MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Sp.zn.: OV/509505/2021/Gaw
Č.j.: MCP2/025669/2022/OV-OUZR/Gaw
P-2421/1/2
VYŘIZUJE: Ing. Gawlik, tel. 236 044 192, daniel.gawlik@praha2.cz

Praha 2, dne 18.1.2022

ROZHODNUTÍ
Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") a podle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, na
podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 21.9.2021 podalo
Hlavní město Praha, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1,
které zastupuje TRADE CENTRE PRAHA a.s., IČO 00409316, Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje
do 31.12.2022
platnost územního rozhodnutí, které vydal Úřad městské části Praha 2, odbor výstavby pod spis.zn.
OV/509505/2021/Gaw ze dne 11.11.2019, které na bylo právní moci dne 4.12.2019, na stavbu:
doplnění inženýrských sítí podél Rašínova nábřeží a jižní části Masarykova nábřeží
sestávající z areálových rozvodů splaškové kanalizace, vodovodu a elektroinstalace (NN);
z přípojek splaškové kanalizace, vodovodu a elektroinstalace;
včetně čerpacích jímek a zemních rozvaděčů
Praha 2, Vyšehrad, Praha 2 a Praha 1, Nové Město, Rašínovo nábřeží a Masarykovo nábřeží
(Novoměstská náplavka)
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2421/1 a 2421/2 v katastrálním území Nové Město a na
pozemku parc. č. 280 v katastrálním území Vyšehrad, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, v platném znění:
Hlavní město Praha, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO: 25656112, Evropská 866/67, 110 00 Praha 1
PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Pražská paroplavební společnost, a.s., IČO: 45316571, Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
EURÓPÉ R.P. s.r.o., IČO: 26172224, Strakonická 1032/2, 150 00 Praha 5
Odůvodnění:
Dne 21.9.2021 podal žadatel žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31.12.2022, kterou
stavební úřad posoudil předložené podání jako žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí.
Vydané územní rozhodnutí č.j. MCP2/311042/2019/OV-OUZR/Gaw (sp.zn. OV/211170/2018/Gaw) platí
ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne 4.12.20219, kdy nabylo právní moci, tj. platí
do 4.12.2021.
Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení lhůty k dokončení stavby z důvodu, že došlo
k opoždění termínu zahájení stavby oproti původnímu předpokladu, a to z technických a rozpočtových
důvodů vyvolaných zejména protiepidemickými opatřeními. V žádosti žadatel současně oznámil zahájení
stavebních prací ke dni 27.9.2021.
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Před zahájením řízení stavební úřad určil okruh účastníků řízení:
−

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatele, který je zároveň vlastníkem pozemků
parc.č. 2421/1 a 2421/2 v k.ú. Nové Město a parc.č. 280 v k.ú. Vyšehrad, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn: Hlavní město Praha,

−

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn: Obec hl. m. Praha zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Městskou část
Praha 2 a Městskou část Praha 1,

−

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastníky pozemků nebo staveb, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn:
o vlastníci sítí, na které se nová vedení napojují: Pražská vodohospodářská společnost a.s.,
PREdistribuce, a.s.

−

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona oprávněné, kteří mají věcné břemeno k pozemkům, na
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: Pražská paroplavební společnost, a.s.,
EURÓPÉ R.P. s.r.o.

Vlastnická či jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich nemohou být tímto rozhodnutím
o prodloužení platnosti územního rozhodnutí přímo dotčena.
Stavební úřad oznámil dne 3.11.2021 zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3
stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek. Stavební úřad upustil od
ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení záměru, a stanovil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení, do kdy mohou účastníci řízení
uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Oznámení o zahájení územního řízení doručil
stavební úřad všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě.
V průběhu řízení byly předloženy tyto doklady:
• Plná moc pro zástupce žadatele ze dne 1.7.2015 (Hlavní město Praha pro Trade centre Praha a.s.)
• Výpis z katastru nemovitostí ze dne 2.11.2021, listy vlastnictví 1143 a 125, ověřeno dne 17.1.2022
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba před podáním této žádosti zahájena a pro které
není možno v původní lhůtě dokončit stavbu, která podle § 103 stavebního zákona dále nevyžaduje
stavební povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny,
zejména zůstala v platnosti závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Pro informování veřejnosti bylo oznámení o zahájení řízení vyvěšeno po dobu 15 dní na elektronické
úředních deskách ÚMČ Prahy 2 a ÚMČ Prahy 1, stejným způsobem bude (opět pro informování
veřejnosti) vyvěšeno i toto rozhodnutí.
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl. m. 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.

Ing. Irena Vychopeňová
vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 2
otisk úředního razítka
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 500 Kč dle položky
17 odst. 1 písm. e), ve znění Poznámky č. 6 k Položce 17 ve výši poloviny sazby příslušného poplatku,
byl zaplacen dne 16.11.2021.
Toto rozhodnutí bude (pro informování veřejnosti) vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách
ÚMČ Praha 2 a ÚMČ Praha 1.
Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlast.rukou fyzické osoby, doporučeně na dodejku právnické osoby)
1. TRADE CENTRE PRAHA a.s., IDDS: vajgqj2
zastoupení pro: Hlavní město Praha
2. Obec hl. m. Praha zast. Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, p.o., IDDS: c2zmahu
3. Městská část Praha 2, zast. Ing. arch. Václavem Vondráškem,
nám. Míru č.p. 600/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2
4. Městská část Praha 1, zast. Ing. Petrem Hejmou, IDDS: b4eb2my
5. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h
6. Pražská paroplavební společnost, a.s., IDDS: nfbryyi
7. EURÓPÉ R.P. s.r.o., IDDS: wdzpwt8
8. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
9. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
dotčené orgány
10. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
11. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h
12. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
13. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah, IDDS: 48ia97h
14. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h
15. Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, Odbor bezpečnosti, Oddělení krizového plánování,
IDDS: 48ia97h
16. Úřad městské části Praha 2, Odbor životního prostředí,
náměstí Míru č.p. 600/20, 120 00 Praha 2-Vinohrady
17. Úřad městské části Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení dopravy,
náměstí Míru č.p. 600/20, 120 00 Praha 2-Vinohrady
18. Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
19. Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7
20. Úřad městské části Praha 1, Odbor životního prostředí, IDDS: b4eb2my
21. Úřad městské části Praha 1, Odbor péče o veřejný prostor, odd. dopravy, IDDS: b4eb2my
ostatní:
22. Úřad městské části Praha 2, Odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení územního rozvoje,
náměstí Míru č.p. 600/20, 120 00 Praha 2-Vinohrady - doporučeně
23. Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
24. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., právní oddělení, IDDS: mivq4t3
25. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
26. Městská část Praha 1, Úřední deska, IDDS: b4eb2my
(žádáme o vyvěšení na úřední desku ÚMČ Praha 1 po dobu 15 dnů a zaslání dokladu
o vyvěšení) – doporučeně
27. Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7
28. referent
29. spisy
30. plány
Městská část Praha 2, úřední deska, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2 (pro informování veřejnosti)
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