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ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje. jako orgán územního plánování (dále jen ,.úřad
územního plánování'") podle § 6 odst. l písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánováni
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),
a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správni
řád. ve znční pozdějších předpisů, posoudil podle ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona
žádost ze dne 18.02.2019, kterou podala H

kterou na základě plné ]noci zastupuje
a ve které poZaduje vydáni závazného stanoviska ve věci:

"Přístavba domácí dílny a stavební úpravy rodinného domu - nástavba", změna stavby před
dokončením, Žd"árská 943/9, Praha 8, na pozemcích parc.č. 999/1 a 999/2 v k.ú. Dolní Chabry
(dále jen ..stavební záměr").

Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. l, platnými Zásadami
územního rozvoje hl. m. Prahy ve znění Aktualizace č. l, 2 a 4, platným ÚPn SÚ hl. m. Prahy
a z hlediska uplatňováni cílů a úkolů územního plánování vydává ke stavebnímu záměru dle
ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. ustanoveni § 6 odst. l písm. e) stavebního
zákona, ustanovení § 96b odst. l stavebního zákona a § 149 odst. l zákona č. 500/2004 Sb..
správní řád, v platném znění. toto

souhlasné závazné stanovisko.
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Toto závazné stanovisko má dle §96b odst. 5 stavebního zákona platnost dva roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

kterou na základě
plné moci zastupuje
podáním ze dne 18.02.2019 požádalá úřad územního plánování o vydání závazného stanoviska
dle ustanoveni § 96b stavebního zákona k navrhovanému stavebnímu záměru.

Jako podklad pro vydání závazného stanoviska byla žadatelem předložena dokumentace ke
změně stavby před dokončením z 02/2019. kterou Epracoval

(dále jen ,.dokumentace").

Z uvedené dokumentace úřad územního plánování zjistil, že stavební záměr spočívá
v jednopodlažní nástavbě povolené přízanní přístavby rodinného domu v ulici Žďárská
v Dolních Chabrech. Stavba přístavby byla odsouhlasena společných souhlasem vydaným MČP8
odborem výstavby dne 2.10.2014 pod č-j. MCP8 135332/2014.

Stávající rodinný dům se třemi bytovými jednotkami má dvě nadzemní podlaží a plochou střechu.
Nástavba na již povolené přízemní přístavbě respektuje stávající výšku objektu. Do zahradní části
půdorysně navazuje na 2. np stávajícího domu konzo lovitým předsazením o cca 950 mm. Jinak
kopíruje obrys povolené přístavby. Štítovou stěnou drží odstup od sousedního pozemku 3 m. Díky
této nástavbě bude rozšířena obytná plocha jednoho z bytů. Vstup do bytu zůstává dle původního
návrhu přes venkovní ocelové .jednoraínenné schodiště. Podesta vedoucí do vstupu bude chráněna
prosklenou markýzou.

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. l ani Zásady územního rozvoje hl. m.
Prahy ve znění Aktualizace č. l, 2 a 4 nejsou vzhledem k charakteru a rozsahu stavebního záměru
dotčeny.

Úřad územního plánování dále posoudil přípustnost umístěni stavebního záměru z hlediska jeho
souladu s územním plánem.
Pgdle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy Č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti dne ]. l. 2000, včetně
platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/85 dne 6. 9.
2018 formou opatřeni obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12. 10. 2018, se předložený záměr
nachází v zastavitelném území na ploše s využitím OB - čistě obytné, v území stabilizovaném.

Využití pozemků musí být v souladu s obecně závaznou vyhláškou hlavního iněsta Prahy č.
32/1999 Sb. HMP, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ze dne 26. 10.
1999, ve znění všech pozdějších předpisů. tj. s přílohou č. ] (Regulativy ploŠného a prostorového
uspořádání území hlavního města Prahy) dle opatření obecné povahy č. 55/2018, pro které platí:

OB - čistě obytné
Hlavní využití:
Plochy pro bydlení.
Přípustné výužití:
Byty v nebytových domech.
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Mimoškolní zařízeni pro děti a mládež, mateřské Školy, ambulantní zdravotnická zařízení,
zařízení sociálních služeb. Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a
prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízeni technické infrastruktury v nezbytně nutném
rozsahu a liniová vedení technické infřastruktury.
Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a pňpustnýni využitím lze umístit: zařízení pro
neorganizovaný sport, obchodní zařízeni s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300
m', parkovací a odstavné plochy. garáže pro osobní automobily.
Dále lze umístit: '
Lůžková zdravotnická zařízeni. církevní zařízeni, malá ubytovací zařízení, školy, školská a
ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízeni, administrativu a veterinární zařízeni v rámci staveb
pro bydlení při zachováni dominantnMo 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.
Podmíněně přípustné je využiti přípustné v plochách OV (tj. využití pro drobnou nerušící výrobu
a služby a obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m') za
podmínky, že s plochami OV posuzovaný pozemek bezprostředně sousedi a že nebude narušena
struktura souvisejícího území a omezena využitelnost dotčených pozemků.
Pro podmíněně přípustné využiti platí. že nedojde ke snížení kvality prostředí pro každodenní
rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnoceni nebo ohrožení využitelnosti dotčených
pozemků.
Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využiti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebojejiným způsobem v rozporu
s cíli a úkolv územního plánování.

Z hlediska funkčním regulativů je využiti záměru pro bYdlení dle výše uvedeného v souladu s
hlavním vYúžitím plochy OB.

Stavební záměr se nachází ve stabilizovaném území. Stabilizované území je zastavitelné území,
které je tvořeno stávající souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž
územní plán nepředpokládá významný rozvoj.
Podle oddílu 7. odst. 3, přílohy č.l vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy platí:
'Ve stabilizovaném území není stanovena míra ]yuži/í území; z hlediska limitů rozvoje je možné
pouze zachovánl: doň'ořeni a rehabi/ituce slávai/cl' urbanistické struktury bez možnosti další
rozsáhlé stavební činnosti.
Navržené rozšířeni rodinného domu (nástavba nad povolenou přístavbou) respektuje výšku
stávajícího objektu stejně jako okolních staveb. Urbanistická struktura zástavby nebude narušena.
objem nástavby je přiměřený. Záměr lze ve stabilizovaném území akceptovat.

Vzhledem k výše uvedenéniu a po pečlivém zváženi všech relevantních aspektů úřad územního
plánování konstatuje soulad záměru s platným Územním plánem SÚ hl. m. Prahy.

Z hlediska sledování cílů a úkolů územního plánování konstatujeme. Že předložený stavební
záměr v tomto rozsahu je možno z hlediska uplatňování cilů a úkolů územního plánováni. tj. dle
ust. § 18 a 19 stavebního zákona, akceptovat.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:
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a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí,
společné povoleni nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí

rnabylo právni nioci,
b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo

společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veř¢inoprávní sinlouva a tato
veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

C) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s
provedením ohlášeného stav¢bního záměru vydaný k ozná[není stavebního zán]ěru
učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Závazné stanovisko odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy je ve smyslu § 149 odst. l
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, úkonem, který není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení, proto se proti němu nelze odvolat. Pokud toto závazné
stanovisko znemožňuje vyhovět žádosti o vydání rozhodnuti správního orgánu podmíněného
závazným stanoviskem, příslušný správni orgán (stavební úřad) v souladu s ustanovením § 149
odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. AŽ proti rozhodnuti
příslušného správního orgánu (stavebního úřadu) je možno podat odvolání, které umožní, aby
bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 5 správního řádu a ustanovením § 4 odst. 9 stavebního
zákona přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Upozornění:

Toto je závazné stanovisko dotčeného orgánu dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, v
platném znění.
Obec hlavni město Praha může případné námitky ke stavebnímu záměru uplatnit jako účastník
řízení \ rámci ú7emniho řízení prostředn ict\ hn Institutu plánováni a rozvoje hl. m. Prahy.

Ťä;';ý Pr:lha

"' "":"'
Ing. Martin

" /1,ředitel odb°

Rozdělovník:
l. Adresát
2. Na vědomí
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