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ROZHODNUTÍ 
 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako obecný 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") a jako speciální stavební úřad příslušný podle  § 40 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o pozemních komunikacích"), §15 odst.1 písm.c) stavebního zákona a vyhlášky č.55/2000 
Sb.hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OVDŽP ÚMČ 
Praha 16) ve stavebním řízení přezkoumal žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
ve spojeném řízení, kterou dne 11.09.2017 podalo 

Hlavní město Praha, prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 
03447286, Řásnovka 770/8, 110 00  Praha-Staré Město, 
které zastupuje GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IČO 25076655, 
Jeseniova 1196/52, 130 00  Praha-Žižkov 

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

I.  vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona  

rozhodnutí o umístění stavby nazvané 

 „Rekonstrukce komunikace Na Staré, Praha 5“ 
Praha Lahovice 

 

na pozemcích parc. č. 340/1, 340/4, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 365/33, 365/99, 365/121, 365/122, 
365/123, 546/4, 549/5 v katastrálním území Lahovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a 
stavební řízení. 

Popis umísťované stavby: 
Odvodnění komunikací (objekt SO 301) – dešťová kanalizace, rekonstrukce stávajících kanalizačních 
řadů A (DN300 PP SN12 délky 72,0 m v ul. Na Staré)  a B (DN 300 PP SN12 délky 128,4 m  v ul. Na 
Staré) a nové kanalizační řady A1(DN300 PP SN12 délky 40,0 m v ul. K Řece západní část)  , B1(DN300 
PP SN12 délky 46,1 m v ul.Ke Stanici)   a C(DN300 PP SN12 délky 73,7 m v ul. Na Staré)   

Vsakovací zařízení a uliční vpusti (objekt SO 302) – vsakovací žebra (tvoří vsakovací bloky)  včetně 
přípojek a uličních vpustí 
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Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 
Stavba bude umístěna podle dokumentace ověřené v územním řízení, na pozemcích parc. č. 340/1, 340/4, 
341, 342, 343, 344, 345, 346, 365/33, 365/99, 365/121, 365/122, 365/123, 546/4, 549/5 v katastrálním 
území Lahovice, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku katastrální mapy 1:1000 
(koordinační situace) a na doplňujícím výkresu v měřítku 1:500. 

II. v y d á v á   p o v o l e n í   podle § 115 stavebního zákona  

k provedení stavby nazvané 

„Rekonstrukce komunikace Na Staré, Praha 5“ 
Praha Lahovice 

 

na pozemcích parc. č. 340/1, 340/4, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 365/33, 365/99, 365/121, 365/122, 
365/123, 546/4, 549/5 v katastrálním území Lahovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a 
stavební řízení. 

  

Popis stavby a stavebních úprav: 

- Rekonstrukce stávající komunikace – zahrnuje stavební úpravy ulice (objekt SO 101) Na Staré a na ní 
navazujících ulic Ke Stanici, K Řece a  K Zahradám. Stavební úpravy spočívají v komplexní 
rekonstrukci celého uličního prostoru včetně konstrukcí komunikací ve vazbě na jeho skutečné 
využití, usměrnění dopravního režimu a zvýšení bezpečnosti. Konkrétně se jedná o změnu povrchu 
(asfaltový beton, betonová a zatravňovací dlažba) a  řešení dopravy v klidu (parkovací stání). 
Komunikace je navržena jako místní komunikace funkční skupiny D1, v dopravním režimu se 
společným pohybem všech účastníků silničního prostoru v jedné výškové úrovni – tzv. obytná zóna. 

- Odvodnění komunikací (objekt SO 301) – dešťová kanalizace, rekonstrukce stávajících kanalizačních 
řadů A (DN300 PP SN12 délky 72,0 m v ul. Na Staré)  a B (DN 300 PP SN12 délky 128,4 m  v ul. 
Na Staré) a nové kanalizační řady A1(DN300 PP SN12 délky 40,0 m v ul. K Řece západní část)  , 
B1(DN300 PP SN12 délky 46,1 m v ul.Ke Stanici)   a C(DN300 PP SN12 délky 73,7 m v ul. Na 
Staré)   

- Vsakovací zařízení a uliční vpusti (objekt SO 302) – vsakovací žebra (tvoří vsakovací bloky)  včetně 
přípojek a uličních vpustí 

 
Podmínky a povinnosti pro provedení stavby a stavebních úprav (dále jen stavba) podle  § 115 
stavebního zákona: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené OVDŽP ÚMČ Praha 16, která se 

předává stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí jako její součást. Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.. 
3. Stavba bude provedena dodavatelsky, stavebník oznámí OVDŽP ÚMČ Praha 16 před zahájením 

stavby, název a sídlo dodavatele, který bude stavbu provádět a údaje o osobě, která bude 
zabezpečovat odborné vedení stavby (autorizace podle zákona č.360/1992 Sb.) 

4. Před zahájením prací bude příslušné organizaci umožněno provedení archeologického výzkumu. 
5. Před zahájením stavby bude vytyčena stavba a ostatní vedení technické infrastruktury včetně jejich 

ochranných pásem procházející dotčeným územím a provedena  koordinace s jejich správci. 
6. V místech křížení budovaného vedení se stávajícími telekomunikačními podzemními vedeními a 

ostatními podzemními vedeními budou výkopy prováděny ručně. 
7. Zajistit stavební a výkopový materiál tak, aby nedošlo k jeho napadání nebo splavení do 

kanalizačních objektů a stok. 
8. Výkopové práce v ochranných pásmech  vedení technické infrastruktury budou provedeny ručně.  
9. Po dobu výkopu bude zachován přístup k okolním objektům, veřejným telefonním stanicím, 

veřejnému osvětlení, požárním hlásičům, k hydrantům , uzávěrům vodovodní sítě a ke vstupům do 
kanalizačních objektů. Při provádění výkopových prací nesmí být poškozeny ani zasypány stávající 
podzemní hydranty. 

10. V průběhu stavby bude na komunikacích zabezpečen průjezd hasičských vozidel a přístup k okolním 
objektům. V případě uzavírky komunikace, nebo její části bude uvědoměn 15 dnů HZS hl.m.Prahy. 
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11. Po dobu realizace stavby budou používána výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují 

příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 
12. Při stavebních pracích a manipulaci s prašnými materiály musí být aplikována účinná opatření 

k minimalizaci zatěžování okolí prachem, např. kropením. 
13. Při realizaci je nutno zachovat přístup k objektům v dotčené oblasti, vjezd dopravní obsluze a 

pohotovostním vozidlům 
14. Před zahájením stavebních prací stavebních bude v dostatečném předstihu (min. 30 dní ) požádáno 

na příslušném silničním správním úřadu o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.  
15. Nejpozději 30 dní před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby požádá stavebník o stanovení místní 

úpravy dopravního značení na komunikacích. 
16. V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou 

negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, výkopový materiál bude zajištěn a 
přebytečný materiál bude ze záplavového území odvezen. 

17. V případě povodňových stavů bude postupováno dle schváleného povodňového plánu pro provádění 
stavby.  Před zahájením výstavby bude kontaktní osoba oznámena OVDŽP ÚMČ Praha 16. 

18. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby a ověří umístění 
stávajících sítí.  

19. V průběhu stavební činnosti budou provedena technická a organizační opatření k dodržení 
hygienického limitu hluku (tj.65 dB vLAeq.T) ve venkovním prostředí prostoru stavby v době od 
7,00 do 21,00 hod. 

20. Stavebník oznámí v dostatečném časovém předstihu OVDŽP ÚMČ Praha 16 konání kontrolních 
prohlídek. 

21. Zařízení staveniště není předmětem tohoto povolení. 
22. OVDŽP ÚMČ Praha 16, ve smyslu § 115 odst. 1 stavebního zákona, stanoví, že stavbu lze užívat jen                  

na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona. Stavebník oznámí před 
dokončením stavby termín jejího dokončení za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky dle § 
122 odst. 2 stavebního zákona.  

23. Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště umístěn štítek s údaji o povolené  stavbě a 
ponechán tam až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 

24. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doloženo zejména: 
 doklad o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby  ve výškovém systému Balt  
p.v.  Útvaru rozvoje hl.m.Prahy -odd.Institutu městské informatiky, Vyšehradská 57, Praha 2,  

       doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti, pokud  jejich  další využití není možné, doklad o 
předání a převzetí stavby,  stanovení místní úpravy dopravního značení odsouhlaseného příslušným 
silničním správním úřadem,  prohlášení o shodě na použité materiály certifikáty použitých materiálů, 
kontrole hutnění, potvrzení archeologického výzkumu,  zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí, 
akreditovaný/autorizovaný protokol o měření hladin hluku v nejbližších chráněných prostorách 
staveb (podmínka HS hl.m.Prahy) 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1-Staré Město prostřednictvím  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00  Praha-Staré Město 

 

Odůvodnění ad I., II.: 

Dne 11.9.2017 podal žadatel žádost o umístění stavby a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu.  

Ve smyslu ust. § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, OVDŽP ÚMČ                  
Praha 16, na žádost stavebníka, usnesením  spojil tato řízení, k nimž je příslušný, protože se týkají téhož 
předmětu řízení, věcně spolu souvisejí, povaha věci tomu nebrání a nevznikne nebezpečí újmy některému 
z účastníků řízení, a vydal dne 14.9.2017 usnesení pod sp.zn.017873/17/OVDŽP/Lh, č.j.018165/17/OŽP 
a dále vedl společné řízení.  

Oznámení o zahájení řízení ad. I. (územní řízení): 

OVDŽP ÚMČ Praha 16 oznámil zahájení územního řízení: 

- účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě 
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- účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední 

desce  ÚMČ Praha 16 od 15.9.2017 do 30.9.2017 

Oznámení o zahájení řízení ad. II.  (povolení k provedení staveb ): 

OVDŽP ÚMČ Praha 16 oznámil zahájení územního řízení: 

- účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě 

- účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední 
desce  ÚMČ Praha 16 od 15.9.2017 do 30.9.2017 

Účastníci byli v oznámení o zahájení řízení uvědomeni, že své námitky a připomínky mohou uplatnit 
nejpozději při ústním jednání,  jinak k nim nebude přihlédnuto. Dotčené orgány byly současně 
upozorněny, že mohou uplatnit svá stanoviska při ústním jednání  

Ústní jednání bylo svoláno OVDŽP ÚMČ Praha 16 na den 24.10.2017. O výsledku ústního jednání byl 
sepsán protokol. 
 
Z ústního jednání a z dokladů předložených stavebníkem bylo zjištěno následující: 

Stavebník: Hlavní město Praha, prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 
03447286, Řásnovka 770/8, 110 00  Praha-Staré Město  

Zhotovitel: dle výběrového řízení  

Místo stavby: k.ú. Lahovice 

Projektová dokumentace: vypracována společností Grebner , inženýrská a projektová kancelář s..r.o.,  

Ing. Igor Čermák ČKAIT 0009419 

K řízení bylo doloženo: 

- Plná moc pro zastupování v řízení pro společnost Grebner s.r.o. ze dne 7.9.2017 

- Výpis z katastru nemovitostí LV 139 ze dne 7.9.2017 (stavba se nachází na pozemcích ve 
vlastnictví Hl.m.Prahy, tj. stavebníka) 

- Souhlas EVM MHMP ze dne 23.5.2017 vydaný pod č.j.EVM/VP/794412/17/be   

- Souhlas Rady MČ Praha Zbraslav vydaný pod č.j.1693/2017/OMIR 

- Stanoviska dotčených orgánů a správců sítí: 
1. Úřad Městské  části  Praha 16, odbor  výstavby ,dopravy a životního prostředí - závazná 

stanoviska a vyjádření odboru vč. závazného stanoviska dle §104   zákona o vodách  ze dne 
29.5.2017  č.j. 010720/17/OVDŽP    

2. Úřad Městské  části  Praha 16, odbor  výstavby ,dopravy a životního prostředí -  vodoprávní úřad 
-  souhlas dle §17 ze dne 17.7.2017  č.j. 014087/17/OŽP   

3. Městská část Praha - Zbraslav – souhlas ze dne 6.6.2017 č.j. 1693/2017/OMIR   
4. Hygienická stanice hl.města Prahy - závazné stanovisko  ze dne 11.7.2017 č.j. HSHMP 

24876/2017 
5. Hasičský záchranný  sbor  hl.města Prahy - koordinované závazné stanovisko ze dne 16.6.2017 

č.j. HSAA-6255-3/2017 
6. Magistrát hl. města Prahy, odbor ochrany prostředí - závazná stanoviska a vyjádření  ze dne 

28.6.2017 č.j. MHMP 1026114/2017 
7. Magistrát hl. města Prahy, odbor památkové péče  -  sdělení  ze dne 25.5.2017 č.j. MHMP 

849199/2017 
8. Magistrát hl. města Prahy, odbor dopravních agend, oddělení silničního správního úřadu  - 

stanovisko  ze dne 22.5.2017 č.j. MHMP-819076/2017/O4/Jv 
9. Magistrát hl. města Prahy, odbor Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu - 

závazné stanovisko  ze dne 15.6.2017 č.j. MHMP 987609/2017 
10. Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – stanovisko dle §6 odst. (1e) stavebního zákona ze dne 

30.6.2017  č.j. 6088/17 včetně dopisu –reakce společnosti Grebner, spol. s r.o. na podmínku  
stanoviska 31.8.2017 zn. 379/17ze dne  
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11. Povodí Vltavy,s.p. - stanovisko správce povodí  ze dne 19.6.2017 zn. 33950/2017-263            
12. Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy , odbor služby dopravní policie – stanovisko 

ze dne 15.6.2017  č.j. KRPA-178500-1/ČJ-2017-0000DŽ 
13. Veolia – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - vyjádření  ze dne 6.6.2017 zn. PVK 

29209/OTPČ/17 
14. Pražská vodohospodářská společnost,a.s. -  vyjádření   ze dne 1.6.2017 zn. 2737/17/2/02 
15. PREdistribuce ,a.s. -  vyjádření ze dne 24.5.2017  zn. S 21130/300043365 
16. CETIN,a.s. vyjádření : 

16a) od specialisty pro ochranu sítě -  ze dne 31.5.2017 zn. VE17-648 
16b) o existenci sítě ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení ze dne 31.5. 
2017 č.j. 628539/17   

17. Trade Centre Praha,a.s. (dříve ELTODO-CITELUM, s.r.o.) - vyjádření ze dne 31.7.2017 č.j. 
VO1189/17 

18. Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje – vyjádření ze dne 24.5.2017 č.j. MHMP 
818025/2017    

19. Magistrát hl. města Prahy, odbor evidence  majetku - souhlas majitele / správce pozemků 
dotčených stavbou  vč. souhlasu s kácením podlimitních dřevin ze dne  23.5.2017 č.j. 
EVM/VP/794412/17/be  

20. Magistrát hl. města Prahy, odbor ochrany prostředí – sdělení dle §6 odst.3 zákona č.100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na ŽP  ze dne 4.7.2017 č.j. MHMP 1061585/2017 

21. Úřad Městské  části  Praha 16, odbor  výstavby ,dopravy a životního prostředí – silniční správní 
úřad  - stanovisko ze dne 24.7.2017 č.j. 014529/17/OD 

22. Úřad Městské  části  Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí , úsek výstavby – 
souhlas dle §15 odst. 2) stavebního zákona ze dne 21.6.2017 č.j. 012508/17/OVDŽP  

23. NIPI ČR – vyjádření ze dne 9.10.2017 pod č.j.094170075 
24. Razítka správců sítí na situaci: 
a) VEOLIA – PVK,a.s. - zákres zařízení ze dne 6.12.2016 
b) PREdistribuce,a.s. - zákres  zařízení  ze dne 5.12.2016 
c) PREdistribuce,a.s. -  zákres zařízení provozovatele VO společnosti TRADE  
      CENTRE Praha,a.s.  ze dne 22.3.2017 
d) CETIN ,a.s. -  vyjádření vč.zákresu zařízení ze dne  7.12.2016  č.j. 773629/16 
 
25. vyjádření o neexistenci zařízení správce na staveništi: 
e) T-Mobile Czech Republic,a.s. - zákres zařízení a souhlas s realizací stavby ze dne   
      7.12.2016 
f) ICT Support + WLL Internet – vyjádření ze dne 13.12.2016  zn.1612061434 
g) Pražská plynárenská Distribuce,a.s.- razítko na situaci  ze dne 12.12.2016 
h) Pražská teplárenská ,a.s. - razítko na situaci  ze dne 8.12.2016 č.j. 3704/2016 
i) ČEZ ICT Services,a.s. - sdělení ze dne 7.12.2016 zn. 0200532119 
j)  Vodafone Czech Republic,a.s. –vyjádření ze dne 7.12.2016  zn.161207-124623236 
k) MV ČR -  razítko na situaci  ze dne 7.12.2016 
l) České Radiokomunikace,a.s.  –  vyjádření  ze dne  12.12.2016  
      zn. OPTS/OS/160115/2016 
m) MO SEM Praha - razítko na situaci ze dne 9.12.2016 zn.ÚP 4971/12-1082-2016, 12.10.2017 

zn.96953/2017-8201 
n) TSK HMP - razítko na situaci ze dne 7.12.2016 
o) ČD Telematika,a.s. – vyjádření ze dne 6.12.2016 č.j. 1201614852 
p) UPC Česká republika,s.r.o. - razítko na situaci ze dne 7.12.2016  č.j. 2193/16 
q) SITEL,spol. s r.o. – vyjádření ze dne 1.12.2016  zn.1111605695 
r)  Povodí Vltavy,s.p. – vyjádření ze dne 9.12.2016 zn. 65089/2016-262 
s) Coprosys,a.s. – email ze dne 14.12.2016 
t) COMTES CZ spol. s r.o. – vyjádření ze dne 7.12.2016  

Ve spojeném územním a stavebním řízení OVDŽP ÚMČ Praha 16 přezkoumal podané žádosti a 
připojené podklady z hledisek uvedených v ust. § 90 a v ust. § 11 stavebního zákona a projednal ji dle ust. 
§ 87, ust. § 89 a ust. § 112 stavebního zákona s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné 
zájmy účastníku řízení.  
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Umístění stavby týkající se objektu SO 301 a objektu SO 302 je v souladu se schválenou územně 
plánovací dokumentací, platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy schváleného usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně platných 
změn i změny Z 1000/00, vydané usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 
22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12. 1. 2009. Předmětná umísťovaná 
stavba se nachází v zastavitelném území, v plochách s funkčním využitím OB – čistě obytné, SV – 
všeobecně smíšené, S1 – nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu a v území 
nezastavitelném, v ploše s funkčním IZ – izolační zeleň. Záměr se nachází v záplavovém území kategorie  
B – neprůtočná. 

Část objektu SO 301 se nachází z ve funkční ploše IZ – izolační zeleň, a protože se v tomto místě objekt 
připojuje na stávající dešťovou kanalizaci  jedná se výjimečně přípustnou stavbu. 

Objekt SO 101 zahrnuje stavební úpravy stávající již umístěné komunikace a je tedy předmětem pouze 
povolení stavby. 

V souladu s ust. § 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona ověřil, že projektová dokumentace stavby 
splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle ustanovení nařízení č.10 Sb., hl.m.Prahy , kterým se 
stanoví obecné požadavky na stavby v hl.m.Praze.  
Návrh stavby je v souladu s požadavky vyhlášky č.  398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné technické požadavky na komunikace stanovené v části 
páté vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Návrh  stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené 
orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska dotčených 
orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do 
podmínek tohoto rozhodnutí.  

ÚMČ OVDŽP Praha 16 proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití stanovených 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení: 

Jelikož je v tomto řízení více než 30 účastníků, jedná se ve smyslu ustanovení§ 144 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o řízení s velkým počtem účastníků. 

Účastníci územního řízení 

Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení: 

a) Žadatel: Hlavní město Praha , prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 
03447286, Řásnovka 770/8, 110 00  Praha-Staré Město 

b) Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Hlavní město Praha, 
které zastupuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00  
Praha-Nové Město  

Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou účastníky územního řízení: 

a) Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: PREdistribuce a.s., 
Trade Centre Praha a.s., PVS a.s. 

b) Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 

V případě doručování doručení územního rozhodnutí veřejnou vyhláškou se v územním rozhodnutí 
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona identifikují označením pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru: 

546/3, 38/1, 317/1, 556/3, 556/47327/1319/2,328/1,322331,332,325/2,336,325/1,338,3, 5, 12, 
8,20,21,23,24/1,13/1,33/1, 33/4, 34/1, 34/2, 35/1,42, 46/1, 49,72, 74,77, 53/1, 78, 82, 83/1, 83/2, 127, 
130, 133/1,123,149, 150, 147/1, 146/2, 146/1, 137/1, 141, 139, 164, 167,151, 153, 156,158,159, 161/3, 
161/5, 212,112,114,115,116,117,108, 109/1, 101, 102, 103, 104/1, 84, 85, 86,95,56,67, 69/1, 105,106/1, 
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64,65,61, 90, 92/1, 88/1, 365/118, 63, 121,119, 80, 128/1, 125/1, 88/1, 93, 59, 143, 145, 80, 70, 71, 25, 
26/1, 319/1, 18/1 v katastrálním území Lahovice 

c) Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis: 

Podle ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, je občanské sdružení oprávněno účastnit se správního řízení za podmínky, že 
svou účast oznámí ve lhůtě do osmi dnů od oznámení zahájení správního řízení. Dnem sdělení 
informace o zahájení řízení je den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího 
zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Občanská sdružení přihlášená u zdejšího stavebního úřadu byla o zahájení stavebního řízení 
informována veřejnou vyhláškou. 
V daném případě se ve stanovené lhůtě k účasti v řízení žádné občanské řízení nepřihlásilo. 
 
Podle zákona č. 131/2000 Sb. MČ Praha Zbraslav, Zbraslavské nám.464, Praha Zbraslav  
 

 
Účastníci stavebního řízení  

Účastníkem stavebního řízení je podle ustanovení § 109  stavebního zákona pouze 
a) stavebník  
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem 
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho 

vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno 
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva 
prováděním stavby přímo dotčena 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním 
stavby přímo dotčeno 

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo 
prováděním stavby přímo dotčeno 

g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením 
dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo 
rozhodnuto v územním rozhodnutí.  

Za účastníky tohoto stavebního řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona stavební úřad 
považuje následující osoby: 

d) PREdistribuce a.s., Trade Centre Praha a.s., PVS a.s. 

 

V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení 
účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: 
546/3, 38/1, 317/1, 556/3, 556/47327/1319/2,328/1,322331,332,325/2,336,325/1,338,3, 5, 12, 
8,20,21,23,24/1,13/1,33/1, 33/4, 34/1, 34/2, 35/1,42, 46/1, 49,72, 74,77, 53/1, 78, 82, 83/1, 83/2, 127, 
130, 133/1,123,149, 150, 147/1, 146/2, 146/1, 137/1, 141, 139, 164, 167,151, 153, 156,158,159, 161/3, 
161/5, 212,112,114,115,116,117,108, 109/1, 101, 102, 103, 104/1, 84, 85, 86,95,56,67, 69/1, 105,106/1, 
64,65,61, 90, 92/1, 88/1, 365/118, 63, 121,119, 80, 128/1, 125/1, 88/1, 93, 59, 143, 145, 80, 70, 71, 25, 
26/1, 319/1, 18/1 v katastrálním území Lahovice 

V řízení s velkým počtem účastníků se úkony ve společném řízení a společné rozhodnutí doručují 
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) a v § 109 písm. a) až d) stavebního 
zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. 

Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a c) a ustanovení § 109 písm. e) až g) stavebního 
zákona se se úkony ve společném řízení a společné rozhodnutí doručují veřejnou vyhláškou. 

 

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
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Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:  
- Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci. 
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 

stavba zahájena. 
- Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou 

osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. 
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, 

zejména na dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích                  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) sítí technického 
vybavení, kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených 
podmínek.  

- Před zahájením výstavby bude provedena koordinace se všemi správci podzemních inženýrských sítí   
v dotčené oblasti. Zahájení stavebních, resp. výkopových prací nebo stadium výstavby musí být 
oznámeno ve smyslu stanovisek správců sítí. 

- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.   

- V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

- Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/2008 
Sb. NVP, o čistotě na území hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto stavebního povolení. 
- Před zahájením prací na veřejné pozemní komunikaci je nutno požádat příslušný silniční 

správní úřad o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. 
- O rozsahu nutné geodetické dokumentace pro účely digitální mapy Prahy je možno se informovat                        

v Institutu městské informatiky hl. m. Prahy, pracoviště Vyšehradská 57, Praha 2. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl.m. Prahy, 
podáním u odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16. 

 

 

 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing.Lenka Hübnerová 
vedoucí oddělení životního prostředí 
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Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne ……………..    Razítko 

          Podpis 

 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve 
výši 3000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč, 
celkem 11000 Kč byl zaplacen. 
 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Rozdělovník: 
Obdrží: 
I.  účastníci  řízení podle  § 85 odst. 1,  § 85 odst. 2 písm. a) a § 109  písm. a) až d) stavebního zákona  - 

doručení jednotlivě  
 
GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IDDS: 2gv8zvq 
 sídlo: Jeseniova č.p. 1196/52, 130 00  Praha 3-Žižkov 
IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
 sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IDDS: vajgqj2 
 sídlo: Blanická č.p. 1008/28, 120 00  Praha 2-Vinohrady  
PVS a.s., IDDS: a75fsn2 
 sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
 
 
II.  účastníci  řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) a c) a § 109 písm. e) až g) stavebního zákona - doručení 

veřejnou vyhláškou 

vyvěšením písemnosti na úřední desce Úřadu Městské části Praha 16 po dobu 15 dnů, do grafických 
příloh rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16, 
Václava Balého 23, Praha5 – Radotín, kancelář č.23 
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III. dot čené orgány : 

ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostředí, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  
Praha 512 
Magistrát HMP - RED, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám. č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Magistrát HMP - OPP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01  Praha 1 
HS hl. m. Prahy - pob. Západ, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Štefánikova č.p. 247/17, 150 00  Praha 5-Smíchov 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská č.p. 62, 121 24  Praha 2 
SEI, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 
 sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 21  Praha 2 
Policie ČR, Krajské ředitelství Police HMP, OSDP, odd. dopravního inženýrství, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: P.O. Box 51, 140 21  Praha 4 
Magistrát HMP - ODA, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
 
 
IV. na vědomí: 
 
Městská část Praha-Zbraslav, IDDS: zcmap6w 
 sídlo: Zbraslavské náměstí č.p. 464, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Hlavní město Praha, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám. č.p. 2/2, Staré Město, 110 01  Praha 1 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 
 sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město 
 
 
 


