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Stanovisko k prodloužení doby užívání stavby — parkoviště při ulici Galandova na
pozemcích parc. č. 1293/576, 65/7 v k. ú. Repy
Odbor územního rozvo'c Ma istrátu hl. m. Prah obdržel dne 15. 5. 2018 žádost. kterou

dala

společnost H ve
které požaduje vydání závazného stanoviska.

Pro vydání závazného stanoviska byly předloženy žadatelem tyto dokumenty: situační výkres &
plán parkoviště, nájemní smlouva a dodatky ke smlouvě, vyjádření odboru výstavby a TSK,
rozhodnutí odboru životního prostředí a dopravy, stanovisko hygienické stanice hl. m. Prahy a
plná moc (dále jen „dokumentace").

Z uvedené dokumentace úřad územního plánování zjistiL že stavební záměr s čívá
v prodloužení užívání stavby — kolaudačního rozhodnutí do 31. 12. 2022. Společnost *

_provozuje na základě nájemní smlouvy s TSK hl. m. Prahy, hlídané parkoviště při ulici

Galandova v Praze 17. Toto parkoviště je provozováno beze změn ve schváleném režimu. Nyní
společnost _ žádá o změnu užívání — prodloužení doby trvání dočasné stavby —
parkoviště. Plocha parkovací je cca 12875 1112, manipulační plocha cca 11589 mz, celková

plocha je cca 24464 m3, počet míst je 103.
Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jako orgán územního plánování (dále jen
„úřad územního plánování“) podle 5 6 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení š 136 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává kc stavebním záměrům molávaiícím změnu
v území podle 5 6 odst. (1) písm. 6) stavebního zákona závazná stanov'mka zhled'wka souladu
záměru s platnem; politikou územního rozvoje, platnými Zásadami úzcmního rozvoje hl. m.
Prahy, platným Uzemním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy a z hlediska uplatňování cílů a
úkolů územního plánování. Tato závazná stanoviska jsou podkladem pro rozhodnutí nebo jiný
úkon podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5. 5 126, 127, 129 stavebního zákona nebo podle
zvláštnňlo zákona.
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Z předložené žádosti je zřejmé, že v případě navrhovaného záměru se jedná o áměr, který
nepředstavuje oproti současnému stavu změnu vúzcmí a ani změny vúzemí nevyvolává &
zároveň nedošlo ke změně územně plánovací dokumentace. Jedná se o prodloužení doby
užívání stávající stavby - parkoviště.

Upozorňujeme, žfe prodloužení doby užívání stávající stavby — parkoviště je možné akceptovat
pouze do konce roku 2022, tj. 31. 12. 2022, zdůvodu konce platnosti současného územního
plánu.

Toto je sdělení dle 5 154 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, v platném znění.

Ing. Martin Če mus

ředitel odboru

Rozdělovník:
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