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ROZHODNUTÍ
Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako speciální stavební úřad
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále
jen „stavební úřad“), příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a dle vyhlášky č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. města Prahy, vše ve znění pozdějších předpisů, ve
stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,
kterou dne 9. 11. 2020 podal stavebník Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,
IČ 034 47 286, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, kterého zastupuje na základě plné
moci DIPRO, spol. s r.o., IČ 485 92 722, se sídlem Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4.
Na základě tohoto přezkoumání stavební úřad
v y d á v á s ta v e bn í p o v o l e ní
na stavbu:

„Rekonstrukce komunikací Kutnohorská a Přátelství, Praha 15 a 22,
č. akce 999014 – 4. a 6. úsek“
v rozsahu objektů:

SO 104 Komunikace (4. úsek km 1,850-2,450) a SO 106 Komunikace (6. úsek km 2,900-4,775)
(dále jen „stavba“)
Stavba bude provedena na těchto pozemcích v Praze 15 a 22:
č. parc. 724/3, 725, 727/2, 728/4 a 744/1 v k.ú. Dolní Měcholupy (4. úsek) a
č. parc. 642/80, 642/87, 645/93 a 725 v k.ú. Dolní Měcholupy a č. parc. 1476/17, 1476/19,
1476/20, 1476/21, 1496/2, 1496/9, 1529/9, 1529/25, 2080, 2125, 2127 a 2159 v k.ú. Uhříněves
(6. úsek).
Popis stavby
Jedná se o souvislou údržbu vozovky a opravy autobusových zastávek a s nimi souvisejících
chodníků ulic Kutnohorská a Přátelství, které jsou zařazeny do místních komunikací I. třídy.
Návrh rekonstrukce těchto ulic ve 4. a 6. úseku je obsahem této akce.
Podélný sklon komunikace se nemění. Niveleta na komunikaci v zastavěných částech Dolních
Měcholup a Uhříněvsi zůstává zachována, ale v mezilehlé části stavby s charakterem extravilánu
(tj. bez zástavby nebo bez přímo přilehlé zástavby) dojde ke zvýšení nivelety zhruba o 50 mm.
Sídlo: M ariáns ké nám. 2/2, 110 01 P raha 1
P racoviš t ě: J ungmannov a 35/29, 110 00 P raha 1
t el.: K ont akt ní cent rum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu, ID D S: 48ia97h
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Po odfrézování původních asfaltových vrstev budou provedeny lokální vysprávky podkladních
vrstev, dále budou přes trhliny v podkladu položeny geomříže a bude obnoven kryt ve třech
nových asfaltových vrstvách. Pracovní spoje budou vyplněny modifikovanou asfaltovou
zálivkou.
Zastávky MHD BUS „Dolní Měcholupy, „Průmstav“, „Fruta“ a „Na Vrchách“ i přechody pro
pěší v jejich sousedství budou obnoveny v původním umístění s nástupišti s kamennými
obrubami a betonovou dlažbou v šířce 2,00 m (výjimkou bude nástupiště „Na Vrchách“ ve
směru z centra, kde zůstane zúžené nástupiště š. 1,70 m). Autobusové zálivy jsou navrženy
s asfaltovým povrchem se zvýšenou odolností proti trvalým deformacím. Výška obrub na
nástupištích bude 160 mm, u chodníků 120 mm. Na chodnících budou provedeny předepsané
bezbariérové úpravy.
Odvodnění úseků v husté zástavbě je řešeno příčným a podélným sklonem povrchů do
stávajícího systému uličních vpustí. Poškozené kusy budou vyměněny za nové s litinovými rámy
a vtokovými mřížemi 500 x 500 mm, třídy D 400 a s tělesy s betonovými prvky DN 500.
V extravilánu budou využity stávající oboustranné příkopy podél komunikace.
Rekonstrukce bude probíhat po polovinách šířky komunikace s podélnou spárou při zachovaném
jednosměrném provozu ve směru na Říčany. Opačný směr Praha bude veden po objízdné trase.
Zařízení stavby bude umístěno v rámci opravované komunikace.
SO 104 Komunikace (km 1,850 – km 2,450)
4. úsek rekonstrukce začíná od přechodu hlavní ulice u sportovní haly v Dolních Měcholupech a
končí u ulice U tůně. Vozovka má základní šířku 2 x 3,25 m. Na vozovce bude provedeno
odfrézování v tl. 150 mm a následně položeny nové asfaltové vrstvy. V úseku od křižovatky s ul.
K Dubečku do km 0,2450 poblíž ulice U tůně bude položena asfaltová obrusná vrstva se
sníženou hlučností a niveleta se zde zvýší o 50 mm.
Celková délka úseku je 600 m.
SO 106 Komunikace (km 2,900 – km 4,775)
6. úsek rekonstrukce začíná za napojením ulice Za zastávkou a končí před stávající okružní
křižovatkou ulic Přátelství a Podleská. Vozovka má základní šířku 2 x 3,25 m.
Na vozovce bude v km 2,900 až 4,545 provedeno odfrézování v tl. 150 mm a následně položeny
nové asfaltové vrstvy v tl. 200 mm. Dojde tím ke výšení nivelety o 50 mm a poloha stávajících
obrub bude proto výškově upravena.
V km 4,545 až 4,775 (KÚ) bude vyměněna celá konstrukce vozovky pod jízdními pruhy v tl.
600 mm. V prostoru přilehlé autobusové zastávky budou po odfrézování 120 mm vyměněny
pouze asfaltové vrstvy. Niveleta v tomto úseku se nemění.
Celková délka úseku je 1875 m.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude dokončena do 30. 10. 2023.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení. Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Před započetím provádění stavby budou aktualizována stanoviska správců poduličních
zařízení, jejichž platnost skončí před zahájením stavebních prací.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (osoba oprávněná k provádění stavebních
nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který
při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, a je povinen
zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění,
vykonávaly osoby, které jsou držiteli takového 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. Současně předloží příslušné
oprávnění k provádění stavebních nebo montážních prací.
6. Stavební činnosti budou probíhat pouze v denní době od 7.00 do 21.00.
7. Stavba bude koordinována s dalšími stavbami v okolí dle podkladů od Technické správy
komunikací hl. m. Prahy, a.s. (koordinační stanovisko – např. BD Na Návsi, prodejna Lidl).
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8. Požadavky uplatněné v závazných stanoviscích dotčených orgánů, ve vyjádření
vlastníků technické infrastruktury a orgánů a organizací, jejichž vyjádření byla třeba pro
posouzení navrhované stavby zabezpečí stavebník takto :
a) Budou splněny podmínky Městské části Praha – Dolní Měcholupy ze dne 4.11.2020:
• Finální dokumentace pro dopravně inženýrské opatření bude zpracována v souladu
se Zásadami DIO ve stupni DVZ (autor DIPRO 07/2020). Bude předložena ke
schválení našemu úřadu a Městské Policii Praha 15 tak, aby bylo možno zapracovat
případné připomínky ještě před podáním žádosti na silniční správní úřad (MHMP).
• Zhotovitel zajistí také projednání DIO s podnikatelskými subjekty podél
Kutnohorské ul., aby mohli včas přizpůsobit svůj provoz.
b) Budou splněny podmínky místně příslušného silničního správního úřadu pro místní
komunikace I. třídy - odboru pozemních komunikací a drah MHMP/PKD-O4 ze
stanoviska ze dne 29. 11. 2019 :
• Návrh dopravně inženýrských opatření bude projednán s Dopravním podnikem
hl. m. Prahy, ROPID, odborem dopravy ÚMČ Praha 15, MČ Praha-Dolní
Měcholupy, případně s dalšími dotčenými úřady z hlediska dopadů uzavírek a
objízdných tras.
• Termínově bude akce naplánována a koordinována tak, aby její dopad na plynulost
dopravy v dotčené oblasti byl minimalizován. Navržený termín akce, rozsah
uzavírek a objížděk musí být v žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí řádně
zdůvodněn. Žádost o vydání DIR bude předložena min. 30 dní předem.
• S rozsahem a termínem uzavírky komunikace žadatel včas seznámí provozovatele
všech přímo dotčených areálů a firem v daném úseku komunikace.
• Po celou dobu realizace stavby:
o Během prací na 2. úseku stavby bude trvale zajištěna dopravní obsluha sídliště
Malý háj u Kardausovy ul.
o Bude zachován přístup k přilehlým objektům a zastávkám MHD.
o Vozovky a chodníky přiléhající ke stavbě budou udržovány v čistotě.
• Minimálně 3 měsíce před plánovaným uvedením zrekonstruovaného úseku
komunikace do provozu svolá žadatel jednání ke komplexní úpravě svislého a
vodorovného dopravního značení vč. cyklointegračních opatření (za účasti zástupců
MHMP/PKD a DOP, Policie - odd. DI, ROPID, MČ Praha-Dolní Měcholupy,
případně dalších dotčených úřadů a institucí).
c) Budou splněny podmínky místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí –
OŽP ÚMČ Prahy 15 ze stanoviska ze dne 21. 11. 2019:
• Ochranu dřevin podél stavby požadujeme provádět podle ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině (podrobně popsáno ve stanovisku)
• S ukončením stavby předložit doklady o likvidaci odpadů.
d) Budou splněny podmínky závazného stanoviska vodoprávního úřadu – OŽP ÚMČ
Prahy 15 ze závazného stanoviska ze dne 21. 1. 2020:
• V záplavovém území Hostavického potoka nebude dlouhodobě skladován
odplavitelný materiál a látky podle § 39 vodního zákona. Stavební materiály spadlé
do koryta potoka budou neprodleně odstraněny. Při realizaci nebude ohrožena
jakost podzemních vod. Stavební mechanismy budou zajištěny proti úniku ropných
látek.
• Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nebyly podmáčeny okolní pozemky a
znečištěny podzemní nebo povrchové vody.
• Před zahájením stavby sdělí stavebník našemu úřadu jméno osoby zodpovědné za
zajištění stavby pro případ jejího ohrožení (stavbyvedoucí – pozn. staveb. úřadu).
• Zahájení stavebních prací bude ohlášeno předem organizaci Lesy hl. m. Prahy a
jejich zástupce bude zván na kontrolní dny stavby (Ing. Beneš, 777 719 009).
e) Budou splněny podmínky místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí a
silničního správního úřadu MK II. a III. tř. – OŽPD ÚMČ Prahy 22 ze stanoviska ze
dne 12. 11. 2019:
• Účinná opatření proti zatěžování okolí prachem (zpevnění pojezdové trasy,
skrápění, plachtování nákladu na korbě, pojezd. rychlost na staveništi do 20km/h)
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Používání výhradně vozidel splňujících normy EURO 4 a STAGE III
Čistota komunikací: před výjezdem ze stavby zajistit odstraňování nečistot z pneu a
podběhů, případně ihned očistit veřejnou komunikaci
• Trasy staveništní dopravy po místních a veřejně přístupných účelových
komunikacích mohou být vedeny pouze tam, kde to schválí jejich správci nebo
vlastníci.
f) Budou splněny podmínky Povodí Vltavy s. p. ze stanoviska ze dne 16. 12. 2019
vyplývající z vodního zákona:
• Při realizaci nebude ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod závadnými
látkami.
• V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky
negativně ovlivňující kvalitu vod (tok Botiče).
• Uveďte kontaktní osobu zodpovědnou za zajištění stavby pro případ jejího ohrožení
povodní.
g) Budou splněny podmínky Policie ČR, KŘ Policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní
policie ze stanoviska ze dne 11. 9. 2020:
• Parametry realizačního projektu budou v souladu s ČSN 73 6110 Projektování MK.
• Bude zajištěn bezpečný pohyb chodců a vozidel v okolí staveniště.
• Aktualizovaný návrh stálého dopravního značení předložte v dostatečném předstihu.
h) Budou splněny podmínky z vyjádření svodné komise Dopravního podniku hl. m.
Prahy, a.s., ze dne 5.12.2019 :
• Podrobné DIO s objízdnými trasami a přemístěním zastávek projednejte min.
1 měsíc před realizací (p. Ehlenová, 296 125 314).
• Zabudování základny pro označník zastávky BUS musí být součástí stavby.
i) Bude splněna podmínka stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 20.1.2020:
• Ke kolaudačnímu řízení bude předložen protokoly o měření hladin akustického
tlaku, vypracované v souladu s § 32a zákona č.258/2000 Sb. (měření „před a po
výstavbě“ v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb – platí pro
4. úsek s obytnou zástavbou).
j) Budou splněny podmínky stanoviska Kolektory Praha, a.s. ze dne 20.7.2020:
• Oznámit zahájení prací na 6. úseku min. 15 dní předem a pozvat zástupce KP, a.s.
na 1. kontrolní den.
• Při dotčení kolektoru: Vytýčit těleso kolektoru. Při odkrytí částí kolektoru přizvat
zástupce správce, zkontrolovat hydroizolaci. Provést pasport (případně i re-pasport).
• V ochranném pásmu kolektoru (3m od konstrukce) je zakázáno hutnit vibrační
technologií.
Při realizaci nutno zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním
vozidlům. Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace bude zajištěna náhradní
trasa po dobu výstavby.
Budou splněny podmínky správců poduličních sítí z jednotlivých stanovisek uvedených dále
v odůvodnění tohoto rozhodnutí, zejména podmínky pro vytyčení a ochranu stávajících
vedení v místě stavby během její realizace.
Všechny aktuální povrchové znaky na stávajících zařízeních PVS, a.s. v prostoru stavby
musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Stávající
kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem stavby ani následného
provozu poškozeny. Jakékoliv poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli. Ke
všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn přístup pro mechanizovanou
obsluhu těžkými vozidly po dobu výstavby.
Veškeré dočasné zábory v prostoru místních komunikací včetně chodníků bude stavebník
akce řešit předem povolením zvláštního užívání komunikace.
Při realizaci budou stavební mechanismy zajištěny před úkapy ropných látek a ani jinými
činnostmi nedojde ke kontaminaci podzemních vod závadnými látkami. Vozidla a
mechanismy stavby budou splňovat platné emisní limity. Rovněž bude v maximální míře
omezena prašnost.
Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. K závěrečné kontrolní prohlídce
stavby stavebník předloží zejména:
•
•

9.
10.
11.

12.
13.

14.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení
změny stavby před dokončením
Doklady o vedení průběžné evidence a způsobu využití (odstranění) odpadů ze
stavební činnosti předložené současně s dokladem o oprávnění k jejich převzetí
Doklad o schválení stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
(jen pro nové dopravní značení)
Doklad o předání geodetické dokumentace stavby na Institut plánování a rozvoje
hl. m. Prahy, pracoviště Vyšehradská 57, Praha 2.
Doklad o ukončení realizace stavby.
Doklady o povolení záhozu odkrytých sítí správců poduličních zařízení
Zápis z přejímacího řízení s TSK
Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů, které
mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby (zkoušky, atesty, certifikáty
použitých materiálů, prohlášení o shodě)
Závazná stanoviska dotčených orgánů

Účastníkem řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.
Odůvodnění
Účastníci stavebního řízení
Jsou jimi podle § 109 odst. 1 stavebního zákona stavebník, vlastník stavby, na níž má být
provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být
stavba prováděna, není-li stavebníkem, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu,
mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku
nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a
ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto
právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení podle výše citovaného ustanovení
stavebního zákona a současně podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tak, že za
účastníky tohoto řízení považuje:
• ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu stavebníka, neboť je žadatelem o vydání
rozhodnutí a vzniká mu oprávnění uskutečnit stavbu
• ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu osoby, které mají vlastnická práva nebo práva
odpovídající věcnému břemeni ke stavbou dotčeným pozemkům a stavbám na nich,
včetně osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemeni
k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním
povolením dotčena.
Známými účastníky řízení tedy jsou:
1) Stavebník a vlastník pozemků stavby Obec hl. m. Praha (zastoupená EVM/MHMP a
OCP/MHMP)
2) Vlastník pozemků stavby Městská část Praha – Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská
168/37, 111 01 Praha 10 (statutární orgán – vlastník pozemků stavby)
3) Vlastník pozemků stavby Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
(statutární orgán – vlastník pozemků stavby)
4) Vlastník pozemku stavby Jan Turek, Platónova 3281/14, 143 00 Praha 4 – Modřany
(vlastník pozemku stavby)
5) Vlastník pozemku stavby Areál PM, a.s., Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10 – Dolní
Měcholupy (vlastník pozemku stavby)
6) Vlastník pozemků stavby NÁBYTEK SERVIS-TRADE a.s., Kutnohorská 359, 109 00
Praha 10 – D. Měcholupy (vlastník pozemku stavby)
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7) Vlastník pozemků stavby ECLIPSE, a.s., Přátelství 1615/1a, 104 00 Praha 10 –
Uhříněves (vlastník pozemků stavby)
8) Vlastník pozemku stavby Tomáš Veselý, Čsl. armády 969, 250 91 Zeleneč
(vlastník pozemku stavby)
9) Vlastník pozemku stavby Martin Pumr, Studeňany 37, 507 13 Radim (vlastník pozemku
stavby)
10) Vlastník pozemku stavby Zbyněk Ryba, Na Zátiší 526, 507 81 Lázně Bělohrad
(vlastník pozemku stavby)
11) Vlastník pozemku stavby Banner Baterie ČR, spol. s r.o., Přátelství 1011/17, 104 00
Praha 10 – Uhříněves (vlastník pozemku stavby)
12) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 (autobusy)
13) ROPID, Rytířská 10, 110 Praha 1
14) Technologie hl. m. Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 (veřejné osvětlení)
15) PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
16) Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
17) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1
18) Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
19) CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
20) T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
21) NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
22) Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín
23) SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
24) Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákl. nádraží 3265/10 130 00 Praha 3 - Strašnice
25) Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9 - Vysočany
26) ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
27) Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
(odd. telematiky, správce komunikace)
28) Vodafone CR a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5
Dnem podání 9. 11. 2020 bylo zahájeno stavební řízení. Po doplnění všech chybějících vyjádření
odbor pozemních komunikací a drah MHMP přípisem ze dne 9. 12. 2020 oznámil zahájení
stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil
lhůtu k uplatnění námitek, případně doplnění důkazů do 15 dnů ode dne doručení oznámení
s upozorněním, že k později uplatněným námitkám, případně důkazům ve smyslu § 112 odst. 2
stavebního zákona již nebude přihlédnuto.
Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2
stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.
Protože se ve stanovené lhůtě nikdo nevyjádřil, stavební úřad využil stanovisek doložených
k žádosti.
V průběhu řízení byly předloženy následující doklady dle § 110 a 111 stavebního zákona a
§ 18b) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, ve aktuálním znění :
1. Projektová dokumentace, pověření k zastupování:
• projektová dokumentace stavby, zpracovaná firmou DIPRO, spol. s r.o., Praha 4, ověřená
Ing. Danielem Poličem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0011639,
datovaná 09/2019
• stanovisko projektanta k požadavkům dotčených orgánů ze dne 5.11.2020
• záznam z jednání k opravě Kutnohorská, Praha 15, č. akce 999014, konaného dne 25.5.2020
na úřadě MČ Praha-Dolní Měcholupy
• smlouva o zajištění správy majetku a dalších činností mezi hlavním městem Praha a
Technickou správou komunikací, a.s. ze dne 12.1.2017 (zastupování pro stavební projekty)
• plná moc k zastupování stavebníka vč. doručování a práva vzdát se odvolání od Technické
správy hl. m. Prahy, a.s. firmě DIPRO, spol. s r.o. ze dne 23.6.2020
• pověření k zastupování fy DIPRO, spol. s r.o. pro zaměstnankyni Veroniku Poličovou
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•
•

výpis ze živnostenského rejstříku firmy DIPRO, spol. s r.o. ke 13.1.2020
osvědčení o autorizaci u ČKAIT - Ing. Daniel Polič

2. Majetkoprávní doklady:
• zákresy stavby do katastrální mapy v situaci měř. 1:1000 - vlastnictví pozemků bylo ověřeno
dálkovým přístupem do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu
• souhlas s realizací stavby na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy, vydaný
odborem evidence majetku MHMP pod č.j. MHMP 2398525/2019 dne 28.11.2019
• souhlasné stanovisko Městské části Praha - Dolní Měcholupy s povolením stavby na
pozemcích ve svěřené správě, vydaný pod zn. 1379/2019 OSM dne 4.11.2020
• souhlasné stanovisko Městské části Praha 22 (odbor správy majetku) s realizací stavby na
pozemcích ve svěřené správě, vydaný pod zn. 19-064-07 OSM dne 13.11.2019
• souhlas se stavebním záměrem na situaci stavby od fy Nábytek Servis-Trade a.s., Praha 10
(majitel pozemku 645/13 v k.ú. Dolní Měcholupy)
• souhlas se stavebním záměrem na situaci stavby od fy Areál PM, a.s., Praha 10 (majitel
pozemku 642/87 v k.ú. Dolní Měcholupy)
• souhlas se stavebním záměrem na situaci stavby od fy ECLIPSE, a.s., Praha 10 (majitel
pozemku 1476/17, 1476/19 v k.ú. Dolní Měcholupy)
• souhlas se stavebním záměrem na situaci stavby od Jana Turka (majitel pozemku 3281/14 v
k.ú. Dolní Měcholupy)
• souhlas se stavebním záměrem na situaci stavby od Tomáše Veselého (majitel pozemku
1490/2 v k.ú. Dolní Měcholupy)
• souhlas se stavebním záměrem na situaci stavby od Martina Pumra (spolumajitel pozemku
1496/9 v k.ú. Dolní Měcholupy)
• souhlas se stavebním záměrem na situaci stavby od Zbyňka Ryby (spolumajitel pozemku
1496/9 v k.ú. Dolní Měcholupy)
• souhlas se stavebním záměrem na situaci stavby od fy Banner Baterie ČR spol. s r.o., Praha
10 (majitel pozemku 1529/9 v k.ú. Uhříněves)
3. Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a organizací:
• závazné stanovisko orgánu územního plánování odboru územního rozvoje MHMP ze dne
28.2.2020 pod č.j.: MHMP 341208/2020 (souhlas)
• závazné stanovisko silničního správního úřadu PKD-O4 MHMP ze dne 29.11.2019 pod č.j.:
MHMP 2405934/2019/O4/Kf (souhlasné s podmínkami)
• stanovisko odboru dopravy MHMP ze dne 25.8.2020 pod č.j. MHMP 971445/2020 k
zatřídění komunikací do MK I. třídy.
• závazné stanovisko z hlediska ochrany obyvatelstva odboru bezpečnosti MHMP ze dne
2.12.2019 pod č.j.: MHMP 2415483/2019 (souhlas)
• koordinované stanovisko orgánu ochrany životního prostředí odboru ochrany prostředí
MHMP z hledisek ochrany ZPF, lesů, odpad. hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany
přírody a krajiny, myslivosti, posuzování vlivů na ŽP a ochrany vod ze dne 12.11.2019 pod
č. j. MHMP 2292819/2019
• závazná stanoviska a sdělení orgánu ochrany životního prostředí odboru ochrany prostředí
ÚMČ Praha 15 z hledisek ochrany přírody, krajiny a městské zeleně, ZPF lesů, odpad.
hospodářství, ochrany vod, ochrany ovzduší ze dne 21.11.2019 pod č.j. ÚMČ P15 50282/
2019/OŽP/VVa
• závazné stanovisko orgánu ochrany ŽP odboru ochrany prostředí ÚMČ Praha 15 z hlediska
vodního zákona ze dne 21.1.2020 pod č. j. ÚMČ P15 03308/2020/OŽP/VŠe (souhlas)
• závazná stanoviska a sdělení orgánů ochrany životního prostředí a silničního správního
úřadu - odboru ochrany prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22 z hledisek odpadů, ochrany
přírody, krajiny, lesů, myslivosti, ochrany ovzduší a dopravy ze dne 12.11.2019 pod č. j.
P22 12194/2019/OŽPD 09
• stanovisko Policie ČR, KŘ Policie HMP, OSDP ze dne 11.9.2020 pod č.j. KRPA-161428-2/
ČJ-2020-0000DŽ
• závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 22.10.2019 pod č.j. HSHMP
57433/2019
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závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 14.11.2020 pod č.j.
HSAA-14056-3/2019
souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. ze dne 5.12.2019 pod zn.
100630/45Ko2045/2091
stanovisko Regionálního operátora pražské integrované dopravy (ROPID) ze dne 1.7.2020
pod zn. 0642/20/JK
koordinační vyjádření Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 6.10.2020 pro
4. část a pro 6. část akce Kutnohorská, vozovka
stanovisko Povodí Vltavy, stát. podniku pro oblast Hostavického potoka ze dne 16.12.2019
pod zn. 82838/2019-263
stanovisko správce toku Hostavického potoka podniku Lesy hl. m. Prahy ze dne 6.12.2019
pod zn. 19-064-07

4. Vyjádření a stanoviska vlastníků resp. správců sítí veřejné infrastruktury, včetně správců
podzemních zařízení ve smyslu zák. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů - jen správci s pozitivním výskytem sítí:
Pražská vodohospodářská spol., a.s.
č.j. 4779/19/2/02 z 05.11.2019
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
č.j. PVK 59852/ÚTPČ/19 z 11.11.2019
Pražská plynárenská distribuce, a.s.
č.j. 2019/OSDS/07082 z 07.11.2019
PREdistribuce, a.s.
č.j. 300081373 z 23.09.2020
Technologie hl města Prahy a.s.
č.j. 5944/19 z 29.10.2019, VPD-01337/2020 30.09.2020
CETIN a.s.
č.j. 792745/19 z 13.11.2019
T-Mobile Czech Republic, a.s.
č.j. E28259/20 z 01.07.2020 (ul. Kutnohorská)
T-Mobile Czech Republic, a.s.
č.j. E28258/20 z 01.07.2020 (ul. Přátelství)
Vodafone Czech Republic a.s.
č.j. MW9910153588187419 z 12.07.2020
DIAL Telecom, a.s.
č.j. PH804829 z 24.06.2020
NET4GAS, s.r.o.
č.j. 2967/20/OVP/Z z 08.04.2020
SITEL, spol. s r.o.
č.j. 1112002921 z 02.07.2020
Telia Carrier Czech Republic, a.s.
č.j. 1312001691 z 02.07.2020
Kolektory Praha, a.s.
č.j. KP/001945/2020 z 20.07.2020
ČEPS, a.s.
č.j. 871/20/KOC/Ro/1 z 11.09.2020
TSK hl. m. Prahy, a.s. (telematika)
email 1.11.2020
5. Negativní výskyt sítí byl potvrzen těmito správci sítí:
Abak, spol. s r.o.
č.j. 3593/20 z 09.07.2020
Alfa Telecom s.r.o.
17.07.2020
ČD-Telematika, a.s. (taky SŽDC)
č.j. 1202012319 z 08.07.2020
CentroNet, a.s.
č.j. 4838/2019 z 07.07.2020
ČEPRO, a.s.
č.j. 9159/20 z 01.07.2020
České Radiokomunikace, a.s.
č.j. UPTS/OS/250059/2020 z 02.07.2020
Cznet s.r.o.
č.j. 200101152 z 17.07.2020
DP hl. m. Prahy, a.s. (JDCT,ÚTM)
08.10.2020 obojí
FastCommunication
č.j. FACO01605/20 z 14.07.2020
Fine Technology Outsource, s.r.o.
č.j. 21312 z 02.07.2020
ICT Support, s.r.o.
č.j. 2020309781rsti z 31.07.2020
Internet Praha Josefov s.r.o. z
16.07.2020
MO - SNM
č.j. ÚP-573/16-360-2020-1150 z 03.09.2020
Ministerstvo vnitra ČR
č.j. 2020309781 z 17.08.2020
NET4GAS, s.r.o. (úsek 6)
č.j. 2969/20/OVP/N z 27.03.2020
Planet A, a.s.
č.j. 2020309781 z 07.07.2020
PODA a.s.
č.j. TaV/1075/2020/Vo z 01.09.2020
Pražská teplárenská, a.s.
č.j. 2037/2020 z 24.08.2020
Telco Pro Services, a.s.
č.j. 0201095862 z 08.07.2020
Türk Telekom International CZ s.r.o. č.j. TUTE00803/20 z 14.07.2020
Újezd.net
č.j. 3593/20
ÚVT Internet s.r.o.
č.j. 20246158 z 28.07.2020
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V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost
o stavební povolení podle stavebního zákona, z hledisek uvedených v § 111 SZ, projednal
ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány dle § 112 SZ a posoudil shromážděná stanoviska a
připomínky. Zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně
omezena nebo ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.
Dále stavební úřad přezkoumal, zda projektová dokumentace splňuje požadavky, které jsou
zakotveny ve vyhl. MMR č. 398/2009 Sb.,o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, dle které se postupuje mimo jiné i v případech povolování a
kolaudace staveb veřejné dopravy včetně místních komunikací a veřejně přístupných ploch a
dospěl k tomuto závěru:
- Dokumentace pro stavební řízení je zpracována tak, že vyhovuje požadavkům uvedeným v
§ 4, který zejména odkazuje na přílohu č. 2 této vyhlášky, ve které jsou zakotveny zásady
týkající se úpravy povrchů komunikací, výškových rozdílů, chodníků a přechodů pro chodce
přes komunikace.
Stavební úřad také přezkoumal, zda projektová dokumentace splňuje obecné technické
požadavky, které jsou zakotveny ve vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v části páté, o obecných technických požadavcích
na komunikaci, dle které se postupuje mimo jiné i v případě povolování a též kolaudace staveb
veřejné dopravy, vč. místních komunikací a veřejně přístupných ploch, a dospěl k těmto
závěrům:
- V předložené dokumentaci navržené technické provedení komunikací, šířkové uspořádání,
sklony vozovek resp. chodníků, poloměry zatáček, svahování zářezů a násypů a další, splňují
normové požadavky pro jednotlivé druhy komunikací podle jejich zařazení a zatřídění dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Na základě přezkoumání projektové dokumentace dospěl stavební úřad k závěru, že tato
splňuje obecné technické požadavky, které jsou zakotveny v této vyhlášce.
Stavební úřad dále zejména přezkoumal, zda projektová dokumentace splňuje požadavky
týkající se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života a
dospěl k těmto závěrům:
- Ve smyslu § 4 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad vydává toto rozhodnutí řádně v dohodě
a se souhlasem dotčených orgánů, v rozhodnutí je zajištěn vzájemný soulad předložených
stanovisek dotčených orgánů, které jsou popsány výše a nejdůležitější podmínky vyplývající ze
stanovisek dotčených orgánů stavební úřad zohlednil v podmínkách rozhodnutí
- Ve stavebním řízení dle § 111 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad řádně přezkoumal, zda
projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou tak,
jak je stanoveno ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravních staveb, v příloze č. 8
- Dále přezkoumal, že projektová dokumentace stavby splňuje požadavky a podmínky týkající
se veřejných zájmů, především ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a života.
- Jak je výše uvedeno, do podmínek stavebního povolení stavební úřad zahrnul i požadavky
vlastníků, správců stávajících staveb technického vybavení, ukládající povinnost vyplývající
z obecně závazných právních předpisů
Stavební úřad v průběhu tohoto řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavebníkovi i osobě odpovědné za odborné vedení stavby se připomíná:
- Stavba nesmí být zahájena dříve, než toto povolení nabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne
nabytí právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
- Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- Při provádění stavby musí zhotovitel vést stavební deník, do něhož se pravidelně
zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Záznamy jsou oprávněni provádět
stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní
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prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací.
Dále případně také osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsouli takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na
staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pokud na ni vydal certifikát podle § 117
Stavebního zákona a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních
právních předpisů.
Pro stavbu mohou být použity jen výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané
existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost,
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby
(vč. bezbariérového užívání stavby), na ochranu proti hluku a úsporu energie.
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování požadavků zákona č. 309/2006
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
O rozsahu předávané geodetické dokumentace stavby pro účely digitální mapy Prahy je
možno se informovat na Institutu plánování a rozvoje hl.m.Prahy, vchod z ul. Vyšehradská
57, 128 00 Praha 2, objekt „C“- přízemí, tel. 236 005 065 (077), po - pá 8-12h.
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku a vibracím dle zákona
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající
z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb. o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
Před zahájením stavby je nutno umístit u vstupu na staveniště štítek s údaji
o povolené stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem
s uvedením údajů ze štítku.
V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici
ověřená dokumentace stavby.
Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
budou neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.
Před zahájením prací na veřejných komunikacích je nutno uzavřít smlouvu se správcem
komunikace a požádat příslušný silniční správní úřad o vydání dopravněinženýrského rozhodnutí a o vydání povolení zvláštního užívání komunikace. Současně je
nutno uzavřít smlouvu s vlastníky jednotlivých dotčených pozemků a k závěrečné
kontrolní prohlídce předložit doklad o ukončení nájemních smluv.
Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle
vyhlášky č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o čistotě na území hl. m. Prahy.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním
odpadem (vyhláška o odpadech).
Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit i těm vlastníkům (správcům)
podzemních zařízení, kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a
postupovat podle jimi stanovených podmínek.
Provedení stavby bude respektovat vyhlášku MMR č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Stavba může být používána ve smyslu § 122, odst. 1 stavebního zákona pouze na základě
kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka zdejší stavební úřad.
Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího
dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska
dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je
stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
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-
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Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři z přílohy č. 12
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu. Připojí se k ní i přílohy uvedené v části B formuláře (není-li to
možné, tak nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby).
Pokud u stavby dojde k nepodstatným odchylkám od schválené dokumentace, předloží
stavebník spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného
provedení stavby (u novostaveb technické nebo dopravní infrastruktury se dokumentace
skutečného provedení stavby předkládá vždy).
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o požadovaných
vlastnostech použitých výrobků a materiálů, které mají rozhodující význam pro výslednou
kvalitu stavby.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení
k Ministerstvu dopravy podáním u odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m.
Prahy.
Ing. Aleš K r e j č a v. r.
ředitel odboru pozemních komunikací a drah
(Podepsáno elektronicky)
Za správnost vyhotovení: Ing. P. Houška

Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce):
- ověřená dokumentace stavby bude k vyzvednutí po dni nabytí právní moci stavebního povolení
Od správního poplatku podle sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č.634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník dle § 8 odst. 2 písm. c)
téhož zákona osvobozen.
Rozdělovník:
I.a) Účastníkům řízení podle § 109 stavebního zákona (doručení jednotlivě):
1) DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4 - k rukám Ing. Poličové
(zástupce stavebníka)
2) Obec hl. m. Praha zastoupená EVM MHMP (vlastník pozemků stavby)
3) Městská část Praha – Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10
(statutární orgán – vlastník pozemků stavby)
4) Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 (statutární orgán –
vlastník pozemků stavby)
5) Jan Turek, Platónova 3281/14, 143 00 Praha 4 – Modřany (vlastník pozemku stavby)
6) Areál PM, a.s., Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
(vlastník pozemku stavby)
7) NÁBYTEK SERVIS-TRADE a.s., Kutnohorská 359, 109 00 Praha 10 – D. Měcholupy
(vlastník pozemku stavby)
8) ECLIPSE, a.s., Přátelství 1615/1a, 104 00 Praha 10 – Uhříněves (vlast. pozemků stavby)
9) Tomáš Veselý, Čsl. armády 969, 250 91 Zeleneč (vlastník pozemku stavby)
10) Martin Pumr, Studeňany 37, 507 13 Radim (vlastník pozemku stavby)
11) Zbyněk Ryba, Na Zátiší 526, 507 81 Lázně Bělohrad (vlastník pozemku stavby)
12) Banner Baterie ČR, spol. s r.o., Přátelství 1011/17, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
(vlastník pozemku stavby)
13) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 (autobusy)
14) ROPID, Rytířská 10, 110 Praha 1
11
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Technologie hl. m. Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 (veřejné osvětlení)
PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Telia Carrier Czech Republic a.s., U náklad. nádraží 3265/10 130 00 Praha 3 - Strašnice
Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9 - Vysočany
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
(odd. telematiky, svodná komise)
29) Vodafone CR a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5

I.b) Účastníkům řízení podle § 109 stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):
30) MHMP - úřední deska (doručení ostatním účastníkům řízení zveřejněním na úřední
desce po dobu 15 dnů - více než 30 vlastníků)
Majitelé pozemků v sousedství stavby: čísla parcelní 32/4, 32/5, 32/6, 43, 45, 46, 47, 49/2,
51/1, 53/2, 53/3, 53/6, 54/39, 54/41, 54/42, 54/43, 88, 89, 90, 123, 124, 125/1, 125/8, 261/1,
287/8, 288, 621/80, 627, 628, 637/1, 637/36, 637/44, 637/45, 639, 641/1, 641/2, 641/3,
642/1, 642/127, 642/135, 642/67, 642/77, 642/78, 642/80, 642/86, 642/88, 642/94, 645/1,
645/13, 645/70, 645/72, 645/94, 647/8, 724/4, 727/2, 728/1, 728/5, 728/6, 728/7, 728/9,
729/1, 729/2, 738, 803/1, 809/1, 816, 817 v k.ú. Dolní Měcholupy a
čísla parcelní 786/4, 838, 845/1, 845/3, 845/6, 846, 850/4, 850/7, 852/1, 851/20, 1449/1,
1449/5, 1452/2, 1452/3, 1454/1, 1455/2, 1460/1, 1464/10, 1464/37, 1464/76, 1464/84,
1468/1, 1468/8, 1472, 1473/3, 1476/1, 1476/11, 1476/19, 1476/22, 1476/7, 1476/8, 1478/5,
1478/6, 1491/1, 1491/7, 1496/1, 1496/10, 1496/11, 1496/12, 1496/15, 1505/1,
1516/61516/7, 1516/8, 1529/12, 1529/14, 1529/21, 1529/22, 1529/23, 1529/24, 1529/5,
1529/7, 1577, 2079, 2118, 2119 v k.ú. Uhříněves
31) Úřad MČ Dolní Měcholupy - úřední deska (se žádostí o vyvěšení oznámení a o jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů, vyznačení data
vyvěšení a sejmutí a o podání informace o vyvěšení (vyvěšení má informativní charakter
- bez právních účinků vyvěšení)
32) Úřad MČ Praha 22 - úřední deska (se žádostí o vyvěšení oznámení a o jeho zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a
sejmutí a o podání informace o vyvěšení (vyvěšení má informativní charakter - bez
právních účinků vyvěšení)
II) Dotčeným orgánům (doručení jednotlivě):
33) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
34) Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
35) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1
36) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
37) Policie ČR, KŘ Policie HMP, OSDP, Kongresová 2, 140 21 Praha 4
38) MHMP/PKD-O4 (silniční správní úřad MK I. tř.)
39) MHMP/BEZ (odd. preventivní ochrany)
40) Úřad MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 (silniční správní úřad, orgán ochrany ŽP)
41) Úřad MČ Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 (silniční správní úřad, orgán
ochrany ŽP)
III) Originál:
42) spis
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