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R O ZH O D N U TÍ
Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako stavební úřad
příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě přezkoumání
žádosti o vydání společného povolení podle ustanovení § 94j až § 94p stavebního zákona, kterou
dne 18.12.2020 podal stavebník hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01
Praha 1, IČO 000 64 581, zastoupený společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IČO 034 47 286, dále zastoupený společností
ELTODO, a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01, IČO 452 745 17, dále
zastoupený společností AŽD Praha, s.r.o. se sídlem Žirovnická 2/3146 106 17 Praha 10, IČO
480 294 83,
vydává podle ustanovení § 94p stavebního zákona

SPOLEČNÉ POVOLENÍ
pro stavbu

SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí - Masarykovo nábřeží,
která má být umístěna a provedena na pozemcích parcelní číslo 2400, 2410/1, 2410/2, 2410/4,
2411, 2421/1, 2421/2, 2428, 2429/1 a 2438/2 v katastrálním území Nové Město, Praha 1
a Praha 2.
Předmětem řízení je obnova a rozšíření stávajícího světelného signalizačního zařízení (SSZ)
1.012 Jiráskovo náměstí - Masarykovo nábřeží a pokládka koordinačních kabelů.
V křižovatce dojde k rozšíření a výškové úpravě stávajících středových ostrůvků při vjezdu
a výjezdu na Jiráskův most, ke zřízení nového středového ostrůvku na výjezdu z křižovatky na
Rašínovo nábřeží a zkrácení (rozdělení) navazujícího přechodu pro chodce. Středový ostrůvek v
Resslově ulici bude prodloužen na půdorysu současného dopravního stínu. Rozšířena bude
chodníková plocha u autobusové zastávky před Tančícím domem.
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Montážní práce SSZ budou provedeny v tomto rozsahu:
• osazení nových stožárů SSZ,
• osazení nového řadiče,
• osazení videodetekčních kamer,
• provedení nové kabelizace SSZ,
• položení dvou nových koordinačních kabelů ve směrech k SSZ 1.011 a 2.013
• položení nového napájecího kabelu ze zapínacího místa ZM 0072 v Náplavní ulici
• osazení sloupku ručního řízení,
• osazení chodeckých tlačítek,
• osazení přijímačů dálkového ovládání zvukové signalizace pro nevidomé,
• instalace návěstidel a nových SDZ v reflexním provedení.
Napájení SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí - Masarykovo nábřeží bude provedeno ze ZM VO 0072 v
Náplavní ulici, které je umístěno v rozvaděči na domě čp. 1774/4. Napájení bude realizováno
kabelem CYKY 4Jx16 mm2 .
Kabelové skříně KS1 a KS2 budou využity stávající. Do kabelové skříně KS2 budou zataženy
a připojeny dva nové koordinační kabely od SSZ 1.011 a 2.013.
Řadič bude dopravně fungovat v koordinované skupině a bude připojen k ODŘÚ.
Prostřednictvím ODŘÚ bude připojen i na Hlavní dopravní řídicí ústřednu hl. m. Prahy
(HDŘÚ).
Nová trasa kabelů SSZ byla navržena v souběhu se stávajícími kabely SSZ, VO, NN a resp. v
pásmu sloupů veřejného osvětlení a zájmového území kabelů SSZ. Pro napájení signálních
stožárů v zemi budou použity kabely typu CYKY nJx1,5 mm2 . Videokamery na stožárech budou
propojeny s řadičem pomocí kabelů typu TCEKFY nPx1. Dva koordinační kabely budou typu
TCEPKPFLEZE 25x4x0,8 mm2 . Ke koordinačním kabelům budou přiloženy dvě optotrubky
ø 40mm.
Na křižovatce nebude realizována preference MHD BUS. V rámci obnovy SSZ bude pouze
osazen v blízkosti řadiče a stávajících KS stožár SSZ č. 20 včetně kabelové přípravy pro
případné budoucí umístění preference MHD BUS.
V souvislosti s obnovou SSZ bude provedena dílčí obnova tramvajové detekce.
Pro využití a ochranu území, umístění a provedení stavby se stanoví následující podmínky:
1. Stavba bude umístěna a provedena na výše uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno
v ověřené dokumentaci (katastrální situační výkres v měřítku 1:1000), která byla
přílohou žádosti (Ing. Petr Dlouhý, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení
staveb, ČKAIT 0012714).
2. Kabelové vedení SSZ (včetně napájení) bude v celé trase uloženo v chráničkách dle
standardu TSK – ohebné trubky HDPE / LDPE Ø110 mm, resp. Ø 50 mm s potiskem
„TSK – SSZ“.
3. Po položení kabelů bude provedeno digitální zaměření a geodetický plán skutečného
provedení.
4. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu
odboru PKD MHMP.
5. Před započetím provádění stavby budou stanoviska správců technické infrastruktury
(poduličních zařízení), jejichž platnost skončí před zahájením stavebních prací,
aktualizována.
6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem - osobou oprávněnou k provádění
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních
předpisů.
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7. 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.
8. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi technického vybavení budou provedeny v souladu
s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a dle vyjádření
správců těchto sítí.
9. Požadavky uplatněné v závazných stanoviscích dotčených orgánů, jejichž vyjádření byla
třeba pro posouzení navrhované stavby, stavebník zabezpečí takto:
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Budou splněny podmínky Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. ze dne 6.4.2020,
zn. 100630/11P433/395:
a) Trolejové kontakty DTB4 a DTH2 by měly být ideálně cca 0,5 m za označníkem
b) V pozici kontaktu DTB4 se v současnosti nachází kontakt DTC1 pro SSZ 1.011.
Požadujeme využití tohoto kontaktu a nezřizovat další.



Budou splněny podmínky odboru pozemních komunikací a drah, oddělení silničního
správního úřadu MHMP ze dne 23.10.2020, č.j. MHMP 1639844/2020:
a) Realizace úpravy SSZ bude věcně i časově koordinována se stavebními úpravami v
křižovatce, s dopravním značením a prvky dopravních zařízení. Bude zajištěna
dostatečná viditelnost návěstidel SSZ. Budou zajištěny standardy v provedení
hmatových úprav včetně barevného kontrastu na všech přechodech.
b) Podmínky pro realizaci, včetně zásahů do stávajících SSZ, budou stanoveny
v rozhodnutí, které vydá příslušný silniční správní úřad. Bude minimalizován zásah
do stávajícího SSZ.
c) Nejpozději v rámci realizační dokumentace, která bude předložena 10 týdnů před
zahájením stavby, budou zapracovány všechny další připomínky ke stavebnímu
řízení, budou odstraněny případné rozpory mezi jednotlivými složkami
dokumentace, budou předloženy dokumentace na související úpravy sousedních
SSZ v rámci koordinované skupiny a bude předložen harmonogram výstavby SSZ.
d) Investor (stavebník) požádá nejpozději 3 měsíce před zahájením stavby o stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – světelných signálů SSZ a DZ
souvisejících se SSZ na základě situace DŘ a situace DZ (v papírové a elektronické
verzi – pdf) aktualizované dle připomínek k DI studii a k dojednanému způsobu
řízení.
e) Investor (stavebník) do doby vydání stanovení či OOP projedná a doloží na odbor
PKD MHMP dokumentaci DŘ a situaci DZ včetně písemného stanoviska Policie
ČR a včetně případných úprav vyplývajících z programování řadiče a potvrzení
o naprogramování řadiče.
f) Navržený způsob řízení a řídící data budou ověřeny ve zkušebním a reálném
provozu SSZ.
g) K ukončení zkušebního provozu bude předloženo jeho vyhodnocení z hlediska
dopravního a z hlediska provozní spolehlivosti, včetně výpisů z registrů
v elektronické podobě za dobu zkušebního provozu a budou provedeny případné
úpravy vyplývající z průběhu celého zkušebního provozu či úpravy dle výzvy
silničního správního úřadu odboru PKD MHMP.
h) V rámci ukončení zkušebního provozu bude pro účely silničního správního úřadu
předán přehled platných příloh DŘ se zapracovanými změnami, včetně odladění,
a dokumentace skutečného provedení v elektronické verzi.



Budou splněny podmínky odboru pozemních komunikací a drah, oddělení drážního
správního úřadu MHMP ze dne 26.1.2021, č.j. MHMP-99582/2021/PKD-O2/Vi:
a) Stavba musí být v souladu s ČSN 28 0318 – Průjezdné průřezy tramvajových tratí
a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových drahách.
b) Stavba musí být v souladu s ČSN 73 6425-1 – Autobusové, trolejbusové
a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště.
c) U chrániček požadujeme minimální krytí 1500 mm pod tramvajovou tratí.
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Bude splněny podmínky odboru památkové péče MHMP ze dne 14.9.2020, č.j. MHMP
1407359/2020:
a) Veškeré povrchy a prvky komunikací dotčené při pokládce koordinačních
a napájecích kabelů budou obnoveny do výchozího stavu. Dotčená část pražské
mozaiky chodníků bude obnovena ze stávajícího materiálu, při dodržení vzoru
a způsobu kladení.
b) Budou zachovány a znovu použity stávající obruby OP 1 se zámkem na
jihozápadním nároží Resslovy ulice a na dělícím ostrůvku v téže ulici jejich
opětovné osazení bude provedeno na sraz pomocí zámku (tvar šipky), nikoliv za
použití jakéhokoliv pojivá (beton, malta atp.). Rozšířená část ostrůvku bude
doplněna totožnými žulovými obrubami OP1 se zámkem. V případě výměny
poškozené stávající žulové obruby, bude nahrazovaný kus proveden se zámkem
(tvar šipky), ve stejné délce, šířce i se stejným způsobem opracování hran.
c) Vápenná mozaiková dlažba bude ve snížených (pochozích) částech dělících
ostrůvků provedena jednobarevně v tmavém provedení a na rozšiřovaném
jihovýchodním nároží ve stávajícím vzoru a barevnosti.
d) Signální a varovný pás budou provedeny z kostek ze stejného přírodního kamene
jako dlažba nebo z materiálu polymer-beton s upraveným povrchem pro nevidomé.
Lem hmatové dlažby bude proveden z přírodního kamene. Signální i varovný pás
budou vyskládány ve stejném vzoru a barevnosti jako navazující mozaiková dlažba.
e) U posouvané uliční vpusti UV 1 bude zachována a znovu použita stávající obdélná
litinová mříž.
f) Nově umisťované stožáry budou natřené tak, že patky budou tmavě šedé a dříky
světle šedé.



Budou splněny podmínky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne
22.4.2020, zn. PVK 16939/ÚTPČ/20:
a) V případě realizace protlaku/podvrtu, před budováním vstupní a výstupní jámy, je
nutné kopanou sondou ověřit hloubku uložení vodovodního a kanalizačního potrubí
v předmětné vozovce. Startovací a cílové jámy protlaku/podvrtu umístěte mimo
vodovodní a kanalizační zařízení.



Bude splněna podmínka společnosti PREdistribuce, a.s. ze dne 30.3.2020, zn.
S 21130/300075337:
a) Výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů musí být
prováděny ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových
podmínek.



Budou splněny podmínky Oddělení koordinace zvláštního užívání komunikací
Technické správy komunikací hl. m. Prahy ze dne 27.3.2020, č.j. TSK/435/20/1110/Kl:
a) Akce č. 2011-1025-02147 Palackého nám., rozšíření sítě Pragonet
b) Akce č. 2016-1025-00522 Na Moráni, Resslova, Myslíkova, rozšíření sítě UPC
c) Akce č. 2016-1025-02738 Běžecké akce PIM Praha 2017 - 2020
d) Akce č. 2016-1025-02919 Běžecké akce PIM Praha 2020 - 2023
e) Akce č. 2018-1025-01278 Na Moráni, Resslova, Myslíkova, rozš. sítě Pe3ny
f) Akce č. 2019-1025-00311 Most, Jiráskův most V023
g) Akce č. 2019-1025-00983 Massarykovo nábř. 250/1, chodníkový program – BÚ
h) Akce č. 2020-1025-00617 Gorazdova 5, kontejner

10. V průběhu stavby je třeba dbát na zajištění průchodnosti pěších tras s ohledem na
požadavky tělesně a zrakově postižených, tj. řádně označit překážky vč. osvětlení v době
snížené viditelnosti, přechody přes překopy budou opatřeny zábradlím s minimální
výškou 1,1 m, spádové poměry maximálně 1:8 při délce do 3,0 m, šířka průjezdu pro
invalidní vozík minimálně 0,9 m (krátký přejezd).
11. Při provádění stavby bude zajištěno, že:
a) Před prováděním výkopů v blízkosti sítí technického vybavení bude ověřeno jejich
uložení a zemní práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně.
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12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

b) V prostoru
určeném jednotlivými správci sítí technického vybavení
(v ochranných pásmech) nebudou umístěny objekty zařízení staveniště ani skládky.
c) Odkryté sítě technického vybavení budou zabezpečeny proti poškození.
d) Nedojde k vniknutí stavebního ani výkopového materiálu do kanalizace.
e) Budou zachovány veškeré povrchové znaky stávajících vodárenských
a kanalizačních zařízení, bude též zachován přístup k revizním šachtám.
f) Před zahájením stavebních prací v blízkosti stávajících sítí elektronických
komunikací stavebník zajistí aktualizaci zakreslení jejich polohy.
g) Zahájení stavebních prací bude prokazatelně oznámeno vlastníkům, resp.
provozovatelům těchto sítí elektronických komunikací.
h) Při zahájení a před ukončením stavby (před záhozem) v blízkosti stávajících sítí
elektronických komunikací bude přítomen pracovník vlastníka (správce,
provozovatele) předmětné sítě.
Stavba v ochranných pásmech vedení sítí elektronických komunikací bude prováděna
v souladu s podmínkami vyjádření vlastníků či správců těchto sítí vydaných ve smyslu
§ 102 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Po celou dobu realizace stavby bude na komunikacích zabezpečen příjezd
a průjezd hasičských vozidel, zachován přístup ke stávajícím uličním hydrantům
a dalším uzávěrům inženýrských sítí, bude zachován přístup ke všem objektům, vjezd
dopravní obsluze, pohotovostním vozidlům, přístup na zastávky autobusů MHD a budou
zajištěny bezpečné tranzitní trasy pro pěší.
Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry zhutnění zemin v podloží
a zkoušky podkladových vrstev vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební
mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
Stavba bude dokončena do 31.12.2023.
Při souběhu nových kabelových tras dodržet minimální vodorovnou vzdálenost – 0,40 m
– od vnějšího líce předmětného vodovodního řadu/přípojky.
Před dokončením stavby bude předložen Policii ČR k odsouhlasení návrh úprav svislého
a vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích a bude požádán
příslušný silniční správní úřad o stanovení užití dopravního značení.
Z důvodu ověření funkčnosti a vlastností této stavby, ukládá stavební úřad v souladu
s ustanovením § 124 stavebního zákona provedení zkušebního provozu výše uvedené
stavby ve stanovené délce nejméně 2 měsíce, nejdéle však 1 rok.
Zkušební provoz může být zahájen až na základě souhlasu silničního správního úřadu
PKD MHMP, a teprve po stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a po povolení užívání souvisejících
stavebních úprav na předmětné křižovatce. Zahájení zkušebního provozu bude
neprodleně oznámeno stavebnímu úřadu.
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze podle
ustanovení § 119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu
nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními
předpisy.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., sp rávní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
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Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO 000 64 581
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9
Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
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Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 Holešovice, 17000 Praha 7
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Ministerstvo vnitra České republiky odbor provozu informačních technologií
a komunikací, Olšanská 4, Praha 3, 130 27
T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
Pražská paroplavební společnost, a.s., Blanická 1008/28, Vinohrady, 12000 Praha 2
EURÓPÉ R.P. s.r.o., Strakonická 1032/2, Smíchov, 15000 Praha 5

Odůvodnění:
Dne 18.12.2020 podal stavebník hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01
Praha 1, IČO 000 64 581, zastoupený společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IČO 034 47 286, dále zastoupený společností
ELTODO, a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01, IČO 452 745 17, dále
zastoupený společností AŽD Praha, s.r.o. se sídlem Žirovnická 2/3146 106 17 Praha 10, IČO
480 294 83, žádost o vydání společného povolení pro stavbu SSZ 1.012 Jiráskovo náměstí Masarykovo nábřeží.
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Stavební úřad oznámil dle ustanovení §94m stavebního zákona zahájení společného územního
a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům přípisem
č.j. MHMP 132672/2021 ze dne 4.2.2021 a současně určil lhůtu pro uplatnění námitek
a závazných stanovisek s upozorněním, že k později podaným nebude přihlédnuto. Od ohledání
na místě i od ústního jednání stavební úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního
zákona upustil, neboť mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru.
Účastníky společného územního a stavebního řízení jsou podle ustanovení § 94k stavebního
zákona
a) stavebník,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám
stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li
sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo
dotčeno
Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle výše citovaných ustanovení stavebního
zákona a současně podle ustanovení § 27 správního řádu tak, že za účastníka předmětného řízení
považuje:
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ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k, písm. a), c) a d) stavebního
zákona:
- stavebník hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1,
IČO 00064581, neboť je žadatelem o vydání rozhodnutí a tímto rozhodnutím mu
vzniká oprávnění uskutečnit stavbu
- obec hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1,
IČO 70883858 zastoupená Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2,
- vlastníci pozemků a staveb na pozemcích parcelní číslo 2400, 2410/1, 2410/2,
2410/4, 2411, 2421/1, 2421/2, 2428, 2429/1 a 2438/2 v katastrálním území Nové

č.j. MHMP 406581/2021
Město, Praha 1 a Praha 2 a ti, kteří mají k těmto stavbám a pozemkům právo
odpovídající věcnému břemeni, tedy:
• Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9
• Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00
Praha 1
• Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
• Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
• PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
• Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, 110 15
Praha 1
• Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 Holešovice,
17000 Praha 7
• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
• Ministerstvo vnitra České republiky odbor provozu informačních
technologií
a komunikací, Olšanská 4, Praha 3, 130 27
• T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
• Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
• Pražská paroplavební společnost, a.s., Blanická 1008/28, Vinohrady,
12000 Praha 2
• EURÓPÉ R.P. s.r.o., Strakonická 1032/2, Smíchov, 15000 Praha 5


ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k, písm. e) stavebního zákona:
- vlastníci pozemků a staveb na pozemcích parcelní číslo 1204, 1121 a 1102
v katastrálním území Nové Město, Praha 2 a ti, kteří mají k těmto stavbám
a pozemkům právo odpovídající věcnému břemeni



ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu, § 18, odst. 1, písm. h) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákona č. 131/2000“):
- městská část, na jejímž území se vydává územní rozhodnutí, tedy:
• Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město
• Městská část Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2 Vinohrady

Společnost Internet Praha Josefov s.r.o. ve svém Vyjádření k existenci sítí ze dne 29.6.2020
požaduje být uvedena jako účastník řízení v návrhu k územnímu rozhodnutí z důvodu žádosti
pro přiložení 2 ks HDPE trubek v rámci realizace stavby žadatele a prosí tuto skutečnost zapsat
do UR.
Stavební úřad výše uvedenému požadavku nevyhověl z důvodu, že společnost Internet Praha
Josefov s.r.o. ve svém Vyjádření k existenci sítí ze dne 29.6.2020 jasně uvádí text: „Ve Vašem
zájmovém území se nenachází v zemi podzemní komunikační vedení ve vlastnictví společnosti
Internet Praha Josefov s.r.o.“.
Ve stanovené lhůtě neuplatnil žádný z účastníků řízení a dotčených orgánů námitky, důkazy ani
připomínky.
K řízení byly předloženy tyto doklady a podklady:
Pověření, plné moci, PD:
 Projektová dokumentace ze dne 16.12.2020, č. zak. J05 U43 78, kterou vyhotovil
Ing. Petr Dlouhý, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT
0012714
 Plná moc od zmocnitele Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. pro zmocněnce
ELTODO, a.s. ze dne 12.2.2020
 Plná moc od zmocnitele ELTODO, a.s. pro zmocněnce AŽD Praha, s.r.o. ze dne
11.3.2020
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Plná moc od zmocnitele AŽD Praha, s.r.o. pro paní Lenku Rundus, ověřena dne
14.1.2021
Výpis z obchodního rejstříku společnosti AŽD Praha, s.r.o. ze dne 10.11.2020
Prohlášení projektanta o zapracování připomínek dotčených orgánů ze dne 16.12.2020

Majetkoprávní doklady:
 Výpisy z katastru nemovitostí všech stavbou dotčených pozemků
 Zákres stavebního záměru na podkladě katastrální mapy
 Souhlas
odboru
evidence
majetku
MHMP
ze
dne
22.4.2020,
č.j. MHMP 589299/2020 včetně souhlasu na situaci § 184a stavebního zákona
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a organizací:
 Závazná stanoviska a vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 11.3.2020,
č.j. MHMP 423797/2020
 Stanovisko NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. ze dne 20.6.2020,
zn. 108200046 (108046)
 Závazné stanovisko odboru bezpečnosti ze dne 24.3.2020, č.j. MHMP 467169/2020
 Závazné stanovisko odboru pozemních komunikací a drah, oddělení drážního správního
úřadu MHMP ze dne 26.1.2021, č.j. MHMP-99582/2021/PKD-O2/Vi
 Závazné stanovisko odboru pozemních komunikací a drah, oddělení silničního
správního úřadu MHMP ze dne 23.10.2020, č.j. MHMP 1639844/2020
 Závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP ze dne 14.9.2020, č.j. MHMP
1407359/2020
 Závazné stanovisko odboru územního rozvoje MHMP ze dne 28.5.2020,
č.j. MHMP 764805/2020 a usnesení ze dne 25.1.2021, č.j. MHMP 93466/2021
 Stanovisko odboru péče o veřejný prostor, oddělení životního prostředí Úřadu MČ
Praha 1 ze dne 15.3.2021, č.j. ÚMČP1/128554/21/OŽP/ŘÍ
 Závazné stanovisko odboru péče o veřejný prostor Úřadu MČ Praha 1 ze dne 12.3.2021,
č.j. UMCP1 128555/2021/OPVP/222/LO
 Závazné stanovisko odboru dopravy a územního rozvoje Úřadu MČ Praha 2 ze dne
7.7.2020, č.j. MCP2/227002/2020/ODUR/Šeb
 Vyjádření místostarosty ze dne 13.7.2020, zn. MCP2/224493/2020/ODUR-OUR
 Koordinované stanovisko životního prostředí Úřadu MČ Praha 2 ze dne 14.7.2020,
č.j. MCP2/224493/2020
 Stanovisko Odboru služby dopravní policie KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ze dne 16.3.2020, č.j. KRPA-87361-1/ČJ-2020-0000DŽ
 Souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. ze dne 6.4.2020,
zn. 100630/11P433/395
 Závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 31.3.2020, č.j. HSHMP
17006/2020
 Sdělení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 7.4.2020,
č.j. HSAA-4929-2/2020
 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 8.4.2020,
č.j. HSAA-4929-3/2020
 Vyjádření oddělení telematických systémů Technické správy komunikací hl. m. Prahy,
a.s. ze dne 8.6.2020, č.j. 109/20/2240/Sk TSK/07597/20
 Koordinační vyjádření Oddělení koordinace zvláštního užívání komunikací Technické
správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 27.3.2020, č.j. TSK/435/20/1110/Kl
Vyjádření správců inženýrských sítí:
 PREdistribuce, a.s. ze dne 30.3.2020, zn. S 21130/300075337
 Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne 14.4.2020, zn. 2020/OSDS/02048
 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 22.4.2020, zn. PVK 16939/ÚTPČ/20
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 28.4.2020, č.j. 612202/20
 Správa železnic, státní organizace ze dne 18.6.2020, zn. S13706/MOP-U-24161/2020SŽ-OŘ PHA-OPS
 Pražská vodohospodářská společnost a.s. ze dne 5.5.2020, zn. 1468/20/2/02
 ALFA TELECOM s.r.o. ze dne 30.4.2020
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Fine Technology Outsource, s.r.o. ze dne 2.7.2020, č.j. 21303
KPE spol. s r.o. v zastoupení Fine Technology Outsource, s.r.o. ze dne 2.7.2020,
č.j. 21304
Michal Hejzlar v zastoupení Fine Technology Outsource, s.r.o. ze dne 21.4.2020,
č.j. 19148
Levný.net s.r.o. v zastoupení Fine Technology Outsource, s.r.o. ze dne 2.7.2020,
č.j. 21305
SITEL, spol. s.r.o. ze dne 29.4.2020, č.j. 1112001929
Cznet s.r.o. ze dne 14.5.2020, č.j. 200100835
České Radiokomunikace a.s. ze dne 2.7.2020, zn. UPTS/OS/250031/2020
Technologie hlavního města Prahy, a.s. ze dne 21.4.2020, č. v. 7705/20
Ministerstvo vnitra ČR ze dne 20.5.2020, č.j. MV-103-97/SIK5-2020 včetně razítka
T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 21.4.2020, č.j. E17228/20
Dial Telecom, a.s. ze dne ze dne 21.4.2020, zn. PH784699
SPOJE.NET s.r.o. ze dne 7.9.2020
Národní divadlo, ze dne 22.5.2020
AmiCom Teplice s.r.o. ze dne 21.5.2020
Lucerna – Barrandov, spol. s r.o. ze dne 20.4.2020
CentroNet, a.s. ze dne 22.4.2020, zn. 4217/2019
SPCom s.r.o. ze dne 20.7.2020, č.ž. SPCO00107/20
CNL INVEST s.r.o. ze dne 21.4.2020, č.ž. CNIN00005/20
Kolektory Praha, a.s. ze dne 29.4.2020, č.j. 14189/DAST/2020/J05 U43 78
Fast Communication s.r.o. ze dne 21.4.2020, č.ž. FACO00932/20
ČD - Telematika, a.s. ze dne 21.4.2020, č.j. 1202007170
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 3.11.2020, zn. 0101407825
ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 3.11.2020, zn. 0700287818
Telco Pro Services, a.s. ze dne 3.11.2020, zn. 0201147994
NEW TELEKOM, spol. s r.o. v zastoupení společnosti UNI Promotion s.r.o. ze dne
26.7.2020, zn. 133407780
INETCO.CZ a.s. v zastoupení společnosti UNI Promotion s.r.o. ze dne 26.7.2020,
zn. 122412997
Türk Telekom International CZ s.r.o. ze dne 21.4.2020, zn. TUTE00260/20
Internet Praha Josefov s.r.o. ze dne 29.6.2020
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., jednotka Dopravní cesta Tramvaje ze dne 18.6.2020,
č.j. 803/20
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., jednotka Dopravní cesta Metro ze dne 4.7.2017,
zn. 240200/1357/17/Lín
Netcore services s.r.o. ze dne 21.4.2020, č.ž. NESE00505/20
Pražská teplárenská a.s. ze dne 31.3.2020, zn. JAR/0678/2020
Veolia Energie ČR, a.s. a Veolia Energie Praha, a.s. ze dne 15.10.2020,
zn. REVE/20201015-002/ES
Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 30.4.2020, zn. 200421-1207164009
ÚVT Internet s.r.o. ze dne 5.5.2020, č.j. 20223373

Razítka na situaci od správců inženýrských sítí:
 Planet A, a.s. ze dne 20.7.2020
 Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů
ČECHY ze dne 5.8.2020
 Pe3ny Net s.r.o. ze dne 18.5.2020
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů,
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Navrhované umístění je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy,
schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhláškou
č. 32/1999 Sb. hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy, ve znění změn a doplňků, neboť plochy, na které se stavba umisťuje v zastavitelném
území, jsou určeny pro funkční využití SV – všeobecně smíšené, OV – všeobecně obytné,
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S2 – sběrné komunikace městského významu a S4 – ostatní dopravně významné
komunikace, a dále plochy, na které se stavba umisťuje v nezastavitelném území, jsou určeny
pro funkční využití ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy.
Umisťování a provádění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území
a technickým požadavkům na stavby v hlavním městě Praze, které jsou stanoveny v nařízení
č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy).
K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby
s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s obecnými
technickými požadavky na výstavbu a obecnými technickými požadavky zabezpečujícími
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, přezkoumal a stanovil
požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak
vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů, a zajistil časovou s věcnou koordinaci
stavby s ostatními stavbami v území. Na základě zjištění, že žádost je v souladu s výše
uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby
a na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích rozhodnutí za
použití ustanovení právních předpisů.
Upozornění pro stavebníka:
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Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti
povolení.
Při provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob
podle příslušných zákonů a vyhlášek – mimo jiné: ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku a vibracím dle zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky požární bezpečnosti dle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem tohoto rozhodnutí není zábor veřejného prostranství.
Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být
způsob jejich přeložení předem projednán s příslušným správcem a povolen příslušným
stavebním úřadem.
O rozsahu geodetické dokumentace skutečného provedení stavby pro účely digitální mapy
Prahy je možno se informovat na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská
57, Praha 2 (dále jen „IPR Praha“).
Před zahájením stavby je nutno umístit u vstupu na staveniště štítek s údaji o povolené
stavbě a ponechat ji tam až do doby dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního
souhlasu.
V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici
ověřená dokumentace stavby.
Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně
zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby, který je povinen vést zhotovitel stavby.
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Při realizaci stavby budou plněny povinnosti ze zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady ze stavby budou důsledně
zařazeny podle druhu a kategorie, tříděny a odstraněny vhodným způsobem.
Bude chráněna vzrostlá zeleň a budou dodrženy normy ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN
83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83
9041 Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi se živých a neživých materiálů
a stavebních prvků, kombinované konstrukce, ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče
o vegetační plochy, ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch a při stavebních pracích.
Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých stromů.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě předloží stavebník stavebnímu úřadu:
- vyhodnocení zkušebního provozu,
- potvrzení o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby na IPR
Praha,
- závazná stanoviska dotčených orgánů,
- dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve spojeném územním
a stavebním řízení,
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- doklad o vytýčení stavby,
- doklad o vedení průběžné evidence a způsobu využití (odstranění) odpadů
ze stavební činnosti předložené současně s dokladem o oprávnění k jejich
převzetí,
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (zkoušky, atesty, certifikáty
použitých materiálů, prohlášení o shodě), revize.
Stavebník zajistí pravidelné čištění stavbou znečištěných veřejných komunikací.









Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení
k ministerstvu pro místní rozvoj podáním u odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu
hl. m. Prahy.

Ing. Aleš Krejča
v.r.
ředitel odboru pozemních komunikací a drah
Za správnost vyhotovení: Ing. Petr Kraus
Podepsáno elektronicky
Přílohy pro stavebníka (popř. zmocněnce):


ověřená dokumentace stavby k vyzvednutí po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Od správního poplatku podle položky číslo 18, odst. 1, písm. f) sazebníku správních poplatků,
který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
je stavebník dle ustanovení § 8 odst. 2, písm. c) téhož zákona osvobozen.
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ROZDĚLOVNÍK:
I. Účastníci řízení dle § 94k a) - d) stavebního zákona:
1) AŽD Praha, s.r.o. Žirovnická 2/3146 106 17 Praha 10
2) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9
3) Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská
57, 128 00 Praha 2
4) Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město
5) Městská část Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
6) Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
7) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10
8) Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
9) PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
10) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
11) Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 Holešovice, 17000 Praha 7
12) CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
13) Ministerstvo vnitra České republiky odbor provozu informačních technologií
a komunikací, Olšanská 4, Praha 3, 130 27
14) T-Mobile Czech Republic, Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
15) Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
16) Pražská paroplavební společnost, a.s., Blanická 1008/28, Vinohrady, 12000 Praha 2
17) EURÓPÉ R.P. s.r.o., Strakonická 1032/2, Smíchov, 15000 Praha 5
II. Účastníci územního řízení podle § 94k e) stavebního zákona a § 18 odst. 1 písm. h)
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze:
1) Zveřejněním na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy po dobu 15 dnů
2) Zveřejněním na úřední desce MČ Praha 1 po dobu 15 dnů se žádostí o vyvěšení
písemnosti a o její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a o podání
informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti
3) Zveřejněním na úřední desce MČ Praha 2 po dobu 15 dnů se žádostí o vyvěšení
písemnosti a o její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a o podání
informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti
III. Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
1) MHMP odbor pozemních komunikací a drah – drážní správní úřad (PKD – O2)
2) MHMP odbor pozemních komunikací a drah – silniční správní úřad (PKD – O4)
3) MHMP odbor ochrany prostředí (OCP)
4) MHMP odbor památkové péče (OPP)
5) MHMP odbor bezpečnosti (BEZ)
6) MHMP odbor územního rozvoje (UZR)
7) Úřad MČ Praha 1, odbor péče o veřejný prostor, oddělení dopravy, Vodičkova 681/18,
110 00 Praha 1-Nové Město
8) Úřad MČ Praha 1, odbor životního prostředí Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1-Nové
Město
9) Úřad MČ Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení dopravy náměstí Míru
600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
10) Úřad MČ Praha 2, odbor životního prostředí náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2Vinohrady
11) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
12) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1
13) Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie,
Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4
IV. Originál:
1) spis
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