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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13  odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 24.8.2017 podal 

Svazek obcí Ladův kraj, IČO 70899088, Masarykovo nám. č.p. 83, 251 01  Říčany 

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

 

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

Obnova historických cest, Krásné vyhlídky II 

 

 na pozemku parc. č. 160/2, 161/3, 257/1, 258/3, 285/7, 285/8, 285/11, 285/21, 285/22, 2724/1, 2733/6, 
2745/3, 2745/5, 2745/12, 2745/18, 2745/19, 2745/20, 2746/5, 2832/1, 2832/6, 2833/1, 2833/3, 2833/4, 
2833/9, 2834, 2864/4, 2867/3, 2878/3, 2887, 2890 v katastrálním území Ondřejov u Prahy, parc. č. 
563/23, 566/22, 579/39, 619/2, 632/74, 753, 758/6 v katastrálním území Struhařov u Mnichovic, parc. č. 
38/1, 969/6, 981/6, 1695/1, 1695/2, 1699, 1700, 1704/3, 1710, 1711/1, 1735/1, 1735/3, 1735/4, 1735/5, 
1736/1 v katastrálním území Zvánovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Celková trasa naučné stezky Krásné vyhlídky II je rozdělena na 3 úseky, které na sebe plynule navazují a 
procházejí jednotlivými katastry obcí. 

1. Úsek 01 o celkové délce 4 682m  v katastru Struhařov u Mnichovic a Zvánovice 

2. Úsek 02 o celkové délce 5 324m v katastru Zvánovice a Ondřejov u Prahy 

3. Úsek 03 o celkové délce  2 236m  v katastru Ondřejov u Prahy 

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací umístění, která je součástí projektové dokumentace, 
kterou vypracoval Ing. Jiří Šír, ČKAIT 0401336, která obsahuje výkres současného stavu území 
v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, 
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Nedojde k poškození v nadzemní ani kořenové části okolního porostu, nepřípustné je i  dočasné 
zahrnutí bází stromů zeminou. 
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3. Předmětným záměrem nedojde k omezení provozu trvale udržitelného hospodaření v lesních 

porostech. Záměr nebude umístěn na lesních pozemcích, pouze na stávající lesní cesty bez jejich 
dalšího rozšíření na úkor dalšího lesa. 

4. Nedojde ke kácení stromů v lesních porostech. 

5. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení 
odtokových poměrů v dané lokalitě. 

6. Záměr odstranění nánosů z vodoteče za pomocí lehké zemní techniky bude ohlášen na vodoprávním 
úřadu MěÚ Říčany dle §15a odst. 3 vodního zákona a §104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona  
(ohlášení udržovacích prací). 

7. V průběhu stavebních prací budou prováděna opatření k minimalizaci prašnosti v okolí. 

8. Realizací záměru nedojde k záboru půdy, která je součástí ZPF, na dobu delší než 1 rok. Skrývka 
svrchní kulturní vrstvy bude prováděna odděleně, skrytá ornice bude skladována tak, aby ji bylo 
možno po skončení akce využít k rekultivaci dotčených ploch. Odklizoví zeminy je třena ukládat ve 
vytěžených prostorech, případně je uložit na plochách horší jakosti, které byly za tím účelem odňaty 
ze ZPF. Práce na pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich 
skončení budou pozemky uvedeny do původního stavu. Zamýšlené prováděná prací bude včas 
projednáno s vlastníkem, popř. nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu. 

9. V plném rozsahu bude respektován zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10. Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich 
biotopů,  kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky 

11. Ponechané dřeviny budou chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci akce bude 
postupováno dle ČSN DIN 18 920 - ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech  

12. Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít 
k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm.  V případě, že tuto vzdálenost nebude možné dodržet, 
výkopové práce budou prováděny ručně, kořeny budou ponechány napříč výkopem neporušené a 
kabel bude položený pod ně. 

13. Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojížděním a odstavováním 
stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu.  Dřeviny budou ochráněny před 
poškozením chemickým (látky škodlivé pro půdy nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění 
kůry kmene, větví a kořenů, apod.) 

14. Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál 
nebudou přihrnovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny 
v období mrazů. 

15. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les bude projednáno s příslušnými obecními úřady, a to 
včetně náhradní výsadby. 

16. Konkrétní práce v prostoru mostku pře Struhařovský potok budou projednány s úsekovým 
technikem, kterým je Mgr. David Drábek ,tel.: 602274124 david.drabek@pvl.cz . nesmí dojít ke 
škodám na korytě potoka. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na Povodí Vltavy s.p. Na 
stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie. 

17. Vlastník komunikace II/12 vyzve Povodí Vltavy s.p. k uzavření smluvního vztahu, kterým budou 
sjednány podmínky pro  umístění a užívání mostku na pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy 
s.p. a tento smluvní vztah  bude uzavřen před zahájení prací. 

18. Výzva k uzavření smluvního vztahu doložená situací, zákresem zábor do katastrální mapy seznamem 
skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy s.p., předpokládanou výměrou 
záboru v m2 , účelem záboru  se specifikací dle stanoviska, bude doručena s dostatečným předstihem 
na Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava, majetkové oddělení , Grafická 36, Praha 5. 

19. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný 
smluvní vztah na užívání pozemku po dobu stavby, a to před zahájením stavebních prací. 

20. Termín zahájení a ukončení stavebních prací bude s dostatečným předstihem oznámen vedoucímu 
polesí Komorní Hrádek, Ing. Císařovi tel 724 523 392. 
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21.  Případný vjezd vozidel na lesní pozemky je nutno předem projednat s vedoucím polesí Komorní 

Hrádek a zajistit si pro konkrétní vozidla vydání výjimky ze zákazu vjezdu vozidel na lesní 
pozemky. Případné zjištění škody bude hradit investor. 

22. Budou splněny podmínky vlastníka pozemku parc.č.963/1  v k.ú. Zvánovice, kterým je  Česká 
zemědělská univerzita v Praze, uplatněné ve vyjádření č.j. 608/2017 ze dne 31.8.2017 

- Záměrem nedojde k omezení provozu trvale udržitelného hospodaření v lesním komplexu 
Čihadlo-Borka 

- Trasa povede pouze po katastrované cestě- jedná se  o obnovu historických cest v krajině 

-  Před zahájením prací proběhne na místě samém vytyčení osy cesty na pozemcích parc.č. 981/6  a 
1695/1  v k.ú. Zvánovice a odsouhlasení bodů polohového určení mezi investorem a Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze, Školním lesním podnikem v Kostelci nad Černými lesy  

- Při realizaci záměru budou odstraněny pouze náletové dřeviny z navržené trasy katastrované 
cesty 

- Po ukončení realizace záměru investor bude na své náklady provádět průběžnou údržbu a 
kontrolu cest Krásné vyhlídky II tak, aby obnovené historické  cesty v krajině zůstaly 
v provozuschopném stavu a byla zajištěna bezpečnost a ochrana osob a majetku. 

23. Odpočinková lavička se stolem  bude umístěna na pozemku parc.č.1063/2 při hranici pozemku 
parc.č. 1076 nebo 1063/2, z důvodu zajištění příjezdu mechanizace na pozemek parc.č.1063/2, vše 
v k.ú. Zvánovice. 

24. U pozemků parc.č. 404 a 165  v k.ú. Zvánovice nebude provedena výsadba keřů ani stromů tak, aby 
nebyl omezen vjezd motorových vozidel a zemědělské techniky na tyto pozemky. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Svazek obcí Ladův kraj, Masarykovo nám. č.p.83, 251 01 Říčany 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a 
vyzval účastníky k uplatnění námitek a připomínek v termínu do 15 dnů ode dne doručení oznámení o 
zahájení řízení. V uvedené lhůtě stavební úřad obdržel následující námitky účastníků řízení : 

Dne 4.9.2017 se  do kanceláře stavebního úřadu Mnichovice dostavila účastnice řízení , vlastník pozemku 
parc.č. 1063/2 k.ú. Zvánovice, paní Jana Nová bytem Hrdlovská 642, 41 705, Osek. Do protokolu uvedla, 
že s uvedeným záměrem souhlasí v případě, že lavička se stolem, jejichž umístění je navrženo na 
pozemku parc.č. 1695/2  v k.ú. Zvánovice budou umístěny u  hranice s pozemkem parc.č. 1076 nebo u 
hranice s pozemkem parc.č. 1063/7  z důvodu příjezdu mechanizace  na pozemek pac.č. 1063/2, vše 
v k.ú. Zvánovice. Této námitce stavební úřad vyhověl podmínkou  č.23 tohoto rozhodnutí. 

Dne 11.9.2017 obdržel stavební úřad od spoluvlastníků  pozemků parc.č. 404  a 165 v k.ú. Zvánovice, 
kterými jsou paní Drahomíra Baroňová, bytem Nuselská 242/44, Praha 4, Miroslava Fleissigová, bytem 
Opavská 2676, Teplice, Věra Svatošová, bytem Štětínská 360/23, Praha 8 a pan Antonín Holub, bytem 
Vítězná 2960, Kladno, námitky týkající se  zajištění vjezdu motorových vozidel a zemědělské techniky na  
výše uvedené pozemky v jejich vlastnictví, zákazu výsadby trvalých travnatých porostů na hranici těchto 
pozemků a  zanesení obou podmínek do projektové dokumentace Krásných vyhlídek II. Stavební úřad  
vyhověl těmto námitkám podmínkou č. 24  tohoto rozhodnutí a dále konstatuje, že tyto požadavky jsou 
v souladu se situací záměru, a to s výkresem č. C.1.3.1.3.- Situace stavby –úsek č. 01-03 a s výkresem č. 
C.1.3.2.1- Situace stavby úsek č. 02-01. 

Dne 11.9.2017 obdržel stavební úřad námitku vlastníka sousedního pozemku parc.č. 624 v k.ú. Struhařov 
u Mnichovice, kterou podal účastník řízení MUDr. Vladimír Veleba. Požadoval, aby územní rozhodnutí 
bylo vydáno až poté, co on sám provede zaměření navrhovaného záměru v místě kontaktu s pozemkem 
v jeho vlastnictví. Dne 24.10.2017 MUDr. Veleba potvrdil stavebnímu úřadu, že bylo uvedené geodetické 
zaměření  provedeno, a proto nemá námitky k vydání územního rozhodnutí ve věci. 
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Stavební úřad se předloženým návrhem pečlivě zabýval a uvádí : 

Předložený návrh se zabývá obnovou historických cest pro pěší v katastru obcí Struhařov, Zvánovice a 
Ondřejov. Záměrem je spojit stávající zajímavá místa v krajině, a tím rozšířit síť stezek formou 
vyhlídkové trasy. Součástí nové trasy jsou místa pro odpočinek s informačními bloky místopisem bodů 
v krajině a informacemi o floře a fauně v místě. Trasa navazuje na stezku Krásné vyhlídky I a pokračuje 
směrem na jihovýchod k obci Zvánovice a dále do Ondřejova. Základním cílem projektu bylo obnovení 
v krajině zaniklých pěších cest a jejich propojení se stávajícími cestami a silnicemi. Obnova spočívá ve 
vytvoření zeleného (travnatého) pruhu v šíři 2m v úsecích dnešních polí. Součástí této části je výsadba 
stromů a keřů. V trase jsou bývalé úvozy zarostlé náletovou vegetací. Zde projekt počítá s probírkou 
stromů a vyklučení náletů v šíři obnovené cesty. Projekt neřeší pohyb dopravních prostředků navržená 
úprava bude provedena v šíři cca 2m.V katastrálním území Ondřejov u Prahy je cesta vedena bez 
stavebního zásahu stávajícími lesními cestami. 

Stavební úřad předložený návrh posoudil z hlediska je v souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací obce Ondřejov a Struhařov a konstatuje, že záměr vyhovuje obecným požadavkům na 
využívání území.  

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. 

Stanoviska sdělili: 

- Obec Ondřejov, obec Zvánovice, Obec Struhařov, odbor životního prostředí MěÚ Říčany, Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje, CETIN a.s. ČEZ Distribuce a.s., Grid Serviss.r.o., 
Astronomický ústav AV ČR, Lesy ČR s.p., Povodí Vltavy s.p. 

Rozhodnutí vydali: 

- Odbor životního prostředí MěÚ Říčany č.j. 44053/2017-MURI/OŽP-00085 ze dne 20.9.2017 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec Struhařov, Obec Zvánovice, Obec Ondřejov, Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský 
kraj, Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Námitkám účastníků řízení stavební úřad vyhověl podmínkami tohoto rozhodnutí. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje 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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 
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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. 
 
 
 

Ing. Táňa Vladyková 
vedoucí stavebního úřadu 

  
 
  
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 

 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1000,-Kč byl zaplacen. 
 
 

 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Svazek obcí Ladův kraj, IDDS: pxm9y4v 
Obec Struhařov, IDDS: jdkaum9 
Obec Zvánovice, IDDS: c2jakzm 
Obec Ondřejov, IDDS: 74wb52n 
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj, IDDS: z49per3 
Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx 
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., IDDS: 49qnh3h 
 
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou 
  
dotčené správní úřady 
MěÚ Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, IDDS: skjbfwd 
MěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwd 
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