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Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 003048/18/OVDŽP/Kd Vyřizuje Praha 

  Č. j.:     003790/18/OVDŽP Dagmar Krajíčková 21.02.2018 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

  Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad 

(dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") 

s působností podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve 

znění pozdějších předpisů a jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 

přístupu k informacím“), na základě žádosti, kterou dne 09.02.2018 podal 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a §14 zákona o svobodném přístupu k informacím 

následující informace: 

Dle Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva 

hl.m.Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhlášky č.32/99 Sb.hl.m.Prahy, o závazné části územního 

plánu hl.m.Prahy, v úplném znění, se předmětný pozemek parc.č.980/17  v k.ú. Velká Chuchle 

nachází v polyfunkčním území PZO – zahrádky a zahrádkové osady.  

 

 Funkční využití: 
Plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, klubová zařízení, zahrádkářské 

chaty.  

 Doplňkové funkční využití: 
Drobné  vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové. 

Nezbytná plošná zařízení a nezbytná liniová vedení TV. 

Parkovací a odstavné plochy se zelení (související s vymezeným funkčním využitím). 

 Výjimečně přípustné funkční využití: 
Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. 
Dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, liniová vedení technického 
vybavení, stavby pro skladování a zpracování plodin. 
 



Č.j. 003790/18/OVDŽP str. 2 

 
Pozemek parc.č. 943/370  v k.ú. Velká Chuchle nachází v zahrádkářské osadě Třešňovka, 

základní organizace č. 801003 ČZS. 

 

 

Poučení: 

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě 

orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, 

zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení 

zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu. 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Böhmová 

vedoucí odboru 

  

 
 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


