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R O Z H O D N U T Í  
 
Magistrát hlavního města Prahy - odbor dopravy, jako stavební úřad příslušný dle           
§ 13 odst. 1 písm. c) 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 dle ustanovení § 84 až 91 stavebního zákona žádost na vydáni                        
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), 
kterou dne 31.01.2011 podal stavebník Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 
2, Praha 1, IČ 000 64 581, zastoupený Technickou správou komunikací hlavního města 
Prahy, se sídlem Řásnovka 8, Praha 1, IČ 638 34 197, která zmocnila pro řízení 
společnost ELTODO EG, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,                   
IČ 45274517 (dále jen !stavebník“) a na základě tohoto posouzení vydává : 
 
podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
 
r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  
 
„J.S. – Rampa Spořilovská, úprava sjezdu 5. května, Praha 4, č. akce 
999329 – 1. etapa dopravní opatření ke zprovoznění Pražského okruhu“ 
SO 190.3 KONSTRUKCE PORTÁLU, Hostavice 
(dále jen „stavba“), která bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 1024/3                        
v katastrálním území Hostavice, Praha 14 (situační výkres na podkladu katastrální 
mapy v měřítku 1:500).  
 
Stavba obsahuje: 

jedná se o výstavbu 1 ks informačního portálu na Štěrboholské spojce v katastrálním 
území Hostovice: 

 SO 190.3 konstrukce portálu, Hostovice 

 SO 402.3 kabelová přípojka NN Hostovice 

 Technologie PIT a PDZ, Hostovice 

 
Pro využití a ochranu území, umístění a pro další přípravu a realizaci stavby se 
stanoví následující podmínky: 

 
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která byla přílohou žádostí, 

(odpovědný projektant: Ing. František Jehlík, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby, ČKAIT 0000194) a která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
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stavebním úřadem ověřena a předána stavebníkovi. Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2) Stavba bude umístěna na pozemku parcelní číslo 1024/3 v katastrálním území 
Hostavice, Praha 14, jak je jak je zakresleno v dokumentaci (situační výkres na 
podkladu katastrální mapy v měřítku 1:500). 

3) Před započetím provádění stavby budou stanoviska správců technické 
infrastruktury (poduličních zařízení), jejichž platnost skončí před zahájením 
stavebních prací, aktualizována. 

4) Stavba bude provedena stavebním podnikatelem (osoba oprávněna k provádění 
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních 
právních předpisů), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby 
stavbyvedoucím, a je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění 
je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou držiteli takových 
oprávnění. 

5) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu minimálně 10 dní předem termín 
zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; 
změny v těchto skutečnostech oznámí stavebník neprodleně stavebnímu úřadu.  

6) Souběh a křížení se stávajícími sítěmi technického vybavení budou provedeny 
v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, a dle 
vyjádření správců těchto sítí. 

7) Požadavky uplatněné v závazných stanoviscích dotčených orgánů, ve vyjádření 
vlastníků a správců technické infrastruktury a orgánů a organizací, jejichž vyjádření 
byla třeba pro posouzení navrhované stavby stavebník zabezpečí takto: 

 
 Budou splněny podmínky silničního správního úřadu, odbor dopravy 

MHMP ze dne 24.01. 2011, č.j. MHMP 62151/2011/DOP-O4/Da: 
a) při realizaci je nutno zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze            

a pohotovostním vozidlům; 
b) minimálně 4 týdny před zprovozněním požádá stavebník o stanovení užití 

dopravního značení příslušný správní orgán; 
c) po celou dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací 

dotčených stavbou; 
d) v případě omezení provozu na ulici Štěrboholská spojka stavebník požádá 

minimálně 4 týdny před zahájením stavby, odbor dopravy MHMP o vydání 
rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace. 

 Budou splněny podmínky odboru životního prostředí ÚMČ Praha 14 ze 
dne 29.11.2010, č.j. UMCP14/10/42944/OŽP/Ad: 
a) v průběhu stavby je nutné důsledně chránit zachovávanou stávající zeleň dle 

ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; 

b) případné zásah do dřevin je třeba předem projednat na OŽP ÚMČ Praha 14; 
c) po ukončení stavby je nutné uvést stavbou dotčené povrchy do původního 

stavu a to včetně případného osetí zatravněných ploch; 
d) při veškeré stavební činnosti a při manipulaci se sypkým materiálem je nutné 

aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem. 
 Budou splněny podmínky Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 

25.01.2011, č.j. HSHMP 2983/2011:  
hygienický limit akustického tlaku  ze stavební činnosti nesmí ve venkovním 
chráněném prostoru přesahovat LAeq 65 dB v době od 7 do 21 hodin, LAeq 60 
dB v době od 6 do 7 hodiny a od 21 do 22 hodin a LAeq  45 dB v době od 22 
do 6 hodin. 
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 Budou splněny podmínky Povodí Vltavy státní podnik, Závod Dolní Vltava 
ze dne 13.12.2010, č.j. 58275/2010-263: 
a) stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod; 
b) použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke 

znečištění území ropnými látkami. 
 

8) V průběhu stavby je třeba dbát na zajištění průchodnosti pěších tras s ohledem 
na požadavky tělesně a zrakově postižených, tj. řádně označit překážky vč. 
osvětlení v době snížené viditelnosti, přechody přes překlopy budou opatřeny 
zábradlím s minimální výškou, 1,1 m, spádové poměry maximálně 1:8 při délce 
do 3,0 m, šířka průjezdu pro invalidní vozík minimálně 0,9 m (krátký přejezd). 

9) Při provádění stavby bude zajištěno, že: 
a) před prováděním výkopů v blízkosti sítí technického vybavení bude ověřeno 

jejich uložení a zemní práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně; 
b) v prostoru určeném jednotlivými správci sítí technického vybavení                

(v ochranných pásmech) nebudou umístěny objekty zařízení staveniště ani 
skládky; 

c) odkryté sítě technického vybavení budou zabezpečeny proti poškození; 
d) budou uplatněna účinná opatření k minimalizaci prašnosti (zejména při  

výkopových pracích a manipulaci s výkopkem); 
e) nedojde k vniknutí stavebního ani výkopového materiálu do kanalizace; 
f) budou zachovány veškeré povrchové znaky stávajících vodárenských             

a kanalizačních zařízení; 
g) před zahájením stavebních prací v blízkosti stávajících sítí elektronických 

komunikací stavebník zajistí aktualizaci zakreslení jejich polohy; 
h) zahájení stavebních prací bude prokazatelně oznámeno vlastníkům, resp. 

provozovatelům těchto sítí elektronických komunikací; 
i) při zahájení a před ukončením stavby (před záhozem) v blízkosti stávajících 

sítí elektronických komunikací bude přítomen pracovník vlastníka (správce, 
provozovatele) předmětné sítě. 

10) Stavba v ochranných pásmech vedení sítí elektronických komunikací  bude 
prováděna v souladu s dalšími podmínkami souhlasu vlastníků těchto sítí 
vydaného ve smyslu §102 odst. 3 písm. a) a b) zákona č.127/2005 Sb.,                   
o elektronických komunikacích. 

11) Po celou dobu realizace stavby bude na komunikacích zabezpečen příjezd           
a průjezd hasičských vozidel, zachován přístup ke stávajícím uličním hydrantům 
a dalším uzávěrům inženýrských sítí, zachován přístup ke všem objektům, 
vjezd dopravní obsluze, pohotovostním vozidlům, přístup na zastávky tramvají a 
autobusů MHD a bezpečné tranzitní trasy pro pěší. 

12) Při výkopových pracích a při manipulaci s výkopem je nutné aplikovat účinná 
opatření k manipulaci zatěžování okolí prachem, především šetrnou manipulací 
s prašným materiálem a jeho skrápěním. 

13) Stavebník zajisté pravidelné provádění zkoušek míry zhutnění zemin v podloží 
a zkoušky podkladových vrstev vozovky a provede o tom záznamy ve 
stavebním deníku. 

 
 

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst.1 správního řádu: 

 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, IČ 00064581 
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Odůvodnění: 
 
Dne 31.01.2010 podal žadatel návrh na vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou 
stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.  

Účastníky územního řízení podle stavebního zákona § 85 odst. 1 stavebního zákona 
jsou navrhovatel a  obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn; 
účastníky řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou: vlastník pozemku nebo 
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (vyjma navrhovatele) a ten, 
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo a stavbě.  Dále pak osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o které 
tak stanoví zvláštní předpis a společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního 
předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního 
předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných 
částech domu činí více než jednu polovinu. 
 
Vzhledem k tomu, že pro dané území byl vydán územní plán (Územní plán sídelního 
útvaru hl.m. Prahy), bylo oznámení o zahájení územního řízení doručováno žadateli, 
obci a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v ustanovení                      
§ 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.  
 
Účastníky územního řízení podle stavebního zákona § 85 odst. 1 stavebního zákona 
jsou stavebník a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn; 
účastníky řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou: vlastník pozemku nebo 
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (vyjma navrhovatele) a ten, 
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo a stavbě.  Dále pak osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby, o které 
tak stanoví zvláštní předpis a společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního 
předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního 
předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných 
částech domu činí více než jednu polovinu.  
 
Ačkoli správní řád výslovně nestanoví, že v řízení s velkým počtem účastníků se 
neaplikuje ustanovení § 69 odst. 2 správního řádu, stavební úřad konstatuje, že striktní 
požadavek na uvedení jmen a příjmení všech účastníků, fyzických osob, resp. názvu              
a sídla právnických osob, kterým náleží postavení účastníků ve smyslu ustanovení § 27 
odst. 2 správního řádu, by v důsledku nemusel splňovat zásadu hospodárnosti, 
účelnosti a objektivního postupu (ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu) a proto 
přistoupil pouze k výčtu pozemků. 
 
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona oznámil 
přípisem ze dne 04.02.2011 zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným 
orgánům a veřejnosti. Navrhovatel byl upozorněn na povinnost, kterou mu ukládá 
ustanovení § 87 stavebního zákona: vyvěsit na místě určeném stavebním úřadem nebo 
na vhodném veřejně přístupném místě u pozemků, na nichž se má stavba uskutečnit, 
informaci o zamýšlené stavbě včetně grafického vyjádření, z něhož lze usuzovat na 
architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí a o tom, že 
podal žádost o vydání územního rozhodnutí. Současně byla určena lhůta pro uplatnění 
závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a připomínek 
veřejnosti, tj. do 17.03.2011 (den ústního jednání) s upozorněním, že k později 
podaným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto; rovněž tak 
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k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 
územního plánu. 
Oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno na úřední desce MHMP DOP po 
dobu min. 15 dnů, a to od 12.02.2011 do 27.02.2011. 
 
Žadatel v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistil na úřední 
desce Úřadu městské části Praha 14, což je úřad městské části, na jejímž území má 
být stavba umístěna, vyvěšení informace o svém záměru (součástí bylo i grafické 
vyjádření) a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. 
 
Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města 
Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999              
a vyhláškou č 32/1999 Sb. hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu sídelního 
útvaru hlavního města Prahy  ve znění změn a doplňků, neboť plocha, na kterou se 
stavba umisťuje, je určena pro funkční využití vybraná komunikační síť, s nímž je 
navržená funkce v souladu, protože liniové vedení technického vybavení je 
v uvedených plochách doplňkovým funkčním využitím. Stavba portálů je ve smyslu 
ustanovení § 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, příslušenstvím komunikace, takže je v souladu s charakterem 
území. 
 
Z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí bylo žádosti doloženo vyjádření odboru 
ochrany prostředí MHMP, že záměr nevyžaduje posouzení podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Umisťování a provádění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na 
výstavbu v hl.m. Praze stanoveným vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, a to ustanovení čl. 4 odst.1 (umisťování staveb), dle kterého 
nesmí být umístěním stavby a jejím následným provozem nad přípustnou míru 
obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost 
provozu na přilehlých pozemních komunikacích a na drahách, čl. 14 odst. 1 a 4 podle 
kterého bude stavebník  po celou dobu výstavby zajišťovat údržbu a čištění přilehlých 
komunikací a nebude je používat v rozporu s platnými právními předpisy a odst. 5 tak, 
že před zahájením stavby budou podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a 
stokové sítě v prostoru staveniště polohově a výškově vyznačeny. Z  vyjádření 
dotčených orgánů v oblastech péče o životní prostředí,  posuzování vlivů na životní 
prostředí, ochrany veřejného zdraví a ochrany obyvatelstva a požární ochrany plyne, že 
stavba vyhovuje čl. 22 odst.1, který stanoví, že stavba musí být provedena a navržena 
takovým způsobem, aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve 
zvláštních právních předpisech.  
 
Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací. Umístění stavby 
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
 
Odbor dopravy MHMP v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil 
účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit k nim připomínky (námitky). 
 
 
 
 
 
 



č.j. MHMP 82956/2011/DOP-O1/Jn-roz.                                                                                                                    6/10 

 
Sídlo :  Mar iánské  nám.  2 ,  110 01  Praha  1  
Pracoviš tě :  Jungmannova  29 /35,  110 00  Praha  1  
t e l .  236 001  111,  fax  236 007 038  
e -mai l :  dop@ci tyofprague .cz  
 

Návrh byl doložen následujícími doklady: 
 
• projektová dokumentace stavby zpracována oprávněným projektantem Ing. 

Františkem Jehlíkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 
0000194 

• plná moc k zastupování udělená stavebníkem TSK hl.m.Prahy společnosti 
PRAGOPROJEKT,a.s. dne 30.09.2010 

• plná moc udělená zmocněncem stavebníka společností  PRAGOPROJEKT,a.s. 
společnosti ELTODO EG, a.s. dne 01.10.2010 

• pověření k jednání ve věci předmětné stavby společnosti ELTODO EG, a.s. pro Ing. 
Zdeňka Plišku ze dne 15.10.2010 

 vyjádření TSK hl.m. Prahy, oddělení kanalizačních staveb ze dne 30.11.2010, č.j. 
442/10/1800/Ch 

 vyjádření TSK hl.m. Prahy, Úsek dopravního inženýrství ze dne 30.11.2010, č.j. 
108/10/7300 

 koordinační vyjádření TSK hl.m. Prahy, Oddělení koordinace zvláštního užívání 
komunikací ze dne 30.11.2010, č.j. 2563/10/2600/Go 

 vyjádření TSK hl.m. Prahy, Technická správa komunikací ze dne 24.11.2010 
 vyjádření odboru územního plánování MHMP ze dne 10.01.2011, č.j.                       

S-MHMP 921891/2010/OUP 
 vyjádření Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, příspěvková organizace ze dne 04.01.2011, 

č.j. 11636/10 
 závazné stanovisko a vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 

20.12.2010, č.j. S-MHMP 0926396/2010/1/OOP/Vl 
 závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP ze dne 09.12.2010, č.j. MHMP 

932457/2010/Alu 
 závazné stanovisko odboru krizového řízení MHMP ze dne 29.11.2010, č.j.                         

S-MHMP 923128/2010/OKR 
 souhlasné   stanovisko   silničního   správního   úřadu,  odboru dopravy MHMP ze 

dne 24.01.2011, č.j.:S-MHMP 62151/2011/DOP-O4/Da a ze dne 24.11.2010, č.j. 
MHMP 968769/2010/DOP-O4/Da 

 souhlas odboru správy majetku MHMP ze dne 15.11.2010, č.j. 
OSM/VP/928042/10/sva 

 závazné stanovisko odboru životního prostředí, Úřadu MČ Praha 14 ze dne 
29.11.2010, č.j. UMCP/10/42944/OŽP/Ad 

 koordinované  závazné stanovisko (souhlasné  stanovisko) Hasičského  
záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 26.11.2010, č.j.: HSAA-14448-2793/              
/ODVS-2010 

 závazné souhlasné stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 25.01.2011, 
č.j.: HSHMP 2983/2011 

 souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. ze dne 03.12.2010, č.j. 
100130/46V1549/2027 

 vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 13.12.2010, č.j. 58275/2010-263 
 vyjádření ELTODO Citelum, s.r.o. ze dne 25.11..2010, č.j. EC 0400/5560/10 
 vyjádření PVK, a.s. ze dne 10.12.2010, č.j. PVK 22861/OTPČ/10 
 vyjádření Telefonica 02 Czech Republic, a.s., č.j. 129011/10 ze dne 22.10.2010 
 vyjádření Pražské plynárenské distribuce, a.s., č.j. 4865/Fj/ORDS/2010 ze dne 

10.12.2010 
 vyjádření Pražské teplárenské a.s. č.j. EÚ/1786/10/Jar ze dne 07.12.2010 
 vyjádření Pražská vodohospodářská společnost, a.s. ze dne 01.12.2010, č.j. 

6487/10/2/02 
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 vyjádření ČEPS, a.s. ze dne 10.11.2010, č.j.: 3236/10/CHD/Pi  
 vyjádření České radiokomunikace a.s. ze dne 12.11.2010, č.j. 

ÚPTS/OS/62610/2010 a ze dne 10.11.2010, č.j. 6321/10/2/02 
 vyjádření T-Systéme Czech Republic,a.s. ze dne 26.10.2010, č.j.: 34277/10-10 
 vyjádření SITEL spol. s r.o. ze dne 05.11.2010, č.j. 131005822 
 vyjádření Telia Sonera International Carrier Czech Republic, a.s., ze dne 

05.11.2010, č.j.: 231002177 
 vyjádření CentroNet, a.s. ze dne 25.10.2010 
 vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy Praha, skupina ochrany územních 

zájmů ze dne 25.10.2010, č..j.: ÚP-175/19-2010 
 vyjádření Dial Telecom .a.s. ze dne 27.10.2010 
 vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 26.10.2010, č.j. 151 
 vyjádření KOLEKTORY PRAHA a.s. ze dne 25.10.2010 
 vyjádření ČD-Telematika a.s. ze dne 04.11.2010 
 vyjádření GTS Novera  s.r.o. ze dne 05.11.2010, č.j.: 351006860 
 vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 26.11.2010 
 vyjádření Invitel International CZ s.r.o. ze dne 04.11.2010 
 vyjádření BOHEMIATEL s.r.o. ze dne 10.02.2011 
 vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 03.02.2011, č.j. 680/11/OVP/N 
 vyjádření BIS ze dne 23.02.201, č.j. 3-35-/2011-BIS-39 
 vyjádření Neprosys, s.r.o. ze dne 27.10.2010, č.j. 4323/10 
 vyjádření T-mobile Czech Republic, a.s. ze dne 26.10.2010 
 vyjádření MobilKom, a.s. ze dne 07.02.2011 
 vyjádření Sloane Park Property Trust a.s. ze dne 27.10.2010 
 vyjádření Planet A, a.s. ze dne 05.11.2010 
 vyjádření DP hl.m. Prahy, a.s., jednotka Dopravní cesta Metro ze dne 02.11.2010 
 vyjádření DP hl.m. Prahy, a.s., jednotka Dopravní cesta Tramvaje ze dne 

26.10.2010, č.j. 1458/10 
 vyjádření TSK 7100 (oddělení provozu telepatických systémů) ze dne 26.10.2010, 

č.j. 1926 
 vyjádření UPC Česká republika, a.s. ze dne 27.10.2010 

 

Stavebník zajistili vyvěšení informace o záměru a o tom, že podal žádost o vydání 
územního rozhodnutí. Bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, byla 
vyvěšena na místě samém to do doby konání veřejného ústního jednání.  

Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány k návrhu žádné další stanovisko. 

Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci řízení k návrhu žádné připomínky ani námitky. 

Ve stanovené lhůtě neuplatnila veřejnost žádné připomínky ani námitky. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.                     
K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené 
stavby s  územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území, s obecnými technickými požadavky na výstavbu a obecnými 
technickými požadavky zabezpečujícími užívání staveb osobami s omezenou 
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schopností pohybu a orientace, přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně zdraví              
a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání            
a stanovisek dotčených orgánů, a zajistil časovou s věcnou koordinaci stavby                   
s ostatními stavbami v území. Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše 
uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno. Stavební 
úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 
 
 
 
Upozornění pro stavebníka: 
 
 Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 
 Při provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví 

osob podle příslušných zákonů a vyhlášek – mimo jiné: ustanovení zákona 
č.309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), nařízení vlády č.591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), ustanovení zákona 
č.185/2001 Sb.(zákon o odpadech), ustanovení zákona č.258/2000 Sb. (zákon              
o ochraně veřejného zdraví) a nařízení vlády  148/2006 Sb. (o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací). 

 Předmětem tohoto rozhodnutí není zábor veřejného prostranství. 
 Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, 

musí být způsob jejich přeložení předem projednán s příslušným správcem                    
a povolen příslušným stavebním úřadem. 

 O rozsahu geodetické dokumentace skutečného provedení stavby pro účely 
digitální mapy Prahy je možno se informovat na Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, odd. 
IMIP – referát technické dokumentace, Vyšehradská 57, Praha 2. 

 Při realizaci stavby budou plněny povinnosti ze zákona č. 185/2001 Sb.,                         
o odpadech, v platném znění. Odpady ze stavby budou důsledně zařazeny podle 
druhu a kategorie, tříděny a odstraněny vhodným způsobem. 

 Bude chráněna vzrostlá zeleň a budou dodrženy normy ČSN 83 9011 Práce 
s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich 
zakládání, ČSN 83 9041 Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi se živých            
a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce, ČSN 83 9051  
Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 83 9061 Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch a při stavebních pracích. 

 Pokud bude nutno provést redukční řez větví, bude proveden odbornou 
arboristickou firmou, řez bude čistý a bude ošetřen. Stejně tak při poškození větví 
v průběhu prací. 

 

Stavebníkovi se připomíná: 

 Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci 
stavebníkovi. 

 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. 
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Poučení účastníků: 
 
 Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 

oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj podáním u odboru dopravy Magistrátu 
hl.m. Prahy.  

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan  H e r o u d e k        v.r.     otisk úředního razítka   
ředitel odboru dopravy 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zuzana Janatová 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce): 

 ověřená dokumentace stavby k vyzvednutí po dni nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí 

 
 
Od správního  poplatku podle položky číslo 18 a) sazebníku správních poplatků, který je 
přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je stavebník dle ustanovení           
§ 8 odst. 2 písm. c) téhož zákona osvobozen.  
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ROZDĚLOVNÍK: 

 

I. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona – doručení 
jednotlivě na doručenku 

• ELTODO EG, a.s., ID DS: k3h3xq2 
• Hl. m. Praha, zastoup. ÚRM hl. m. Prahy, ID DS: c2zmahu 

 
 
II. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona - doručení 
veřejnou vyhláškou 

• zveřejněním na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy po dobu 15 dnů 
 
 
III. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona k informaci 
veřejnou vyhláškou  

• zveřejněním na úřední desce MČ Praha 14 po dobu 15 dnů se žádostí 
o vyvěšení písemnosti a o její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 
přístup a o podání informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti 

 
 
IV. Dotčeným orgánům (doporučeně na doručenku) 

• DOP / O4 MHMP 
• OOP MHMP 
• OKR MHMP 
• OKP MHMP 
• MČ Praha 14, Úřad MČ, odbor život. prostředí, Bratří Venclíků 1073, Praha 9  
• MČ Praha 14, Úřad MČ, odbor výstav. a dopravy, Bratří Venclíků 1073, Praha 9 
• Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
• Hygienická stanice hl.m. Prahy se sídlem v Praze, ID DS: zpqai2i 

 

 

V. Kopie: 

• MHMP DOP-O1/Jn 
• spis 

 
 
VI. Na vědomí: 

• SVM MHMP  
• TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 
• Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., ID DS: fhidrk6 
• Policie ČR, KŘPHMP, odbor služby dopravní policie, ID DS: rkiai5y 
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