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ČJ: LHMP/2284/2021 Vyřizuje: Ing. Ondřej Palička Praha 11.10.2021

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ze dne 30.9.2021

Ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ze dne 30.9.2021, Vám k Vámi položeným dotazům níže sdělujeme
následující:

Dotaz 1):

Jaké povolení bylo ze strany MHMP vystaveno pro umístění pevného plotu, budov a
záchranné stanice pro volně žijící zvířata. Pozemek je v platném územním plánu veden jako
S06 – rekreační plochy, na těchto pozemcích není možné záchrannou stanici provozovat dle
platného ÚP.

Katastrální území pozemků: Jinonice
Pozemek 1073/23 - majitel pozemku MHMP

Odpověď 1):

Dne 9.7.2019 bylo vydáno Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a souhlas s užíváním
stavby “Stavba infrastrukturního zázemí záchranné stanice v Jinonicích”, které vydal
stavební úřad Úřadu městské části Prahy 5 - přikládáme jako přílohu č. 1 tohoto přípisu.

Dále přikládáme jako přílohu č. 2 Sdělení o nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí, a
to ke dni 14.8.2019.



K Vámi uvedenému dále uvádíme, že provoz záchranné stanice na dotčených pozemcích je
v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy. Závazné stanovisko orgánu
územního plánování Magistrátu hlavního městy Prahy, odboru územního rozvoje, ze dne
30.5.2019, přikládáme jako přílohu č. 3 tohoto přípisu.

Dotaz 2):

Poskytnutí informací o plánovaném rozšíření záchranné stanice pro volně žijící zvířata na
pozemku 1073/23, katastrální území Praha – Jinonice:

a) projektovou dokumentaci
b) stavební povolení
c) výběrové řízení na realizátora stavby
d) stavební řízení – kdy bude probíhat, kdy budou přizváni bezprostřední sousedi těchto

pozemků
e) plánované využití budov
f) vydané stavební povolení pro zasíťování pozemků

Odpověď 2):

a) Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení je k nahlédnutí u
organizace Lesy hl. m. Prahy, na adrese Práčská 1885, Záběhlice, Praha 10.
Vzhledem k rozsahu projektové dokumentace může být případné poskytnutí kopie
této dokumentace na žádost žadatele poskytnuto za poplatky stanovené zákonem.

b) Bylo vydáno jako rozhodnutí ve sloučeném územním a stavebním řízení - Rozhodnutí
o schválení stavebního záměru “ZÁCHRANNÁ STANICE HL. M. PRAHY PRO
VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY” ze dne 21.4.2020, s právní mocí ke dni 28.5.2020.
Dokument přikládáme v příloze č. 4 tohoto přípisu.

c) Výběr realizátora stavby je čistě v dikci Magistrátu hlavního města Prahy, odbor
investiční, jako zástupce investora stavby, kterým je hlavní město Praha.

d) Stavební řízení již proběhlo (resp. proběhlo sloučené územní a stavební řízení) a
stavebním úřadem Městské části Praha 5 bylo vydáno rozhodnutí ve sloučeném
územním a stavebním řízení - Rozhodnutí o schválení stavebního záměru
“ZÁCHRANNÁ STANICE HL. M. PRAHY PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY” ze dne
21.4.2020, s právní mocí ke dni 28.5.2020 - viz příloha č. 4 tohoto přípisu.

e) Detailní plány ohledně využití budov jsou součástí projektové dokumentace.
f) Samostatné stavební povolení pro zasíťování pozemků se v tomto případě vydávat

nebude, podmínky pro zhotovení sítí jsou specifikovány ve vydaném stavebním
povolení - viz příloha č. 4 tohoto přípisu - Rozhodnutí o schválení stavebního záměru
“ZÁCHRANNÁ STANICE HL. M. PRAHY PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY” ze dne
21.4.2020, s právní mocí ke dni 28.5.2020.

Přílohy:

1. Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a souhlas s užíváním stavby “Stavba
infrastrukturního zázemí záchranné stanice v Jinonicích” ze dne 9.7.2019



2. Sdělení o nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí, a to ke dni 14.8.2019.
3. Závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 3.5.2019 Magistrátu hlavního

města Prahy - odbor územního rozhodnutí
4. Rozhodnutí o schválení stavebního záměru “ZÁCHRANNÁ STANICE HL. M. PRAHY

PRO VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY” ze dne 21.4.2020, s právní mocí ke dni 28.5.2020

S pozdravem

------------------------------------------------------
Ing. Ondřej Palička, ředitel organizace
Lesy hl. m. Prahy
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