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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, 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"), podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou
se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v územním řízení podle
§ 84 až § 91 stavebního zákona, žádost o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 07.03.2022 podala
společnost Quantcom, a.s., IČO 28175492, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha-Karlín, kterou v řízení
na základě plné moci zastupuje společnost Projekting s.r.o., IČO 24707066, Koněvova 2660/141,
130 00 Praha-Žižkov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 79 a § 92 stavebního
zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu v platném znění vydává

rozhodnutí o umístění stavby

nazvané

„934132 - Praha 9, Hrdlořezská, Českobrodská“

na pozemcích parc.č. 81, 332, 500/2, 500/10, 500/11, 500/12, 500/13, 500/14, 524/1
v katastrálním území Hrdlořezy

(dále jen "stavba").

Druh a účel umísťované stavby (popis stavby):

Předmětem rozhodnutí je výstavba podzemního komunikačního vedení telekomunikační sítě
elektronických komunikací pro společnost Quantcom, a.s. Jedná se o rozšíření optické sítě v oblasti ulic
Českobrodská a Hrdlořezská, která bude sloužit k poskytování služeb elektronických komunikací na
veřejné komunikační síti. V úložných trasách budou optické kabely zafukovány do ochranných prvků
(HDPE trubek). Nová úložná trasa 6 ks HDPE trubek bude mít celkovou délku 1110 m.

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1) Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 81, 332, 500/2, 500/10, 500/11, 500/12, 500/13, 500/14,
524/1 (všechny druhu ostatní plocha) v katastrálním území Hrdlořezy v Praze 9.

2) Úložná trasa kabelového vedení spol. Quantcom, a.s. bude tvořena 6 ks HDPE trubek o celkové
délce trasy cca 1110 m.

3) První část trasy bude vedena od místa napojení pozemku parc.č. 326/5, k.ú. Hrdlořezy, východní
stranou ulice Hrdlořezská směrem na jih až k pozemku parc.č. 524/6, k.ú. Hrdlořezy. Trasa bude dále
pokračovat od křižovatky ulic Hrdlořezská/Českobrodská, odkud povede severním chodníkem ulice
Českobrodská směrem na východ až k místu napojení na stávající trasu, přičemž před tímto místem
odbočí na pozemek parc.č. 332, k.ú. Hrdlořezy, a bude vedena směrem na sever. V tomto úseku trasy
bude provedeno několik přípojek pro připojení objektů či pro budoucí výstavbu.
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4) Druhá část trasy od místa napojení pozemku parc.č. 326/5, k.ú. Hrdlořezy, přejde vozovku ulice
Hrdlořezská a dále bude pokračovat její západní stranou směrem na jih až na křižovatku ulic
Hrdlořezská/Českobrodská, kde trasa následně odbočí směrem na západ a bude vedena severní
stranou ulice Českobrodská až k místu napojení pozemku parc.č. 68/1 (č.p. 138), přičemž na
křižovatce s ulicí Horní Hrdlořezská trasa odbočí směrem na sever, kde bude vedena východní
stranou ulice Horní Hrdlořezská. Následně trasa obkrouží blok domů a vrátí se zpět na křižovatku
ulic Hrdlořezská/Českobrodská. V tomto úseku trasy bude rovněž provedeno několik přípojek pro
připojení objektů či pro budoucí výstavbu.

5) Jednotlivé přípojky budu ukončeny na hranici dotčených pozemků a nebude zasahováno na sousední
pozemky. Na stávající trasu bude nová úložná trasa napojena na pozemku parc.č. 500/14 (křižovatka
ulic Českobrodská a U Smetanky) a na pozemku parc.č. 524/1 (spojnice ulic Hrdlořezská a Horní
Hrdlořezská), vše k.ú. Hrdlořezy.

6) Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Úřadu městské části Praha 9, odboru
dopravy, ze dne 23.05.2022, sp.zn. S MCP09/073694/2022/2, č.j. MCP09/073694/2022/OD/Tum:
- Po celou dobu stavby bude:

- minimalizován zábor komunikace pro účely stavby
- zajištěn bezpečný průchod pro chodce
- zachován přístup k přilehlým objektům, zastávkám MHD a vjezd dopravní obsluze a

pohotovostním vozidlům včetně svozu domovního odpadu a přístupu k ovládacím
armaturám inženýrských sítí

- zajištěna čistota vozovky a chodníku přiléhajícím ke stavbě
- komunikace uvedena do náležitého stavu a řádně obnoven její povrch.

- V případě nutných záborů komunikací a veřejného prostranství v rámci stavby je nutno
v dostatečném časovém předstihu před realizací předmětné stavby požádat příslušný odbor Úřadu
městské části Praha 9 o povolení zvláštního užívání komunikace dle § 25 zákona o pozemních
komunikacích, příp. o povolení omezení provozu na pozemní komunikaci částečnou nebo úplnou
uzavírkou dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, respektive o zábor veřejného prostranství
ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb. a § 4 zákona č. 565/1990 Sb.

7) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření a sdělení Úřadu městské části
Praha 9, odboru životního prostředí, ze dne 13.09.2021, sp.zn. S MCP09/093950/2021, č.j.
MCP09/094449/2021:
- Při stavebních pracích a při transportu prašného materiálu, vč. odpadu budou aplikována účinná

opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem, např. kropení, plachtování, opatrná
manipulace s prašným materiálem a odpadem atd.

- Při stavbě budou používána výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné
emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje.

- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací vyjíždějícími vozidly ze stavby, bude
neprodleně provedeno jeho odstranění.

- Vůči dřevinám v blízkosti stavby budou dodrženy pokyny v ČSN 83 9061 „Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Dřeviny nebudou zahrnuty výkopkem,
navážkou, jiným materiálem, budou mechanicky ochráněny bedněním. Zachovávaným dřevinám
nesmí být změněna výška terénu v okolí po celém obvodu koruny.

- Bude respektována ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných
hloubených výkopů, tj. především ochrana kořenů, a to tak, že při hloubení výkopu nesmějí být
přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm, kořeny pod touto hranicí budou přerušeny řezem,
řezné plochy ošetřeny růstovým stimulátorem proti vysychání a mrazu.

- Výkopy v rostlém terénu budou provedeny ručně. Hmota výkopku bude uložena výhradně mimo
rostlý terén na zpevněné plochy nebo bude odvezena.

- Plochy travnatého terénu dotčené stavbou budou k termínu dokončení uvedeny do řádného stavu
– vyčištěny od zbytků stavby, optimálně urovnány, nově osety do humózní vrstvy bez navýšení
terénu (nakypření povrchu a založení trávníku ve smyslu ČSN DIN 18 917 „Zakládání trávníků“).

8) Budou splněny tyto požadavky TSK hl.m.Prahy, uvedené v technickém stanovisku ze dne
18.10.2021, č.j. TSK/32902/21/1109/Br:
- veškeré přechody vozovek komunikací ve správě TSK požadujeme provést bez narušení povrchu

– protlakem
- s narušením nových povrchů chodníků komunikací ve správě TSK, které jsou v záruční lhůtě (viz

koordinační vyjádření) souhlasíme pouze za podmínky jejich obnovy v celé šíři
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- ostatní výkopy narušené povrchy chodníků, šíře do 3,0 m, požadujeme rovněž obnovit v celé šíři
s délkovým přesahem min. 500 mm, včetně vyrovnání obrub

- u všech ostatních chodníků, šíře nad 3,0 m, požadujeme výkopy narušený povrch obnovit
v rozsahu od obruby s přesahem 0,5 m od hrany rýhy tak, aby vnikla pouze jedna rovná podélná
spára, a s délkovým přesahem min. 500 mm, včetně vyrovnání obrub

- výkopové práce v okolí stromů musí být prováděny s maximální opatrností a bez použití těžké
techniky, především ručně a při jakémkoliv i sebemenším poškození nadzemní nebo podzemní
části stromů je nutné zajistit okamžité odborné ošetření; zároveň požadujeme dodržování
„Technických podmínek pro výkopové práce v komunikační zeleni“

- stavba bude koordinována s akcemi uvedenými ve vyjádření odd. koordinace TSK ze dne
21.9.2021, zn. TSK/944/21/1110/Še

- před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby do
oddělení 3252 TSK a.s. (geodetické zaměření + realizační dokumentace).

9) Při realizaci stavby a při provádění výkopových prací, které mohou ohrozit podzemní síť
elektronických komunikací a dalších inženýrských sítí a v blízkosti těchto el. komunikací
a inženýrských sítí musí stavebník učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto sítí těmito
pracemi, zejména musí být dodrženy požadavky uvedené ve stanoviscích těchto společností,
tj. zejména:
- zahájení prací stavebník oznámí předem správci předmětných sítí dle dispozic,
- zemní práce v blízkosti vedení a zařízení budou prováděny ručně,
- zajistit před zahájením stavebních prací vytýčení všech nadzemních a podzemních sítí, aby

nedošlo k jejich případnému poškození, a dodržovat podmínky jednotlivých správců sítí,
- při realizaci musí být dodrženy normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického

vybavení a ČSN 332160 Elektrotechnické předpisy a předpisy pro ochranu sdělovacích vedení
a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN,

- na trasách kabelů nesmí být skladován žádný materiál, nesmí po nich pojíždět těžké
mechanismy,

- zařízení staveniště bude situováno mimo ochranné pásmo stávajících vodovodů, kanalizačních
stok a dalších rozvodů nacházejících se v okolí stavby,

- před zakrytím obnažených sdělovacích vedení bude přizván zástupce příslušné společnosti ke
kontrole a k odsouhlasení uložení vedení, o čemž bude proveden záznam ve stavebním deníku.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
je:
žadatel
- Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha-Karlín
další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat
rozhodnutí správního orgánu
- Hlavní město Praha zast. MHMP EVM, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 110 01 Praha 1
- Milan Šplíchal, Na Šutce č.p. 392/30, Praha 8-Troja, 182 00 Praha 82
- Pavel Gleich, Koperníkova č.p. 2281/2, 120 00 Praha 2-Vinohrady
- Barbara Ann Kathrin Heinich, Wunnensteinstrasse č.p. 3/1, Hochberg, 71686 Remseck Am Neckar,

Germany
- Mgr. Martin Loučka, Dobnerova č.p. 524/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44,

140 00 Praha 4-Michle
- PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515.

Odůvodnění:

Dne 07.03.2022 obdržel stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění ve výroku
uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Žádost o vydání územního rozhodnutí
byla podána na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.
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Protože návrh nebyl doložen všemi podklady potřebnými pro jeho řádné posouzení, byl žadatel výzvou ze
dne 18.05.2022 pod č.j. MCP09/072273/2022/OVUR/JR vyzván k doplnění návrhu ve lhůtě nejpozději
do 30.06.2022 a současně bylo územní řízení přerušeno. Výzva a usnesení o přerušení řízení byly žadateli
doručeny dne 19.05.2022. Žádost byla doplněna dne 25.05.2022. V řízení bylo následně pokračováno.

Popis stavby:
Předmětem rozhodnutí je výstavba podzemního komunikačního vedení telekomunikační sítě
elektronických komunikací pro společnost Quantcom, a.s. Jedná se o rozšíření optické sítě v oblasti ulic
Českobrodská a Hrdlořezská, která bude sloužit k poskytování služeb elektronických komunikací na
veřejné komunikační síti. V úložných trasách budou optické kabely zafukovány do ochranných prvků
(HDPE trubek). Nová úložná trasa 6 ks HDPE trubek bude mít celkovou délku 1110 m.

Průběh řízení:

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
opatřením č.j. MCP09/080113/2022/OVUR/JR ze dne 30.05.2022. V daném případě se jedná o řízení
s velkým počtem účastníků, přičemž na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
ve znění pozdějších změn a předpisů, přičemž stavební úřad postupuje dle tohoto zákona v souvislosti
s ust. § 84 a následujících stavebního zákona.
Dle ust. § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. se v tomto řízení podle stavebního zákona, které je řízením
s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se
oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního
zákona, žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Ostatní
písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.
V souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech
v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního
zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem
záměru. Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce Úřadu MČ Praha 9 od 31.05.2022
do 16.06.2022. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou z úřední činnosti dobře známy poměry
v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil od ústního jednání a
stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů od
doručení výše uvedeného oznámení. Účastníci byli v oznámení o zahájení řízení upozorněni, že své
námitky mohou uplatnit ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dotčené orgány byly
současně upozorněny, že mohou uplatnit svá stanoviska ve stejné lhůtě jako účastníci řízení. Lhůta pro
uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů uplynula dne 30.06.2022.

Účastníci územního řízení neuplatnili žádné připomínky ani námitky.

Dotčené orgány ve stanovené lhůtě nesdělily k návrhu žádné stanovisko.

Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DUR) datovanou srpen 2021 (revize únor 2022)
zpracoval:
- autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb Martin Marek (ČKAIT – 0009957)

K řízení byly doloženy tyto doklady a podklady:

1/ majetkoprávní doklady:
- plná moc od žadatele pro spol. Projekting s.r.o. ze dne 14.1.2022
- vyjádření (souhlas) vlastníka dotčených pozemků - Hlavního města Prahy, zastoupeného

MHMP, odborem evidence majetku ze dne 05.11.2021, sp.zn. S-MHMP 1705766/2021, č.j.
MHMP 1791743/2021

2/ stanoviska dotčených orgánů:
- vyjádření orgánu státního požárního dozoru a ochrany obyvatelstva – sdělení Hasičského

záchranného sboru hl.m. Prahy ze dne 9.9.2021, č.j. HSAA-10386-2/2021 a závazné
stanovisko ze dne 13.9.2021, č.j. HSAA-10386-3/2021
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- vyjádření silničního správního úřadu – usnesení o postoupení věci Magistrátu hlavního města
Prahy, odboru pozemních komunikací a drah, ze dne 20.09.2021, Sp.zn. S-MHMP
1324838/2021, č.j. MHMP-1483096/2021/O4/Šv, vyjádření Úřadu městské části Praha 9,
odboru dopravy, ze dne 1.11.2021, sp.zn. S MCP09/093953/2021/2, č.j.
MCP09/093953/2021/OD/Tum a závazné stanovisko ze dne 23.05.2022, sp.zn.
S MCP09/073694/2022/2, č.j. MCP09/073694/2022/OD/Tum

- vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a vlivu na životní prostředí –
vyjádření a sdělení Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí, ze dne
08.09.2021, Sp.zn. S-MHMP 1324833/2021 OCP, č.j. MHMP 1412333/2021

- vyjádření orgánu odpadového hospodářství, orgánu ochrany přírody a krajiny a ovzduší –
vyjádření a sdělení Úřadu městské části Praha 9, odboru životního prostředí, ze dne
13.09.2021, sp.zn. S MCP09/093950/2021, č.j. MCP09/094449/2021

- závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, odboru bezpečnosti, oddělení krizového
plánování, ze dne 20.09.2021, Sp.zn. S-MHMP 1333399/2021, č.j. MHMP 1482268/2021

- souhlasné stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy ze dne 9.9.2021,
č.j. KRPA-225334-1/ČJ-2021-0000DŽ

- vyjádření orgánu památkové péče – osvědčení o vzniku souhlasného bezpodmínečného
závazného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče, ze dne
01.11.2021, Sp.zn. S-MHMP 1324836/2021, č.j. MHMP 1758904/2021

- vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, ze dne 20.09.2021,
Sp.zn. S-MHMP 1325699/2021, č.j. MHMP 1480347/2021

3/ ostatní vyjádření a stanoviska:
- technické stanovisko TSK hl.m.Prahy ze dne 18.10.2021, č.j. TSK/32902/21/1109/Br
- koordinační vyjádření TSK hl.m.Prahy, odd. koordinace TSK, ze dne 21.9.2021, zn.

TSK/944/21/1110/Še
- Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. – Svodná komise ze dne 7.9.2021, zn.

100630/33Ku1517/1501
- Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. – JDC Metro ze dne 26.10.2021
- Ropid ze dne 16.2.2022, zn. 02505/22/cis
- Povodí Vltavy, s.p. ze dne 2.9.2021, zn. 61819/2021-260
- PREdistribuce, a.s. ze dne 6.9.2021, zn. S 21130/300092272
- Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Pražské vodovody a kanalizace a.s. ze dne

1.10.2021, č.j. ZADOST202110860
- Pražská teplárenská a.s. ze dne 2.9.2021, č.j. 2467/2021
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu PP, a.s. ze dne 1.9.2021,

zn. 2021/OSDS/05319
- Technologie Hlavního města Prahy, a.s. ze dne 31.8.2021, č.j. VPD-02736/2021.

Stavebník dále předložil vyjádření provozovatelů veřejné komunikační sítě s působností na území
hl.m. Prahy o existenci podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi podle § 101 odst. 1) zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, které jsou součástí spisu:

- TSK hl.m.Prahy a.s. ze dne 25.8.2021
- České Radiokomunikace, a.s. ze dne 30.8.2021, zn. UPTS/OS/283569/2021
- ČD-Telematika a.s. ze dne 1.10.2021, zn. 1202116648
- ČEPS, a.s. ze dne 25.8.2021, zn. 7528/2021/CEPS
- CETIN a.s. ze dne 9.9.2021, č.j. 768175/21
- CZnet s.r.o. ze dne 31.8.2021, č.j. 210101726
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 25.8.2021, zn. 0201291488
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 25.8.2021, č.j. E42847/21
- Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 27.8.2021, zn. MW9910181035329291
- PlanetA a.s. ze dne 24.9.2021
- PODA a.s. ze dne 30.9.2021, zn. TaV/1446/2021/Vo
- Ministerstvo vnitra ČR ze dne 9.9.2021
- Ministerstvo obrany – SNM, odd. ochrany územních zájmů ČECHY ze dne 25.8.2021, č.j. ÚP-

573/37-143-2021-1150
- Nej.cz s.r.o. ze dne 13.9.2021, zn. VYJNEJ-2021-05370-01
- NET4GAS, s.r.o. ze dne 7.9.2021, zn. 9790/21/OVP/Z
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- OPTILINE a.s. (SITEL, spol. s r.o.) ze dne 25.8.2021, zn. 1412101904
- SITEL, spol. s r.o. ze dne 25.8.2021, zn. 1112103392
- Fine Technology Outsource, s.r.o. ze dne 26.8.2021, č.j. 32822
- Fast Communication s.r.o. (CNL INVEST s.r.o.) ze dne 25.8.2021, č.žádosti: FACO01918/21
- Kaora s.r.o. (CNL INVEST s.r.o.) ze dne 25.8.2021, č.žádosti: KAOR01736/21
- KPE spol.s r.o. (Fine Technology Outsource, s.r.o.) ze dne 26.8.2021, č.j. 32820
- TC net – data s.r.o. (CNL INVEST s.r.o.) ze dne 25.8.2021, č.žádosti: TCNE01729/21
- Türk Telekom International CZ s.r.o. (CNL INVEST s.r.o.) ze dne 25.8.2021, č.žádosti:

TUTE01719/21
- Rychlý drát, s.r.o. (CNL INVEST s.r.o.) ze dne 25.8.2021, č.žádosti: RYDR01989/21
- Internet Praha Josefov s.r.o. ze dne 3.9.2021
- INETCO.CZ a.s. (UNI Promotion s.r.o.) ze dne 1.9.2021, zn. 122415663
- Alfa Telecom s.r.o. ze dne 14.9.2021
- Sys-DataCom s.r.o. (Fine Technology Outsource, s.r.o.) ze dne 26.8.2021, č.j. 32821
- ÚVT Internet s.r.o. ze dne 16.9.2021, č.j. 21275723.

Majetkoprávní vztahy:

Pozemky parc.č. 332, 500/2, 500/10, 500/13, 500/14, 524/1 v katastrálním území Hrdlořezy jsou
ve vlastnictví Hlavního města Praha.
K žádosti byl doložen souhlas vlastníka pozemku podle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, resp.
§ 184a stavebního zákona, a to vyjádřením Hl.m.Prahy, zast. odborem evidence majetku MHMP ze dne
05.11.2021, sp.zn. S-MHMP 1705766/2021, č.j. MHMP 1791743/2021, a současně vyznačením na
situačním výkresu dokumentace.

Pozemek parc.č. 500/12 v katastrálním území Hrdlořezy je ve vlastnictví Milana Šplíchala.

Pozemky parc.č. 81 a 500/11 v katastrálním území Hrdlořezy jsou ve spoluvlastnictví Pavla Gleicha,
Barbary Ann Kathrin Heinich a Mgr. Martina Loučky.

Podle údajů z katastru nemovitostí není navrhovanou stavbou dotčen zemědělský půdní fond.

Na základě a za podmínek ust. § 104 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je podnikatel zajišťující veřejnou
komunikační síť, mimo jiné oprávněn ve veřejném zájmu zřizovat a provozovat na cizích pozemcích
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich vytyčovacích bodů, dále přípojná
komunikační vedení, jakož i související elektrické přípojky. Z uvedených důvodů stavební úřad
po žadateli nepožadoval doložit souhlasy ostatních vlastníků dotčených pozemků podle § 86 odst. 2
písm. a) stavebního zákona.

Účastníci řízení:

Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby žadatel a obec,
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona tak, že účastníky
tohoto řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona jsou:
- žadatel, kterým je společnost Quantcom, a.s., IČO 28175492, Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha-

Karlín, kterou v řízení na základě plné moci zastupuje společnost Projekting s.r.o., IČO 24707066,
Koněvova 2660/141, 130 00 Praha-Žižkov.

Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území
má být požadovaný záměr uskutečněn, a to:
- Hlavní město Praha, které v řízení zastupuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská

2077/57, 128 00 Praha 28.

Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále účastníky každého 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 a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
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k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno.

Za účastníka řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona považuje stavební úřad tyto osoby:

Dle písm. a)
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:
- Hlavní město Praha zast. MHMP EVM, se sídlem Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 110 01 Praha 1,

jako vlastník pozemků parc.č. 332, 500/2, 500/10, 500/13, 500/14, 524/1 v katastrálním území
Hrdlořezy

- Milan Šplíchal, nar. 17.02.1962, Na Šutce č.p. 392/30, Praha 8-Troja, 182 00 Praha 82, jako vlastník
pozemku parc.č. 500/12 v katastrálním území Hrdlořezy

- Pavel Gleich, nar. 11.12.1946, Koperníkova č.p. 2281/2, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Barbara Ann
Kathrin Heinich, nar. 28.11.1976, Wunnensteinstrasse č.p. 3/1, Hochberg, 71686 Remseck Am
Neckar, Germany, Mgr. Martin Loučka, nar. 16.11.1972, Dobnerova č.p. 524/9, Nová Ulice, 779 00
Olomouc 9, jako spoluvlastníci pozemků parc.č. 81 a 500/11 v katastrálním území Hrdlořezy.

Postavení účastníka v územním řízení mají rovněž vlastníci (správci) inženýrských sítí, jejichž práva
a právem chráněné zájmy mohou být přímo dotčeny, v daném případě osoby mající právo odpovídající
věcnému břemeni k dotčeným pozemkům. V daném případě jsou to:
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny č.p. 500/44,

140 00 Praha 4-Michle
- PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515.

Dle písm. b)
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na nich, může být
rozhodnutím přímo dotčeno (v daném případě dotčeno místy ukončení, příp. místy umístění, trasy přímo
na hranici se sousedním pozemkem či v její těsné blízkosti, nebo místy ukončení trasy pro budoucí
výstavbu), není-li taková osoba sama žadatelem, tj. vlastníci níže uvedených pozemků a staveb na nich a
ti kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo:
- pozemky parc.č. 68/1, 69/1, 70/1, 71, 72, 73, 74, 76, 77/1, 77/3, 78, 79/1, 79/3, 80, 95, 98, 99, 100,

159/2, 319, 321, 322/4, 323/1, 324, 326/3, 326/5, 326/16, 326/30, 327, 328/1, 328/2, 329, 331/1, 333,
334/1, 334/6, 352/1, 522/1, 524/3, 524/6, 525 v katastrálním území Hrdlořezy.

Postavení účastníka v územním řízení mají rovněž vlastníci (správci) inženýrských sítí, jejichž zařízení
se v místě navrhované stavby dle jejich vyjádření nacházejí (neuvedení pod písm. a)). V daném případě
jsou to:
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská č.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha 1-Staré Město
- Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
- ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 ‐ Michle
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4
- OPTILINE a.s., Mlýnská 22/4, 160 00 Praha 6 – Bubeneč.

Podle § 18, odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 o hl.m. Praze, přísluší postavení účastníka řízení též
městské části, která má oprávnění vystupovat jako účastník v řízení, ve kterém se vydává mimo jiné též
územní rozhodnutí. V územním řízení má podle tohoto ustanovení postavení účastníka řízení Městská
část Praha 9.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona:

písm. a) - soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s
obecnými požadavky na využívání území:
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V územním řízení stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z hledisek uvedených
v ust. § 90 stavebního zákona a projednal ji dle ust. § 87, ust. § 89 stavebního zákona s účastníky řízení
a dotčenými orgány. Dále stavební úřad ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována
oprávněnou osobou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Rovněž v souladu s ust. § 90 stavebního zákona ověřil, že dokumentace stavby splňuje obecné technické
požadavky podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na
využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy),
dále jen “PSP“ a dospěl k těmto závěrům:
- stavba je v souladu s § 18, kterým jsou stanoveny požadavky na technickou infrastrukturu a

technickou vybavenost, neboť nový úsek podzemní sítě elektronických komunikací je umístěn pod
terénem a zejména do uličního prostranství,

- stavba je v souladu s § 19, kterým jsou stanoveny požadavky na prostorové uspořádání sítí technické
infrastruktury, neboť dle doložené dokumentace je stavba navržena v souladu s normovými
požadavky a s ohledem na stávající vzrostlou zeleň.

písm. b) - soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

V souladu s § 86 odst. 2 písm. c) a d) stavebního zákona, žadatel v územním řízení předložil výše
uvedená stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Stavební úřad požadavky stanovené ve vyjádřeních vlastníků (správců), příp. provozovatelů inženýrských
sítí, zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky týkají umístění a
provedení stavby, a to s ohledem na skutečnost, že předmětná stavba nevyžaduje podle ust. § 103 odst. 1
písm. e) bodu 4 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, a lze ji tak realizovat
na základě pravomocného územního rozhodnutí. Požadavky týkající se vzájemných (např. smluvních)
vztahů stavebníka a vlastníka nebo správce technické infrastruktury a rovněž subjekty uplatněné obecné
požadavky, které stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek výroku zahrnuty, případně byly zahrnuty
v omezeném rozsahu.

Požadavky TSK hl.m.Prahy byly zahrnuty do podmínky č. 8 výrokové části tohoto rozhodnutí.

písm. c) - soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů:

Návrh na umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují
návrh dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska
dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky byly zahrnuty do podmínek výrokové části
tohoto rozhodnutí takto:

Požadavky stanovené v doloženém závazném stanovisku Úřadu městské části Praha 9, odboru dopravy,
ze dne 23.05.2022, sp.zn. S MCP09/073694/2022/2, č.j. MCP09/073694/2022/OD/Tum, byly
zapracovány do podmínky č. 6.

Požadavky stanovené v doloženém vyjádření a sdělení Úřadu městské části Praha 9, odboru životního
prostředí, ze dne 13.09.2021, sp.zn. S MCP09/093950/2021, č.j. MCP09/094449/2021, byly zapracovány
do podmínky č. 7.

Podle § 90 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací
a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle
§ 96b; stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez
stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Stavební úřad posoudil soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování,
neboť se jedná o stavební záměr uvedený v § 103 odst. 1 stavebního zákona, pro který se nevydává
závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona takto: stavební záměr je v souladu z hlediska
funkčního i z hlediska prostorového uspořádání, s územním plánem hlavního města Prahy, schváleným
usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, jehož závazná část byla
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vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, neboť stavba se nachází
převážně v zastavitelných územích „SV – všeobecně smíšené“, „OV-D – všeobecně obytné“, „OB-B –
čistě obytné“, „S4 – ostatní dopravně významné komunikace“, „DU – urbanisticky významné plochy a
dopravní spojení, veřejná prostranství“ a částečně v nezastavitelných území „ZP – parky, historické
zahrady a hřbitovy“ a „ZMK – zeleň městská a krajinná“.

Ve funkčních plochách OB, OV a SV jsou liniová vedení technické infrastruktury přípustným využitím.
Míra využití území stanovená v území OV kódem D a v území OB kódem B, vyjádřená koeficientem
hrubých podlažních ploch a koeficientem zeleně, nebude navrhovanou stavbou nijak dotčena, neboť se
jedná o výstavbu podzemního vedení inženýrské sítě.
V plochách S4 a DU je technická infrastruktura rovněž přípustná.
V nezastavitelném území ZP je technická infrastruktura, resp. liniová vedení technické infrastruktury,
podmíněně přípustné za podmínky, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených
pozemků. Na pozemku parc.č. 332 v k.ú. Hrdlořezy (se způsobem využití dle katastru nemovitostí
„ostatní komunikace“) je trasa vedena ve stávající pěší komunikaci vedoucí kolem rekreačního objektu
č.ev. 29 (pozemek parc.č. 334/27, k.ú. Hrdlořezy) až k vodnímu toku Rokytka.
V nezastavitelném území ZMK je technická infrastruktura podmíněně přípustná, a to i nad rámec potřeb
dané plochy za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit technickou infrastrukturu
převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. Pro podmíněně přípustné využití přitom platí, že nedojde
k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepatrná část záměru zasahující do nezastavitelného území ZMK odpovídá podmíněně přípustnému
využití této plochy, neboť se jedná o umístění technické infrastruktury, kde zájem vyjádřený potřebou
rozšíření optické sítě za účelem efektivnějšího poskytování služeb vysokorychlostních sítí elektronických
komunikací převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. Realizací záměru nedojde k znehodnocení nebo
ohrožení využitelnosti dotčených pozemků, jelikož vedení technické infrastruktury v ploše ZMK
je v daném místě (na pozemku parc.č. 81, k.ú. Hrdlořezy) vedeno po okraji této funkční plochy, resp.
po okraji komunikace ulice Horní Hrdlořezská. Využitelnost pozemků nacházejících se ve funkční ploše
ZMK tak nebude ohrožena ani nijak omezena.
Navrhovaný záměr rovněž splňuje podmínky celoměstského systému zeleně (CZS), jehož je dotčená
funkční plocha ZMK součástí, a jehož cílem je vytvořit a chránit ucelenou soustavu nezastavitelných
ploch zeleně, neboť dle platného územního plánu je v celoměstském systému zeleně „podmíněně
přípustné umístění staveb v souladu s podmínkami dané plochy s rozdílným způsobem využití včetně
staveb dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že funkčnost CSZ nebude narušena, zejména že
nedojde k významnému úbytku veřejně přístupných ploch zeleně v posuzované lokalitě.“

Z výše uvedených důvodů lze část záměru v nezastavitelných územích posoudit jako přípustnou.

K žádosti bylo doloženo vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru územního rozvoje, ze dne
20.09.2021, Sp.zn. S-MHMP 1325699/2021, č.j. MHMP 1480347/2021, v jehož závěru je uvedeno:
„Podle ust. § 96b odst. (1) stavebního zákona úřad územního plánování nevydává závazné stanovisko pro
stavební záměry uvedené v § 103 odst. (1) písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území.
Z předložené dokumentace je zřejmé, že záměr naplňuje toto ustanovení, neboť optická síť nezasahuje do
nezastavěného území a je zároveň jedním ze záměrů uvedených v § 103 odst. (1) písm. e) stavebního
zákona. V návaznosti na uvedené proto úřad územního plánování v daném případě závazné stanovisko
nevydává.“

Protože se jedná o stavební záměr, který lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru, ověřil stavební úřad rovněž účinky budoucího užívání stavby a dospěl
k závěru, že za předpokladu splnění všech podmínek v průběhu realizace stavby uvedených v závazných
stanoviscích dotčených orgánů, nemohou tyto účinky negativně ovlivnit přilehlé území.

Závěr:

Stavební úřad postupoval v řízení podle základních zásad činností správních orgánů podle správního řádu,
zejména zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu § 3, § 50 a § 68 správního řádu,
ve spojení s § 90 a § 92 stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., a to v rozsahu, který je
nezbytný pro vydání rozhodnutí. Zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení
seznámit se s podklady pro rozhodnutí a uplatnit námitky a připomínky k nim v souladu s požadavky
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správního řádu a stavebního zákona. V mezích požadavků právních předpisů zajistil podklady pro územní
rozhodnutí, aby vydané rozhodnutí bylo v souladu s veřejným zájmem, tedy veřejnými zájmy
vyjadřovanými a garantovanými ve zvláštních zákonech, a též prostřednictvím dotčených orgánů, do
jejichž působnosti ochrana veřejných zájmů patří. K provedení důkazů užil všech důkazních prostředků,
které byly vhodné ke zjištění stavu věci, a které nebyly získány a provedeny v rozporu s právními
předpisy, která užil při hodnocení důkazů. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a
odůvodnil soulad umísťované 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. Stanovil požadavky k ochraně zdraví a životní
prostředí, zajistil časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území. Na základě zjištění,
že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto, tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může dle ust. § 81 odst. 1 ve spojení s ust. § 83 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení doručením k Odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29,
Praha 1, podáním učiněným u Odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Prahy 9, se
sídlem Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Ing. Mgr. Karel Horejš
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

otisk úředního razítka

Upozornění:
- Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou
přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část
dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci
doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby
podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

- Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební
úřad v odůvodněných případech lhůtu delší.

- Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo
užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

- Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním
žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

- Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební
povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů.

- Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil
od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

- Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:
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a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení
nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo
nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního
záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se
povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem
podaného v době jeho platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době
jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla
účinnosti.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovený podle položky 17 bodu 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč sazebníku správních poplatků byl uhrazen.

Příloha rozhodnutí:

 výkres č. C.1.1 „Situace širších vztahů“ v měřítku 1:2000

Příloha, kterou obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (nikoliv jako nedílná součást
tohoto rozhodnutí):
- ověřené situační výkresy, tzn. „Situace širších vztahů“ v měřítku 1:2000 (výkres č. C.1.1),

„Zákres do katastrální mapy – 1. část“ v měřítku 1:1000 (výkres č. C.2.1), „Klad listů“ v měřítku
1:2000 (výkres č. C.3.S0), „Koordinační situace se zákresem inženýrských sítí – 1. až 3. část“
v měřítku 1:500 (výkresy č. C.3.S1 až C.3.S3) s vyznačením předmětu územního rozhodnutí a
jeho polohy.

Obdrží:

I. Účastníci řízení doporučeně do vlastních rukou:
žadatel
Projekting s.r.o., IDDS: cypsi96

sídlo: Koněvova č.p. 2660/141, 130 00 Praha 3-Žižkov
zastoupení pro: Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha-Karlín

za obec Hl.m.Praha, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, účastník územního řízení
(zástupce hl. m. Prahy), IDDS: c2zmahu

sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

II. Účastníci řízení veřejnou vyhláškou (podle ust. § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací):

vyvěšením na úřední desce Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská č.p. 14/324, Praha 9-Vysočany,
180 49 Praha 9 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů)

- účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP-EVM Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Pavel Gleich, IDDS: pibvh3b

trvalý pobyt: Koperníkova č.p. 2281/2, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Barbara Ann Kathrin Heinich, Wunnensteinstrasse č.p. 3/1, Hochberg, 71686 Remseck Am Neckar,
Germany
Mgr. Martin Loučka, IDDS: 3442y46

trvalý pobyt: Dobnerova č.p. 524/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Milan Šplíchal, Na Šutce č.p. 392/30, Praha 8-Troja, 182 00 Praha 82
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
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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

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

- identifikace vlivem záměru dotčených vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a těch kdo mají
k těmto pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo:
pozemky parc.č. 68/1, 69/1, 70/1, 71, 72, 73, 74, 76, 77/1, 77/3, 78, 79/1, 79/3, 80, 95, 98, 99, 100,
159/2, 319, 321, 322/4, 323/1, 324, 326/3, 326/5, 326/16, 326/30, 327, 328/1, 328/2, 329, 331/1, 333,
334/1, 334/6, 352/1, 522/1, 524/3, 524/6, 525 v katastrálním území Hrdlořezy

- Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Evropská č.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice

- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha 1-Staré Město

- Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

- T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

- ČD-Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

- SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 ‐ Michle

- NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4

- OPTILINE a.s., IDDS: 88gfhz9
sídlo: Mlýnská 22/4, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

- Městská část Praha 9 jako obec, zastoupená starostou Mgr. Tomášem Portlíkem, Sokolovská č.p.
14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany (podle § 18, odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 o hl.m.Praze)

III. Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP-BEZ Odbor bezpečnosti, odd. krizového plánování, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP-OCP Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP-OPP Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01 Praha 1-Staré Město
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP-UZR Odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y

sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle
Městská část Praha 9, Odbor dopravy, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany
Městská část Praha 9, Odbor životního prostředí, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00 Praha 9-Vysočany

IV. Na vědomí:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, evidence ÚR, IČ 70883858, pí. Faktorová, IDDS:
c2zmahu

Co: spis, evidence
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