MċSTSKÁ ýÁST PRAHA 16
ÚěAD MċSTSKÉ ýÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY,
DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
ODDċLENÍ ŽIVOTÍHO PROSTěEDÍ

Dle rozdČlovníku
Váš dopis zn./ze dne

Sp. zn.: 08930/2020/OVDŽP/Jj
ý. j.: 15813/2020/OŽP

VyĜizuje
Ing. Janka Jarmová

Praha
10.09.2020

ROZHODNUTÍ
ÚĜad mČstské þásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostĜedí, jako stavební úĜad
a vodoprávní úĜad (dále jen „OVDŽP ÚMý Praha 16“) pĜíslušný podle ust. § 32 odst. 2 zákona
þ. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, vyhlášky þ. 55/2000 Sb. Hl.m. Prahy, kterou
se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, podle § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j zákona
þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen "stavební
zákon") a ust. § 106 zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (dále jen „vodní
zákon“), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, ve spoleþném územním a stavebním Ĝízení posoudil žádost podle
§ 94o stavebního zákona stavby rekonstrukce tlakové kanalizace ve spoleþném povolení, kterou dne
27.05.2020 podalo
Hlavní mČsto Praha, IýO 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré MČsto, které
zastupuje Pražská vodohospodáĜská spoleþnost a.s., IýO 25656112, Žatecká 110/2, 110 00 PrahaStaré MČsto, kterou zastupuje spoleþnost DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,
zkrácenČ: DIPRO, spol. s r.o., s.r.o., Ing. Jan Zrzavý - jednatel spoleþnosti, IýO 48592722,
ModĜanská 1387/11, 143 00 Praha-ModĜany
(dále jen "žadatel"), a na základČ tohoto posouzení:
-

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky þ. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ
územního rozhodování, územního opatĜení a stavebního Ĝádu
schvaluje stavební zámČr

ke stavbČ vodního díla:
Rekonstrukce tlakové kanalizace, ul Zderazská, Praha 5
Praha 5, Radotín, Zderazská
na pozemku parc. þ. 1766/2, 2516 v katastrálním území Radotín. Uvedeným dnem bylo zahájeno Ĝízení.
Údaje o místu pĜedmČtu rozhodnutí:
Název kraje
Název obce
Identifikátory katastrálních území
Názvy katastrálních území
Parcelní þísla dle evidence katastru nemovitostí

Hlavní mČsto Praha
Praha
738620
Radotín
parc. þ. 1766/2, 2516 v katastrálním území

________________________________________________________________________________________________________________________
Sídlo:
Iý:
Web:
Bankovní spojení:
Datová schránka:

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
00241598
www.praha16.eu
19-2000861379/0800
ntsbt5z

E-mail:
El. podatelna:
Telefon:
Fax:

jana.jarmova@praha16.eu
elpodatelna@praha16.eu
234 128 265
234 128 999
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ýísla hydrologického poĜadí
PĜímé urþení polohy (konec stavby) - (souĜadnice X,
Y)
PĜímé urþení polohy (zaþátek stavby) - (souĜadnice
X, Y)

Radotín
1-11-05-0460-0-00
1054134.457, 7496652.630
1054064.480, 749652.630

Stavební objekty:
Stoková síĢ
Druh stokové sítČ (ý 42)
Celková délka stok
Délky stokové sítČ dle druhu stokové sítČ (v poĜadí
dle ý 42)
Nejmenší jmenovitá svČtlost stoky
NejvČtší jmenovitá svČtlost stoky

tlaková
206,5 m
tlaková - 206,5
DN 90 mm
DN 90 mm

Údaje o pĜedmČtu rozhodnutí:
Stavby kanalizaþních stok a objektĤ vþetnČ þistíren
odpadních vod
Kanalizaþní soustava (ý 24)
Charakter kanalizaþní soustavy (ý 25)
Název vodního díla

stoková síĢ
kanalizace pro veĜejnou potĜebu
oddílná
Rekonstrukce tlakové kanalizace

Popis stavby:
-

Potrubí tlakové kanalizace je navrženo v délce 206,5 mm promČnném podélném sklonu z potrubí
HDPE 100 SR 11 DN 90. Dimenze potrubí zohledĖuje možnost dalšího rozšíĜení tlakové
kanalizace. Ve stávající revizní šachtČ bude tlaková kanalizace zaústČna do gravitaþní splaškové
stoky DN 300. Tato šachta bude vyspravena a obložena þediþovými dlaždicemi. Do obvodové
betonové konstrukce stávající revizní šachty (novČ uklidĖovací šachty) bude proveden jádrový vrt
DN 150 mm. Po osazení potrubí tlakové kanalizace do pĜipraveného jádrového vrtu bude zbytek
vrtu vyplnČn sanaþní maltou. Na Ĝadu kanalizace budou osazeny tĜi prefabrikované šachty DN
1200 RŠ1 až RŠ3 s proplachovací sestavou. Šachta RŠ4 o atypických rozmČrech 1,5x2,0 m bude
mít funkci vzdušníku a zároveĖ se jedná o koncovou šachtu na tlakové kanalizace.

Stanoví podmínky pro povolení zámČru (umístČní a provedení stavby) podle § 94p stavebního
zákona:
1. Stavba tlakové kanalizace bude umístČna na pozemcích parc.þ. 1766/2 a 2516 v katastrálním území
Radotín, jak je zakresleno v celkovém situaþním výkresu C.3.1 v mČĜítku 1:250 a v zákresu stavby
do katastru, výkres C.2.2.v mČĜítku 1:1000.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovČĜené vodoprávním úĜadem, která se
pĜedává stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí a kterou vypracovala Ing. Pavla Štefanová,
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodáĜství a krajinného inženýrství, ýKAIT 0009434,
DUR+DSP, 08/2019. PĜípadné zmČny nesmí být provedeny bez pĜedchozího povolení vodoprávního
úĜadu.
3. Stavba bude dokonþena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude provedena právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávnČnou k provádČní stavebních
nebo montážních prací jako pĜedmČtu své þinnosti podle zvláštních pĜedpisĤ. Doklad o oprávnČní
vybrané firmy bude vodoprávnímu úĜadu pĜedložen pĜed zahájením prací.
5. Stavebník oznámí vodoprávnímu úĜadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby –
po ukonþení pokládky potrubí, pĜed zásypem a po ukonþení stavebních prací na celé stavbČ závČreþnou kontrolní prohlídku.
6. Vedení telekomunikaþních sítí a podzemních sítí, se kterými se bude stavba kĜížit, pĜípadnČ
se kterými budou vedeny v soubČhu, musí být vytyþena (PREdistribuce, a.s., UPC ýeská republika,
s.r.o., spoleþnost CETIN a.s., Technologie Hl.m. Prahy a.s., PPdistribuce, a.s., PVK, a.s., TSK hl.m.
Prahy atd.).
7. V místech kĜížení budovaného vedení se stávajícími telekomunikaþními podzemními vedeními
a ostatními podzemními vedeními budou výkopy provádČny ruþnČ.
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8. BČhem výkopových a stavebních prací musí být zachován pĜístup do okolních objektĤ v dané
lokalitČ, zajištČn pĜístup k uliþním hydrantĤm a ovládacím armaturám inženýrských sítí, zachován
obousmČrný provoz v ulici Zderazská, komunikace musí být udržovány ve sjízdném a prĤjezdném
stavu pro mobilní požární techniku, zachován vjezd dopravní obsluze, pohotovostním vozidlĤm
a bezpeþné tranzitní trasy pro pČší.
9. Po dobu stavby je tĜeba používat vozidla a mechanizmy, které splĖují emisní limity a aplikovat
úþinná opatĜení k minimalizaci zatČžovaní okolí prachem. Doklady se specifikací druhĤ a množství
odpadĤ z výstavby budou doloženy ke kolaudaþnímu Ĝízení.
10. Stavební þinností nesmí dojít ke zneþištČní podzemních a povrchových vod. Stavební mechanizmy
musí být zabezpeþeny pĜed úkapy ropných látek a olejĤ. OdvodnČní staveništČ bude zajištČno tak, aby
nedocházelo k podmáþení okolních pozemkĤ a zneþištČní povrchových a podzemních vod.
11. PĜi provádČní stavby musí být dodrženy podmínky vyplývající ze stanovisek dotþených orgánĤ
a z vyjádĜení vlastníkĤ, resp. správcĤ dopravní a technické infrastruktury, které byly doloženy
k žádosti o vydání vodoprávního povolení a jejichž soupis je uveden v odĤvodnČní rozhodnutí.
12. PĜed zahájením stavby stavebník zajistí vytyþení prostorové polohy stavby a ovČĜí umístČní
stávajících sítí.
13. PĜed zahájením výstavby bude provedena koordinace se všemi správci podzemních inženýrských sítí
v dotþené oblasti. Zahájení stavebních prací je nutno pĜedem oznámit tČm vlastníkĤm pĜíp. správcĤm
sítí technického vybavení, kteĜí si to ve vyjádĜení k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi
stanovených podmínek.
14. Stavba bude koordinována s akcí „Stavba þ. 3082 – TV Radotín, Etapa 0017 Lošetická“.
15. Povolení kanalizaþních pĜípojek není pĜedmČtem tohoto rozhodnutí.
16. PĜed zahájením stavby bude na viditelném místČ u vstupu na staveništČ umístČn štítek "Stavba
povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
chránČn pĜed povČtrnostními vlivy, aby údaje na nČm uvedené zĤstaly þitelné a ponechán
na staveništi do doby ukonþení stavby.
17. OVDŽP ÚMý Praha 16, ve smyslu § 115 odst. 1 stavebního zákona, stanoví, že stavbu lze užívat jen
na základČ kolaudaþního souhlasu dle § 122 odst. 1 stavebního zákona. Stavebník oznámí pĜed
dokonþením stavby termín jejího dokonþení za úþelem provedení závČreþné kontrolní prohlídky dle
§ 122 odst. 2 stavebního zákona.
18. Po dokonþení stavby bude provedeno zamČĜení skuteþného provedení stavby. K žádosti o vydání
kolaudaþního souhlasu stavebník pĜedloží zejména doklad o pĜedání geodetického zamČĜení
skuteþného provedení stavby ve výškovém sytému Balt p.v. Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy,
pracovištČ – Vyšehradská 57, Praha 2, údaje pro evidenci rozhodnutí vodoprávních úĜadĤ podle vyhl.
o vodoprávní evidenci ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, stanovisko provozovatele kanalizace
ke kolaudaþnímu souhlasu, doklady o výsledcích pĜedepsaných zkoušek a mČĜení pĜedepsaných
zvláštními právními pĜedpisy a doklady vyplývající vyhl. þ. 503/2006 Sb., kterou se provádČjí nČkterá
ustanovení stavebního zákona ve vČcech stavebního Ĝádu, doklady o zpĤsobu nakládání s odpady
nebo o zpĤsobu jejich využití, pĜípadnČ odstranČní, zápis o pĜedání a pĜevzetí stavby, souhlas správce
komunikace.
Úþastníci Ĝízení, na nČž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Hlavní mČsto Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré MČsto
OdĤvodnČní:
Dne 27.05.2020 podal žadatel žádost o vydání spoleþného povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno vodoprávní Ĝízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady
a stanovisky potĜebnými pro její Ĝádné posouzení, byl žadatel dne 11.06.2020 vyzván k doplnČní žádosti
a Ĝízení bylo pĜerušeno. Žádost byla doplnČna dne 20.07.2020.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky þ. 183/2018 Sb.,
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatĜení vodoprávního úĜadu a o dokladech pĜedkládaných
vodoprávnímu úĜadu.
Oznámení o zahájení Ĝízení:
OVDŽP ÚMý Praha 16 oznámil dne 30.07.2020 zahájení spoleþného Ĝízení podle § 94m odst. 1 známým
úþastníkĤm Ĝízení a dotþeným orgánĤm. SouþasnČ podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona
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upustil od ohledání na místČ a ústního jednání, protože jsou mu dobĜe známy pomČry v území a žádost
poskytuje dostateþný podklad pro posouzení zámČru, a stanovil, že ve lhĤtČ do 15 dnĤ od doruþení tohoto
oznámení mohou úþastníci Ĝízení uplatnit své námitky a dotþené správní úĜady svá stanoviska. SouþasnČ
je upozornil, že na pozdČji podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního
zákona, brát zĜetel.
Ve stanovené lhĤtČ nesdČlily dotþené orgány státní správy k návrhu žádné stanovisko.
Ve stanovené lhĤtČ nebyly uplatnČny námitky úþastníkĤ Ĝízení.
Oznámení zahájení Ĝízení bylo úþastníkĤm spoleþného stavebního Ĝízení uvedeným v § 94k písm. a)
až d) stavebního zákona a dotþeným orgánĤm doruþeno jednotlivČ, úþastníkĤm spoleþného
stavebního Ĝízení uvedeným v § 94k písm. e) stavebního zákona bylo Ĝízení doruþeno veĜejnou
vyhláškou zveĜejnČnou na úĜedních deskách ÚĜadu Mý Praha 16 od 31.7.2020 do 15.8.2020.
Oznámení zahájení Ĝízení bylo rovnČž zveĜejnČno zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup na webu
Mý Praha 16.
Z dokladĤ pĜedložených stavebníkem bylo zjištČno následující:
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Pavla Štefanová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodáĜství a krajinného inženýrství, ýKAIT 0009434 Projektová dokumentace splĖuje technické
podmínky pro vodní díla a obecné technické požadavky na výstavbu v hl.m. Praze. UskuteþnČním stavby
nejsou ohroženy veĜejné zájmy ani omezena nebo ohrožena práva a právem chránČné zájmy úþastníkĤ
Ĝízení.
Stavebník: Hlavní mČsto Praha, IýO 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré MČsto.
Zhotovitel: dle výbČrového Ĝízení.
Místo stavby: parc. þ. 1766/2, 2516 v katastrálním území Radotín.
K Ĝízení bylo doloženo:
• Závazná stanoviska a vyjádĜení MHMP, Odboru ochrany prostĜedí, ze dne 1.7.2020 pod þ.j. MHMP
1013130/2020, sp.zn. S-MHMP 2008549/2019 OCP.
• Závazné stanovisko MHMP, Odboru evidence majetku, ze dne 30.06.2020 pod þ.j. MHMP
1010040/2020, sp.zn. S-MHMP 779815/2020.
• Závazné stanovisko MHMP, Odboru územního rozvoje, ze dne 14.2.2020 pod þ.j. MHMP
202070/2020, sp.zn. S-MHMP 1992800/2019.
• Závazné stanovisko MHMP, odboru pozemních komunikací a drah, ze dne 4.11.2019 pod þ.j. MHMP
-2217525/2019/O4/Jv, sp.zn. S-MHMP 1993649/2019PKD.
• Závazné stanovisko MHMP, odboru bezpeþnosti, ze dne 28.4.2020 pod þ.j. MHMP 612444/2020,
sp.zn. S-MHMP 495511/2020.
• Koncepþní vyjádĜení Institutu plánování a rozvoje Hlavního mČsta Prahy ze dne 29.11.2019.
• SdČlení Agentury ochrany pĜírody a krajiny ýeské republiky, správy CHKO ýeský kras ze dne
22.6.2020.
• Technické stanovisko TSK a.s. ze dne 18.06.2020 pod þ.j. TSK/13543/20/1109/Ve a koordinaþní
vyjádĜení ze dne 21.5.2020.
• VyjádĜení k dokumentaci pro územní a stavební Ĝízení od PVK, a.s. ze dne 10.10.2019 pod zn. PVK
56134/ÚTPý/19 a ze dne 31.3.2020 pod zn. ZADOST 19257.
• Závazná stanoviska a vyjádĜení ÚMý Praha 16, OVDŽP, oddČlení životního prostĜedí, ze dne
04.12.2019 pod þ.j. 020752/19/OŽP, sp.zn. 019103/19/OVDŽP/Sm.
• Stanovisko ÚMý Praha 16, OVDŽP, oddČlení dopravy ze dne 28.10.2019 pod þ.j. 022827/19/OD,
sp.zn. 019195/19/OVDŽP/Mj.
• Závazné stanovisko HZS hl.m. Prahy ze dne 22.10.2019 pod þ.j. HSAA-13175-3/2019.
• VyjádĜení PVS a.s. ze dne 8.4.2020 pod zn. 02570/20/2/02.
• VyjádĜení Povodí Vltavy, s.p. ze dne 16.10.2019 pod zn. 67472/2019-263.
• VyjádĜení PPD, a.s. ze dne 31.10.2019 pod zn. 2019/OSDS/06848.
• VyjádĜení PREdistribuce, a.s. ze dne 17.10.2019 pod zn. S 21130/300070364.
• VyjádĜení k pĜedložené dokumentaci Technologie hl.m. Prahy ze dne 10.10.2019, þ.5736/19.
• VyjádĜení ýeské telekomunikaþní infrastruktury a.s. ze dne 10.10.2019 pod þ.j. 776432/19.
• VyjádĜení UPC ýeská republika ze dne 13.6.2019..
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Podle žádosti stavebníka o povolení k provedení stavby vodního díla je stavbou pĜímo dotþen pozemek
parcelní þíslo 1766/2, 2516 v katastrálním území Radotín, který je ve vlastnictví žadatele.
OVDŽP ÚMý Praha 16 v provedeném Ĝízení pĜezkoumal pĜedloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních stavebního zákona a vodního zákona, projednal ji s úþastníky Ĝízení a s dotþenými
správními úĜady a zjistil, že jejím uskuteþnČním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chránČné zákony
a zvláštními pĜedpisy.
Stavební zámČr je, dle závazného stanoviska MHMP, Odboru územního rozvoje (dále jen „úĜad územního
plánování“), v souladu se závaznou þástí schváleného územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy,
vyhláškou þ. 32/1999 Sb. Hl.m. Prahy, o závazné þásti územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. ÚĜad územního plánování zjistil, že stavební zámČr spoþívá v umístČní
nové trasy tlakové splaškové kanalizace v þásti ulice Zderazská na Praze 5, a dále posoudil pĜípustnost
umístČní stavebního zámČru z jeho souladu s územním plánem. PĜedložený zámČr leží v zastavitelném
území, v ploše s využitím OB, S4, kde odpovídá pĜípustnému využití tČchto ploch, jelikož se jedná
o liniová vedení technické infrastruktury.
Dále úĜad územního plánování posoudil, že pĜedložený zámČr v tomto rozsahu je možno z hlediska
uplatĖování cílĤ a úkolĤ územního plánování, tj. dle ust. § 18 a § 19 stavebního zákona, akceptovat.
V provedeném územním a stavebním Ĝízení OVDŽP ÚMý Praha 16 posoudil pĜedloženou žádost
z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s úþastníky Ĝízení a s dotþenými orgány
a zjistil, že jejím uskuteþnČním nejsou pĜi dodržení výše uvedených podmínek ohroženy veĜejné zájmy
ani nepĜimČĜenČ omezena nebo ohrožena práva a oprávnČné zájmy úþastníkĤ Ĝízení. Návrh stavby tlakové
kanalizace a dokumentace splĖuje požadavky týkající se veĜejného zájmu, pĜedevším ochrany životního
prostĜedí, ochrany zdraví a života a odpovídá vyhlášce þ. 503/2006 Sb., o podrobnČjší úpravČ územního
rozhodování, územního opatĜení a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších zmČn a pĜedpisĤ, vyhlášce
þ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znČní a vyhlášce þ. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla, ve znČní pozdČjších zmČn a doplĖkĤ. UmístČní stavby je v souladu
se schválenou územnČ plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkĤm na využívání území.
Projektová dokumentace stavby splĖuje obecné požadavky na výstavbu. OVDŽP ÚMý Praha 16
v prĤbČhu Ĝízení neshledal dĤvody, které by bránily povolení zámČru.
Návrh na provedení a umístČní stavby je rovnČž v souladu s požadavky zvláštních pĜedpisĤ, podle nichž
posuzují návrh dotþené orgány. Výše uvedená pĜedložená stanoviska a vyjádĜení dotþených orgánu byla
souhlasná. Stanoviska dotþených orgánĤ byla zkoordinována a jejich požadavky byly zahrnuty
do podmínek tohoto rozhodnutí.
PĜi pĜezkoumání žádosti, projednání vČci s úþastníky Ĝízení a na základČ shromáždČných právnČ
významných skuteþností nebyly OVDŽP ÚMý Praha 16 shledány dĤvody bránící povolení umístČní
stavby a realizaci stavby tlakové kanalizaþní stoky.
Vodoprávní úĜad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních pĜedpisĤ
ve výroku uvedených.
Úþastníci Ĝízení:
Úþastníkem spoleþného územního a stavebního Ĝízení podle § 94k je:
a) stavebník:
Hlavní mČsto Praha, IýO 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré MČsto,
které v Ĝízení zastupuje Pražská vodohospodáĜská spoleþnost a.s., IýO 25656112, Žatecká 110/2,
110 00 Praha-Staré MČsto, kterou zastupuje spoleþnost DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ
PROJEKTY s.r.o., zkrácenČ: DIPRO, spol. s r.o., s.r.o., Ing. Jan Zrzavý - jednatel
spoleþnosti, IýO 48592722, ModĜanská 1387/11, 143 00 Praha-ModĜany
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební zámČr uskuteþnČn:
IPR Praha, Vyšehradská þ.p. 2077/57, Praha 2-Nové MČsto, 128 00 Praha 2
MČstská þást Praha 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební zámČr uskuteþnČn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbČ jiné vČcné právo, není-li sám stavebníkem:
- úþastníci nejsou
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d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební zámČr uskuteþnČn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbČ jiné vČcné právo, není-li sám stavebníkem:
Hlavní mČsto Praha, IýO 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré MČsto stavebník
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné vČcné bĜemeno k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkĤm nebo stavbám na nich mĤže být spoleþným povolením pĜímo dotþeno:
Úþastníci spoleþného Ĝízení s velkým poþtem úþastníkĤ Ĝízení se podle § 94k stavebního zákona
(osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné vČcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkĤm
nebo stavbám na nich mĤže být spoleþným povolením pĜímo dotþeno) identifikují oznaþením pozemku
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
Úþastníci Ĝízení : 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 vlastníkĤ pozemkĤ, staveb na nich a dalších osob OVDŽP ÚMý Praha 16 dospČl k názoru,
že rozhodnutím nemohou být pĜímo dotþena jejich vlastnická nebo jiná vČcná práva k pozemkĤm
a stavbám na nich, neboĢ ostatní pozemky a stavby se nacházejí v takové vzdálenosti, že nemohou být
navrhovanou stavbou nijak dotþeny.
UpozornČní na povinnosti vyplývající z nČkterých právních pĜedpisĤ:
• PĜed zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyþení prostorové polohy stavby odbornČ zpĤsobilou
osobou. Výsledky vytyþení musí být ovČĜeny úĜednČ oprávnČným zemČmČĜiþským inženýrem.
• PĜi provádČní stavebních prací je nutno dbát na bezpeþnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi,
zejména na dodržení požadavkĤ naĜízení vlády þ. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích.
• PĜi provádČní stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle naĜízení vlády þ. 272/2011 Sb.,
o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací.
• V prĤbČhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona þ. 133/1985 Sb.,
o požární ochranČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
• PĜi provádČní stavby je nutno zajišĢovat þistotu na veĜejném prostranství podle vyhlášky þ. 8/2008
Sb., HMP o þistotČ na území hl. m. Prahy, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
• PĜi provádČní stavby je nutno chránit veĜejnou zeleĖ ve smyslu zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ
pĜírody a krajiny, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a vyhlášky þ. 6/2001 Sb., o ochranČ veĜejné zelenČ v
hl. m. Praze. V prĤbČhu celé výstavby musí být plnČny povinnosti plynoucí ze zákona þ. 185/2001
Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a jeho
provádČcích právních pĜedpisĤ - vyhláška þ. 381/2001 Sb. MŽP, katalog odpadĤ, vyhláška þ.
383/2001 Sb. MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška þ. 294/2005 Sb. MŽP,
o podmínkách ukládání odpadĤ na skládky a jejich užívání na povrchu.
• Zábor veĜejného prostranství není pĜedmČtem tohoto povolení.
• Veškeré objekty, budované v rámci pĜedmČtné stavby, musí být navrženy a provedeny podle platných
norem, pĜedpisĤ a pravidel – MČstských standardĤ vodárenských a kanalizaþních zaĜízení na území
HMP a podle požadavkĤ provozovatele veĜejné vodovodní a kanalizaþní sítČ (oznaþení orientaþními
tabulkami, signalizaþní vodiþ, … atd.)
• Zahájení stavebních prací je nutno pĜedem oznámit tČm vlastníkĤm (správcĤm) sítí
technického vybavení, kteĜí si to ve vyjádĜení k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi
stanovených podmínek, a také správcĤm dopravní infrastruktury v dané oblasti.
- 15 dnĤ pĜedem spoleþnosti CETIN, a.s.
- 10 dnĤ pĜedem operaþnímu stĜedisku HZS hl.m. Prahy
- 14 dnĤ pĜedem Pražské plynárenské Distribuci, a.s.
- 14 dnĤ pĜedem Technologie Hlavního mČsta Prahy, a.s.
- 14 dnĤ pĜedem PVK, a.s.
- na pĜedání staveništČ bude pĜizván pracovník dozoru staveb PVK, a.s. Mgr. Jakub Fojt.
- v pĜípadČ záboru místní komunikace v souvislosti s výše uvedenou stavbou požádá stavebník vþas
pĜed zahájením akce pĜíslušný silniþní správní úĜad o povolení zvláštního užívání komunikace dle
§ 25 zákona þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v pĜípadČ omezení provozu na pozemní

ý.j. 15813/2020/OŽP

str. 7

komunikaci þásteþnou nebo úplnou uzavírkou o omezení obecního užívání pozemní komunikace
ve smyslu § 24 zákona þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Pouþení úþastníkĤ:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnĤ ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. Prahy,
podáním u odboru výstavby, dopravy a životního prostĜedí ÚMý Prahy 16.
Odvolání se podává s potĜebným poþtem stejnopisĤ tak, aby jeden stejnopis zĤstal správnímu orgánu
a aby každý úþastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úþastník potĜebný poþet stejnopisĤ, vyhotoví
je správní orgán na náklady úþastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou þást rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odĤvodnČní rozhodnutí je nepĜípustné.
Spoleþné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Lenka Hübnerová
vedoucí oddČlení životního prostĜedí

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

Razítko
Podpis

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona þ. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h)
ve výši 3000 Kþ byl zaplacen dne 05.08.2020.
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Obdrží:
I. úþastníci Ĝízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona - doruþení jednotlivČ
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkrácenČ: DIPRO, spol. s r.o., s.r.o., IDDS: wznpij7
sídlo: ModĜanská þ.p. 1387/11, Praha 4-ModĜany, 143 00 Praha 412
IPR Praha, Vyšehradská þ.p. 2077/57, Praha 2-Nové MČsto, 128 00 Praha 2
MČstská þást Praha 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín
II. úþastníci Ĝízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona - doruþení veĜejnou vyhláškou
vyvČšením písemnosti na úĜední desce ÚĜadu MČstské þásti Praha 16 po dobu 15 dnĤ, do grafických
pĜíloh rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby, dopravy a životního prostĜedí ÚMý Praha 16,
Václava Balého 23, Praha 5 – Radotín, kanceláĜ þ.23.
Úþastníci spoleþného Ĝízení s velkým poþtem úþastníkĤ Ĝízení se podle § 94k stavebního zákona (osoba,
jejíž vlastnické právo nebo jiné vČcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkĤm nebo
stavbám na nich mĤže být spoleþným povolením pĜímo dotþeno) identifikují oznaþením pozemku
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
Úþastníci Ĝízení : 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. dotþené orgány :
Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova þ.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové MČsto
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova þ.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové MČsto
Magistrát hl. m. Prahy- odbor bezpeþnosti, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské námČstí þ.p. 2/2, 110 01 Praha 1
Magistrát hl.m. Prahy, odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské námČstí þ.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré MČsto
Magistrát hl.m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské námČstí þ.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré MČsto
ÚMý Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého þ.p. 23/3, 153 00 Praha 512
ÚMý Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostĜedí, Václava Balého þ.p. 23/3, 153 00 Praha 512
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Sokolská þ.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové MČsto
IV. na vČdomí:
Hlavní mČsto Praha, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské nám. þ.p. 2/2, Staré MČsto, 110 01 Praha 1
PVS a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Žatecká þ.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré MČsto
IPR Praha, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská þ.p. 2077/57, Praha 2-Nové MČsto, 128 00 Praha 28
Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf
místo podnikání: Holeþkova þ.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
PVK, a.s., IDDS: ec9fspf
sídlo: Ke Kablu þ.p. 971/1, Praha 15-HostivaĜ, 102 00 Praha 102
PPD, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny þ.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti þ.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Technologie Hlavního mČsta Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
sídlo: DČlnická þ.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
ýeská telekomunikaþní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská þ.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv
sídlo: NovolíšeĖská þ.p. 2678/18, LíšeĖ, 628 00 Brno 28

