MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavební úřad

Č.j.:UMCP1 552479/2021

Spis. Zn.
Za správnost vyhotovení: / tel:
Datum
S UMCP1/407082/2021/VÝS-Ks-2/parc. č. 238/1, 2390, Markéta Kostkanová/221097348 26.10.2021
Toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne …………………….

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, jako správní orgán příslušný dle ust. § 4 vyhl. č. 55/2000 Sb.,
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil
podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.7.2021 podala společnost
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
kterou zastupuje ProtelPro, spol. s r.o., IČO 47121271, Pobočná 1395/1, Praha 4-Michle, 141 00
Praha 41
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby
"rozšíření optické sítě CETIN a.s."
v ulicích Spálená, Černá, Masarykovo nábřeží,
Praha 1, Praha 2, Nové Město,

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2387/1 (ostatní plocha), parc. č. 2390 (ostatní plocha), parc. č.
2400 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Město.
Druh a účel umisťované stavby:
liniová podzemní stavba, technická infrastruktura veřejné komunikační sítě.
Popis stavby:
Stavba obsahuje nové podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací a to optické kabely a
podzemní kabelové komory. Trasy optických kabelů povedou v chodnících výše vyjmenovaných ulic a
budou napojeny na stávající trasy.
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Na pozemcích parc. č. 2387/1, 2390, 2400 v kat. území Nové Město, bude umístěno šest úseků
optických kabelů o celkové délce 60 m.
2. Trasy optických kabelů povedou v chodnících v ulicích Spálená (parc. č. 2387/1), Černá (parc. č.
2390), a Masarykovo nábřeží (parc. č. 2400).
3. Nové úložné trasy navazují na stávající trasy:
první úsek, Spálená: Nová úložná trasa bude napojena na stávající trasu na pozemku parc.
č.2387/1 v kat. území Nové Město rovnoběžně ve vzdálenosti 2,8 m od hranice pozemku parc. č
793 v kat. území Nové Město.
druhý úsek, Černá: Nová úložná trasa (překop chodníku) bude napojena před pozemkem parc.
č.783 v kat. území Nové Město.
třetí úsek, Masarykovo nábřeží, Praha 1: Nová úložná trasa bude napojena na stávající trasu na
pozemku parc. č.2400 v kat. území Nové Město ve vzdálenosti 2,4 m od hranice pozemku parc. č
958 v kat. území Nové Město a 2,3 m od hranice pozemku parc. č 959 v kat. území Nové Město.
čtvrtý úsek, Černá: Nová úložná trasa bude napojena na stávající trasu na pozemku parc. č.2390
v kat. území Nové Město ve vzdálenosti 1,0 m od hranice pozemku parc. č.891 v kat. území Nové
Město a 1,5 m od hranice pozemku parc. č 890 v kat. území Nové Město.
pátý úsek, Černá: Nová úložná trasa bude napojena ve vzdálenosti 4,1 m od hranice pozemku
parc. č.776 v kat. území Nové Město a 3,9 m od hranice pozemku parc. č 777 v kat. území Nové
Město.
šestý úsek, Masarykovo nábřeží, Praha 2: Nová úložná trasa bude napojena na stávající trasu na
pozemku parc. č.2400 v kat. území Nové Město ve vzdálenosti 2,8 m od hranice pozemku parc. č
1025 v kat. území Nové Město a 2,4 m od hranice pozemku parc. č 1026 v kat. území Nové Město.
4. Během výkopových a stavebních prací musí být zachován přístup do okolních objektů.
5. Podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů:
Magistrát hl.m. Prahy, odbor pozemních komunikací; dodržení obecných podmínek pro přípravu a
realizaci v OPM, stavbou nesmí dojít k poškození objektů a ing. sítí ve správě DP,a.s..
Magistrát hl.m. Prahy, odbor památkové péče; veškeré povrchy a prvky dotčených komunikací
budou po ukončení prací uvedeny do výchozího stavu. Dotčená část pražské mozaiky na chodnících
bude obnovena ze stávajícího materiálu, při dodržení vzoru a způsobu kladení.
Odbor životního prostředí; Při stavbě bude realizována ochrana stávajících dřevin v souladu s ČSN
83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích“. V případě nutnosti bude ochráněn jak kmen, koruna, tak i kořenový systém
stromů. Kmeny chráněny bedněním, které bude prodyšné, samonosné a nebude se dotýkat kmene
stromů. Upozorňujeme zejména na dodržení podmínek uvedených v odstavci 4.10.1 výše uvedené
normy – („V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v
určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Při
výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm. Poraněním se musí zabraňovat,
popř. je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnou a místa řezu zahladit. Konce kořenů o
průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm
prostředky na ošetření ran“. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.
Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k
regeneraci poškozených kořenů“. V blízkosti stromů nebude skladován žádný stavební odpad ani
materiál. Budou respektovány požadavky vlastníků, správců a provozovatelů technické
infrastruktury, mimo jiné THMP a.s., PVK a.s., DP hl.města Prahy a.s., Vodafone Czech Republic
a.s.
6. Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a
postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození.
7. Stavba bude umístěna mimo ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Při případném křížení a
souběhu se stávajícími sítěmi budou dodrženy podmínky jejich vlastníků a správců a příslušné ČSN,
zejména ČSN 736005, ČSN 736133 a normy související.
8. Stavebník oznámí zahájení a technický rozsah prací dotčeným subjektům jednotlivě a to ve lhůtě,
kterou si tyto subjekty určily ve svých závazných stanoviscích a vyjádřeních.
9. Koordinace stavby
Stavba bude věcně a časově koordinována se stavbami podle koordinačního vyjádření Technické
správy komunikací hl. m. Prahy č.j. TSK/54304/20/1109/KA ze dne 8.2.2021.
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Při bouracích a stavebních pracích a manipulaci se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k
minimalizaci zatěžování okolí prachem a hlukem.
Po celou dobu provádění prací na stavbě musí být zachován přístup a příjezd ke stavbě a k přilehlým
stavbám a pozemkům pro požární a záchranné vozy a vozy svozu odpadu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
vždy účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Odůvodnění:
Dne 22.7.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení ze dne 15.9.2021 pod Spis. Zn. S
UMCP1/407082/2021/VÝS-Ks-2/parc.č.238/1, 2390, 2400, Č.j.:UMCP1 495523/2021 známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona
upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Funkce a kapacita stavby:
Podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací (SEK). Záměr obsahuje 2-4 ks chrániček
HDPE trubek / mikrotrubiček, délka ochranných prvků 240 m. Celková délka úložných tras bude 60 m
(výkop). Přílože HDPE trubky 2 ks.
Dokumentaci k žádosti o vydání územního rozhodnutí zpracoval:
ProtelPro, spol. s r.o., IČO 47121271, Pobočná 1395/1, Praha 4-Michle, 141 00 Praha 41
zodpovědný projektant Ing. Pavel Dražák, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb,
ČKAIT 0003793
Datum zpracování dokumentace: 07/2021
K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojil:
-

-

plná moc ze dne 15.10.2020 pro společnost TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., k zastupování
žadatele společnost CETIN a.s.,
plná moc ze dne 2.12.2020 pro společnost ProtelPro, spol. s r.o., k zastupování žadatele TEMOTELEKOMUNIKACE a.s.,
plná moc ze dne 8.1.2020 pro Janu Barchánkovou zaměstnankyni společnost ProtelPro, spol. s r.o.,
k veřejnoprávním projednáním výstavby sítí elektronických komunikací zajišťovaných společností
ProtelPro, spol. s r.o.,
souhlas vlastníka pozemků parc. č. 238/1, 2390, 2400, k.ú. Nové Město, - MHMP Odboru evidence
majetku MHMP 480151/2021, S-MHMP 354497/2021
dokumentaci včetně zákresu do katastrální mapy,
osvědčení o autorizaci Ing. Pavel Dražák ČKAIT 0003793,

Souhlasná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo
stavebního zákona:
- Magistrát hl.m. Prahy, odbor památkové péče č.j. MHMP 806646/2021, spis.zn. S-MHMP
650443/2021 ze dne 4.6.2021,
- Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, č.j. 11900/20,
ze dne 25.9.2020,
- Magistrát hl.m. Prahy, odbor pozemních komunikací č.j. MHMP 1484793/2020/O4/Jv, sp.zn. SMHMP 1462318/2020PKD ze dne 30.9.2020,
- Úřad MČ Praha 1, odbor péče o veřejný prostor č.j. ÚMČP1 511436/2020/OPVP/224/LO ze dne
8.3.2021,
-

Úřad MČ Praha 1, odbor životního prostředí č.j. ÚMČP1 511439/20/OŽP/ŘÍ ze dne 1.12.2020
Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí č.j. MHMP 1578252/2020, spis.zn. S-MHMP
1461992/2020 OCP ze dne 19.10.2020,
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-

Magistrát hl.m. Prahy, odbor investiční č.j. MHMP 1788710/2020, spis. zn. S-MHMP 1477730/2020
ze dne 24.11.2020,

-

Magistrát hl.m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku č.j. MHMP 480151/2021, spis.zn. SMHMP 354497/2021 ze dne 14.4.2021,

-

Úřad MČ Praha 2, odbor životního prostředí zn. MCP2/400560/2020 ze dne 15.10.2020

Stanoviska, sdělení, vyjádření a další podklady:
- Magistrát hl.m. Prahy, odbor stavebního řádu “stanovení stavebního úřadu Praha 1“ č.j. MHMP5539/2021, sp.zn. S-MHMP 1886646/2020 ze dne 4.1.2021,
- Magistrát hl.m. Prahy, odbor územního rozvoje č.j. MHMP 1808521/2020, spis.zn. S-MHMP
1460615/2020 OCP ze dne 1.12.2020,
- Vyjádření Policie ČR č.j. KRPA-251427-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 1.10.2020,
-

Úřad MČ Praha 2, místostarosta zn. MCP2/348075/2021 ze dne 21.6.2021
Hygienická stanice hl.m.Prahy, č.j. HSHMP 61791/2020 ze dne 5.10.2020,

Vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury:
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, technické stanovisko č.j. TSK/54304/20/1109/KA ze dne
8.2.2021,
- THMP a.s. Blanická 1008/28 Praha 2, 120 00 ze dne 24.9.2020
-

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Dykova 3, Praha 10, 100 00, 22.11.2020

-

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Žatecká 2/110, Praha 1, 110 00, 19.10.2020

-

Pražská teplárenská, a.s., Exekutivní úsek Partyzánská 1/7 Praha 7, 170 00, 5.10.2020

-

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4, 145 08, 17.12.2020

-

PREdistribuce, a.s. správa sítě, Na Hroudě 1492/4, Praha 10, 100 05, 7.12.2020

-

Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00, 11.1.2021

-

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, 190 00, 21.10.2020

-

Kolektory Praha a.s., Pešlova 341, Praha 9, 190 00, 26.10.2020

-

MO- sekce ekonomická a majetková, Hradební 772/12, Praha 1, 110 15, 7.10.2020

-

České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6, 169 00, 24.9.2020

-

T-Mobile Czech Republic, a.s. Tomíčkova 2144/1 Praha 4, 140 00, 24.9.2020

-

Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, Praha 8, 180 00, 25.9.2020

-

Vodafone Czech Republic, a.s.,Vinohradská 167, Praha 10, 100 00, 9.11.2020

-

ČD – Telematika, a.s. Pod Táborem 8a, Praha 9, 190 00, 29.9.2020

-

Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s., svodná komise, Sokolovská 217/42, Praha 9, 190 00,
6.10.2020

-

Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s., JDCMetro , Sokolovská 217/42, Praha 9, 190 00, 1.10.2020

-

Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s., TRAMVAJE, Sokolovská 217/42, Praha 9, 190 00, 1.10.2020

-

CentroNet, a.s., náměstí Republiky 1037/3, Praha 1, 110 00, 24.9.2020

-

INETCO.CZ a.s. U dálnice 770, P5, 155 00, 19.10.2020

-

LUCERNA-BARRANDOV spol .s.r.o., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha, 15.2.2021

-

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava 15.1.2020

-

ICT Support, s.r.o. Dvorecká 535/21, P4, 147 00, 6.11.2020

-

Pe3ny Net s.r.o., Křenova 438/11, 162 00, Praha 6, 20.10.2020

-

SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrárnou 1526/45, P10, 106 00, 12.1.2021
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-

ÚVT Internet s.r.o. Hrnčířská 383, 252 42, 14.10.2020

-

Fast Communication s.r.o, Ke klubovně 1650/9, Praha 5, 155 00, 24.9.2020

-

Fine Technology Outsource, s.r.o., Tylova 473/27, Plzeň, 301 00, 25.9.2020

-

Levný.net s.r.o. zast. FITOUT Korunní 2569/108 Praha 10, 101 00, 25.9.2020

-

ALFA TELECOM s.r.o., Řehořova 997, Praha 3, 130 00, 5.10.2020

-

NÁRODNÍ DIVADLO, Ostrovní 1, 112 30, Praha 1, 10.11.2020

-

Internet Praha Josefov s.r.o., Břehová 40/1, 110 00, Praha 1, 6.10.2020

-

Netcore services s.r.o., Merhoutova 1400/4, 148 00 Praha, 24.9.2020

-

Irongate s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o., Ke Klubovně 1650/9, Praha 5, 155 00, 24.9.2020

-

Holesovice.org v zast. CNL INVEST s.r.o., Ke Klubovně 1650/9, Praha 5, 155 00, 24.9.2020

-

Rychlý drát s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. Ke Klubovně 1650/9 Praha 5, 155 00, 24.9.2020

-

TC NET s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o. Ke Klubovně 1650/9, Praha 5, 155 00, 24.9.2020

-

Kaora s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o, Ke Klubovně 1650/9, Praha 5, 155 00, 24.9.2020

-

Cznet s.r.o. Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha-Libeň, 182 00, 23.6.2021

-

SPOJE.NET s.r.o., Závěrka 473/8, Praha 6, 9.6.2021

-

KPE spol. s r.o., Bouřilova 1104/6, Praha 9, 198 00, 9.6.2021

-

Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 4, 148 00, 15.6. 2021

-

Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha, Partyzánská 24 Praha 7, 170 00, 29.6. 2021

-

LIGNA a.s., Vodičkova 791/41, Praha 1, 112 09, 21.6. 2021

Odůvodnění výběru účastníků:
Stavební úřad posoudil okruh účastníků územního řízení podle ustanovení § 85 stavebního zákona ve
spojení s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
Podle § 85 odst. 1 a) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 1 písm. a) Správního řádu je účastníkem
územního řízení žadatel - CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
Podle § 85 odst. 1 b) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 3 Správního řádu je účastníkem územního
řízení obec - Hl. m. Praha - zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IČ 70883858,
Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2.
Podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 1 písm. a) Správního řádu je účastníkem
územního řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě –
vlastník pozemků parc. č. 2387/1, 2390, 2400 v kat. území Nové Město: Hl. m. Praha, sídlo:
Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
- Kolektory Praha, a.s., Dial Telecom, a.s., Vodafone Czech Republic a.s.,
- oprávněný z věcného břemene k pozemkům parc. č. 2387/1, 2390, 2400 v kat. území Nové Město:
PREdistribuce, a.s., Pražská plynárenská Distribuce a.s., člen koncernu Pražská plynárenská.,
T-Mobile Czech Republic a.s., Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost,
Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 2 Správního řádu jsou účastníky
územního řízení osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
Účastníci řízení dle § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou:
− vlastníci pozemku parc. č. 793 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 102
− vlastníci pozemku parc. č. 959 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 237
− vlastníci pozemku parc. č. 958 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 248
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vlastníci pozemku parc. č. 890 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 1549
vlastníci pozemku parc. č. 891 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 1548
vlastníci pozemku parc. č. 776 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 2056
vlastníci pozemku parc. č. 777 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 1692
vlastníci pozemku parc. č. 1025 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 2014
vlastníci pozemku parc. č. 1026 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 2015

Podle § 27 odst. 3 Správního řádu jsou účastníky řízení rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon,
tj. Městská část Praha 1, IČ 00063410, zast. Mgr. Janem Brabcem, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 681/18, 110
00 Praha 1 podle ustanovení § 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
Posouzení záměru podle § 90 stavebního zákona:
Dle § 96b stavebního zákona se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává pro stavební
záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 ods 1. Stavební úřad dle § 90 odst. 2
stavebního zákona posoudil soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování
a jako podklad mu posloužilo vyjádření orgánu územního rozvoje pod č.j. MHMP 1808521/2020, spis.zn.
S-MHMP 1460615/2020 ze dne 1.12.2020.
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně platných
změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009
formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, se předmětný záměr nachází v
plochách s funkčním využitím:

OV - všeobecně obytné: (ul. Černá parc. č. 2390).
DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství: (ul. Spálená, parc. č.
2387/1)
S4 - ostatní dopravně významné komunikace: (ul. Masarykovo nábřeží parc. č. 2400).
OB - čistě obytné
VV - veřejné vybavení
SV – všeobecně smíšené
SMJ - smíšené městského jádra
Vzhledem k tomu, že výše uvedený záměr řeší liniovou stavbu veřejné telekomunikační sítě, která je
přípustného využití, stavební úřad konstatuje soulad záměru s platným ÚPn.

Soulad s obecnými požadavky na využívání území:
- §90 odst. 1 písm. a) Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby
v hlavním městě Praze dle nařízení č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy).
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byla posouzena dle obecných územních a územně
technických požadavků na využívání a uspořádání území včetně požadavků na umisťování staveb,
zařízení a činností (dále jen "územní požadavky") obsažených v platných pražských stavebních
předpisech zejména:
Podle ustanovení § 18, určující požadavky na technickou infrastrukturu a technickou vybavenost.
Podle ustanovení § 19, určující požadavky na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury,
které musí splňovat normové hodnoty.
Umístění stavby je rovněž v souladu s obecnými požadavky na využívání území a s požadavky
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
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Stavební záměr "rozšíření optické sítě CETIN a.s." v ulicích Spálená, Černá, Masarykovo nábřeží,
Praha 1, Praha 2, Nové Město, neslouží pro osoby vyžadující bezbariérový přístup dle vyhlášky č.
398/2009 Sb, ale provádění stavby bude řešeno v souladu s požadavky této vyhlášky.
- §90 odst. 1 písm. b) – Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu.
K záměru se kladně vyjádřily dotčené orgány a další subjekty, zejména Úřad MČ Praha 1 odbor dopravy,
Úřad MČ Praha 1 odbor životního prostředí.
- §90 odst. 1 písm. c) - záměr je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž záměr posuzují
dotčené orgány. Stanoviska dotčených orgánů připojená k žádosti byla zkoordinována a jejich požadavky,
které nejsou obsaženy v obecně platných právních předpisech a nevyžadovaly úpravu návrhu, a jejichž
řešení není vázáno na projednání v samostatném správním řízení dotčeným orgánem, byly zahrnuty do
podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s územně
plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Dále
stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak
vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města
Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí předá žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
otisk úředního razítka
Ing. Václav Vaněk v.r.
zastupující vedoucí stavebního úřadu ÚMČ P1

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 18.10.2021.

Obdrží:
A. Žadatel (na doručenku)
účastníci (doručenky)
ProtelPro, spol. s r.o., IDDS: 9skvfcg
sídlo: Na Hutmance č.p. 300/7, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58
zastoupení pro: CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
B. Obec (na doručenku)
Hl. m. Praha - zastoupené Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
C. Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) SZ: (na doručenku)
Vlastník pozemků parc. č. 2387/1, 2390, 2400 v kat. území Nové Město:
Hl. m. Praha, sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Kolektory Praha, a.s., IDDS: pybesya
sídlo: Pešlova č.p. 341/3, 190 00 Praha 9-Vysočany
Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt
sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Oprávnění z věcného břemene k pozemkům parc. č. 2387/1, 2390, 2400 v kat. území Nové Město:
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, jednotka Dopravní cesta -Metro, IDDS: fhidrk6
sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00 Praha 9-Vysočany
D. Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) SZ: (doručení veřejnou vyhláškou)
ÚMČ Praha 1 - úřední deska
ÚMČ Praha 2 - úřední deska
−
pro informování účastníků řízení zveřejněním na úřední desce po dobu 15 dnů, podáním zprávy
o zveřejnění a vrácení situačních výkresů.
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Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a
staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.
Účastníci řízení dle § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou:
− vlastníci pozemku parc. č. 793 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 102
− vlastníci pozemku parc. č. 959 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 237
− vlastníci pozemku parc. č. 958 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 248
− vlastníci pozemku parc. č. 890 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 1549
− vlastníci pozemku parc. č. 891 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 1548
− vlastníci pozemku parc. č. 776 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 2056
− vlastníci pozemku parc. č. 777 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 1692
− vlastníci pozemku parc. č. 1025 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 2014
− vlastníci pozemku parc. č. 1026 v k.ú. Nové Město jehož součástí je stavba č.p. 2015
podle § 27 odst. 3 správního řádu
MČ Praha 1 - Mgr. Jan Brabec, zástupce MČ Praha 1 v územních řízeních, Vodičkova č.p. 681/18, 110
00 Praha 1-Nové Město
E. Dotčené orgány: (na doručenku)
Městská část Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, IDDS: y7yb44i
sídlo: náměstí Míru č.p. 600/20, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hl. m. Praha, MHMP odbor dopravních agend - ODA, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
MČ Praha 1 - ÚMČ - Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení dopravy, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00
Praha 1-Nové Město
MČ Praha 1 - ÚMČ - Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení životního prostředí, Vodičkova č.p. 681/18,
110 00 Praha 1-Nové Město
na vědomí
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha 1-Staré Město
spisy
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