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ROZHODNUTÍ 
 

Ú ad m stské ásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako stavební ú ad                            
a vodoprávní ú ad (dále jen „OVDŽP ÚM  Praha 16“) p íslušný podle ust. § 32 odst. 2 zákona                          
. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve zn ní pozd jších p edpis , vyhlášky . 55/2000 Sb. Hl.m. Prahy, kterou 

se vydává Statut hl.m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis , podle § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j zákona                   
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "stavební 

zákon") a ust. § 106 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon  (dále jen „vodní 
zákon“), ve zn ní pozd jších p edpis , ve spole ném územním a stavebním ízení posoudil žádost podle 
§ 94o stavebního zákona stavby rekonstrukce tlakové kanalizace ve spole ném povolení, kterou dne 
27.05.2020 podalo 

Hlavní m sto Praha, I O 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1-Staré M sto, které 
zastupuje Pražská vodohospodá ská spole nost a.s., I O 25656112, Žatecká 110/2, 110 00  Praha-
Staré M sto, kterou zastupuje spole nost DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., 
zkrácen : DIPRO, spol. s r.o., s.r.o., Ing. Jan Zrzavý - jednatel spole nosti, I O 48592722, 
Mod anská 1387/11, 143 00  Praha-Mod any 

(dále jen "žadatel"), a na základ  tohoto posouzení: 

- Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  
územního rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m  r 

ke stavb  vodního díla: 

Rekonstrukce tlakové kanalizace, ul Zderazská, Praha 5 
Praha 5, Radotín, Zderazská 

 

na pozemku parc. . 1766/2, 2516 v katastrálním území Radotín. Uvedeným dnem bylo zahájeno ízení. 

Údaje o místu p edm tu rozhodnutí: 

Název kraje Hlavní m sto Praha 
Název obce Praha 
Identifikátory katastrálních území 738620 
Názvy katastrálních území Radotín 
Parcelní ísla dle evidence katastru nemovitostí parc. . 1766/2, 2516 v katastrálním území 
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Radotín 

ísla hydrologického po adí 1-11-05-0460-0-00 
P ímé ur ení polohy (konec stavby) - (sou adnice X, 
Y) 1054134.457, 7496652.630 
P ímé ur ení polohy (za átek stavby) - (sou adnice 
X, Y) 1054064.480, 749652.630 

Stavební objekty: 

Stoková sí  
Druh stokové sít  (  42) tlaková 
Celková délka stok 206,5 m 
Délky stokové sít  dle druhu stokové sít  (v po adí 
dle  42) tlaková - 206,5 
Nejmenší jmenovitá sv tlost stoky DN 90 mm 
Nejv tší jmenovitá sv tlost stoky DN 90 mm 

Údaje o p edm tu rozhodnutí: 

Stavby kanaliza ních stok a objekt  v etn  istíren 
odpadních vod stoková sí  
Kanaliza ní soustava (  24) kanalizace pro ve ejnou pot ebu 
Charakter kanaliza ní soustavy (  25) oddílná 
Název vodního díla Rekonstrukce tlakové kanalizace 

Popis stavby: 

- Potrubí tlakové kanalizace je navrženo v délce 206,5 mm prom nném podélném sklonu z potrubí  
HDPE 100 SR 11 DN 90. Dimenze potrubí zohled uje možnost dalšího rozší ení tlakové 
kanalizace. Ve stávající revizní šacht  bude tlaková kanalizace zaúst na do gravita ní splaškové 
stoky DN 300. Tato šachta bude vyspravena a obložena edi ovými dlaždicemi. Do obvodové 
betonové konstrukce stávající revizní šachty (nov  uklid ovací šachty) bude proveden jádrový vrt 
DN 150 mm. Po osazení potrubí tlakové kanalizace do p ipraveného jádrového vrtu bude zbytek 
vrtu vypln n sana ní maltou. Na adu kanalizace budou osazeny t i prefabrikované šachty DN 
1200 RŠ1 až RŠ3 s proplachovací sestavou. Šachta RŠ4 o atypických rozm rech 1,5x2,0 m bude 
mít funkci vzdušníku a zárove  se jedná o koncovou šachtu na tlakové kanalizace. 

 

Stanoví podmínky pro povolení zám ru (umíst ní a provedení stavby) podle § 94p stavebního 
zákona:  
1. Stavba tlakové kanalizace bude umíst na na pozemcích parc. . 1766/2 a 2516 v katastrálním území 

Radotín, jak je zakresleno v celkovém situa ním výkresu C.3.1 v m ítku 1:250 a v zákresu stavby     
do katastru, výkres C.2.2.v m ítku 1:1000. 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ov ené vodoprávním ú adem, která se 
p edává stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí a kterou vypracovala Ing. Pavla Štefanová, 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodá ství a krajinného inženýrství, KAIT 0009434, 
DUR+DSP, 08/2019. P ípadné zm ny nesmí být provedeny bez p edchozího povolení vodoprávního 
ú adu. 

3. Stavba bude dokon ena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
4. Stavba bude provedena právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávn nou k provád ní stavebních 

nebo montážních prací jako p edm tu své innosti podle zvláštních p edpis . Doklad o oprávn ní 
vybrané firmy bude vodoprávnímu ú adu p edložen p ed zahájením prací. 

5. Stavebník oznámí vodoprávnímu ú adu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby –                        
po ukon ení pokládky potrubí, p ed zásypem a po ukon ení stavebních prací na celé stavb  - 
záv re nou kontrolní prohlídku. 

6. Vedení telekomunika ních sítí a podzemních sítí, se kterými se bude stavba k ížit, p ípadn                          
se kterými budou vedeny v soub hu, musí být vyty ena (PREdistribuce, a.s., UPC eská republika, 
s.r.o., spole nost CETIN a.s., Technologie Hl.m. Prahy a.s., PPdistribuce, a.s., PVK, a.s., TSK hl.m. 
Prahy atd.).  

7. V místech k ížení budovaného vedení se stávajícími telekomunika ními podzemními vedeními                       
a ostatními podzemními vedeními budou výkopy provád ny ru n . 
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8. B hem výkopových a stavebních prací musí být zachován p ístup do okolních objekt  v dané 

lokalit , zajišt n p ístup k uli ním hydrant m a ovládacím armaturám inženýrských sítí, zachován  
obousm rný provoz v ulici Zderazská, komunikace musí být udržovány ve sjízdném a pr jezdném 
stavu pro mobilní požární techniku, zachován vjezd dopravní obsluze, pohotovostním vozidl m                      
a bezpe né tranzitní trasy pro p ší. 

9. Po dobu stavby je t eba používat vozidla a mechanizmy, které spl ují emisní limity a aplikovat 
ú inná opat ení k minimalizaci zat žovaní okolí prachem. Doklady se specifikací druh  a množství 
odpad  z výstavby budou doloženy ke kolauda nímu ízení. 

10. Stavební inností nesmí dojít ke zne išt ní podzemních a povrchových vod. Stavební mechanizmy 
musí být zabezpe eny p ed úkapy ropných látek a olej . Odvodn ní staveništ  bude zajišt no tak, aby 
nedocházelo k podmá ení okolních pozemk  a zne išt ní povrchových a podzemních vod.  

11. P i provád ní stavby musí být dodrženy podmínky vyplývající ze stanovisek dot ených orgán                         
a z vyjád ení vlastník , resp. správc  dopravní a technické infrastruktury, které byly doloženy 
k žádosti o vydání vodoprávního povolení a jejichž soupis je uveden v od vodn ní rozhodnutí.  

12. P ed zahájením stavby stavebník zajistí vyty ení prostorové polohy stavby a ov í umíst ní 
stávajících sítí.  

13. P ed zahájením výstavby bude provedena koordinace se všemi správci podzemních inženýrských sítí 
v dot ené oblasti. Zahájení stavebních prací je nutno p edem oznámit t m vlastník m p íp. správc m 
sítí technického vybavení, kte í si to ve vyjád ení k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi 
stanovených podmínek. 

14. Stavba bude koordinována s akcí „Stavba . 3082 – TV Radotín, Etapa 0017 Lošetická“.  
15. Povolení kanaliza ních p ípojek není p edm tem tohoto rozhodnutí. 
16. P ed zahájením stavby bude na viditelném míst  u vstupu na staveništ  umíst n štítek "Stavba 

povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 
chrán n p ed pov trnostními vlivy, aby údaje na n m uvedené z staly itelné a ponechán                           
na staveništi do doby ukon ení stavby. 

17. OVDŽP ÚM  Praha 16, ve smyslu § 115 odst. 1 stavebního zákona, stanoví, že stavbu lze užívat jen 
na základ  kolauda ního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona. Stavebník oznámí p ed 
dokon ením stavby termín jejího dokon ení za ú elem provedení záv re né kontrolní prohlídky dle      
§ 122 odst. 2 stavebního zákona.  

18. Po dokon ení stavby bude provedeno zam ení skute ného provedení stavby. K žádosti o vydání 
kolauda ního souhlasu stavebník p edloží zejména doklad o p edání geodetického zam ení 
skute ného provedení stavby ve výškovém sytému Balt p.v. Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy, 
pracovišt  – Vyšehradská 57, Praha 2, údaje pro evidenci rozhodnutí vodoprávních ú ad  podle vyhl. 
o vodoprávní evidenci ve zn ní pozd jších p edpis , stanovisko provozovatele kanalizace                           
ke kolauda nímu souhlasu, doklady o výsledcích p edepsaných zkoušek a m ení p edepsaných 
zvláštními právními p edpisy a doklady vyplývající vyhl. . 503/2006 Sb., kterou se provád jí n která 
ustanovení stavebního zákona ve v cech stavebního ádu, doklady o zp sobu nakládání s odpady 
nebo o zp sobu jejich využití, p ípadn  odstran ní, zápis o p edání a p evzetí stavby, souhlas správce 
komunikace. 

 

Ú astníci ízení, na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Hlavní m sto Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1-Staré M sto 
 

Od vodn ní: 

Dne 27.05.2020 podal žadatel žádost o vydání spole ného povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno vodoprávní ízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady                 
a stanovisky pot ebnými pro její ádné posouzení, byl žadatel dne 11.06.2020 vyzván k dopln ní žádosti      
a ízení bylo p erušeno. Žádost byla dopln na dne 20.07.2020. 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky . 183/2018 Sb.,                       
o náležitostech rozhodnutí a dalších opat ení vodoprávního ú adu a o dokladech p edkládaných 
vodoprávnímu ú adu. 

Oznámení o zahájení ízení: 
OVDŽP ÚM  Praha 16 oznámil dne 30.07.2020 zahájení spole ného ízení podle § 94m odst. 1 známým 
ú astník m ízení a dot eným orgán m. Sou asn  podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona 
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upustil od ohledání na míst  a ústního jednání, protože jsou mu dob e známy pom ry v území a žádost 
poskytuje dostate ný podklad pro posouzení zám ru, a stanovil, že ve lh t  do 15 dn  od doru ení tohoto 
oznámení mohou ú astníci ízení uplatnit své námitky a dot ené správní ú ady svá stanoviska. Sou asn  
je upozornil, že na pozd ji podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního 
zákona, brát z etel. 
Ve stanovené lh t  nesd lily dot ené orgány státní správy k návrhu žádné stanovisko. 
Ve stanovené lh t  nebyly uplatn ny námitky ú astník  ízení. 
- Oznámení zahájení ízení bylo ú astník m spole ného stavebního ízení uvedeným v § 94k písm. a) 

až d) stavebního zákona a dot eným orgán m doru eno jednotliv , ú astník m spole ného 
stavebního ízení uvedeným v § 94k písm. e) stavebního zákona bylo ízení doru eno ve ejnou 
vyhláškou zve ejn nou na ú edních deskách Ú adu M  Praha 16 od 31.7.2020 do 15.8.2020. 

- Oznámení zahájení ízení bylo rovn ž zve ejn no zp sobem umož ujícím dálkový p ístup na webu 
M  Praha 16. 

Z doklad  p edložených stavebníkem bylo zjišt no následující: 

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Pavla Štefanová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodá ství a krajinného inženýrství, KAIT 0009434 Projektová dokumentace spl uje technické 
podmínky pro vodní díla a obecné technické požadavky na výstavbu v hl.m. Praze. Uskute n ním stavby 
nejsou ohroženy ve ejné zájmy ani omezena nebo ohrožena práva a právem chrán né zájmy ú astník  
ízení. 

Stavebník:  Hlavní m sto Praha, I O 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1-Staré M sto. 

Zhotovitel: dle výb rového ízení. 

Místo stavby: parc. . 1766/2, 2516 v katastrálním území Radotín. 

K ízení bylo doloženo: 
• Závazná stanoviska a vyjád ení MHMP, Odboru ochrany prost edí, ze dne 1.7.2020 pod .j. MHMP 

1013130/2020, sp.zn. S-MHMP 2008549/2019 OCP. 
• Závazné stanovisko MHMP, Odboru evidence majetku, ze dne 30.06.2020 pod .j. MHMP 

1010040/2020, sp.zn. S-MHMP 779815/2020. 
• Závazné stanovisko MHMP, Odboru územního rozvoje, ze dne 14.2.2020 pod .j. MHMP 

202070/2020, sp.zn. S-MHMP 1992800/2019. 
• Závazné stanovisko MHMP, odboru pozemních komunikací a drah, ze dne 4.11.2019 pod .j. MHMP 

-2217525/2019/O4/Jv, sp.zn. S-MHMP 1993649/2019PKD. 
• Závazné stanovisko MHMP, odboru bezpe nosti, ze dne 28.4.2020 pod .j. MHMP 612444/2020, 

sp.zn. S-MHMP 495511/2020. 
• Koncep ní vyjád ení Institutu plánování a rozvoje Hlavního m sta Prahy ze dne 29.11.2019. 
• Sd lení Agentury ochrany p írody a krajiny eské republiky, správy CHKO eský kras ze dne 

22.6.2020. 
• Technické stanovisko TSK a.s. ze dne 18.06.2020 pod .j. TSK/13543/20/1109/Ve a koordina ní 

vyjád ení ze dne 21.5.2020. 
• Vyjád ení k dokumentaci pro územní a stavební ízení od PVK, a.s. ze dne 10.10.2019 pod zn. PVK 

56134/ÚTP /19 a ze dne 31.3.2020 pod zn. ZADOST 19257. 
• Závazná stanoviska a vyjád ení ÚM  Praha 16, OVDŽP, odd lení životního prost edí, ze dne 

04.12.2019 pod .j. 020752/19/OŽP, sp.zn. 019103/19/OVDŽP/Sm. 
• Stanovisko ÚM  Praha 16, OVDŽP, odd lení dopravy ze dne 28.10.2019 pod .j. 022827/19/OD, 

sp.zn. 019195/19/OVDŽP/Mj. 
• Závazné stanovisko HZS hl.m. Prahy ze dne 22.10.2019 pod .j. HSAA-13175-3/2019. 
• Vyjád ení PVS a.s. ze dne 8.4.2020 pod zn. 02570/20/2/02. 
• Vyjád ení Povodí Vltavy, s.p. ze dne 16.10.2019 pod zn. 67472/2019-263. 
• Vyjád ení PPD, a.s. ze dne 31.10.2019  pod zn. 2019/OSDS/06848. 
• Vyjád ení PREdistribuce, a.s. ze dne 17.10.2019 pod zn. S 21130/300070364. 
• Vyjád ení k p edložené dokumentaci Technologie hl.m. Prahy ze dne 10.10.2019, .5736/19. 
• Vyjád ení eské telekomunika ní infrastruktury a.s. ze dne 10.10.2019 pod .j. 776432/19. 
• Vyjád ení UPC eská republika ze dne 13.6.2019.. 
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Podle žádosti stavebníka o povolení k provedení stavby vodního díla je stavbou p ímo dot en pozemek 
parcelní íslo 1766/2, 2516 v katastrálním území Radotín, který je ve vlastnictví žadatele. 

OVDŽP ÚM  Praha 16 v provedeném ízení p ezkoumal p edloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních stavebního zákona a vodního zákona, projednal ji s ú astníky ízení a s dot enými 
správními ú ady a zjistil, že jejím uskute n ním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chrán né zákony 
a zvláštními p edpisy.                      

Stavební zám r je, dle závazného stanoviska MHMP, Odboru územního rozvoje (dále jen „ú ad územního 
plánování“), v souladu se závaznou ástí schváleného územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, 
vyhláškou . 32/1999 Sb. Hl.m. Prahy, o závazné ásti územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy,                   
ve zn ní pozd jších p edpis . Ú ad územního plánování zjistil, že stavební zám r spo ívá v umíst ní 
nové trasy tlakové splaškové kanalizace v ásti ulice Zderazská na Praze 5, a dále posoudil p ípustnost 
umíst ní stavebního zám ru z jeho souladu s územním plánem. P edložený zám r leží v zastavitelném 
území, v ploše s využitím OB, S4, kde odpovídá p ípustnému využití t chto ploch, jelikož se jedná                       
o liniová vedení technické infrastruktury. 

Dále ú ad územního plánování posoudil, že p edložený zám r v tomto rozsahu je možno z hlediska 
uplat ování cíl  a úkol  územního plánování, tj. dle ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, akceptovat. 

V provedeném územním a stavebním ízení OVDŽP ÚM  Praha 16 posoudil p edloženou žádost 
z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s ú astníky ízení a s dot enými orgány                  
a zjistil, že jejím uskute n ním nejsou p i dodržení výše uvedených podmínek ohroženy ve ejné zájmy 
ani nep im en  omezena nebo ohrožena práva a oprávn né zájmy ú astník  ízení. Návrh stavby tlakové 
kanalizace a dokumentace spl uje požadavky týkající se ve ejného zájmu, p edevším ochrany životního 
prost edí, ochrany zdraví a života a odpovídá vyhlášce . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  územního 
rozhodování, územního opat ení a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších zm n a p edpis , vyhlášce                      
. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zn ní a vyhlášce . 590/2002 Sb., o technických 

požadavcích pro vodní díla, ve zn ní pozd jších zm n a dopl k . Umíst ní stavby je v souladu                           
se schválenou územn  plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavk m na využívání území. 
Projektová dokumentace stavby spl uje obecné požadavky na výstavbu. OVDŽP ÚM  Praha 16                         
v pr b hu ízení neshledal d vody, které by bránily povolení zám ru. 

Návrh na provedení a umíst ní stavby je rovn ž v souladu s požadavky zvláštních p edpis , podle nichž 
posuzují návrh dot ené orgány. Výše uvedená p edložená stanoviska a vyjád ení dot ených orgánu byla 
souhlasná. Stanoviska dot ených orgán  byla zkoordinována a jejich požadavky byly zahrnuty                         
do podmínek tohoto rozhodnutí. 

P i p ezkoumání žádosti, projednání v ci s ú astníky ízení a na základ  shromážd ných právn  
významných skute ností nebyly OVDŽP ÚM  Praha 16 shledány d vody bránící povolení umíst ní 
stavby a realizaci stavby tlakové kanaliza ní stoky. 

Vodoprávní ú ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis  
ve výroku uvedených. 

Ú astníci ízení: 

Ú astníkem spole ného územního a stavebního ízení podle § 94k je: 

a) stavebník: 

 Hlavní m sto Praha, I O 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1-Staré M sto, 
 které v ízení zastupuje Pražská vodohospodá ská spole nost a.s., I O 25656112, Žatecká 110/2, 
 110 00  Praha-Staré M sto, kterou zastupuje spole nost DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ 
 PROJEKTY s.r.o., zkrácen : DIPRO, spol. s r.o., s.r.o., Ing. Jan Zrzavý - jednatel 
 spole nosti, I O 48592722, Mod anská 1387/11, 143 00  Praha-Mod any 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební zám r uskute n n: 
IPR Praha, Vyšehradská .p. 2077/57, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 2 
M stská ást Praha 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín 

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební zám r uskute n n, není-li sám stavebníkem, 
nebo ten, kdo má ke stavb  jiné v cné právo, není-li sám stavebníkem: 

- ú astníci nejsou 
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d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební zám r uskute n n, není-li sám stavebníkem, 
nebo ten, kdo má ke stavb  jiné v cné právo, není-li sám stavebníkem: 

 Hlavní m sto Praha, I O 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1-Staré M sto - 
 stavebník 

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné v cné b emeno k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemk m nebo stavbám na nich m že být spole ným povolením p ímo dot eno:  

 Ú astníci spole ného ízení s velkým po tem ú astník  ízení se podle § 94k stavebního zákona 
(osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné v cné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemk m 
nebo stavbám na nich m že být spole ným povolením p ímo dot eno) identifikují ozna ením pozemku                 
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:  

Ú astníci ízení : 1608/19, 1608/20, 1608/4, 1608/9, 1609/1, 1610/1, 1612, 1614/1, 1615/1, 1616/1, 
1616/2, 1617, 1619/1, 1619/2, 1619/20, 1619/3, 1766/1, 1767/12, 1767/14, 2572,2573. 

U ostatních vlastník  pozemk , staveb na nich a dalších osob OVDŽP ÚM  Praha 16 dosp l k názoru,       
že rozhodnutím nemohou být p ímo dot ena jejich vlastnická nebo jiná v cná práva k pozemk m                        
a stavbám na nich, nebo  ostatní pozemky a stavby se nacházejí v takové vzdálenosti, že nemohou být 
navrhovanou stavbou nijak dot eny. 

 

Upozorn ní na povinnosti vyplývající z n kterých právních p edpis : 
• P ed zahájením stavby musí stavebník zajistit vyty ení prostorové polohy stavby odborn  zp sobilou 

osobou. Výsledky vyty ení musí být ov eny ú edn  oprávn ným zem m i ským inženýrem. 
• P i provád ní stavebních prací je nutno dbát na bezpe nost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, 

zejména na dodržení požadavk  na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

• P i provád ní stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle na ízení vlády . 272/2011 Sb., 
o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.   

• V pr b hu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona . 133/1985 Sb., 
o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis . 

• P i provád ní stavby je nutno zajiš ovat istotu na ve ejném prostranství podle vyhlášky . 8/2008 
Sb., HMP o istot  na území hl. m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis . 

• P i provád ní stavby je nutno chránit ve ejnou zele  ve smyslu zákona . 114/1992 Sb., o ochran  
p írody   a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , a vyhlášky . 6/2001 Sb., o ochran  ve ejné zelen  v 
hl. m. Praze. V pr b hu celé výstavby musí být pln ny povinnosti plynoucí ze zákona . 185/2001 
Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , a jeho 
provád cích právních p edpis  - vyhláška . 381/2001 Sb. MŽP, katalog odpad , vyhláška . 
383/2001 Sb. MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška . 294/2005 Sb. MŽP,                            
o podmínkách ukládání odpad  na skládky a jejich užívání na povrchu.  

• Zábor ve ejného prostranství není p edm tem tohoto povolení. 
• Veškeré objekty, budované v rámci p edm tné stavby, musí být navrženy a provedeny podle platných 

norem, p edpis  a pravidel – M stských standard  vodárenských a kanaliza ních za ízení na území 
HMP a podle požadavk  provozovatele ve ejné vodovodní a kanaliza ní sít  (ozna ení orienta ními 
tabulkami, signaliza ní vodi , … atd.) 

• Zahájení stavebních prací je nutno p edem oznámit t m vlastník m (správc m) sítí 
technického vybavení, kte í si to ve vyjád ení k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi 
stanovených podmínek, a také správc m dopravní infrastruktury v dané oblasti.  
- 15 dn  p edem spole nosti CETIN, a.s. 
- 10 dn  p edem opera nímu st edisku HZS hl.m. Prahy 
- 14 dn  p edem Pražské plynárenské Distribuci, a.s. 
- 14 dn  p edem Technologie Hlavního m sta Prahy, a.s. 
- 14 dn  p edem PVK, a.s. 
- na p edání staveništ  bude p izván pracovník dozoru staveb PVK, a.s. Mgr. Jakub Fojt. 
- v p ípad  záboru místní komunikace v souvislosti s výše uvedenou stavbou požádá stavebník v as 
p ed zahájením akce p íslušný silni ní správní ú ad o povolení zvláštního užívání komunikace dle              
§ 25 zákona  . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v p ípad  omezení provozu na pozemní 
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komunikaci áste nou nebo úplnou uzavírkou o omezení obecního užívání pozemní komunikace                 
ve smyslu § 24 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

 
Pou ení ú astník : 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn  ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy, 
podáním u odboru výstavby, dopravy a životního prost edí ÚM  Prahy 16. 

Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis  tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu                     
a aby každý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis , vyhotoví                     
je správní orgán na náklady ú astníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. 

Spole né povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 

Ing. Lenka Hübnerová 
vedoucí odd lení životního prost edí 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne …………….    Razítko 

          Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h)                   
ve výši 3000 K  byl zaplacen dne 05.08.2020. 
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Obdrží: 
I. ú astníci  ízení podle   § 94k  písm. a) až d) stavebního zákona  - doru ení jednotliv   
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkrácen : DIPRO, spol. s r.o., s.r.o., IDDS: wznpij7 
 sídlo: Mod anská .p. 1387/11, Praha 4-Mod any, 143 00  Praha 412 
IPR Praha, Vyšehradská .p. 2077/57, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 2 
M stská ást Praha 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín 
 
II. ú astníci  ízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona - doru ení ve ejnou vyhláškou 

vyv šením písemnosti na ú ední desce Ú adu M stské ásti Praha 16 po dobu 15 dn , do grafických 
p íloh rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby, dopravy a životního prost edí ÚM  Praha 16, 
Václava Balého 23, Praha 5 – Radotín, kancelá  .23. 

Ú astníci spole ného ízení s velkým po tem ú astník  ízení se podle § 94k stavebního zákona (osoba, 
jejíž vlastnické právo nebo jiné v cné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemk m nebo 
stavbám na nich m že být spole ným povolením p ímo dot eno) identifikují ozna ením pozemku                 
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:  

Ú astníci ízení : 1608/19, 1608/20, 1608/4, 1608/9, 1609/1, 1610/1, 1612, 1614/1, 1615/1, 1616/1, 
1616/2, 1617, 1619/1, 1619/2, 1619/20, 1619/3, 1766/1, 1767/12, 1767/14, 2572,2573. 

III. dot ené orgány : 

Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát hl. m. Prahy- odbor bezpe nosti, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 01  Praha 1 
Magistrát hl.m. Prahy, odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
Magistrát hl.m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého .p. 23/3, 153 00  Praha 512 
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prost edí, Václava Balého .p. 23/3, 153 00  Praha 512 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská .p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové M sto 
 
IV. na v domí: 
Hlavní m sto Praha, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám. .p. 2/2, Staré M sto, 110 01  Praha 1 
PVS a.s., IDDS: a75fsn2 
 sídlo: Žatecká .p. 110/2, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská .p. 2077/57, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 28 
Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf 
 místo podnikání: Hole kova .p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
PVK, a.s., IDDS: ec9fspf 
 sídlo: Ke Kablu .p. 971/1, Praha 15-Hostiva , 102 00  Praha 102 
PPD, a.s., IDDS: w9qfskt 
 sídlo: U plynárny .p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
 sídlo: Svornosti .p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Technologie Hlavního m sta Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 
 sídlo: D lnická .p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv 
 sídlo: Novolíše ská .p. 2678/18, Líše , 628 00  Brno 28 
 


