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ROZHODNUTÍ
Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako speciální stavební
úřad ve věcech drah příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ustanovením § 7 a § 54 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad ve věcech pozemních komunikací příslušný
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákona o pozemních komunikacích“), na základě přezkoumání žádosti o vydání společného
povolení podle ustanovení § 94j až § 94p stavebního zákona, kterou dne 12.7.2021 podal
stavebník Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00
Praha 7 (dříve se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1), IČO 034 47 286, zastoupený
společností DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.,
se sídlem Modřanská 1387/11, 140 00 Praha 4, IČO 485 92 722,
vydává podle ustanovení § 94p stavebního zákona a podle ustanovení § 13a vyhlášky
č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního
řádu, ve znění pozdějších předpisů,

SPOLEČNÉ POVOLENÍ
stavebního záměru

„Praha bez bariér Národní divadlo, zastávka tram, Praha 1, č. akce
999412/71“,
která je členěna na tyto stavební objekty
SO 102 Chodníky
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SO 104 Dopravní značení
SO 401 Přesun EPD č. 40 Masarykovo nábřeží
SO 402 Osvětlení zastávky
Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích parcelní číslo 2400 a 2401 v katastrálním
území Nové Město, Praha 1. Druh obou pozemků je ostatní plocha.
Pozemky parcelní číslo 951, 972, 981, 982, 2402 a 2524/3 v katastrálním území Nové Město
považuje stavební úřad za sousední ke stavbě a jejich vlastníci, či osoby, které mají
k těmto pozemkům jiná věcná práva, jsou účastníky tohoto řízení podle ustanovení § 94k písm.
e) stavebního zákona.
Předmětem umístění jsou tyto stavební objekty:
SO 401 Přesun EPD č. 40 Masarykovo nábřeží
SO 402 Osvětlení zastávky,
neboť stavby uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4. stavebního zákona nevyžadují
stavební povolení ani ohlášení.
Předmětem umístění a povolení je tento stavební objekt:
SO 102 Chodníky.
Předmětem umístění a povolení není následující stavební objekt:
SO 104 Dopravní značení,
neboť dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. e) a s) stavebního zákona se jedná o stavbu, která
nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, pak dále platí, že místní a přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Popis stavby:
Předmětem společného řízení je navrhovaný stavební záměr v prostoru křižovatky ulic
Masarykovo nábřeží a Divadelní u budovy Národního divadla v Praze 1. Stavba obsahuje zřízení
tramvajové zastávky s názvem Národní divadlo na současném chodníku u křižovatky zmíněných
ulic, a to pouze ve směru Staroměstská.
V rámci stavby dojde k úpravě stávajícího chodníku v místě budoucí zastávky včetně hmatových
a bezbariérových úprav spolu s úpravou stávajícího tramvajového ostrůvku ve směru Palackého
náměstí. Dále dojde k přesunu skříně elektrické polarizované drenáže, k obnově elektrického
zařízení stávající zastávky a zřízení nové kabelové trasy pro elektrické zařízení nové zastávky.
Bude upraveno dopravní značení.
V tomto společném řízení bude správní orgán rozhodovat o umístění a povolení vybraných
objektů pozemních komunikací, tramvajové dráhy a inženýrských sítí. Bude se jednat o stavbu
trvalou.
SO 102 Chodníky
Hlavní stavbou společného záměru a současně hlavním stavebním objektem je plánovaná úprava
chodníkových ploch v křižovatce ulic Masarykovo nábřeží – Divadelní. V rámci objektu bude
rozšířen chodník na úkor parkovacího pruhu na začátku ulice Divadelní ve směru od
Masarykova nábřeží. Před domem č.p. 227 vznikne nový přechod pro chodce přes komunikaci
Divadelní – Masarykovo nábřeží až k řece. Bude upraven též stávající ostrůvek pro cestující
ve směru Palackého náměstí. V celé oblasti budou provedeny hmatové bezbariérové úpravy.
SO 104 Dopravní značení
V oblasti dojde k úpravě vodorovného a svislého dopravního značení.
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SO 401 Přesun EPD č. 40 Masarykovo nábřeží
Objekt řeší přesun skříně elektrické polarizované drenáže u křižovatky ulic Na Struze a
Divadelní. Skříň bude posunuta z rozlehlé chodníkové plochy u křižovatky směrem po ulici
Divadelní. Dle skutečného stavu technologie skříně dojde k výměně skříně.
SO 402 Osvětlení zastávky
Předmětem objektu je osazení kabelového vedení pro připojení světelných označníků zastávky
pro oba směry.
Pro umístění stavby se stanoví následující podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s přílohami C.2 Situace v katastrální mapě,
Majetkoprávní vztahy a C.3 Koordinační situace Varianta 2 z data 01/2021, které
vypracoval Ing. Daniel Polič, Ph.D., autorizovaný inženýr (dále jen „AI“) pro dopravní
stavby, ČKAIT 0011639.
2. Objekt SO 102 obsahuje úpravu (rozšíření) chodníku a tramvajové zastávky. Tento
objekt bude umístěn na pozemcích parcelní číslo 2400 a 2401 v katastrálním území
Nové Město, přesně podle projektové dokumentace pro stupeň DUR+DSP z data
01/2021, příloha E.1, SO 102, kterou vypracoval Ing. Daniel Polič, Ph.D.
3. Objekt SO 401 obsahuje umístění posunuté skříně elektrické polarizované drenáže.
Tento objekt bude umístěn na pozemku parcelní číslo 2401 v katastrálním území Nové
Město, přesně podle projektové dokumentace pro stupeň DUR+DSP z data 01/2021,
příloha D.1, SO 401, kterou vypracovala Ing. Kateřina Švehlová, AI pro techniku
prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1101575.
4. Objekt SO 402 obsahuje umístění kabelového vedení pro připojení světelných označníků
zastávky. Tento objekt bude umístěn na pozemcích parcelní číslo 2400 a 2401
v katastrálním území Nové Město, přesně podle projektové dokumentace pro stupeň
DUR+DSP z data 01/2021, příloha D.2, SO 402, kterou vypracovala Ing. Kateřina
Švehlová.
Pro provedení stavby se stanoví následující podmínky:
1. Stavba bude provedena na uvedených pozemcích dle projektové dokumentace pro
stupeň DUR+DSP z data 01/2021, kterou vypracoval:
- Ing. Daniel Polič, Ph.D (příloha A., B., C., E., F.)
- Ing. Kateřina Švehlová (příloha D.)
2. Společné povolení platí 3 roky ode dne nabytí právní moci.
3. Před započetím provádění stavby budou stanoviska správců technické infrastruktury
(poduličních zařízení), jejichž platnost skončí před zahájením stavebních prací,
aktualizována.
4. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem - osobou oprávněnou k provádění
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních
předpisů.
5. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu odboru pozemních komunikací a drah
MHMP a Úřadu dotčené městské části minimálně 10 dní předem termín zahájení stavby
a termíny kontrolních dní, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu
provádět, a též případné změny v těchto skutečnostech.
6. 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.
b) Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího
plynárenského zařízení a dalších inženýrských sítí na základě požadavku vlastníka
či správce.
c) V prostoru určeném jednotlivými správci sítí technického vybavení (v ochranných
pásmech) nebudou umístěny objekty zařízení staveniště ani skládky.
d) Odkryté sítě technického vybavení budou zabezpečeny proti poškození.
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7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

e) Nedojde k vniknutí stavebního ani výkopového materiálu do kanalizace.
f) Budou zachovány veškeré povrchové znaky stávajících vodárenských
a kanalizačních zařízení, bude též zachován přístup k revizním šachtám.
g) Před zahájením stavebních prací v blízkosti stávajících sítí elektronických
komunikací stavebník zajistí aktualizaci zakreslení jejich polohy.
h) Zahájení stavebních prací bude prokazatelně oznámeno vlastníkům, resp.
provozovatelům těchto sítí elektronických komunikací.
i) 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. 2 - 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Souběh
a křížení se stávajícími sítěmi technického vybavení budou provedeny v souladu s ČSN
73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
Po celou dobu realizace stavby bude na veřejných 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.
Stavba bude dokončena do 31.12.2026.
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 provedené 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, pokud
stavební úřad v jiném řízení nerozhodne o délce trvání jinak.
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.
Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.
Stavba bude koordinována s plánovanými projekty v okolí, zejména Stavba zastávky
Karlovy Lázně a úprava chodníků na Smetanově nábřeží.
Všechny povrchové znaky stávajících zařízení vodovodů a kanalizací, které se případně
nachází v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové
rektifikace. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd
pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby. Jakékoli poškození
musí být okamžitě oznámeno provozovateli.
Kabel veřejného osvětlení bude uložen do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím
1 m s přesahem na obě strany min. 50 cm do přilehlého přidruženého prostoru. Konce
chrániček musí být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny.

Podmínky dotčených orgánů a správců a vlastníků inženýrských sítí:
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Budou splněny podmínky závazného stanoviska odboru péče o veřejný prostor Úřadu
MČ Praha 1 ze dne 9.3.2021, č.j. UMCP1 108788/2021/OPVP/210/LO:
- Po celou dobu provádění prací budou zachovány vstupy, vjezdy, přístupy a příjezdy
do okolních objektů. Dotčené subjekty budou s technickým a časovým rozsahem
prací seznámeny v dostatečném časovém předstihu.
- Stavebník zajistí, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala veřejné
prostranství čekáním na jejich využití. Kvalitní logistikou a organizací výstavby
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-
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stavebník zajistí, aby veřejné komunikace nesloužily pro zastavení či stání vozidel
stavby.
Požadujeme, aby práce byly vykonány mimo hlavní turistickou sezonu.
Po celou dobu provádění prací bude zachován provoz a bezpečný pohyb chodců
opatřen bezpečnostními prvky.
Po skončení stavebních prací budou veškeré dotčené komunikace uvedeny do stavu
dohodnutého s jejich správcem TSK hl. m. Prahy, a.s. včetně dodržení technických
podmínek pro svislé a vodorovné dopravní značení.



Budou splněny podmínky stanoviska Vodoprávního úřadu MČ Praha 1 ze dne
17.5.2021, č.j. S UMCP1/227215/2021/VÝSY-Hd-2/p.č.2400:
- Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod
závadnými látkami dle ustanovení § 39 vodního zákona Použité stavební
mechanismy a zařízení budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území
ropnými látkami.
- Odvodnění stavby bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních
pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod v dané lokalitě.
- V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky,
které mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod. Stavební
materiál bude zajištěn a přebytečný materiál bude ze záplavového území odvezen.
Mechanizační prostředky budou zajištěny odpovídajícím způsobem před úkapy
olejů a ropných látek.
- Likvidace srážkových vod bude v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2000 sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
- Povodňový plán bude průběžně aktualizován s ohledem na případné změny během
realizace stavby a bude trvale k dispozici na dostupném místě. Po výběru
zhotovitele budou kontaktní údaje na osoby odpovědné za realizaci
protipovodňových opatření (povodňová komise, četa, hlídky, atd.) doplněny
do povodňového plánu.
- Při realizaci stavby nesmí být ohrožena funkčnost stávající linie protipovodňových
opatření. Záměr bude projednán se správcem PPO.



Bude splněna podmínka technického stanoviska Technické správy komunikací hl. m.
Prahy, a.s. ze dne 16.2.2021:
- Požadujeme postupovat dle TP 1330 (viz příloha). Nové SDZ bude osazeno
v retroreflexní folii R2. V definitivním provedení bude liniové DZ vyznačeno
strukturálním nebo hladkým stěrkovým plastem, plošné VDZ hladkým stěrkovým
plastem. Rušené VDZ požadujeme vybrousit a v místech rušeného VDZ bude
vybroušený povrch ošetřen asfaltovou emulzí (např. BORNIT Fertigschlámme
apod.).



Budou splněny koordinační podmínky koordinačního vyjádření Technické správy
komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 17.8.2021, č.j. TSK/802/21/1110/Gr:
- Akce č. 2015-1025-01656 Staré Město, Josefov, opravy protipovodňových opatření
- Akce č. 2016-1025-02919 Běžecké akce PIM Praha 2020 – 2023
- Akce č. 2016-1025-03083 Masarykovo nábřeží, optické připojení
- Akce č. 2019-1025-00368 Most, Slovanský ostrov V021
- Akce č. 2019-1025-02166 Masarykovo nábř., Slovanský ostrov, kVN
- Akce č. 2020-1025-00773 Národní, Ostrovní a okolí, optická síť
- Akce č. 2021-1025-01068 Staré Město, Josefov, Malá Strana, páteřní síť OK



Budou splněny podmínky závazného stanoviska drážního správního úřadu odboru
pozemních komunikací a drah MHMP ze dne 9.6.2021, č.j. MHMP-829965/2021/PKDO2/Vi:
- Stavba musí být v souladu s ČSN 28 0318 – Průjezdné průřez\ tramvajových tratí a
obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách.
- Stavebník dodrží ČSN 736425-1 „Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky,
přestupní uzly a stanoviště“ Část 1: Navrhování zastávek a to v bodě 5.3, kdy
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hranice bezpečnostního odstupu musí být vyznačena vizuálně kontrastním pruhem
se zarovnanými okraji o šířce nejméně 0,15 m a pás šířky 0,60 m navazující na
vyznačení bezpečnostního odstupu musí být jednobarevný a nesmí v něm být
použity žádné vzory.
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Budou splněny podmínky závazného stanoviska odboru památkové péče MHMP ze dne
7.4.2021, č.j. MHMP 447980/2021:
- Pokud bude pod stávajícím živičným povrchem nalezena původní mozaiková
dlažba nebo její zbytky, bude provedena fotografická dokumentace nalezeného
stavu in situ (po začištění). Dále bude kontaktován zástupce MHMP OPP, kterému
bude dokumentace předána. Následně bude dlažba vytříděna, očištěna a uložena u
Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK).
- Vzory draci (modro-bílá) a koberec s přetrhy (bílo-modrá) při východní tramvajové
zastávce (do centra) nebudou realizovány. V jejich místě bude použita stávající
vápencová růžová mozaiková dlažba v monochromatickém vzoru.
- Signální a varovný pás budou provedeny z kostek ze stejného materiálu jako dlažba
(vápenec) nebo z materiálu polymer-beton s upraveným povrchem pro nevidomé.
Signální i varovný pás budou vyskládány ve stejném vzoru a barevnosti jako
navazující mozaiková dlažba.
- Kamenné obrubníky nebudou navrženými úpravami poškozeny a budou osazeny na
původní či upravené místo tradičním způsobem – na sraz pomocí zámků.



Budou splněny podmínky závazného stanoviska silničního správního úřadu odboru
pozemních komunikací a drah MHMP ze dne 11.2.2021, č.j. MHMP186515/2021/PKD-O4/Vo:
- Stávající proměnné dopravní značení napojené na SSZ 1.010 Masarykovo nábřeží –
Národní bude ponecháno. Dojde pouze k jeho posunu včetně rozvodné skříně do
nové polohy, a to pouze na základě kladného projednání s PKD MHMP a TSK hl.
m. Prahy, a.s.
- V případě záboru místní komunikace pro účely stavby (výkopy, skládka materiálu,
zařízení staveniště aj.) budou využívány pouze plochy povolené rozhodnutím
příslušného silničního správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace ve
smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích. Omezení provozu na pozemní
komunikaci částečnou nebo úplnou uzavírkou musí být povoleno rozhodnutím
příslušného silničního správního úřadu o omezení obecného užívání pozemní
komunikace ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích. Žádost o vydání
dopravně inženýrského rozhodnutí společně s návrhem dopravně inženýrského
opatření včetně technické zprávy k DIO bude předložena k posouzení nejpozději 30
dní před začátkem realizace akce.
- Minimálně 60 dní před plánovaným uvedením zrekonstruovaného úseku
komunikace do provozu bude příslušnému správnímu úřadu předložen návrh situace
s umístěním definitivního dopravního značení, jestliže dojde ke změnám v
dopravním značení oproti stávajícímu stavu. Návrh změny místní úpravy provozu
doporučujeme napřed projednat na PKD MHMP a Policii ČR.



Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska Dopravního podniku hl. m. Prahy,
akciová společnost ze dne 31.5.2021, č.j. 100630/6Ku290/235:
- Skladba mozaikové dlažby v prostoru zastávek bude splňovat barevné řešení dle
ČSN 73 6425-1 – Kontrastní pás hrany nástupiště v šíři 0,5 m a navazující
jednobarevný pás v šíři min. 0,5 m.
- Při realizaci stavby musí být zvolen takový postup, aby nebyla snížena stabilita
stávajících podpěr a dodrženo ochranné pásmo trakčního vedení.



Budou splněny podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
ze dne 15.2.2021, č.j. KRPA-33808-1/ČJ-2021-0000DŽ:
- Změna místní úpravy provozu bude z důvodu možných legislativních změn, popř.
změny dopravní situace v lokalitě posouzena až v termínu 60 dní před dokončením
stavby prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.

č.j. MHMP 87699/2022
-

Návrhy DIO pro jednotlivé etapy výstavby požadujeme předkládat k odsouhlasení
vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením prostřednictvím
příslušného silničního správního úřadu.



Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Vltavy, státního podniku ze dne 7.4.2021,
č.j. 24198/2021-260:
- Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod
závadnými látkami dle ustanovení § 39 vodního zákona Použité stavební
mechanismy a zařízení budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území
ropnými látkami.
- V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky,
které mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod. Stavební
materiál bude zajištěn a přebytečný materiál bude ze záplavového území odvezen.
Mechanizační prostředky budou zajištěny proti úkapy olejů a ropných látek.
- Při realizaci stavby nesmí být ohrožena funkčnost stávající linie protipovodňových
opatření.



Budou splněny podmínky stanoviska Správy služeb hlavního města Prahy ze dne
14.5.2021, č.j. SSHMP 06899/2021:
- Linie PPO musí splňovat svůj účel rovněž během realizace stavby.
- V době stavebního zásahu musí být ochráněny všechny prvky PPO tak, aby nedošlo
k jejich případnému poškození.
- V případě poškození jakékoli části PPO zapříčiněné činností při přípravě a realizaci
stavby provede realizátor stavby a investor bezodkladně opravu poškozené části na
vlastní náklady podle pokynů projektanta linie PPO a o poškození PPO zároveň
vyrozumí SSHMP.
- Před zahájením stavebních činností bude Správě služeb HMP sdělen kontakt na
odpovědného pracovníka stavby.
- Každá změna proti schválené dokumentaci musí být neodkladně projednána se
všemi dotčenými orgány.



Budou splněny podmínky stanoviska Pražské Plynárenské Distribuce, a.s. ze dne
24.5.2021, č.j. 2021/OSDS/03119:
- Pokud to umožní stav stávající technologie EPD, bude provedena její repase
(rozebrání, prohlídka, renovace a opětovné sestavení do provozuschopného stavu –
skříně a technologie) a EPD bude použita k přeložení zařízení. V případě zásadně
nevyhovujícího stavu bude, v souladu s PD, použita nová.
- Kabely budou spojkovány zvlášť žíla po žíle, včetně izolace jednotlivých žil. Budou
použity spojky určené pro daný typ kabelu (CYKY, slaněný drenážní vodič). Celá
spojka bude následně izolována smršťovacím kabelovým systémem Raychem
určeným do země o vhodném průměru.
- EPD bude vybavena měřící svorkovnicí dle zvyklostí PPD.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou:
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Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.,
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
Hlavní město Praha zastoupené odborem evidence majetku MHMP, Mariánské náměstí 2,
110 01 Praha 1
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
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny
500, 145 08 Praha 4

č.j. MHMP 87699/2022
-

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
Technologie hl. m. Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7

Odůvodnění:
Dne 12.7.2021 podal stavebník Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 (dříve se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1), IČO 034
47 286, zastoupený společností DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně:
DIPRO, spol. s r.o., se sídlem Modřanská 1387/11, 140 00 Praha 4, IČO 485 92 722, žádost o
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
Stavební úřad oznámil dle ustanovení § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům přípisem č.j. MHMP 1219327/2021 ze dne
11.8.2021 a současně určil lhůtu pro uplatnění námitek, důkazů 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) - d) stavebního zákona:
stavebníka hlavní město Praha zastoupeného Technickou správou komunikací hl. m.
Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, 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 708 83 858
zastoupená Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
- vlastníka stavby, na níž bude provedena stavební úprava Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČO 000 05 886,
- vlastníky pozemků a staveb na pozemcích parcelní číslo parcelní číslo 2400 a 2401
v katastrálním území Nové Město, Praha 1 a osoby, které mají k těmto pozemkům a
stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemeni, tedy:
- Hlavní město Praha zastoupené odborem evidence majetku MHMP, Mariánské
náměstí 2, 110 01 Praha 1
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U
Plynárny 500, 145 08 Praha 4
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
- Technologie hl. m. Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
-

č.j. MHMP 87699/2022
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
- Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7




-

ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona:
vlastníky pozemků a staveb na pozemcích parcelní číslo parcelní číslo 951, 972, 981,
982, 2402 a 2524/3 v katastrálním území Nové Město, Praha 2 a osoby, které mají
k těmto sousedním pozemkům a stavbám na nich 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 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona
o hlavním městě“):
- městské části, na jejíchž území bude stavba umístěna, tedy:
- Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1

V průběhu řízení stavební úřad neobdržel žádné námitky či připomínky.
Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznamuje se zahájení společného
územního a stavebního řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením
§ 94m odst. 2 stavebního zákona:
- účastníkům podle ustanovení § 94k a) stavebního zákona, tj. stavebníkovi, jednotlivě;
- účastníkům podle ustanovení § 94k b) stavebního zákona, tj. obci, na jejímž území má
být požadovaný záměr uskutečněn, jednotlivě;
- účastníkům podle ustanovení § 94k c) stavebního zákona, tj. vlastníku stavby, na které
má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo tomu, kdo má ke stavbě jiné věcné právo,
není-li sám stavebníkem, jednotlivě;
- účastníkům řízení podle ustanovení § 94k d) stavebního zákona, tj. vlastníkům pozemků
parcelní číslo 2400 a 2401 v katastrálním území Nové Město, Praha 1 a těm, kdo mají
k těmto pozemkům jiná věcná práva, jednotlivě;
- účastníkům řízení podle ustanovení § 94k e) stavebního zákona, tj. vlastníkům
sousedních pozemků parcelní 951, 972, 981, 982, 2402 a 2524/3 v katastrálním území
Nové Město, Praha 1 a těm, kdo mají k těmto pozemkům jiná věcná práva, veřejnou
vyhláškou;
- účastníkům řízení podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o hlavním městě“),
tj. Městské části Praha 1, veřejnou vyhláškou.
Účinky doručení jsou spojeny s vyvěšením na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.
K řízení byly předloženy tyto doklady:
Pověření, plné moci, projektová dokumentace, majetkoprávní podklady a doklady:
 Žádost o vydání společného povolení na příslušném formuláři
 Projektová dokumentace z data 01/2021, č. 20-109-02.07
 Zákres stavby do katastrální situace
 Souhlas odboru evidence majetku MHMP ze dne 10.2.2021, č.j. MHMP 176426/2021
včetně razítka na situaci
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a organizací:
 Závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP ze dne 7.4.2021,
č.j. MHMP 447980/2021
 Závazné
stanovisko
odboru
bezpečnosti
MHMP
ze
dne
3.3.2021,
č.j. MHMP 287800/2021
 Závazné stanovisko odboru územního rozvoje MHMP ze dne 23.2.2021,
č.j. MHMP 213999/2021
 Vyjádření a sdělení odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 9.3.2021,
č.j. MHMP 313368/2021
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č.j. MHMP 87699/2022










Závazné stanovisko drážního správního úřadu odboru pozemních komunikací a drah
MHMP ze dne 9.6.2021, č.j. MHMP-829965/2021/PKD-O2/Vi
Závazné stanovisko silničního správního úřadu odboru pozemních komunikací a drah
MHMP ze dne 11.2.2021, č.j. MHMP-186515/2021/O4/Jv
Sdělení stavebního úřadu MČ Praha 1 ze dne 14.6.2021, č.j. S
UMCP1/215935/2021/VÝS-HD-2/p.č.2400 a souhlas jakožto vodoprávního úřadu ze
dne 17.5.2021, č.j. S UMCP1/227215/2021/VÝS-HD-2/p.č.2400
Vyjádření odboru péče o veřejný prostor Úřadu MČ Praha 1 ze dne 3.3.2021,
č.j.
ÚMČP1/108787/21/OŽP/ŘÍ
a
ze
dne
9.3.2021,
č.j.
UMCP1
108788/2021/OPVP/210/LO
Stanovisko odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města
Prahy ze dne 15.2.2021, č.j. KRPA-33808-1/ČJ-2021-0000DŽ
Závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 4.2.2021,
č.j. HSHMP 07898/2021
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 26.2.2021,
č.j. HSAA-1493-3/2021
Souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost ze dne
31.5.2021, č.j. 100630/6Ku290/235
Stanovisko Správy služeb hlavního města Prahy ze dne 14.5.2021, č.j. SSHMP
06899/2021

Vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí:
 Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 7.4.2021, č.j. 24198/2021-263 a ze dne 29.3.2021,
č.j. PVL-23292/2021/260
 VODNÍ DÍLA – TBD, a.s. ze dne 10.6.2021, č.j. OP14227/21
 Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne 24.5.2021, č.j. 2021/OSDS/03119
 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a Pražská vodohospodářská společnost a.s. ze dne
18.6.2021, č.j. ZADOST202106203
 PREdistribuce, a.s. ze dne 21.5.2021, č.j. S 21130/300088947
 SITEL, spol. s r.o. ze dne 14.12.2020, č.j. 1112005167
 Technologie hlavního města Prahy, a.s. ze dne 12.5.2021, č.j. VPD-01651/2021
 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jednotka Dopravní cesta Tramvaje ze
dne 24.11.2020, č.j. 1426/20 včetně razítka
 CETIN a.s. ze dne 4.2.2021, č.j. 539136/21
 T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 4.2.2021, č.j. E06260/21
 Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 6.11.2021, č.j. MW9910161399227637
 ČD-Telematika a.s. ze dne 14.12.2020, č.j. 1202022336
 Ministerstvo vnitra ČR ze dne 23.11.2020, č.j. MV-103-177/SIK5-2020
 České radiokomunikace a.s. ze dne 6.11.2021, č.j. UPTS/OS/259666/2020
 Internet Praha Josefov s.r.o. ze dne 18.11.2020
 CentroNet, a.s. ze dne 12.11.2020, č.j. 5860/2019
 Fast Communication s.r.o. ze dne 6.11.2020, č.j. FACO02470/20
 ALFA TELECOM s.r.o. ze dne 24.11.2020
 Telco Pro Services, a.s. ze dne 15.12.2020, č.j. 0201166666
 holesovice.org ze dne 6.11.2020, č.j. HOLE00157/20
 Irongate s.r.o. ze dne 6.11.2021, č.j. IRGA00188/20
 Kaora s.r.o. ze dne 6.11.2020, č.j. KAOR00731/20
 UNI Promotion s.r.o. ze dne 22.11.2020, č.j. 122413735
 Dial Telecom, a.s. ze dne 6.11.2020, č.j. PH845673
 Lucerna – Barrandov, spol. s r.o. ze dne 17.12.2020
 Netcore Services s.r.o. ze dne 6.11.2021, č.j. NESE01394/20
 Rychlý drát, s.r.o. ze dne 6.11.2020, č.j. RYDR00843/20
 TC net – data s.r.o. ze dne 6.11.2020, č.j. TCNE00721/20
 TeliaCarrier Czech Republic a.s. ze dne 21.12.2020, č.j. 1312003081
 ÚVT Internet s.r.o. ze dne 8.6.2021, č.j. 20279083
 ICT Support, s.r.o. ze dne 5.1.2021, č.j. 2020320374rsti
 SPOJE.net ze dne 19.1.2021
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Razítka správců inženýrských sítí:
 Pražská teplárenská a.s. ze dne 2.12.2020, č.j. 2870/2020
 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jednotka Dopravní cesta Metro ze
dne 24.11.2021
 Ministerstvo obrany ze dne 23.11.2021, č.j. ÚP-573/16-1186-2020-1150-OÚZ
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů,
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Odbor ochrany prostředí MHMP ve vyjádření ze dne 9.3.2021, č.j. MHMP 313368/2021 uvedl,
že záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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 a 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.
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 S4 – ostatní dopravně významné komunikace a OV –
všeobecně obytné, s nímž je navrhovaná stavba v souladu, neboť se jedná o stavební úpravu
stávající tramvajové trati, která bude prováděná takřka ve stávající stopě, jak je uvedeno
v závazném stanovisku odboru územního rozvoje MHMP ze dne 23.2.2021, č.j. MHMP
213999/2021.
Stavba se nedotýká pozemků, které by byly dotčeny stavební uzávěrou.
Umístění 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). Stavební úřad především přezkoumal soulad
s ustanoveními § 18, 33, 52 a 53 této vyhlášky a shledal, že navržený záměr je s touto vyhláškou
v souladu.
Projektová dokumentace je úplná, přehledná, rozsahem odpovídající a je vypracovaná
oprávněnou osobou, v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb.
Vlastnická a jiná práva k dotčeným a sousedním pozemkům byla ověřena stavebním úřadem
dálkovým přístupem. Potřebné údaje o fyzických osobách pro vydání tohoto rozhodnutí stavební
úřad ztotožnil v registru obyvatel a zároveň usoudil, že vlastnická a jiná věcná práva k dalším
pozemkům a stavbám na nich s ohledem na charakter, způsob provedení a dotčení stavby
a vzdáleností od ostatních staveb nemohou být umístěním a prováděním stavby dotčena.
Stavební úřad určil ve výroku dobu platnosti společného povolení v délce 3 roky, a to v souladu
s ustanovením § 94p odst. 5. Důvodem je skutečnost většího množství plánovaných stavebních
záměrů v oblasti (nová zastávka Karlovy lázně směr Staroměstská, nové úpravy Smetanova
nábřeží, atd.). Tuto skutečnost stavební úřad zná ze své úřední činnosti. V tomto případě je
stavební úřad toho názoru, že stavebník by měl disponovat možností zvážit, kdy stavbu provést i
vzhledem k nutné koordinaci těchto záměrů. Zároveň stavební úřad prověřil, že tímto krokem
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nedojde k jakémukoli omezení nebo krácení práv jakýchkoli osob. Z toho důvodu stanovil lhůtu
platnosti společného povolení na 3 roky.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby
a na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí
za použití ustanovení právních předpisů.
Upozornění pro stavebníka:
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Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
Společní povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 3 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.
Předmětem tohoto rozhodnutí není zábor veřejného prostranství.
Předmětem rozhodnutí není povolení prací prováděných hornickým způsobem.
Tímto rozhodnutím nejsou povoleny práce na jiných stavebních objektech než výše
jmenovaných.
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.
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.
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.
Žádné stavební materiály ani výkopky nebudou skladovány v blízkosti vzrostlých stromů.
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
Před zahájením stavby je nutno umístit u vstupu na staveniště štítek s údaji o povoleném
stavebním záměru a ponechat jej tam až do doby dokončení stavby.
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.
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.
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
- závazná stanoviska dotčených orgánů,
- doklad o vytyčení stavby,
- dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve společném řízení,
- dokumentaci skutečného provedení 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).
Stavebník zajistí pravidelné čištění stavbou znečištěných veřejných komunikací.
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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 Krejča
v.r.
ředitel odboru pozemních komunikací a drah
Za správnost vyhotovení: Ing. Filip Gottwald
Podepsáno elektronicky

Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce):
 ověřená dokumentace stavby k vyzvednutí po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
 štítek s identifikačními údaji o povoleném stavebním záměru
Správní poplatek ve výši 10 000,- Kč 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, byl uhrazen před vydáním společného povolení.
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ROZDĚLOVNÍK:
I. Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. a) – d) stavebního zákona (doručení
jednotlivě):
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
zastoupená společností DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně:
DIPRO, spol. s r.o., Modřanská 1387/11, 140 00 Praha 4, DS: wznpij7
- Hlavní město Praha zastoupené odborem evidence majetku MHMP, Mariánské náměstí 2,
110 01 Praha 1
- Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.,
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, DS: mivq4t3
- Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2, DS: c2zmahu
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1, DS: a75fsn2
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, DS: qa7425t
- PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, DS: vgsfsr3
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny
500, 145 08 Praha 4, DS: w9qfskt
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10, DS: ec9fspf
- Technologie hl. m. Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, DS: u5hgkji
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, DS: ygwch5i
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9,
DS: fhidrk6
- Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, DS: 6bnaawp
II. Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona, účastníci řízení
podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. h) zákona o hlavním městě (zveřejněním na úřední desce
Magistrátu hl. m. Prahy po dobu 15 dní a na úřední desce MČ Praha 1 po dobu 15 dní se žádostí
o vyvěšení písemnosti a o její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a o podání
informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti, DS: y7yb44i)
III. Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
- MHMP Odbor pozemních komunikací a drah, drážní správní úřad (PKD / O2)
- MHMP Odbor pozemních komunikací a drah, silniční správní úřad (PKD / O4)
- MHMP Odbor bezpečnosti (BEZ)
- MHMP Odbor ochrany prostředí (OCP)
- MHMP Odbor památkové péče (OPP)
- Úřad Městské části Praha 1, odbor péče o veřejný prostor a stavební úřad, Vodičkova
681/18, 110 00 Praha 1, DS: b4eb2my
- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2,
DS: jm9aa6j
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 12, 110 01 Praha 1,
DS: zpqai2i
- Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, Kongresová
1666/2, 140 21 Praha 4, DS: rkiai5y
IV. Na vědomí (doručení jednotlivě):
- VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, DS: yu8gxtd
V. Originál:
- spis
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