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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI 

 
Městská část Praha 16, IČO 00241598, Václava Balého 23/3, 153 00  Praha-Radotín 

(dále jen "žadatel") dne 22.03.2017 podala žádost o prodloužení platnosti společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí") na stavbu nazvanou: 

„Nový chodník a ochranná stěna ochraňující před dynamickým účinkem povodně 
v ulici Šárovo kolo“ 
 

Praha-Radotín 
 

na pozemcích parc. č. 245/3, 2710 v katastrálním území Radotín.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti společného rozhodnutí č.j.  
004692/15/OVDŽP ze dne 30.3.2015 (sp.zn. 012091/14/OVDŽP/Lb). 
 

Stavba obsahuje: 

Výstavba nového chodníku délky 448 m v ulici Šárovo kolo, vedeného podél současného oplocení 
soukromých pozemků. Chodník je navržen v šířce 2,0 m s jednostranným příčným sklonem 2,0 %. 

Součástí stavby je vybudování ochranné stěny ochraňující před dynamickým účinkem povodně. Ochranná 
stěna není koncipována jako klasická protipovodňová ochrana území, nýbrž jako ochrana pro eliminaci 
dynamického účinku počáteční fáze povodňového stavu. 

V rámci realizace chodníku budou provedena nová parkovací stání a rovněž upravena stávající parkovací 
stání u tenisového areálu. 

Realizace stavby vyžaduje přeložky stávajících inženýrských sítí: veřejné osvětlení a rozhlas, sdělovací 
kabely, kabelová televize, elektrické vedení. 

 

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 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 
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40 odst. 4 písm. a) a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve 
znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení řízení o prodloužení platnosti společného rozhodnutí podle 
§ 93 odst. 3, § 87 odst. 1, § 115 odst. 4, § 112 odst. 1 a § 94a stavebního zákona, ve kterém se ústní 
jednání podle § 93 odst. 3 stavebního zákona nekoná a ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona 
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a 
účastníci řízení své námitky do 

15 dnů ode dne doručení 

oznámení o zahájení řízení. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městské části 
Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, úřední dny Po a St 8.00-12.00, 13.00-18.00, Pá 
8.00-12.00). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 2429, 2529, 2670, 2672, 2675/1, 2677, 2679, 2681, 2682/1, 2684, 2686, 2688, 2690, 2692, 
2694, 2696, 2698, 2700, 2701/1, 2703/1, 2704/2, 2781/2 v katastrálním území Radotín 

  

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném 
termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují 
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 

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. 

V řízení s velkým počtem účastníků se účastníci řízení uvedení v ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) a c) a 
ustanovení § 109 písm. e) až g) stavebního zákona uvědomují o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. 

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 se oznámení o zahájení řízení v řízení s velkým počtem účastníků doručuje 
jednotlivě. 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 

I. účastníci  řízení podle  § 85 odst. 1,  § 85 odst. 2 písm. a) a § 109  písm. a) až d) stavebního zákona  - 

doručení jednotlivě  

Městská část Praha 16, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
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 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
PVK, a.s., IDDS: ec9fspf 
 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102 
PVS a.s., IDDS: a75fsn2 
 sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IDDS: vajgqj2 
 sídlo: Blanická č.p. 1008/28, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
UPC ČR, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
 sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00  Praha 4-Nusle 
 
 
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.4 
 
 
 

III. dotčené orgány : 

ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostředí, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  
Praha 512 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní úřad, 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 - OCP, 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 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město 
HS HMP, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Policie ČR, Krajské ředitelství, OSDP, odd.dopravního inženýrství, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: Kongresová č.p. 1662/2, 140 21  Praha 4 
Magistrát HMP - OPP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01  Praha 1 
 
 
 
 


