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Městská část Praha 22 
Úřad městské části 

odbor výstavby 
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 

 

Č.j.: P22 12856/2019 OV 05  V Uhříněvsi dne: 25.11.2019 

Sp. zn.: MC22 1501/2019 OV 05                   k.ú. Uhříněves  

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Květoslava Syslová 

271 071 894 

kvetoslava.syslova@praha22.cz 

     

 
 

 

Doručuje se veřejnou vyhláškou 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

           Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22 obdržel dne 7.11.2019 žádost společnosti 

KORMAK Praha, a.s., IČ 48592307, se sídlem K Sokolovně 667, Praha - Uhříněves, zastupující 

stavebníka společnost PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, o územní 

rozhodnutí pro stavbu nazvanou „Praha 22 - Uhříněves, Přátelství – Obnova kVN, kNN + opto – úsek 

nová trasa (S-144443)“, na pozemcích č.parc. 604/1, 604/22, 604/26, 604/28, 2002, 2003, 2041/1, 2049, 

2054, 2055, 2058, 2059, 2060, 2068, 2069, 2179, 2180, k.ú. Uhříněves, v ul. Lidického, Přátelství, Ke 

Kříži, náměstí Protifašistických bojovníků, náměstí Bratří Jandusů, Praha – Uhříněves.  

        Předložený záměr obsahuje: 

a) vybudování  VN  kabelů  v  ul.  Lidického,  Přátelství,  Ke Kříži,  náměstí  Protifašistických bojovníků,  

    náměstí Bratří Jandusů, Praha – Uhříněves, s napojením na stávající VN kabely v ul. Lidického – směr  

    TR 9961  a  TR 9913, křížení s  vodním tokem Říčanského potoka bude provedeno řízeným protlakem,  

    VN kabely budou přivedeny k  pozemku  č.parc. 138/2, k.ú. Uhříněves  (pro  budoucí  zapojení  do  RS  

     3000) 

b) dva nové NN kabely na náměstí Bratří Jandusů, s napojením na stávající NN kabely před čp. 31, budou 

     vedeny ve společné kabelové trase s kabely VN a opto  směrem  k  vodnímu toku,  křížení  NN  kabelů  

     s  vodním  tokem Říčanského potoka bude provedeno  (spolu  s VN  kabely  a  optotrubkami)  řízeným  

     protlakem,  před objektem čp. 33 budou naspojkovány na stávající NN kabelový rozvod 

c)  optotrubky  HDPE  40/32  v  ul.  V  ul.  Lidického,   Přátelství,   Ke   Kříži,   náměstí  Protifašistických  

     bojovníků,  náměstí Bratří Jandusů     

na pozemcích č.parc. 604/1, 604/22, 604/26, 604/28, 2002, 2003, 2041/1, 2049, 2054, 2055, 2058, 2059, 

2060, 2068, 2069, 2179, 2180, k.ú. Uhříněves, Praha – Uhříněves. 

 

       Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako příslušný stavební úřad dle § 13 odst. 1 písm. 

c) zákona č 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

stavebního zákona) a dle vyhl.č.55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění 

pozdějších předpisů  v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 

pozdějších změn a doplňků,  účastníkům  řízení a dotčeným orgánům   o z n a m u j e   v souladu 

s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona  zahájení územního řízení a současně stanovuje lhůtu 15 

dnů ode dne doručení tohoto oznámení, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány 

závazná stanoviska. Stavební úřad upustil od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry 

v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. 
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      Ve stanovené lhůtě zástupce stavebníka doloží: 

-  doklad o uhrazení správního poplatku ve výši 1.000,- Kč (viz. níže) 

-  vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 

      Po uplynutí stanovené lhůty a doložení vyjádření PVS a.s. a dokladu o uhrazení správního 

poplatku  bude ve věci rozhodnuto. 

 Účastníci řízení mohou ve stanovené lhůtě nahlížet do podkladů rozhodnutí na Úřadu MČ Praha 

22, Nové náměstí 1250, Praha – Uhříněves, 2.patro, č.dveří 228, u referenta pí.Syslové, a to v úřední dny 

(pondělí a středa 8.00 – 11.30 a 13.00 – 17.00 hod.), po předchozí telefonické domluvě i mimo 

stanovenou dobu. 

        Zahájení územního řízení se z důvodu velkého počtu účastníků řízení doručuje účastníkům řízení 

dle § 27 odst. 1 správního řádu (§ 85 odst. 1 písm. a) a b) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona) a 

dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu  veřejnou 

vyhláškou v  souladu  s  § 144 odst. 2 a 6 správního řádu.  

        Účastníky územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou vlastníci pozemků a 

staveb na nich :  

č.parc. 138/1, 138/2, 140/1, 140/4, 141/1, 141/4, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 157/1, 529, 530, 533, 

534/1, 535, 536/1, 536/2, 603, 608/2, 618/1, 619, 624, 626, 628/1, 630, 633/1, 1029/1, 1030/1, 1032, 

1034, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041/1, 1043/1, 1049/1, 1049/9, 1049/10, 1049/11, 1049/12, 1050/1, 2014, 

2038, 2040, 2043, 2044, 2178/6, k.ú. Uhříněves. 

 

 

Poučení: 

 

      Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, 

a námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, 

případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky 

veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná 

stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení a 

připomínky veřejnosti uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. 

      K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně 

plánovací dokumentace, se nepřihlíží. 

      Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 

účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,  které  překračují  rozsah  stanovený v  § 89 

odstavci 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. 

      Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 

která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat 

námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která 

je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky, 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

      Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při 

plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování 

stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí 

nebo opatření. 

      Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 

50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 

stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 

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

 

 

 

 

 

 

 

                     Mgr. Pavla  V i n k l á ř o v á 

                     otisk úředního razítka                  pověřena  vedením  odboru  výstavby 

 

          Vedené územní řízení podléhá poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů, dle položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč.   Platbu proveďte převodem 

na účet Úřadu městské části Praha 22, č.ú. 19-2000754389/0800, vedený u České spořitelny v Praze 10, 

variabilní symbol 3040103216, konstantní symbol 3618. 

 

Doručuje  se  účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (v souladu s § 144 odst. 

2 a 6 správního řádu) veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce, se zveřejněním umožňujícím 

dálkový přístup, po dobu 15 dnů. 15. dnem od vyvěšení na úřední desce ÚMČ Praha 22 se 

písemnost považuje za doručenou.  

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

KORMAK Praha a.s., IDDS: qwggigd 

 sídlo: K Sokolovně 667/9, 104 00  Praha – Uhříněves  (zástupce stavebníka) 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, (IPR HMP), IDDS: c2zmahu 

 sídlo: Vyšehradská 2077/57, 128 00  Praha 2-Nové Město  

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor evidence majetku MHMP (EVM MHMP), IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město  (č.parc. 604/22, 2041/1, 2054, 2055,  

             2058, 2059, k.ú. Uhříněves,  č.j. MHMP 2212317/2019) 

Městská  část  Praha 22, zast. Odborem správy majetku, Nové náměstí 1250/10, Uhříněves, 104 00  Praha   

             - Uhříněves  (č.parc.  604/1,  604/26,  604/28,  2002,  2003,  2049,  2060, 2068, 2069, 2179,   k.ú.   

             Uhříněves,    č.j.  P22 2966/2019 OSM 05) 

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

 sídlo: Holečkova  3178/8,  150 00  Praha 5 - Smíchov   (č.parc. 2180,  k.ú.  Uhříněves, č.j. 18248/  

             /2019-263) 

 

 

dotčené správní úřady 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IDDS: 48ia97h 

 sídlo: Mariánské náměstí . 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

- MHMP, UZR  (č.j. MHMP 861620/2019) 

- MHMP, OCP  (č.j. MHMP 661034/2019) 

- MHMP, BEZ  (č.j. MHMP 644558/2019) 

- MHMP, PKD  (č.j. MHMP-583493/2019/O4/Kf) 

- MHMP, OPP   (č.j. MHMP 508122/2019) 

ÚMČ Praha 22, OŽPD – zde  (č.j. P22 2919/2019 OŽPD 09) 

Hygienická stanice hl. m.  Prahy,  pobočka Praha Východ, IDDS: zpqai2i 

 sídlo: Rybalkova  293/39, 101 00  Praha 10 –Vršovice   

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Oddělení ODP5, pro Prahu 10, 15, 22, IDDS: jm9aa6j 

 sídlo: Sokolská  1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město 
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ostatní 

Hl.m.Praha, zast. Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7 

 sídlo: Práčská  1885/12, 106 00  Praha 10-Záběhlice   (správce  Říčanského  potoka  – č.j. 581/19/  

             /VT_0079/2019) 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6 

 sídlo: Sokolovská  42/217, 190 00  Praha 9-Vysočany  (č.j. 100630/12Ko549/519) 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 

 sídlo: Řásnovka  770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město  (č.j. TSK/09444/19/5110/KA + TSK/694/  

             /19/5130/Man) 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

 sídlo: Žatecká  110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město  (č.j. 6095/18/2/02) 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

 sídlo: Ke Kablu  971/1, 102 00  Praha 10-Hostivař  (č.j. 525/2018) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská  2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov  (č.j. 584568/19) 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 

 sídlo: U plynárny  500/44, 140 00  Praha 4-Michle  (č.j. 2019/OSDS/02221) 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova  2144/1, 148 00  Praha 4-Chodov  (č.j. E12755/19) 

Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 

 sídlo: Dělnická  213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice  (č.j. 4104/19) 

Městská část Praha 22 - zastoupená radním Mgr. Ing. Ondřejem Lagnerem, Ph.D. – zde 

 

CO:   spisy, evidence 

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

 sídlo: Svornosti 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov  (stavebník)  
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