku parc. č. 103, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 350,
- spoluvlastníci pozemku parc. č. 1449/13 a 1449/15, k.ú. Šeberov, zapsaní na LV č. 801 a stavby
č.p. 203,
- vlastník pozemku parc. č. 1449/2 a 1449/18, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 778 a stavby č.p.
222,
- spoluvlastníci pozemku parc. č. 83 a 82, k.ú. Šeberov, zapsaní na LV č. 696 a stavby č.p. 223,
- vlastník pozemku parc. č. 81 a 80, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 366 a stavby č.p. 153,
- vlastník pozemku parc. č. 68/2, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 1816,
- vlastník pozemku parc. č. 1449/6 a 1449/25, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 275 a stavby č.p.
244,
- spoluvlastníci pozemku parc. č. 1449/7 a 1449/27, k.ú. Šeberov, zapsaný na LV č. 869 a stavby
č.p. 228,
- spoluvlastníci pozemku parc. č. 1449/8, 1449/14, 1449/19, 1449/20, k.ú. Šeberov, zapsaní na
LV č. 804 a stavby č.p. 225 a 224 zapsané na LV č. 864,
- spoluvlastníci pozemku parc. č. 128 a 127, k.ú. Šeberov, zapsaní na LV č. 603 a stavby č.p. 86,
Účastníci řízení podle § 18 zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze:
Odst. l písm. h):
ÚMČ Praha-Šeberov,
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Při vymezování okruhu účastníků podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona stavební úřad
vycházel z vlivu navrhovaného záměru na přilehlé okolí. Ověření aktuálního okruhu účastníků řízení
v katastru nemovitostí provedl stavební úřad ke dni vyhotovení tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více než 30) stavební úřad
v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a podle § 144 odst. 1, 2 a 6 zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, účastníky uvědomil veřejnou vyhláškou na úřední desce, obdobně je postupováno i při doručování
dalších písemností.
Oznámení o zahájení bylo vyvěšeno na úřední desce
ÚMČ Praha 11

od 22.11.2018

do 10.12.2018

ÚMČ Praha-Šeberov

od 22.11.2018

do 10.12.2018

A současně bylo oznámení o zahájení oznámeno i způsobem umožňujícím dálkový přístup
www.praha11.cz
Stavební úřad ke dni vydání tohoto rozhodnutí ověřil v Katastru nemovitostí, že vlastníkem dělených
pozemků jsou žadatelé – ÚMČ Praha–Šeberov a Družstvo Centrum Šeberov.
Stavební úřad posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona pro dělení pozemků:
Navrhované dělení pozemků parc. č. 116/1 a 116/6 v katastrálním území Šeberov je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací, neboť dle územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 09.09.1999, s vyhláškou
č. 32/1999 Sb. HMP o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, včetně všech platných změn i
změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou
opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12.11.2009 a dle změny Z 2832/00 vydané Usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 06.09.2018 formou opatření obecné povahy č. 55/2018 s
účinností od 12.10.2018, se předmětné pozemky nachází v zastavitelném území ve funkční ploše VV –
veřejné vybavení.
Úřad územního plánování konstatoval soulad záměru stavby s platným Územním plánem SÚ hl. m.
Prahy. Toto dokládá souhlasné závazné stanovisko MHMP - odbor územního rozvoje, č. j.: MHMP
1024013/2018, spis. zn. S-MHMP 668755/2018 ze dne 27.06.2018, které je platné i po vydání změny
Z 2832/00.
Dle § 96b odst. 1 písm. d) stavebního zákona se závazné stanovisko orgánu územního plánování
nevydává pro dělení nebo scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná – li se o pozemkové
úpravy.
Dne 1. 8. 2016 vstoupilo v platnost 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 (dále jen „PSP“).
Dle § 85 odst. 1 až 4 (přechodná ustanovení) tohoto nařízení, pokud nebyla předložená dokumentace ani
projektová dokumentace, stavební úřad posuzuje předloženou žádost v souladu s odst. č. 4 podle PSP,
zejména:
Dělení pozemků parc. č. 116/1 a 116/6 v katastrálním území Šeberov dle geometrického plánu č. 1937109/2017 vyhovuje PSP zejména pak s ustanovením § 1 odst. 3, § 11 odst. 2 a § 15 odst. 1:
Nově dělené pozemky dle geometrického plánu č. 1937-109/2017 jsou přístupné z veřejného prostoru
z komunikace ulice K Hrnčířům a pomocí zřízení služebnosti cesty a stezky, dle smlouvy a v souladu s
geometrickým plánem č. 1936-108/2017.
Stavební úřad v řízení posoudil záměr podle § 94 odst. 1 stavebního zákona pro změnu územního řízení:
Podle ustanovení § 94 odst. 1 stavebního zákona lze územní rozhodnutí změnit na odůvodněnou žádost
oprávněného. Podaná žádost byla odůvodněna směnou mezi žadateli nově vzniklých oddělených
pozemků parc. č. 116/8 a 116/9, k. ú. Šeberov dle GP č. 1937-109/2017, kde na oddělené části pozemku
parc. č. 116/6, k. ú. Šeberov označené jako parc. č. 116/9, k. ú. Šeberov je pravomocně umístěná stavba
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parkoviště s 8 parkovacími stáními a veřejná komunikace napojená na ul. K Hrnčířům územním
rozhodnutí na stavbu nazvanou „Senior rezidence Šeberov“ ze dne 26.06.2017, č. j.
MCP11/17/035309/OV/Krt, spis. zn. OV/16/068417/Krt, které nabylo právní moci dne 01.08.2017, které
je nadále platné.
Stavební úřad v řízení posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona pro změnu územního řízení:
a) Změna územního rozhodnutí nemá vliv na splnění obecných požadavků na využívání území
a technických požadavků na stavby v hlavním městě Praze stanovených nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m.
Prahy.
b) Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu nejsou řešenou změnou územního
rozhodnutí dotčeny.
c) Požadavky a podmínky zvláštních právních předpisů a stanovisek dotčených orgánů nebyly touto
změnou rozhodnutí vyvolány.
Úřad územního plánování konstatoval ve svém sdělení č. j. MHMP 1656629/2018, spis. zn. S-MHMP
1368378/2018 ze dne 31.10.2018, že souhlasné závazné stanovisko č. j. MHMP 1024013/2018, spis. zn.
S-MHMP 668755/2018 ze dne 27.06.2018, které konstatuje soulad záměru stavby s platným Územním
plánem SÚ hl. m. Prahy, zůstává v platnosti.
K žádostem byla doložena vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací:


ÚMČ Praha 11 - odbor životního prostředí, č. j. MCP11/18/047563/OV/Hako ze dne 20.09.2018 –
sdělení a závazné stanovisko bez podmínek,



MHMP – odbor ochrany prostředí, č. j. MHMP 1518374/2018, spis. zn. S-MHMP 1368392/2018
OCP ze dne 02.10.2018 – sdělení a vyjádření bez podmínek,



MHMP – odbor územního rozvoje, č. j. MHMP 1656629/2018, spis. zn. S-MHMP 1368378/2018 ze
dne 31.10.2018 – vyjádření bez podmínek,



MHMP – odbor územního rozvoje, č. j. MHMP 1024013/2018, spis. zn. S-MHMP 668755/2018 ze
dne 27.06.2018 – souhlasné závazné stanovisko bez podmínek,

K žádostem byly doloženy následujícími doklady:


Geometrický plán č. 1936-108/2017,



Geometrický plán č. 1937-109/2017,



Celková situace v měřítku katastrální mapy M 1:100 se zakreslením požadovaného dělení
s vyznačením přístupů k pozemkům z veřejných komunikací a ploch ke všem pozemkům,



Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-83395/2017-101 ze dne
15.12.2017,



Smlouva o zřízení služebnosti ze dne 19.10.2017,



Směnná smlouva ze dne 23.10.2017,



Plná moc od společnosti Družstvo Centrum Šeberov ve prospěch Ing. Pavla Jelínka ze dne
30.10.2018

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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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.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy,
Jungmannova 35, Praha 1, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. 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, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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.

otisk úředního razítka

Ing. Jarmila Preradová
vedoucí odboru výstavby
Za správnost vyhotovení: Ing. Kamil Štěpánek
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 3 ve výši 1000
Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve smyslu poznámky č. 5 ve výši 10000 Kč, celkem 11000 Kč byl
zaplacen dne 17.01.2019.

Č.j. MCP11/19/001528/OV/Št

str. 9

Obdrží:
účastníci (do vlastních rukou)
ÚMČ Praha-Šeberov, IDDS: r3ibjti
Družstvo Centrum Šeberov, IDDS: 9ka76vr
Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje HMP, IDDS: c2zmahu
MHMP - odbor evidence majetku,
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,, IDDS: w9qfskt
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: ec9fspf
PREdistribuce, a. s., IDDS: vgsfsr3
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Ostatní účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou)
ÚMČ Praha - Šeberov - úřední deska, IDDS: r3ibjti, s žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15
dnů
ÚMČ Praha 11 - úřední deska, Opatovská č.p. 874/25, 149 00 Praha 415, s žádostí o vyvěšení na úřední
desce po dobu 15 dnů
dotčené orgány
Magistrát HMP, IDDS: 48ia97h, doručuje se odborům:
- odbor památkové péče (OPP),
- odbor ochrany prostředí (OCP),
- odbor dopravních agend (ODA),
- odbor kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu,
- odbor územního rozvoje (ÚZR),
ÚMČ Praha 11 - odbor správy majetku, odd. dopravy a silniční správní úřad, Ocelíkova č.p. 672/1, Praha
4-Háje, 149 00 Praha 415
ÚMČ Praha 11 - odbor životního prostředí, Vidimova č.p. 1325/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
ÚMČ Praha 11 - odbor výstavby, vodoprávní úřad, Vidimova č.p. 1325/2, 149 00 Praha 4-Chodov
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
Hygienická stanice hl. m. Prahy - pobočka jih, IDDS: zpqai2i
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Hlavního města Prahy, odbor služby dopravní policie, IDDS:
rkiai5y
na vědomí
Institut plánování a rozvoje HMP, evidence ÚR, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu
Spis

