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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

-   Odbor územního rozvoje a výstavby   - 

Zenklova 35, 180 48 Praha 8 

Spis. zn.:   MCP8 068665/2021/OV.Pet  Praha, dne 3.8.2022 

Č.jedn.:     MCP8 327446/2022 Libeň/p 2402/1 

Vyřizuje:   Ing. Vendula Peterková 

 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a 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 vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut 

hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") v územním řízení posoudil podle § 84 

až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění 

stavby"), kterou dne 24.2.2021 podalo 

Hlavní město Praha zastoupené MHMP odbor hospodaření s majetkem, IČO 00064581, 

Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město, 

které zastupuje společnost METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, Argentinská 1621/36, 

170 00  Praha 7-Holešovice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

„Elektrifikace BUS linky 140 - obnova veřejného osvětlení v úseku Zenklova – Prosecká“ 

Praha - Libeň, Vysočany, Prosek 

 

(dále jen "stavba"). Na pozemcích parc. č. 2402/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2407 (ostatní 

plocha), parc. č. 2417 (ostatní plocha), parc. č. 2418 (ostatní plocha), parc. č. 2419 (ostatní plocha), 

parc. č. 2421 (ostatní plocha), parc. č. 2422 (ostatní plocha), parc. č. 2423 (ostatní plocha), parc. č. 2425/3 

(ostatní plocha), parc. č. 2427/15 (ostatní plocha), parc. č. 2455/28 (ostatní plocha), parc. č. 2581 (ostatní 

plocha), parc. č. 2586/1 (ostatní plocha), parc. č. 2586/3 (ostatní plocha), parc. č. 2587/5 (ostatní plocha), 

parc. č. 2589/1 (zahrada), parc. č. 2589/6 (zahrada), parc. č. 2590/1 (zahrada), parc. č. 2601/2 (zastavěná 

plocha a nádvoří), parc. č. 2657 (ostatní plocha), parc. č. 2658 (ostatní plocha), parc. č. 2660/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 2661/1 (ostatní plocha), parc. č. 2672 (ostatní plocha), parc. č. 2674/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 2675/1 (ostatní plocha), parc. č. 2675/3 (ostatní plocha), parc. č. 2677/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 2677/2 (ostatní plocha), parc. č. 2907/2 (ostatní plocha), parc. č. 2909/4 (ostatní plocha), 

parc. č. 2926/20 (ostatní plocha), parc. č. 2926/21 (ostatní plocha), parc. č. 2927/11 (ostatní plocha), 

parc. č. 2998 (ostatní plocha), parc. č. 2999 (ostatní plocha), parc. č. 3000/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 3637/1 (ostatní plocha), parc. č. 3830/4 (ostatní plocha), parc. č. 3839 (ostatní plocha), 
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parc. č. 3840 (ostatní plocha), parc. č. 3841 (ostatní plocha), parc. č. 3842/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 3854/2 (ostatní plocha), parc. č. 3860/1 (ostatní plocha), parc. č. 3860/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 3863 (ostatní plocha), parc. č. 3864/1 (ostatní plocha), parc. č. 3865 (ostatní plocha), 

parc. č. 3879/5 (ostatní plocha), parc. č. 3885 (ostatní plocha), parc. č. 3891/5 (ostatní plocha), 

parc. č. 3931 (ostatní plocha), parc. č. 3932/2 (ostatní plocha), parc. č. 3934 (ostatní plocha), 

parc. č. 3952/2 (ostatní plocha), parc. č. 3953/4 (ostatní plocha), parc. č. 3958 (ostatní plocha), 

parc. č. 3963/1 (ostatní plocha), parc. č. 3963/3 (ostatní plocha), parc. č. 3986 (ostatní plocha), 

parc. č. 4013/4 (ostatní plocha), parc. č. 4013/8 (ostatní plocha), parc. č. 4013/9 (ostatní plocha), 

parc. č. 4013/10 (ostatní plocha), parc. č. 4013/17 (ostatní plocha), parc. č. 4026/2 (ostatní plocha) 

v katastrálním území Libeň, parc. č. 1669/1, parc. č. 2031, parc. č. 2032 v katastrálním území Vysočany, 

parc. č. 303, parc. č. 1124/5, parc. č. 1126/1, parc. č. 1158/4, parc. č. 1185/7, parc. č. 1185/8, 

parc. č. 1185/9, parc. č. 1187/1, parc. č. 1187/3 v katastrálním území Prosek se umisťuje obnova 

veřejného osvětelní. 

Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo: pozemky parc.č. 2402/1, 2417, 2418, 2419, 2421, 

2422, 2423, 2425/3, 2427/15, 2455/28, 2576/1, 2583, 2586/1, 2601 /2, 2657, 2658, 267 4/1,2675/1, 

2675/3, 2677/1, 2907/2, 2926/20, 2926/21, 2927/11, 2998, 2999, 3000/2, 3840, 3841, 3842/1, 3854/2, 

3860/1, 3863, 3864/1, 3891/5, 3932/2, 3963/1, 3986, 4013/4, 4013/8 v k.ú. Libeň, parc.č. 1669/1, 2031, 

2032 v k.ú. Vysočany a parc.č. 1124/5, 1185/8, 1187 /1 v k.ú. Prosek.   

 

Stavba nazvaná „Elektrifikace BUS linky 140 - obnova veřejného osvětlení v úseku Zenklova – 

Prosecká“, Praha – Libeň, Vysočany, Prosek (dále jen "stavba") bude umístěna podle dále uvedených 

podmínek na výše uvedených pozemcích v Praze 8, jak je zakresleno v ověřené grafické příloze (výkres 

současného stavu území na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního 

pozemku, umisťované stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí (C.2 – Katastrální situační výkres 

1. díl až 4. díl), kterou po nabytí právní moci územního rozhodnutí obdrží žadatel v souladu 

s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Stavba „Elektrifikace BUS linky 140 - Obnova VO“ řeší obnovu veřejného osvětlení ve stejném rozsahu 

jako stavba „Elektrifikace BUS linky 140“, kde je investorem společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

a.s. 

Rozsah dle přiložených katastrálních situačních výkresů 1. díl až 4. díl.  

 

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: 

Zenklova:  

Obnova VO na ulici Zenklova bude probíhat od mostu přes říčku Rokytku směrem k jihu –směrem 

na sever již k obnově VO došlo v minulých letech. Ve stávajícím stavu veřejného osvětlení v ulice 

Zenklova (úsek od říčky Rokytky – Palmovka) jsou stožáry VO umístěny tak, že je lze charakterizovat 

vystřídanou soustavou. Bohužel stávající trakční stožáry v této části ulice nejsou umístěny tak, aby bylo 

na ně bylo možné umístit svítidla. Proto v této části proběhne prostá výměna stožárů VO se svítidly 

ve stávající poloze za nové stožáry se svítidly typu LED. Nová svítidla budou, stejně jako ve stávajícím 

stavu, zavěšena ve výšce 12 m. Také se předpokládá výměna zapínacího místa ZM 0433 ve stávající 

poloze. Výměna kabelů bude probíhat ve stávajících trasách.  

 

Na Žertvách:  

Stožáry VO, které se nacházely ve stávajícím stavu u fasád domů mezi ulicemi Zenklova a Vacínova, 

jsou v novém stavu přesunuty blíže ke komunikaci tak, aby svítidla mohla být umístěna na nových 
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trakčních kombinovaných stožárech. Vzhledem k velké šířce chodníku, budou použita sadová svítidla 

na výložních z příslušných trakčních kombinovaných stožárů, tak aby široký chodník spolehlivě 

nasvětlila. Směrem na východ, od ulice Vacínova, bude probíhat výměna stožárů se svítidly ve stávajících 

místech buď za trakční kombinované stožáry nebo za stožáry VO (v případě, kdy není možné nové 

trakční stožáry využít kvůli nevhodné poloze vzhledem ke světelně-technickým výpočtům nebo kvůli 

osazení trakčního stožáru aktivní výzbrojí). Pod železničním mostem přes ulici Na Žertvách budou 

vyměněny stožáry se svítidly ve stávající poloze, kvůli komplikovanému sdružování stožárů VO 

s trakčními stožáry (trakční stožáry s nástavci pro VO by byly příliš vysoké pro manipulaci údržby). 

Nová svítidla budou, stejně jako ve stávajícím stavu, zavěšena ve výšce 12 m nebo 6 m, v případě stožárů 

pod železničním mostem. Výměna kabelů bude probíhat povětšinou ve stávajících trasách.  

 

Čuprova (oblast ulice Kovanecká):  

V oblasti estakády budou měněny jen stožáry ve stávajících polohách tak, aby byla zachována 

rovnoměrnost a návaznost osvětlení LED svítidel. Kabely na exponované ulici měněny nebudou 

s výjimkou kabelů, které se přímo dotýkají výstavby trakčních stožárů v rámci akce Elektrifikace BUS 

linky 140 v ulici Čuprova. Nová svítidla budou, stejně jako ve stávajícím stavu, zavěšena ve výšce 12 m. 

 

Čuprova (oblast mezi ulicemi Na Labuťce I a Prosecká): 

Tuto oblast je nutné rozdělit na část ulice Čuprova, která leží na estakádě a mimo estakádu. V oblasti 

ulice bez estakády bude zachována stávající párová osvětlovací soustava a navazující vystřídaná soustava. 

V této části budou stožáry měněny ve stávajících polohách, včetně kabelů. Svítidla budou, stejně jako 

ve stávajícím stavu, zavěšena ve výšce 12 m. Také se předpokládá výměna zapínacího místa ZM 1298 

ve stávající poloze. Zapínací místo ZM 0437 bude přesunuto do nové polohy, dle přiložených situací. 

Část ulice, která vede po estakádě, bude osvětlena z kombinovaných trakčních stožárů. Soustava nového 

osvětlení na estakádě bude jednostranná. Svítidla budou zavěšena ve výšce 20 m od terénu na atypických 

stožárech, kvůli výšce estakády. Kabely budou převážně měněny ve stávajících polohách s výjimkou 

stožárů, které je nutno napojit trasami novými. 

 

Křižovatka Čuprova – Prosecká: 

V této oblasti bude provedena výměna stožárů VO za nové ve stávajících polohách. Nové kabely budou 

převážně měněny ve stávajících trasách nebo ve společné trase s trakčními kabely. V navazujících částech 

křižovatky, směrem k ulici Zenklova (část ulice Prosecká a ulice Hejtmánkova), budou vyměněna pouze 

svítidla na stávajících stožárech. Kabely měněny nebudou. Nová svítidla budou zavěšena ve výšce 10 m.  

 

Prosecká: 

Veřejné osvětlení v ulici Prosecká lze, ve stávajícím stavu, charakterizovat jako vystřídanou soustavu. 

V novém stavu, díky stávajícím i novým trakčním stožárům, bude soustava jednostranná. Svítidla v úseku 

mezi ulicemi Na Labuťce I a Na Rozhraní budou převážně umístěna na stávajících trakčních stožárech, 

která budou opatřena novými nástavci pro VO, v dalších částech ulice Prosecká na nových 

kombinovaných trakčních stožárech a na samostatných stožárech VO, pokud umístění trakčních stožárů 

nevyhovuje světelně-technickým požadavkům. Většina stožárů bude vyměněna ve stávajících polohách. 

Nová svítidla budou, stejně jako ve stávajícím stavu, zavěšena ve výšce 10 m. Také se předpokládá 

výměna zapínacího místa ZM 0495 ve stávající poloze. Kabely budou měněny buď ve stávajících trasách, 

v trasách společně s trakčními kabely nebo ve výjimečných případech v trasách nových. V ulici Prosecká 

od křižovatky ulic Prosecká, Nad Krocínkou a Na Vyhlídce směrem k ulici Vysočanská budou stožáry 

umístěny do středového ostrůvku, který směrově rozděluje komunikaci. Stožáry budou umisťovány 

převážně ve stávajících polohách. Obnova VO v tomto úseku končí u křižovatky ulic Prosecká 

a Vysočanská. 
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V rámci této oblasti budou vyměněny i tři přisvětlení přechodů (dohromady 6 stožárů). Stožáry budou 

napojeny ze zapínacích míst samostatným kabelem, se spínáním nezávislým na okolní síti VO. 

 

Celková délka stavby obnovy VO bude cca 6,8 km, z toho řešený úsek Zenklova – Prosecká bude délky 

cca 3,5 km.  

 

Nová svítidla budou se zdroji LED, závěsná výška svítidel bude 10 m, resp. 12 m nad komunikací, 

v případě přisvětlení přechodů 6 m nad komunikací, použity budou stupňovité bezpaticové stožáry. 

Celkově bude vyměněno 178 stožárů, z toho 84 samostatných stožárů VO a 94 kombinovaných stožárů 

VO a trakce.  

 

o Prosecká I – soustava VO bude středová, stožáry budou od sebe vzdáleny cca 39 m, výška 

zavěšení osvětlovacího zdroje bude 10 m nad vozovkou 

o Prosecká II – soustava VO bude jednostranná, stožáry budou od sebe vzdáleny cca 37 m, výška 

zavěšení osvětlovacího zdroje bude 10 m nad vozovkou 

o Čuprova I – soustava VO bude jednostranná, stožáry budou od sebe vzdáleny cca 37 m, výška 

zavěšení osvětlovacího zdroje bude 12 m nad vozovkou 

o Čuprova II – soustava VO bude oboustranná, stožáry budou od sebe vzdáleny cca 40 m, výška 

zavěšení osvětlovacího zdroje bude 12 m nad vozovkou 

o Na Žertvách I – soustava VO bude středová, stožáry budou od sebe vzdáleny cca 30 m, výška 

zavěšení osvětlovacího zdroje bude 12 m nad vozovkou 

o Na Žertvách II – soustava VO bude jednostranná, stožáry budou od sebe vzdáleny cca 14,5 m, 

výška zavěšení osvětlovacího zdroje bude 6 m nad vozovkou 

o Na Žertvách III – soustava VO bude jednostranná, stožáry budou od sebe vzdáleny cca 27 m, 

výška zavěšení osvětlovacího zdroje bude 12 m nad vozovkou 

o Zenklova I – soustava VO bude jednostranná, stožáry budou od sebe vzdáleny cca 27 m, výška 

zavěšení osvětlovacího zdroje bude 12 m nad vozovkou 

o Zenklova II – soustava VO bude oboustranná, stožáry budou od sebe vzdáleny cca 35 m, výška 

zavěšení osvětlovacího zdroje bude 12 m nad vozovkou 

 

Proudová soustava a napětí: 3x400/231 V, 50 Hz, TN-C-S, kabely CYKY-J 4x 25 mm2 a CYKY-J 4x10 

mm2  

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků územního řízení, 

neboť se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické 

nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může 

být územním rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 

Stavební úřad proto vymezil okruh pozemků a staveb, které by mohly být umístěním stavby dotčeny, 

následovně:  

 pozemky parc.č. 2385/6, 2386/2, 2386/3, 2389, 2390, 2391, 2394, 2395, 2396, 2398, 2399, 2400, 

2401, 2402/2, 2403, 2404, 2405, 2406, 2409, 2410, 2412, 2413, 2415, 2416, 2420, 2425/1, 2427 /1, 

2427 /3, 2427 /4, 2427 /6, 2427 /9, 2427 /14, 2427 /17, 2427/18, 2427/21, 2427/22, 2427/23, 2430/1, 

2430/7, 2430/8, 2430/11, 2431/, 2432/1, 2433/1, 2433/2, 2455/48, 2455/49, 2455/50, 2456, 2495, 

2496/1, 2497/1, 2518, 2519, 2522/1, 2522/2, 2523, 2526, 2527, 2529, 2533, 2534/1, 2536/1, 2537/1, 

2540, 2541/1, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546, 2550/1, 2551/1, 2552, 2555, 2556/1, 2557 /4, 2558, 

2560/1, 2562/1, 2563/1, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571/1, 2572, 2573, 2574, 2576/2, 

2576/4, 2576/13, 2576/14, 2576/20, 2580, 2585, 2587/3, 2587/4, 2589/2, 2589/5, 2590/2, 2591/1, 

2591/2, 2592/1, 2592/5, 2592/6, 2592/8, 2593/2, 2593/7, 2593/8, 2593/9, 2593/11, 2593/12, 2593/14, 

2593/15, 2593/18, 2593/19, 2593/20, 2593/24, 2593/26, 2593/27, 2594/1, 2594/4, 2594/9, 2599/1, 
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2599/2, 2600/2, 2601/1, 2601/2, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2632, 2635, 2637/1, 

2637/2, 2638/1, 2639, 2640, 2641/1, 2641/2, 2641/3, 2641/6, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 

2648, 2649, 2650, 2651, 2652/8, 2660/3, 2662, 2664, 2667, 2668, 2669, 2671, 2673, 2674/3, 2675/2, 

2675/4, 2675/5, 2675/6, 2675/7, 2676/1, 2676/2, 2678, 2679, 2681, 2685/1, 2685/4, 2686/1, 2689/4, 

2689/6, 2690/4, 2738/8, 2744, 2745, 2746, 2748, 2749, 2750, 2751, 2823/1, 2824, 2829, 2830, 2831, 

2832, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2841/1, 2842/1, 2884, 2885, 2886, 2897, 2899, 2900, 2901, 

2902/1, 2902/2, 2903/1, 2905/1, 2906/1, 2906/2, 2906/3, 2906/4, 2906/5, 2906/6, 2907 /1, 2908/1, 

2908/2, 2909/2, 2926/4, 2926/5, 2926/6, 2926/9, 2926/12, 2926/13, 2926/14, 2926/15, 2926/16, 

2926/18, 2926/19, 2926/23, 2927/5, 2927/6, 2927/7, 2927/8, 2927/9, 2927/10, 2957/1, 2958, 2959, 

2961, 2970/3, 2970/5, 2976, 2977, 2978, 2980/3, 2981/1, 2981/2, 2982/1, 2983/2, 2991/1, 2992/2, 

2996/1, 2996/2, 2996/3, 2996/9, 2996/10, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3049/2, 3049/89, 3049/207, 

3394/1, 3394/2, 3394/6, 3399, 3401, 3402, 3405, 3406, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3417, 

3418/2, 3421, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3435, 3436, 3439/1, 3440/6, 3440/8, 

3442/5, 3442/6, 3442/8, 3636, 3637/2, 3638, 3641, 3642, 3643, 3644, 3646/1, 3657 /8, 3669/5, 3669/6, 

3672/1, 3673, 3677, 3680, 3681, 3700/1, 3700/4, 3701/1, 3723/1, 3830/12, 3830/14, 3854/3, 3855, 

3856/1, 3856/13, 3856/14, 3857 /1, 3858, 3859/1, 3862, 3866, 3867, 3870, 3872/1, 3873/1, 3873/2, 

3873/3, 387 4, 3877, 3879/1, 3879/3, 3879/4, 3880/1, 3880/2, 3880/3, 3881/1, 3881/3, 3882, 3884/1, 

3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891/1, 3891/2, 3891/3, 3891/4, 3891/9, 3893, 3900, 3902, 3903/2, 

3928/1, 3928/2, 3932/1, 3932/3, 3936/1, 3936/3, 3937/1, 3952/1, 3952/2, 3952/3, 3952/6, 3952/7, 

3952/8, 3953/1, 3953/5, 3953/6, 3953/7, 3953/8, 3953/9, 3953/10, 3953/11, 3953/12, 3955/1, 3956, 

3959/1, 3959/5, 3959/9, 3963/4, 3963/5, 3963/6, 3963/7, 3963/8, 3963/9, 3963/10, 3963/11, 3963/13, 

3963/14, 3964/1, 3965/1, 3969/1, 3969/2, 3986, 3987/1, 3992/1, 3992/2, 4012/16, 4013/1, 4013/3, 

4013/14, 4013/15, 4013/16, 4014/6, 4014/22, 4014/24, 4014/25, 4014/26, 4014/27, 4016, 4026/1, 

4026/4, 4026/5, 4026/7, 4026/22, 4026/23, 4026/26, 4103/5 v k.ú. Libeň a objekty na těchto 

pozemcích 

 pozemky parc.č. 1667/1, 1667/3, 1667/4, 1667/13, 1667/30, 1669/4, 1669/5, 2030 v k.ú. Vysočany a 

objekty na těchto pozemcích 

 pozemky parc.č. 12, 11, 14/1, 16/1, 19/1, 19/2, 21/4, 21/5, 21/10, 22, 23/1, 23/2, 24, 27/1, 27/2, 28, 29, 

30/1, 30/2, 30/8, 30/11, 30/12, 30/36, 30/38, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 67, 68, 69, 72, 75, 

120, 121, 123, 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 304/2, 309, 310, 321/1, 325/1, 325/2, 327/1, 328/1, 328/2, 

329, 330/1, 331/1, 331/2, 331 /3, 331 /4, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 335, 463/2, 464/1, 464/11, 

464/13, 466, 467, 468/1, 468/2, 476, 482/1, 485, 487/3, 487/4, 489, 491, 492, 493, 497/1, 614/1, 615/1, 

615/11, 615/17, 615/51, 615/54, 615/151, 643/12, 643/13, 643/17, 643/56, 1123/2, 1123/3, 1123/7, 

1123/8, 1123/10, 1123/11, 1124/7, 1124/3, 1125/1, 1132/2, 1185/1, 1158/2, 1158/3, 1187/12, 1187/17, 

1188, 1220, 1373 v k.ú. Pprosek a objekty na těchto pozemcích  

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Před zahájením výkopových prací budou identifikovány všechny stávající podzemní inženýrské sítě 

a budou respektována vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury. 

2. Realizace bude prováděna v souladu s ČSN 73 6005 “Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení“. Výkopy v blízkosti stávajících sítí budou prováděny ručně.  

3. Při realizaci bude postupováno v souladu s ČSN 839 061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ a podle arboristického 

standardu „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ SPPK A01 002:2017. Při realizaci záměru bude 

oddělena skrývána svrchní kulturní vrstva půdy a oddělena od výkopku. Při zpětném zahrnutí bude 

postupováno opačným způsobem. Dále bude zabráněno úniku pevných, kapalných a plynných látek 

poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.  

4. Při realizaci nebude ohrožen pohyb osob v okolí stavby, přechody přes výkopy budou ohrazeny 

zábranami, zabezpečeny lávkami a řádně osvětleny.  
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5. V místech křížení se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi a v jejich ochranných pásmech 

budou zemní práce prováděny ručně, bez použití mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

6. Při realizaci je nutno zachovat přístupy k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním 

vozidlům včetně svozu domovního odpadu, k uličním hydrantům, ovládacím armaturám 

inženýrských sítí a bezpečný průchod pro pěší a pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace po celou dobu prováděných prací (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Dále budou zachovány 

stávající trasy pro pěší a trasy a průjezd MHD.   

7. Po celou dobu provádění stavebních prací zajistí stavebník údržbu a čištění komunikací 

stavbou dotčených. Budou minimalizovány zábory stávajících komunikací dotčených stavbou včetně 

parkovacích stání.  

8. V případě omezení provozu na místních komunikacích stavebník požádá minimálně 30 dnů 

před zahájením stavebních prací příslušný silniční správní úřad dle § 25 zákona č.13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání 

komunikací. 

9. Odpady ze stavební činnosti budou zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným 

způsobem. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo 

zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení 

s odpadními nebo srážkovými vodami.  

10. Při bouracích a stavebních pracích bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální 

možnou produkci prachu. 

11. Budou dodrženy „Obecné podmínky“ pro přípravu a realizaci staveb v OPM, vydané DP, a.s. 

Stavbou nesmí dojít k poškození stávajících objektů a inženýrských sítí ve správě DP, a.s. 

12. Před realizací bude zpracováno DIO včetně navržených obchozích tras pro pěší.  

13. Stavbou poškozené povrchy budou uvedeny do odpovídajícího stavu.  

14. Při realizaci budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací 

a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ podle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 95 

ze dne 31.1.2012 s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP č. 127 ze dne 

28.1.2014, s účinností od 1.2.2014. 

15. Povrchy chodníků komunikace Zenklova, Světova, Na Hrázi, Vojenova, Koželužská, Čuprova (viz 

stanovisko TSK hl.m. Prahy, a.s.) budou narušeny vždy až po skončení jejich záruční lhůty. 

16. Přechody vozovek komunikací ve správě TSK budou provedeny bez narušení povrchu, tzn. 

protlakem, nesmí dojít k narušení povrchu vozovek komunikace Zenklova a Na Žertvách. Výkopy 

narušené povrchy chodníků ve správě TSK šíře do 3 m budou obnoveny v celé šíři a v celé délce 

svého narušení, včetně vyrovnání obrub. 

17. Stavba bude koordinována s akcí: 

- stavby odstavných stání pro trolejbusy v ulici Na Žertvách, s plánovanou úpravou veřejného 

prostranství křižovatky v okolí stanice metra Palmovka, celkovou rekonstrukcí komunikace 

Prosecká a ostatními stavbami v dané lokalitě 

- č. 1996-1025-02572 Most, Libeňský most, oprava mostu, investor TSK hl.m. Prahy, a.s.  

- č. 2005-10258-00129 Palmovka, Dostavba autobusového nádraží, investor Akvo Praha s.r.o. 

- č. 2006-1025-04365 Dostavba autobusového nádraží Palmovka, zábor, investor Akvo Praha 

s.r.o. 

- č. 2007-1025-01893 Pobřežní IV, severní větev, investor Hlavní město Praha 

- č. 2008-1025-00782 Na Žertvách – Pod Hájkem, bytový dům, investor City Loft s.r.o. 
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- č. 2008-1025-01656 Projekt WIFI na území Prahy 8, investor T – Mobile Czech Republic a.s. 

- č. 2009-1025-00750 Zenklova – hluk, investor TSK hl.m. Prahy, a.s. 

- č. 2012-1025-00248 Zenklova – Vojenova, polyfunkční objekt, investor REAL-TREHAND 

REALITY s.r.o. 

- č. 2012-1025-01356 Libeň, rozšíření optické sítě, investor T – Mobile Czech Republic a.s. 

- č. 2013-1025-00114 Sokolovská a okolí, rozšíření optické sítě Palmovka, investor Quantcom, 

a.s. 

- č. 2013-1025-00525 Zenklova – Voctářova – Koželužská, optická síť, investor Quantcom, a.s. 

- č. 2013-1025-02869 U Pekařky, oprava vozovky, investor TSK hl.m. Prahy, a.s. 

- č. 2014-1025-02796 Na Žertvách a okolí, HFC, investor Vodafone Czech Republic a.s. 

- č. 2014-1025-02834 Vojenova – Zenklova, připojení CG, investor T – Mobile Czech 

Republic a.s. 

- č. 2015-1025-02321 Na Labuťce I, II, III, IV, vodovod + dostavba kanalizace, investor Hlavní 

město Praha 

- č. 2016-1025-00293 U Pekařky – Kundratka a okolí, obnova vodovodních řadů, investor 

Hlavní město Praha 

- č. 2016-1025-01637 Prosecká, rekonstrukce komunikace, investor TSK hl.m. Prahy, a.s. 

- č. 2016-1025-02806 Na proseku, Na Vyhlídce, obnova vodovodního řadu, investor Hlavní 

město Praha 

- č. 2016-1025-00895 Prosecká, Na Vyhlídce – Na Rozhraní, investor TSK hl.m. Prahy, a.s. 

- č. 2017-1025-00717 Prosecká, vozovka a zastávka MHD, investor TSK hl.m. Prahy, a.s. 

- č. 2017-1025-00728 Kolčavka, cyklo Rokytka – vodní prostup, investor TSK hl.m. Prahy, a.s. 

- č. 2017-1025-02048 Vojenova – Zenklova, obytný soubor, investor Central Group Nové 

Pitkovice III, a.s. 

- č. 2017-1025-02208 Prosecká, zkapacitnění kanalizace, investor Hlavní město Praha 

- č. 2017-1025-2854 Ludmilina – Na Žertvách, rekonstrukce synagogy + dostavba domku, 

investor Židovská obec v Praze 

- č. 2017-1025-03044 Prosecká, parc.č. 2566, RD s kom. jednotkou, investor Volena Company 

s.r.o. 

- č. 2018-1025-00732 Prosecká, LIHL1455, investor CETIN a.s. 

- č. 2018-1025-02088 Světova a okolí, HFC, investor Vodafone Czech Republic a.s. 

- č. 2018-1025-02215 Prosecká, Vysočanská, rozšíření Dial Telecom, investor Quantcom, a.s. 

- č. 2018-1025-02511 Na Žertvách, oprava chodníku, investor TSK hl.m. Prahy, a.s. 

- č. 2018-1025-02596 Prosecká, parc.č. 2567, BD Viladům, investor Ján Kovalčík 

- č. 2018-1025-02628 Vysočanská – Prosecká, obnova SSZ 9.218, investor TSK hl.m. Prahy, 

a.s. 

- č. 2018-1025-03432 Na Rokytce (Palmovka 2030), revitalizace Rokytky, investor MČ Praha 

8 

- č. 2019-1025-00640 Prosecká parc.č. 2571/1, novostavba BD, investor AMADIS RESORT 

s.r.o. 

- č. 2019-1025-01495 U Libeňského Pivovaru, Kotlaska a okolí, rozšíření sítě, investor 

Quantcom, a.s. 

- č. 2019-1025-01726 Na Žertvách, rekonstrukce měnírny, investor Dopravní podnik hl.m. 

Prahy, a.s. 

- č. 2019-1025-02045 Libeň, elektrifikace bus linky 140, investor Dopravní podnik hl.m. 

Prahy, a.s. 

- č. 2019-1025-02121 Prosek – Libeň, elektrifikace BUS linky 140, investor Dopravní podnik 

hl.m. Prahy, a.s. 

- č. 2019-1025-02515 Most, Čuprova R009, investor TSK hl.m. Prahy, a.s. 

- č. 2019-1025-02694 Pelc Tyrolka – Balabenka, MO, st. Č. 0081, investor Hlavní město Praha 
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- č. 2019-1025-02734 Pod Hájkem, Na Žertvách, BBP, investor TSK hl.m. Prahy, a.s. 

- č. 2019-1025-02754 Na Labuťce I, rekonstrukce komunikace, II. etapa, investor TSK hl.m. 

Prahy, a.s. 

- č. 2019-1025-02756 Libeňská spojka, MO, st.č. 8313, investor Hlavní město Praha 

- č. 2019-1025-02796 Litoměřická, Na Prosecké vyhlídce, OK, UPC, investor Vodafone Czech 

Republic a.s. 

- č. 2019-1025-02983 Zenklova a okolí, zábor, investor REAL-TREUHAND REALITY s.r.o. 

- č. 2019-1025-03033 Zenklova parc.č. 3963/1, optický kabel, investor CETIN a.s. 

- č. 2019-1025-03045 Kotlaska, HVP pro BD, investor Pražská teplárenská a.s. 

- č. 2019-1025-03081 Na Žertvách 560/25, zábor, investor KATSUMI, a.s. 

- č. 2019-1025-03300 Zenklova, Na Žertvách, úprava prostranství, investor MČ Praha 8 

- č. 2019-1025-03314 NA Žertvách, parkovací stání pro DPP, investor Akvo Praha s.r.o. 

- č. 2019-1025-0332 Balabenka, protihluková stěna (PHS), investor TSK hl.m. Prahy, a.s. 

- č. 2020-1025-00032 Prosecká, parc.č. 2574, novostavba, investor Jan Dušek 

- č. 2020-1025-00213 Libeň, optické připojení lokality, II. etapa, investor CETIN a.s. 

- č. 2020-1025-00270 U Pekařky, Kundratka + okolí, optické připojení, III. etapa, investor 

CETIN a.s. 

- č. 2020-1025-00297 Braunerova, Zenklova + okolí, optické připojení lokality, II. etapa, 

investor CETIN a.s. 

- nové kryty: č. 2009-1025-01746, č. 2009-1025-00525, č. 2014-1025-02666, č. 2016-1025-

02518, č. 2017-1025-00382 

18. Při realizaci nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami        

podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo 

ke znečištění území ropnými látkami. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedošlo 

k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod. 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.  

19. Před realizací stavby bude vydáno rozhodnutí o povolení dočasného odnětí částí lesních pozemků, o 

něž je třeba požádat orgán státní správy lesů odboru ochrany prostředí MHMP a žádost doložit 

náležitostmi uvedenými v ust. § 1 vyhlášky MZe č. 77/1996 Sb.  

20. Stavbou nebudou nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Na stavbě nebudou umístěna taková 

světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak 

ohrozit provoz dráhy. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního 

provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná 

ochranná opatření, případné výluky kolejí apod., je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a 

provozovatelem dráhy. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a 

předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy 

stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.  

21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Správy železnic, státní organizace, zn. S 11207/U-

33655/2020-SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 8.10.2020.  

22. Bude zpracován detailní projekt křížení trakčního kabelu s potokem u ulice Čuprova na pozemku 

parc.č. 3994/3 v k.ú. Libeň.  

23. V řešené lokalitě se nachází stávající městský kamerový systém (MKS), který bude zachován. 

V případě výměny sloupů, na kterých se nachází MKS, bude tento MKS přeložen na nový sloup VO 

tak, aby zůstala funkčnost MKS zachována. Jedná se o lokality Zenkova x Vosmíkových, Zenklova x 

nám. Dr. Holého, Zenklova x Prosecká, Zenklova x Trojská, Prosecká x Vysočanská, Vacínova x 

Novákových.  
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Hlavní město Praha zastoupené MHMP odbor hospodaření s majetkem, IČO 00064581, 

Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

 

Odůvodnění: 

Dne 24.2.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno územní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady potřebnými 

k projednání, byl žadatel vyzván k doplnění. Žádost byla doplněna dne 26.1.2022 a dne 28.3.2022. 

Stavební úřad oznámil opatřením č.j. MCP8 126847/2022 ze dne 29.3.2022 zahájení územního řízení 

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního 

zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože žádost poskytovala dostatečný podklad 

pro rozhodnutí a stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území, a to z jeho rozhodovací činnosti. 

V rámci daného území stavební úřad rozhodoval ve věci umístění a povolení staveb na sousedních 

pozemcích. Z těchto důvodů je mu lokalita velmi dobře známa. Stavební úřad má tedy o daném území 

dostatek informací a předložené žádosti obsahují dostatečné podklady pro její posouzení i ve vztahu 

k okolním stávajícím stavbám i bez provedení ústního jednání spojeného s místním šetřením. Stavební 

úřad v oznámení o zahájení územních řízení stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení 

mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (viz ustanovení § 144 správního řádu), bylo 

oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, 

tj. vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich doručováno veřejnou vyhláškou. Oznámení bylo 

zveřejněno ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup 

na stránkách www.praha8.cz. V oznámení o zahájení řízení stavební úřad upozornil na možnost 

uplatňování námitek a stanovisek v rámci řízení.  

Účastníci řízení byli v oznámení o zahájení řízení upozorněni, že své námitky mohou uplatnit nejpozději 

ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dále byli účastníci řízení v oznámení o zahájení 

řízení upozorněni na podmínky uplatňování námitek podle ustanovení § 89 stavebního zákona. Současně 

byly upozorněny i dotčené orgány, že mohou svá závazná stanoviska uplatnit ve stejné lhůtě jako 

účastníci řízení, jinak se k nim nepřihlíží.  

 

Soulad stavby s veřejnými zájmy: 

Stavební úřad posoudil umístění stavby a ve smyslu § 18 odst. 1, 2, 3 stavebního zákona s tím, že platným 

podkladem pro umístění stavby a uspořádání pozemků je platný územní plán sídelního útvaru 

hl. m. Prahy, jak je níže uvedeno, který ve smyslu ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona 

v podrobnostech a v souvislostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování. Cílem 

těchto úkolů je chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví, chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života 

obyvatel a základ jejich totožnosti, určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území 

a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zajistit, aby v nezastavěném 

území byly v souladu s jeho charakterem umisťovány jen určené stavby, zařízení a jiná opatření. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

 

Popis stavby: 
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Modernizace stávajícího veřejného osvětlení převážně v ulicích Zenklova, Na Žertvách, Čuprova a 

Prosecká, další ulice budou dotčeny pouze okrajově, např. pro napojení větve. Stavba bude probíhat 

zároveň s akcí „Elektrofikace BUS linky 140“.  

 

Celková délka stavby bude cca 6,38 km, z toho řešený úsek Zenklova – prosecká bude mít délku cca 

3,5 km.  

 

Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s. IČ 45271895, Argentinská 1621/36, 170 00 

Praha 7, zodpovědný projektant Jan Říha, autorizoval Ing. Jan Zídka, sutorizovaný inženýr pro 

technologická zařízení staveb, ČKAIT 0013062, datum zpracování 12/2019, revize po zapracování 

podmínek dotčených orgánů a 03/2022.  

 

Stavba uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí je z hlediska funkčního i z hlediska prostorového uspořádání 

v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též ÚPn), schváleným usnesením 

Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hlavního města Prahy, 

o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, s Opatřením 

obecné povahy č. 6/2009, kterým byla vydána změna Z1000/00 účinná od 12.11.2009 a především 

s Opatřením obecné povahy č. 55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00 účinná od 12.10.2018 

a následnými změnami.  

Závazné stanovisko odboru územního rozvoje MHMP nebylo vyžadováno, neboť se jedná o stavbu 

uvedenou v ust. § 103 odst. 1 písm. c) až e) stavebního zákona, která nezasahuje do nezastavěného území.  

 

Předmětný záměr je v souladu s Nařízením 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), zejména: 
− § 18, odst. 1 – sítě technické infrastruktury se v zastavitelném území umísťují výhradně 

do uličních prostranství 

− § 18, odst. 2 – navržená síť veřejného osvětlení je umístěna pod zem 

− § 19, odst. 1 – síť veřejného osvětlení a umístění stožárů je navrženo tak, aby splňovaly prostorové 

uspořádání sítí technické infrastruktury podle normy uvedené v § 84. 

− § 39 odst. 1 – stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 

vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou: mechanická 

odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 

a přístupnost při užívání.     

− § 40 – obecné požadavky – stavba je navržena tak, aby v každém předpokládaném provozním 

stavu byla zachována její mechanická odolnost a stabilita. Stavební konstrukce jsou navrženy tak, 

aby po celou dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem 

zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby. Součástí 

dokumentace pro vydání stavebního povolení bude část Stavebně konstrukční řešení, ve které 

bude provedeno statické posouzení stability konstrukce.  

 

K posouzení souladu s ustanovením § 90 písm. b) stavebního zákona stavební úřad uvádí následující: 

Stavební úřad posoudil předloženou žádost z hlediska uvedených požadavků tak, že záměr napojený 

na stávající a nově budované komunikace v území s veškerým technickým vybavením je v souladu 

s požadavky stavebního zákona; stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek 

a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek 

územního rozhodnutí.  
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K posouzení souladu s ustanovením § 90 písm. c) stavebního zákona stavební úřad uvádí následující: 

Stavební úřad posoudil předloženou žádost z hlediska uvedených požadavků takto: 

Záměr je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány. Dotčené 

orgány vydaly k posuzované dokumentaci pro územní rozhodnutí souhlasná závazná stanoviska nebo 

stanoviska. Pokud byl souhlas vázán na konkrétní požadavky, vztahující se k územnímu řízení, stavební 

úřad je převzal do podmínek tohoto rozhodnutí.  

Předložená dokumentace záměru byla dle informací uvedených v dokumentaci následně aktualizována 

na základě postupných konzultací s dotčenými orgány. Žádná aktualizace dle požadavků jednotlivých 

dotčených orgánů však neměla vliv na skutečnosti posuzované ostatními dotčenými orgány, a proto 

nebylo nutné žádnému dotčenému orgánu předkládat dokumentaci opakovaně k vydání stanoviska 

či vyjádření.  

 

Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb. vymezil stavební úřad území dotčené 

vlivy stavby jako území, které obsahuje pozemky přímo dotčené územním rozhodnutím (umístěním 

stavby) a dále sousední pozemky, jejichž vlastníci byli posouzeni jako účastníci řízení, kteří mohou být 

územním rozhodnutím přímo dotčeni. Z dokumentace k žádosti o vydání změny územního rozhodnutí 

a dokladů a podkladů žádosti a ze skutečností jemu známých z úřední činnosti dospěl k závěru, že vlivy 

stavby nepřekročí hranice vymezené jako území dotčené vlivy stavby. Území dotčené vlivy stavby je 

totožné s územím, které je dotčené vlivy umístění stavby, jak vyplývá ze stanoveného okruhu účastníků 

řízení, jež mohou být přímo dotčeni územním rozhodnutím. 

 

Předložený záměr nepodléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, jak vyplývá ze stanoviska odboru ochrany prostředí MHMP č.j. MHMP 1880859/2020, 

sp.zn. S-MHMP 2558566/2019 OCP ze dne 9.12.2020.  

 

Ke stavbě bylo vydáno kladné závazné stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP sp. zn. S-MHMP 

2558566/2019 OCP, č.j. MHMP 1880859/2020 ze dne 9.12.2020, ve kterém se dotčený orgán kladně 

vyjadřuje k záměru z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, lesů, nakládání s odpady, ochrany 

ovzduší, ochrany přírody a krajiny, myslivosti, posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany vod, 

z hlediska ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z hlediska ochrany 

zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem k vydání stanoviska ÚMČ Praha 8 odbor životního 

prostředí. Z hlediska ochrany lesů byl vydán souhlas k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa 

parc.č. 2576/1 a 2584 v k.ú. Libeň – dočasný zábor bude činit cca 121 m2 a představuje plochu nezbytnou 

pro výměnu stožárů a kabelů veřejného osvětlení ve stávající trase. Dále byl vydán souhlas k dotčení 

pozemků ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa pro pozemky parc.č. 2576/4, 2455/1 a 2576/20 v k.ú. Libeň. 

Před vydáním stavebního povolení či realizace stavby musí být vydáno rozhodnutí o povolení dočasného 

odnětí částí lesních pozemků, o něž je třeba požádat odbor ochrany prostředí MHMP a žádost doložit 

náležitostmi uvedenými v ust. § 1 vyhlášky MZe č. 77/1996 Sb. Tato podmínka byla převzata do 

podmínek tohoto rozhodnutí. Z hlediska nakládání s odpady je příslušným orgánem k vydání stanoviska 

ÚMČ Praha 8 a 9 odbor životního prostředí. Chráněné zájmy z hlediska ovzduší nejsou dotčeny. Dotčený 

orgán souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku – lesa. Les je významným krajinným 

prvkem ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Ochrana významných krajinných prvků je pak 

zakotvena v ust. § 4 odst. 2 zákona. Významné krajinné prvky jsou podle tohoto ustanovení chráněny 

před poškozením a ničením. Mohou se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo 

k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko – stabilizační funkce. Ekologická stabilita je schopnost 

ekologických systémů uchovat a reprodukovat své podstatné charakteristiky pomocí autoregulačních 

procesů. Je to schopnost ekosystémů vyrovnávat změny způsobené vnějšími i vnitřními činiteli a 
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zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce. V ust. § 4 4 odst. 2 zákona je také uvedeno, že k zásahům, 

které by mohly vést k poškození, zničení nebo ohrožená významného krajinného prvku nebo ohrožení či 

oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, je nezbytné vydání závazného stanoviska orgánu ochrany 

přírody. Mezi uvedené zásahy přitom citované ustanovení zákona v demonstrativním výčtu řadí mj. i 

umisťování staveb. Na základě posouzení podkladů dospěl OCP MHMP k závěru, že během realizace 

předmětné stavby nedojde k oslabení ekologicko – stabilizačních funkcí lesa stavební činností. Stavební 

činností bude dotčena okrajová část pozemků určených k plnění funkcí lesa, v dotčených částech se 

nenachází lesní porost, takže nemůže dojít k poškození či snad ke zničení tohoto významného krajinného 

prvku. Hodnocený záměr dále nemůže mít vliv na lokality soustava Natura 2000, a to samostatně nebo ve 

spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, nedojde k významnému vlivu ani na ptačí oblast. 

Do vzdálenosti 0,5 km od navrženého záměru se nenachází žádná evropsky významná lokalita 

v působnosti OCP MHMP. Záměr se nachází zcela mimo území evropsky významných lokalit a záměr 

může mít pouze lokální vliv dotýkající se vlastního území záměru a jeho nejbližšího okolí. Návrh nemůže 

mít vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry či způsob hospodaření na území evropsky 

významných lokalit. Záměr se nedotýká zvláště chráněných území kategorie přírodní památka, přírodní 

rezervace, ochranných pásem zvláště chráněných území, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, 

památných stromů, územního systému ekologické stability, ani ochrany krajinného rázu. Z hlediska 

myslivosti nejsou chráněné zájmy dotčeny. Záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí 

dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany vod je 

příslušným orgánem k vydání stanoviska vodoprávní úřad ÚMČ Praha 8.  

 

Kladné závazné stanovisko vydal odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 č.j. MCP8 409344/2019 

ze dne 5.3.2020.  

Ve stanovisku je uvedeno, že bude dotčen zemědělský půdní fond. Pozemky parc.č. 2589/1, 2589/6, 

2590/1, 2593/1, 2593/25 v k.ú. Libeň jsou v katastru nemovitostí evidovány jako druh pozemku zahrada. 

Dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, má 

– li být ze zemědělského půdního fondu odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden 

rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.    

Z hlediska odpadového hospodářství dotčený orgán souhlasí s povolením uvedeného záměru. Při vlastní 

realizaci stavby plněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v době výstavby a 

provozu ve znění pozdějších předpisů a odpady ze stavební činnosti budou zařazeny podle druhu 

a kategorií, důsledně tříděny a odstraněny vhodným způsobem. Z hlediska ochrany ovzduší nejsou 

chráněné zájmy dotčeny, při stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální 

možnou produkci prachu.  

Z hlediska ochrany přírody bylo ve stanovisku uvedeno, že záměr klade požadavky na odstranění dřevin. 

Následně však bylo doloženo aktualizované stanovisko č.j. MCP8 328168/2021 ze dne 14.9.2021, ve 

kterém je uvedeno, že stavba vyžaduje kácení 38,6 m2 celkového zapojeného porostu dřevin. Dřeviny 

navržené ke kácení tak nepřekračují charakteristiky a velikosti stanovené v ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 

Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, a nepodléhají tak povolovacímu procesu.  

 

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 9 vydal pod č.j. MCP09/062473/2019, spis.zn. 

S MCP09/061823/2019 dne 20.1.2020 závazné stanovisko z hlediska ochrany zemědělského půdního 

fondu, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochran přírody, krajiny a městské zeleně. Z hlediska 

zemědělského půdního fondu dotčené pozemky nenáleží do ZPF, chráněné zájmy nejsou dotčeny. 

Z hlediska odpadového hospodářství dotčený orgán souhlasil za podmínek: 

- Při vlastní realizaci stavby je nutné v okolí stavby udržovat čistotu a pořádek – převzato do 

podmínek tohoto rozhodnutí 

Z hlediska ochrany ovzduší dotčený orgán se záměrem souhlasil za podmínky dodržení minimalizace 

zatěžování okolí prachem, použití vozidel a stavebních mechanismů, které splní příslušné emisní limity a 
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čištění komunikací. Z hlediska ochrany přírody, krajiny a městské zeleně byl vysloven souhlas bez 

podmínek.  

 

Odbor dopravy ÚMČ Praha 8 vydal k záměru kladné souhlasné stanovisko 

spis.zn. SZ MCP8 409343/2019/2, č.j. MCP8 409343/2019 ze dne 20.1.2020. Bylo vydáno kladné 

závazné stanovisko za podmínek: 

- záměr bude vzájemně koordinován se stavbou odstavných stání pro trolejbusy v ulici Na Žertvách, 

s plánovanou úpravou veřejného prostranství křižovatky v okolí stanice metra Palmovka, 

celkovou rekonstrukcí komunikace Prosecká a ostatními stavbami v dané lokalitě – převzato do 

koordinační podmínky tohoto rozhodnutí 

- bude předložen návrh DIO včetně navržených obchozích tras pro pěší – převzato do podmínek 

rozhodnutí 

- staveniště bude řádně odděleno zábranami od veřejného prostoru – bude plněno během realizace, 

viz výše podmínky rozhodnutí 

- při výstavbě nesmí být ohrožen bezpečný provoz na přilehlých komunikacích a pohyb osob 

v okolí stavby – bude plněno během realizace stavby 

- stavbou poškozené povrchy budou uvedeny do původního stavu – bude plněno během realizace, 

viz výše podmínky rozhodnutí 

- dále odbor dopravy ÚMČ Praha 8 souhlasí se zvláštním užívám komunikace podle § 25 odst. 1 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – převzato do podmínek tohoto rozhodnutí  

- po celou dobu provádění stavebních prací zajistí investor údržbu a čištění komunikací stavbou 

dotčených – převzato do podmínek tohoto rozhodnutí 

- při realizaci je nutno zajistit přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním 

vozidlům IZS – převzato do podmínek tohoto rozhodnutí 

 

Odbor dopravy ÚMČ Praha 9 vydal pod č.j. MCP09/020576/2020, spis.zn. S MCP09/061822/2019 dne 

26.2.2020 souhlasné závazné stanovisko s upozorněním, že je potřeba respektovat veškerá ustanovení 

právních a technických předpisů, po celou dobu provádění neohrozit bezpečnost silničního provozu 

v jejím okolí, zajistit bezpečný příjezd a přístup k okolním objektům a zastávkám. Tyto požadavky byly 

převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí.   

 

Odbor pozemních komunikací a drah MHMP vydal k záměru kladné souhlasné stanovisko spis.zn. S-

MHMP 2570475/2019PKD, č.j. MHMP-6968/2020/O4/Tum ze dne 3.1.2020 a spis.zn. S-MHMP 

1342447/2020PKD, č.j. MHMP-1441711/2020/O4/Šv ze dne 21.9.2020. Byla vydány kladná závazná 

stanoviska za podmínek: 

- při realizaci je nutno zajistit přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním 

vozidlům IZS včetně svozu domovního odpadu a přístupu k ovládacím armaturám inženýrských 

sítí, bude zachován provoz MHD včetně bezpečného přístupu k zastávkám – bylo převzato do 

podmínek tohoto rozhodnutí 

- bude zajištěna čistota okolních komunikací – bylo převzato do podmínek tohoto rozhodnutí 

- budou minimalizovány zábory stávajících komunikací dotčených stavbou včetně parkovacích 

stání – bylo převzato do podmínek tohoto rozhodnutí 

- dále odbor pozemních komunikací a drah MHMP souhlasí se zvláštním užívám komunikace podle 

§ 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – převzato do podmínek tohoto 

rozhodnutí  

Dále byl žadatel upozorněn, že stavba se nachází v ochranném pásmu metra a je potřeba vydání 

souhlasu ke stavebním pracím v ochranném pásmu metra ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č. 

266/1994 Sb., o drahách. Tento souhlas byl vydán dne 1.9.2020 pod č.j. MHMP-1332746/2020/PKD-

O2/Ch, spis.zn. S-MHMP 1315583/2020. 
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Kladně se vyjádřila také Policie ČR, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby 

dopravní policie (č.j. KRPA-45810-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 16.3.2020). Policie ČR, jako orgán správy 

ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 1 zákona 

č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Na základě připomínek 

Policie ČR bylo provedena konzultace, kde byly jednotlivé body ujasněny. Byl předložen výpočet 

osvětlení, zákres dopravního značení, které bude po stavbě v plném rozsahu obnoveno, rozhledová pole 

nebudou narušena, protože se jedná o bezpaticové stožáry, DIO bude zpracováno v dostatečném 

předstihu.  

 

Z hlediska ochrany státní památkové péče vydal odbor památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy osvědčení 

č.j. MHMP 152184/2021, sp.zn. S-MHMP 1778712/2020 ze dne 4.2.2021 ve smyslu, že pozemky 

výstavby parc.č. 2926/3, 2909/3,2427/13, 2408,2657, 2998, 2658, 2419, 3000/2, 2999, 4013/5, 

4013/8,2418, 2417, 4026/6, 2926/20,2926/21, 4013/2, 2927/11,3891/5, 2427/5, 2992/1, 2675/3, 2422, 

2674/1, 2421, 2997, 2660/2, 3000/1, 2661/2, 2903/2, 2652/6, 2 659, 2 905/2, 2927/3, 2907/2, 2926/1, 

3932/4, 3440/7, 2926/10,2927/4, 2926/11, 2428/2, 2588, 3963/12, 2656, 2909/1, 2926/2,2653, 2654, 

2655,2600/1,2990, 2898, 3865, 3863, 3986, 2660/1, 2672, 2661/1, 2407, 3952/2, 3963/1, 2601/2, 

3963/3,3839, 3842/1, 3958, 4013/9, 3994/3, 2427 /15, 2586/1, 2587/5, 2586/3, 2576/19, 2589/6, 2677 /2, 

4013/4, 2675/1, 3637/1, 3864/1, 3860/1, 3860/2, 2425/3, 2677/1, 3885,3841, 3879/5,3840, 3931, 2423, 

4013/17, 2402/1, 3932/2,3934, 4013/10, 2581,2589/1,3953/4,2584, 2909/4,2576/1, 3830/4, 2590/1, 2583, 

2582, 2674/2, 4026/2,2600/4,4012/1,2593/25, 2593/1, 2652/7, 2455/28, 3854/2, 3645, 2600/3, k.ú. Libeň, 

ul. Prosecká, U Pekařky, Na Labuťce I, Františka Kadlece, Srbova, Čuprova, Na Žertvách, Vacínova, 

Heydukova, Zenklova, Vojenova, náměstí Dr. Václava Holého, Praha 8 se nacházejí v ochranném pásmu 

památkové rezervace v hl.m. Praze, vyhlášeném rozhodnutím býv. odboru kultury NVP č.j. Kul/5-932/81 

ze dne 19.5.1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl.m. Praze a jeho doplňkem ze dne 

9.7.1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm. OPP MHMP vydal 

osvědčení o vzniku souhlasného bezpodmínečného závazného stanoviska z moci úřední.  

Dále bylo vydáno odborem památkové péče MHMP pod č.j. MHMP 152224/2021, sp.zn. S-MHMP 

150723/2021 ze dne 4.2.2021 sdělení, že pozemky parc. č. 1669/1, 2032, 2031, k. ú. Vysočany, ul. 

Prosecká, Praha 9 a parc. č. 1123/6, 1123/1 (mimo sousoší a vinařský sloup), 1185/8, 1158/4, 1187/3, 

1185/9, 1185/7, 1187 /1, 1126/1, 1124/5, 303, 463/1, 1187 /11, k. ú. Prosek, ul. Prosecká, Na Vyhlídce, 

Praha 9 leží mimo památkově chráněné území ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Z hlediska ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů se kladně v závazném stanovisku č.j. HSHMP 06912/2020 ze dne 5.3.2020 vyjádřila 

k dokumentaci Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP). HS HMP po posouzení konstatovala, 

že předmětná stavba se nedotýká zájmů chráněných orgánem veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 

Sb.  

 

Vodoprávní orgán, oddělení vodoprávní odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8, podle § 106 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, dotčený na úseku vodního hospodářství vydal k dokumentaci 

pod spis.zn. MCP8 283925/2020/OV.Muhl, č.j. MCP8 335192/2020 ze dne 2.11.2020 souhlas podle ust. 

§ 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona s podmínkami, které byly převzaty do podmínek tohoto 

rozhodnutí (realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod, veškerá případná 

manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku 

závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami, 

v záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky).  
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Odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 vydal pod spis.zn. 

S MCP09/133767/2020/OVÚR/LAVL, č.j. MCP09/188816/2020/OVÚR/LAVL dne 18.11.2020 sdělení 

jako dotčený orgán na úseku vodního hospodářství. Závazné stanovisko nebylo vydáno, neboť 

navrhovaný stavební záměr se nedotýká zájmů chráněných orgánem ochrany vod podle zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  

 

Souhlasné závazné stanovisko vydal k dokumentaci odbor bezpečnosti dne 7.10.2020 pod č.j. MHMP 

1519903/2020, sp.zn. S-MHMP 1408468/2020, podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému bez podmínek. V oblasti dotčené stavbou se nenachází žádná stavba civilní ochrany 

podle § 7 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná podle § 15 odst. 2 písm. g) téhož zákona. 

Stavba se částečně nachází v inundačním území Vltavy podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale nijak nezasahuje do linie 

protipovodňové ochrany hl.m. Prahy. Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování podle zákona 

č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Není tak nutné řešit ochranu obyvatelstva před vlivy nebezpečných látek a plánovat 

opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 

 

Z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatel vydal souhlasné závazné stanovisko č.j. HSAA-2742-

3/2020 ze dne 27.2.2020, včetně odůvodnění, ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko je bez podmínek.  

 

Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha vydal jako drážní správní úřad podle ust. § 54 

odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách závazné stanovisko s podmínkami, které byly převzaty do 

tohoto rozhodnutí a budou plněny v rámci realizace stavby.  

 

Žadatel předložil vyjádření provozovatelů telekomunikačních sítí o existenci podzemních vedení 

telekomunikačních sítí ve staveništi podle ust. § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 

a vyjádření vlastníků a správců dalších inženýrských sítí. Při provádění stavby dojde ke kontaktu 

se sítěmi společností Pražská teplárenská a.s., Technologie hlavního města Prahy, a.s., PREdistribuce, 

a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., CETIN a.s., 

Quantcom, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražské 

vodovody a kanalizace, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, MO, Sekce nakládání s 

majetkem, oddělení ochrany územních zájmů ČECHY. 

 

Koordinace umisťované stavby se známými stavebními záměry byla v územním rozhodnutí stanovena 

podmínkou, se záměry jiných investorů, které dosud nebyly stavebnímu úřadu předloženy, nelze stavbu 

koordinovat, protože nejsou známy žádné další stavební záměry v řešeném území. 

 

Stavební úřad k závazným stanoviskům dotčených orgánů uvádí, že z § 4 odst. 2 písm. a) stavebního 

zákona vyplývá: „dotčené orgány vydávají závazná stanoviska pro rozhodnutí a pro jiné úkony 

stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora podle tohoto zákona, nestanoví-li tyto zvláštní 

právní předpisy jinak“. Podle citovaného ustanovení stavebního zákona jsou podkladem pro vydání 

rozhodnutí závazná stanoviska dotčených orgánů. Správní úřad je ex lege obsahem závazného stanoviska 

vázán a nedisponuje přitom oprávněním jakýmkoli způsobem toto stanovisko interpretovat, anebo jej 

obsahově měnit. K vydání územního rozhodnutí je zapotřebí zejména závazné stanovisko k dokumentaci 
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pro územní řízení orgánu ochrany přírody, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany 

ovzduší k umístění zdrojů znečištění, státní památkové péče, orgánů ochrany veřejného zdraví. Závazné 

stanovisko orgánu veřejného zdraví má za cíl vymezit hygienické limity chemických, fyzických 

a biologických ukazatelů, které jsou upraveny v podzákonných právních normách. Ve věci závazných 

stanovisek stavební úřad postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné 

zájmy podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad dospěl k závěru, že z dokumentace 

a ze závazných stanovisek dotčených orgánů vyplývá, že účastníci územního řízení nebudou nad míru 

přiměřenou poměrům obtěžováni nebo vážně ohrožováni ve výkonu svých práv. Přípustnou mírou 

zhoršování životního prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu se rozumí míra přípustná podle 

právních předpisů.  

 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 

- MHMP odbor stavebního řádu, stanovení stavebního úřadu, č.j. MHMP 128249/2020, sp.zn. S-

MHMP 2586323/2019/STR ze dne 20.1.2020 

- MHMP odbor pozemních komunikací a drah, č.j. MHMP-6968/2020/O4/Tum, spis.zn. S-MHMP 

2570475/2019PKD ze dne 3.1.2020, č.j. MHMP-1441711/2020/O4/Šv, sp.zn. S-MHMP 

1342447/2020PKD ze dne 21.9.2020 

- MHMP odbor pozemních komunikací a drah, drážní úřad, č.j. MHMP-1332746/2020/PKD-O2/Ch, 

spis.zn. S-MHMP 1315583/2020 ze dne 1.9.2020 

- MHMP odbor památkové péče, č.j. MHMP 152184/2021, sp.zn. S-MHMP 1778712/2020 ze dne 

4.2.2021, č.j. MHMP 152224/2021, sp.zn. S-MHMP 150723/2021 ze dne 4.2.2021, č.j. MHMP 

152171/2021, sp.zn. S-MHMP 1778712/2020 ze dne 4.2.2021 

- MHMP, odbor ochrany prostředí, spis. zn. S-MHMP 2558566/2019 OCP, č.j. MHMP 1880859/2020 

ze dne 9.12.2020 

- MHMP odbor bezpečnosti, č.j. MHMP 1519903/2020, sp.zn. S-MHMP 1408468/2020 ze dne 

7.10.2020 

- MHMP odbor investiční, oddělení pozemních staveb, č.j. MHMP 1696110/2020, sp.zn. S-MHMP 

1385391/2020 ze dne 6.11.2020 

- Hygienická stanice hlavního města Prahy, č.j. HSHMP 06912/2020 ze dne 5.3.2020 

- Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, č.j. HSAA-2742-3/2020 ze dne 27.2.2020 

- Lesy hl.m. Prahy, zn. 2059/20_VT_0194/2020 ze dne 29.9.2020 

- ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, č. j. MCP8 328168/2021 ze dne 14.9.2021, č.j. MCP8 

409344/2019 ze dne 5.3.2020 

- ÚMČ Praha 8 odbor územního rozvoje a výstavby, odd. vodoprávní, spis.zn. MCP8 

283925/2020/OV.Muhl, č.j. MCP8 335192/2020 ze dne 2.11.2020 

- ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, spis. zn. SZ MCP8 409343/2019/2, č.j. MCP8 409343/2019 ze dne 

20.1.2020 

- ÚMČ Praha 9, odbor dopravy, č.j. MCP09/020576/2020, spis.zn. S MCP09/061822/2019 ze dne 

26.2.2020 

- ÚMČ Praha 9 odbor výstavby a územního rozvoje, spis.zn. S MCP09/133767/2020/OVÚR/LAVL, 

č.j. MCP09/188816/2020/OVÚR/LAVL ze dne 18.11.2020 

- ÚMČ Praha 9 odbor životního prostředí, č.j. MCP09/062473/2019, spis.zn. S MCP09/061823/2019 ze 

dne 20.1.2020 

- Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha, sp.zn. MP-SOP2435/20-2/Lj, č.j. DUCR-

67273/20/Lj ze dne 19.11.2020 

- Správa železnic, státní organizace, zn. S 11207/U-33655/2020-SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 8.10.2020 
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- Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., č.j. TSK/53956/19/1109/Me ze dne 27.3.2020 

- Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s., č.j. TSK/206/20/1110/Ryb ze dne 27.2.2020, č.j. 

TSK/206/20/1110/Še ze dne 3.3.2020 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Hlavního města Prahy, odbor služby dopravní 

policie, č.j. KRPA-45810-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 16.3.2020 

- Povodí Vltavy, s.p., zn. 73749/2020-263 ze dne 22.10.2020 

- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., zn. 2020/OSDS/03867 ze dne 23.7.2020  

- Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Svodná komise, zn. 100630/1P33/2331 ze dne 7.2.2020 

- PREdistribuce, a.s., zn. S 21130/300079216 ze dne 7.7.2020 

- Pražská teplárenská a.s., zn. JAR/1732/2020 ze dne 31.7.2020, zn. JAR/0045/2022 ze dne 5.1.2022 

- Fine Technology Outsource, s.r.o., č.j. 25366 ze dne 10.12.2020. č.j. 25365 ze dne 10.12.2020, č.j. 

25364 ze dne 10.12.2020, č.j. 35708 ze dne 1.12.2021, č.j. 35707 ze dne 1.12.2021, č.j. 35706 ze dne 

3.12.2021 

- CETIN a.s., č.j. 561003/20 ze dne 6.3.2020, č.j. 886650/21 ze dne 16.12.2021 

- T – Mobile Czech Republic a.s., zn. E09514/20 ze dne 28.2.2020, zn. E63261/21 ze dne 15.12.2021 

- Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW9910146051153812 ze dne 20.3.2020 

- ALFA TELECOM s.r.o., vyjádření ze dne 13.3.2020 a dne 14.1.2022 

- České radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/265631/2021 ze dne 28.1.2021, zn. 

UPTS/OS/292638/2021 ze dne 16.12.2021 

- Telco Pro Services, a.s., zn. P3A20000033797 ze dne 2.7.2020, zn. 021-31-PR12 ze dne 17.12.2021 

- Dial Telecom, a.s., zn. PH864758 ze dne 14.1.2021, zn. PH974129 ze dne 16.12.2021 

- CZnet s.r.o., č.j. 200100565 ze dne 20.5.2020 

- CentroNet, a.s. zn. 146/2021 ze dne 8.1.2021 

- CoProSys a.s., vyjádření ze dne 13.3.2020 a ze dne 15.12.2021 

- ICT Support, s.r.o., vyjádření ze dne 26.3.2020 

- Technologie hlavního města Prahy, a.s., č.j. 6430/19 ze dne 6.2.2020, č.j. VPD-00261/2021 ze dne 

22.1.2021, č.j. VPD-03892/2021 ze dne 17.12.2021 

- UNI Promotion s.r.o., zn. 155400364 ze dne 1.2.2021, zn. 133407019 ze dne 1.2.2021, zn. 122412077 

ze dne 1.2.2021, zn. 122416414 ze dne 20.12.2021, zn. 133411426 ze dne 20.12.2021 

- Pražská vodohospodářská společnost a.s., zn. 2213/20/2/02 ze dne 30.6.2020  

- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zn. PVK 68443/ÚTPČ/20 ze dne 12.1.2021 

- Veolia Energie ČR, a.s., zn. REVE/20200629-006/ES ze dne 14.7.2020 

- PODA a.s., zn. TaV/316/2022/Vo ze dne 16.2.2022 

- Nej.cz s.r.o., zn. VYJNEJ-2021-09208-01 ze dne 6.1.2022 

- ČEPRO, a.., č.j. 5670/20 ze dne 28.2.2020, č.j. 15139/21 ze dne 15.12.2021 

- PT Distribuční, s.r.o., vyjádření ze dne 29.6.2020 a ze dne 16.12.2021 

- Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., jednotka Dopravní cesta Tramvaje, č.j. č.j. 306/20 ze dne 3.3.2020, 

č.j. 1404/21 ze dne 17.12.2021 

- Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., úsek technický – Metro, zn. 800210/358/20/Lín ze dne 6.3.2020, 

zn. 800210/2175/21/Lín ze dne 7.1.2022 

- CNL INVEST s.r.o. (za společnost Fast Communication s.r.o.), č. FACO00198/21 ze dne 22.1.2021, 

č. FACO00199/21 ze dne 22.1.2021, č. FACO00200/21 ze dne 22.1.2021, č. FACO02836/21 ze dne 

15.12.2021 
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- CNL INVEST s.r.o. (za společnost Türk Telekom International CZ s.r.o.), č. TUTE00168/21 ze dne 

22.1.2021, č. TUTE00169/21 ze dne 22.1.2021, č. TUTE00167/21 ze dne 22.1.2021, č. 

TUTE02482/21 ze dne 15.12.2021 

- Internet Praha Josefov s.r.o., vyjádření ze dne 22.1.2021 a ze dne 26.12.2021 

- Pranet s.r.o., zn. 7356 ze dne 20.1.2022 

- ÚVT Internet s.r.o., č.j. 21202484 ze dne 4.2.2021, č.j. 212104976 ze dne 29.12.2021 

 

Razítkem do situace se vyjádřili: 

- Ministerstvo vnitra ČR, razítko na situaci ze dne 21.1.2021 a ze dne 20.12.2021 

- GREPA Networks, s.r.o., razítko na situaci ze dne 2.3.2020 a ze dne 5.3.2022 

- Pe3ny Net s.r.o., razítko na situaci ze dne 4.2.2021 a ze dne 31.12.2021 

- Planet A a.s., razítko na situaci ze dne 15.1.2022 

- Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., jednotka Dopravní cesta Tramvaje, razítko na situaci ze dne 

9.2.2021 

- SNM MO, OOÚZ, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, razítko na situaci ze dne 14.9.2020 

 

Dále bylo doloženo: 

- Plné moci 

- Předepsané koordinace 

- Koncepční vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prah, č.j. IPR 1398/20 

 

Souhlasy vlastníků pozemků podle § 86 stavebního zákona: 

• Pozemky parc. č. 2402/1, 2407, 2423, 2425/3, 2427/15, 2581, 2586/1, 2586/3, 2587/5, 2589/1, 

2589/6, 2590/1, 2601/2, 2660/1, 2661/1, 2672, 2675/1, 2677/1, 2677/2, 2909/4, 3637/1, 3830/4, 3839, 

3840, 3841, 3842/1, 3860/1, 3860/2, 3863, 3864/1, 3865, 3879/5, 3885, 3931, 3932/2, 3934, 3952/2, 

3953/4, 3958, 3963/1, 3963/3, 3986, 4013/4, 4013/9, 4013/10, 4013/17 v k.ú. Libeň, parc.č. 303, 

1124/5, 1126/1, 1158/4, 1185/7, 1185/8, 1185/9, 1187/1, 1187/3 v k.ú. Prosek, parc.č. 2031 

v k.ú. Vysočany jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy – žadatele. Přesto byl vydán odborem 

evidence majetku MHMP souhlas s realizací stavby (č.j. MHMP 1300756/2020, sp.zn. S-MHMP 

116639/2020 ze dne 25.8.2020), zároveň na situační výkres 

• Pozemky parc.č. 2600/4, 2674/2, 4012/1, 4026/2 v k.ú. Libeň jsou ve vlastnictví České republiky, 

právo hospodařit s majetkem státu pro společnost Správa železnic, státní organizace. Souhlas byl dán 

dne 8.10.2020 pod zn. S 11207/U-33655/2020-SŽ-OŘ, zároveň na situační výkres.  

• Pozemky parc.č. 2455/28 a 3854/2 v k.ú. Libeň jsou ve vlastnictví společnosti TRI nemovitosti s.r.o. 

Souhlas byl dán dne 1.11.2021. 

• Pozemky parc.č. 1669/1 a 2032 v k.ú. Vysočany jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, 

se svěřenou správou nemovitostí ve vlastnictví obce pro MČ Praha 9. Souhlas byl dán dne 2.10.2020 

pod č. MCP09/179878/2020/OSM/Ma. Zároveň byl dán souhlas na situaci. Souhlas byl dán také 

od Vinařského družstva sv. Václava, který je nájemcem pozemků.  

• Pozemky parc.č. 2417, 2418, 2419, 2421, 2422, 2657, 2658, 2674/1, 2675/3, 2907/2, 2926/20, 

2629/21, 2927/11, 2998, 2999, 3000/2, 3891/5, 4013/8 v k.ú. Libeň jsou ve vlastnictví Dopravního 

podniku hl.m. Prahy, a.s. Mezi žadatelem a vlastníkem výše uvedených pozemků byla dne 22.12.2021 

uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SOB/35/04/013072/2021.   
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 

ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec hl. m. Praha, zastoupená Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, MČ Praha 8, zastoupená 

OKS ÚMČ Praha 8, MČ Praha 9, Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem evidence majetku, 

Správa železnic, státní organizace, ÚMČ Praha 9, odbor správy majetku, TRI nemovitosti s.r.o., Dopravní 

podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, úsek technický - METRO, Technická správa komunikací hl. m. 

Prahy, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Svodná komise, Lesy hl. m. Prahy, Povodí 

Vltavy, státní podnik, CETIN a.s., Quantcom, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 

Dopravní cesta Tramvaje, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Jednotka dopravní cesta Metro, 

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů ČECHY, Pražská 

plynárenská Distribuce, a.s., Pražská teplárenská a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražské 

vodovody a kanalizace, a.s., PREdistribuce, a.s., Technologie hlavního města Prahy, a.s., T-Mobile Czech 

Republic a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, vlastníci pozemků parc.č. 2385/6, 

2386/2, 2386/3, 2389, 2390, 2391, 2394, 2395, 2396, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402/2, 2403, 2404, 2405, 

2406, 2409, 2410, 2412, 2413, 2415, 2416, 2420, 2425/1, 2427 /1, 2427 /3, 2427 /4, 2427 /6, 2427 /9, 

2427 /14, 2427 /17, 2427/18, 2427/21, 2427/22, 2427/23, 2430/1, 2430/7, 2430/8, 2430/11, 2431/, 

2432/1, 2433/1, 2433/2, 2455/48, 2455/49, 2455/50, 2456, 2495, 2496/1, 2497/1, 2518, 2519, 2522/1, 

2522/2, 2523, 2526, 2527, 2529, 2533, 2534/1, 2536/1, 2537/1, 2540, 2541/1, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 

2546, 2550/1, 2551/1, 2552, 2555, 2556/1, 2557 /4, 2558, 2560/1, 2562/1, 2563/1, 2565, 2566, 2567, 

2568, 2569, 2570, 2571/1, 2572, 2573, 2574, 2576/2, 2576/4, 2576/13, 2576/14, 2576/20, 2580, 2585, 

2587/3, 2587/4, 2589/2, 2589/5, 2590/2, 2591/1, 2591/2, 2592/1, 2592/5, 2592/6, 2592/8, 2593/2, 2593/7, 

2593/8, 2593/9, 2593/11, 2593/12, 2593/14, 2593/15, 2593/18, 2593/19, 2593/20, 2593/24, 2593/26, 

2593/27, 2594/1, 2594/4, 2594/9, 2599/1, 2599/2, 2600/2, 2601/1, 2601/2, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 

2607, 2608, 2609, 2632, 2635, 2637/1, 2637/2, 2638/1, 2639, 2640, 2641/1, 2641/2, 2641/3, 2641/6, 

2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652/8, 2660/3, 2662, 2664, 2667, 2668, 

2669, 2671, 2673, 2674/3, 2675/2, 2675/4, 2675/5, 2675/6, 2675/7, 2676/1, 2676/2, 2678, 2679, 2681, 

2685/1, 2685/4, 2686/1, 2689/4, 2689/6, 2690/4, 2738/8, 2744, 2745, 2746, 2748, 2749, 2750, 2751, 

2823/1, 2824, 2829, 2830, 2831, 2832, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2841/1, 2842/1, 2884, 2885, 2886, 

2897, 2899, 2900, 2901, 2902/1, 2902/2, 2903/1, 2905/1, 2906/1, 2906/2, 2906/3, 2906/4, 2906/5, 

2906/6, 2907 /1, 2908/1, 2908/2, 2909/2, 2926/4, 2926/5, 2926/6, 2926/9, 2926/12, 2926/13, 2926/14, 

2926/15, 2926/16, 2926/18, 2926/19, 2926/23, 2927/5, 2927/6, 2927/7, 2927/8, 2927/9, 2927/10, 2957/1, 

2958, 2959, 2961, 2970/3, 2970/5, 2976, 2977, 2978, 2980/3, 2981/1, 2981/2, 2982/1, 2983/2, 2991/1, 

2992/2, 2996/1, 2996/2, 2996/3, 2996/9, 2996/10, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3049/2, 3049/89, 

3049/207, 3394/1, 3394/2, 3394/6, 3399, 3401, 3402, 3405, 3406, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 

3417, 3418/2, 3421, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3435, 3436, 3439/1, 3440/6, 

3440/8, 3442/5, 3442/6, 3442/8, 3636, 3637/2, 3638, 3641, 3642, 3643, 3644, 3646/1, 3657 /8, 3669/5, 

3669/6, 3672/1, 3673, 3677, 3680, 3681, 3700/1, 3700/4, 3701/1, 3723/1, 3830/12, 3830/14, 3854/3, 

3855, 3856/1, 3856/13, 3856/14, 3857 /1, 3858, 3859/1, 3862, 3866, 3867, 3870, 3872/1, 3873/1, 3873/2, 

3873/3, 387 4, 3877, 3879/1, 3879/3, 3879/4, 3880/1, 3880/2, 3880/3, 3881/1, 3881/3, 3882, 3884/1, 

3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891/1, 3891/2, 3891/3, 3891/4, 3891/9, 3893, 3900, 3902, 3903/2, 

3928/1, 3928/2, 3932/1, 3932/3, 3936/1, 3936/3, 3937/1, 3952/1, 3952/2, 3952/3, 3952/6, 3952/7, 3952/8, 

3953/1, 3953/5, 3953/6, 3953/7, 3953/8, 3953/9, 3953/1 O, 3953/11, 3953/12, 3955/1, 3956, 3959/1, 

3959/5, 3959/9, 3963/4, 3963/5, 3963/6, 3963/7, 3963/8, 3963/9, 3963/1 O, 3963/11, 3963/13, 3963/14, 

3964/1, 3965/1, 3969/1, 3969/2, 3986, 3987/1, 3992/1, 3992/2, 4012/16, 4013/1, 4013/3, 4013/14, 

4013/15, 4013/16, 4014/6, 4014/22, 4014/24, 4014/25, 4014/26, 4014/27, 4016, 4026/1, 4026/4, 4026/5, 
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4026/7, 4026/22, 4026/23, 4026/26, 4103/5 v k.ú. Libeň a objektů na těchto pozemcích, vlastníkům 

pozemků parc.č. 1667/1, 1667/3, 1667/4, 1667/13, 1667/30, 1669/4, 1669/5, 2030 v k.ú. Vysočany a 

objektů na těchto pozemcích, vlastníkům pozemků parc.č. 12, 11, 14/1, 16/1, 19/1, 19/2, 21/4, 21/5, 

21/10, 22, 23/1, 23/2, 24, 27/1, 27/2, 28, 29, 30/1, 30/2, 30/8, 30/11, 30/12, 30/36, 30/38, 31, 34, 35, 36, 

38, 39, 41, 43, 46, 47, 67, 68, 69, 72, 75, 120, 121, 123, 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 304/2, 309, 31 O, 

321/1, 325/1, 325/2, 327/1, 328/1, 328/2, 329, 330/1, 331/1, 331/2, 331 /3, 331 /4, 332/1, 332/2, 333/1, 

333/2, 335, 463/2, 464/1, 464/11, 464/13, 466, 467, 468/1, 468/2, 476, 482/1, 485, 487/3, 487/4, 489, 

491, 492, 493, 497/1, 614/1, 615/1, 615/11, 615/17, 615/51, 615/54, 615/151, 643/12, 643/13, 643/17, 

643/56, 1123/2, 1123/3, 1123/7, 1123/8, 1123/10, 1123/11, 1124/7, 1124/3, 1125/1, 1132/2, 1185/1, 

1158/2, 1158/3, 1187/12, 1187/17, 1188, 1220, 1373 v k.ú. Prosek a objektů na těchto pozemcích 

  

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení o umístění stavby dospěl stavební úřad k závěru, že 

v daném případě podle § 85 stavebního zákona toto postavení přísluší vedle žadatele, který je zároveň 

vlastníkem pozemků výstavby parc.č. 2402/1, 2407, 2423, 2425/3, 2427/15, 2581, 2586/1, 2586/3, 

2587/5, 2589/1, 2589/6, 2590/1, 2601/2, 2660/1, 2661/1, 2672, 2675/1, 2677/1, 2677/2, 2909/4, 3637/1, 

3830/4, 3839, 3840, 3841, 3842/1, 3860/1, 3860/2, 3863, 3864/1, 3865, 3879/5, 3885, 3931, 3932/2, 

3934, 3952/2, 3953/4, 3958, 3963/1, 3963/3, 3986, 4013/4, 4013/9, 4013/10, 4013/17 v k.ú. Libeň, parc.č. 

303, 1124/5, 1126/1, 1158/4, 1185/7, 1185/8, 1185/9, 1187/1, 1187/3 v k.ú. Prosek, parc.č. 2031 

v k.ú. Vysočany (Hlavní město Praha, zastoupené MHMP odborem evidence majetku), vlastníkovi 

pozemku výstavby parc.č. 2600/4, 2674/2, 4012/1, 4026/2 v k.ú. Libeň (Česká republika, právo 

hospodařit s majetkem státu pro společnost Správa železnic, státní organizace),  vlastníkovi pozemků 

výstavby parc.č. 2455/28 a 3854/2 v k.ú. Libeň (TRI nemovitosti s.r.o.), vlastníkovi pozemků výstavby 

parc.č. 1669/1 a 2032 v k.ú. Vysočany (Hlavní město Praha, sesvěřenou správou nemovitostí ve 

vlastnictví obce pro MČ Praha 9), vlastníkovi pozemků výstavby parc.č. 2417, 2418, 2419, 2421, 2422, 

2657, 2658, 2674/1, 2675/3, 2907/2, 2926/20, 2629/21, 2927/11, 2998, 2999, 3000/2, 3891/5, 4013/8 

v k.ú. Libeň (Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.), vlastníkům sousedních pozemků parc.č. 2385/6, 2386/2, 

2386/3, 2389, 2390, 2391, 2394, 2395, 2396, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402/2, 2403, 2404, 2405, 2406, 

2409, 2410, 2412, 2413, 2415, 2416, 2420, 2425/1, 2427/1, 242 /3, 2427/4, 2427/6, 2427/9, 2427 /14, 

2427/17, 2427/18, 2427/21, 2427/22, 2427/23, 2430/1, 2430/7, 2430/8, 2430/11, 2431/11, 2432/1, 

2433/1, 2433/2, 2455/48, 2455/49, 2455/50, 2456, 2495, 2496/1, 2497/1, 2518, 2519, 2522/1, 2522/2, 

2523, 2526, 2527, 2529, 2533, 2534/1, 2536/1, 2537/1, 2540, 2541/1, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546, 

2550/1, 2551/1, 2552, 2555, 2556/1, 2557 /4, 2558, 2560/1, 2562/1, 2563/1, 2565, 2566, 2567, 2568, 

2569, 2570, 2571/1, 2572, 2573, 2574, 2576/2, 2576/4, 2576/13, 2576/14, 2576/20, 2580, 2585, 2587/3, 

2587/4, 2589/2, 2589/5, 2590/2, 2591/1, 2591/2, 2592/1, 2592/5, 2592/6, 2592/8, 2593/2, 2593/7, 2593/8, 

2593/9, 2593/11, 2593/12, 2593/14, 2593/15, 2593/18, 2593/19, 2593/20, 2593/24, 2593/26, 2593/27, 

2594/1, 2594/4, 2594/9, 2599/1, 2599/2, 2600/2, 2601/1, 2601/2, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 

2608, 2609, 2632, 2635, 2637/1, 2637/2, 2638/1, 2639, 2640, 2641/1, 2641/2, 2641/3, 2641/6, 2642, 

2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652/8, 2660/3, 2662, 2664, 2667, 2668, 2669, 

2671, 2673, 2674/3, 2675/2, 2675/4, 2675/5, 2675/6, 2675/7, 2676/1, 2676/2, 2678, 2679, 2681, 2685/1, 

2685/4, 2686/1, 2689/4, 2689/6, 2690/4, 2738/8, 2744, 2745, 2746, 2748, 2749, 2750, 2751, 2823/1, 

2824, 2829, 2830, 2831, 2832, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2841/1, 2842/1, 2884, 2885, 2886, 2897, 

2899, 2900, 2901, 2902/1, 2902/2, 2903/1, 2905/1, 2906/1, 2906/2, 2906/3, 2906/4, 2906/5, 2906/6, 2907 

/1, 2908/1, 2908/2, 2909/2, 2926/4, 2926/5, 2926/6, 2926/9, 2926/12, 2926/13, 2926/14, 2926/15, 

2926/16, 2926/18, 2926/19, 2926/23, 2927/5, 2927/6, 2927/7, 2927/8, 2927/9, 2927/10, 2957/1, 2958, 

2959, 2961, 2970/3, 2970/5, 2976, 2977, 2978, 2980/3, 2981/1, 2981/2, 2982/1, 2983/2, 2991/1, 2992/2, 

2996/1, 2996/2, 2996/3, 2996/9, 2996/10, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3049/2, 3049/89, 3049/207, 

3394/1, 3394/2, 3394/6, 3399, 3401, 3402, 3405, 3406, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3417, 

3418/2, 3421, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3435, 3436, 3439/1, 3440/6, 3440/8, 

3442/5, 3442/6, 3442/8, 3636, 3637/2, 3638, 3641, 3642, 3643, 3644, 3646/1, 3657 /8, 3669/5, 3669/6, 

3672/1, 3673, 3677, 3680, 3681, 3700/1, 3700/4, 3701/1, 3723/1, 3830/12, 3830/14, 3854/3, 3855, 
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3856/1, 3856/13, 3856/14, 3857 /1, 3858, 3859/1, 3862, 3866, 3867, 3870, 3872/1, 3873/1, 3873/2, 

3873/3, 387 4, 3877, 3879/1, 3879/3, 3879/4, 3880/1, 3880/2, 3880/3, 3881/1, 3881/3, 3882, 3884/1, 

3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891/1, 3891/2, 3891/3, 3891/4, 3891/9, 3893, 3900, 3902, 3903/2, 

3928/1, 3928/2, 3932/1, 3932/3, 3936/1, 3936/3, 3937/1, 3952/1, 3952/2, 3952/3, 3952/6, 3952/7, 3952/8, 

3953/1, 3953/5, 3953/6, 3953/7, 3953/8, 3953/9, 3953/10, 3953/11, 3953/12, 3955/1, 3956, 3959/1, 

3959/5, 3959/9, 3963/4, 3963/5, 3963/6, 3963/7, 3963/8, 3963/9, 3963/10, 3963/11, 3963/13, 3963/14, 

3964/1, 3965/1, 3969/1, 3969/2, 3986, 3987/1, 3992/1, 3992/2, 4012/16, 4013/1, 4013/3, 4013/14, 

4013/15, 4013/16, 4014/6, 4014/22, 4014/24, 4014/25, 4014/26, 4014/27, 4016, 4026/1, 4026/4, 4026/5, 

4026/7, 4026/22, 4026/23, 4026/26, 4103/5 v k.ú. Libeň a objektů na těchto pozemcích, vlastníkům 

pozemků parc.č. 1667/1, 1667/3, 1667/4, 1667/13, 1667/30, 1669/4, 1669/5, 2030 v k.ú. Vysočany a 

objektů na těchto pozemcích, vlastníkům pozemků parc.č. 12, 11, 14/1, 16/1, 19/1, 19/2, 21/4, 21/5, 

21/10, 22, 23/1, 23/2, 24, 27/1, 27/2, 28, 29, 30/1, 30/2, 30/8, 30/11, 30/12, 30/36, 30/38, 31, 34, 35, 36, 

38, 39, 41, 43, 46, 47, 67, 68, 69, 72, 75, 120, 121, 123, 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 304/2, 309, 310, 

321/1, 325/1, 325/2, 327/1, 328/1, 328/2, 329, 330/1, 331/1, 331/2, 331 /3, 331 /4, 332/1, 332/2, 333/1, 

333/2, 335, 463/2, 464/1, 464/11, 464/13, 466, 467, 468/1, 468/2, 476, 482/1, 485, 487/3, 487/4, 489, 

491, 492, 493, 497/1, 614/1, 615/1, 615/11, 615/17, 615/51, 615/54, 615/151, 643/12, 643/13, 643/17, 

643/56, 1123/2, 1123/3, 1123/7, 1123/8, 1123/10, 1123/11, 1124/7, 1124/3, 1125/1, 1132/2, 1185/1, 

1158/2, 1158/3, 1187/12, 1187/17, 1188, 1220, 1373 v k.ú. Prosek a objektů na těchto pozemcích, a dále 

tomu, jehož  vlastnické nebo jiné právo k tomuto pozemku a stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, úsek technický - 

METRO, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 

společnost, Svodná komise, Lesy hl. m. Prahy, Povodí Vltavy, státní podnik, CETIN a.s., Quantcom, a.s., 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Dopravní cesta Tramvaje, Dopravní podnik hl. m. 

Prahy, a.s., Jednotka dopravní cesta Metro, Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, oddělení 

ochrany územních zájmů ČECHY, Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražská teplárenská a.s., 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., PREdistribuce, a.s., 

Technologie hlavního města Prahy, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s.). Ostatní subjekty nemohou být 

stavbou dotčeny, neboť se jedná o kabelové vedení a sloupy VO, které bude umístěno převážně 

ve zpevněné ploše, příp. podél této zpevněné plochy.  

 

Podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona přísluší postavení účastníka obci, na jejímž území má být 

požadovaný záměr uskutečněn, což je v tomto případě Hl. m. Praha (zastoupeno Institutem plánování      

a rozvoje hl.m. Prahy), a současně podle § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, je účastníkem územního řízení i příslušná městská část (zde 

MČ Praha 8 a MČ Praha 9).  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Závěr: 

Stavební úřad postupoval v řízení podle základních zásad činnosti správních orgánů podle správního řádu, 

zejména zjistil stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu § 3, § 50 a § 68 správního řádu, 

a to v rozsahu, který je nezbytný pro vydání rozhodnutí, zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí 

a umožnil účastníkům územního řízení a veřejnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí a uplatnit 

námitky a připomínky k nim v souladu s požadavky správního řádu a stavebního zákona. 
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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. Tato hlediska stavební úřad užil 

při hodnocení důkazů. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad navržené 

stavby s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní 

a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů. Dále stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí 

a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů, a zajistil 

časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území. Stavební úřad se tedy zabýval i vlivem 

stavby na zátěž území. Konstatoval, že využití území i prostorová regulace byly stanoveny (navrženy, 

projednány, schváleny) v rámci pořizování územního plánu a tato projednaná a předpokládaná zátěž – 

únosné zatížení území – nebyla překročena. Na základě zjištění, že záměr je v souladu s výše uvedenými 

veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno. 

 

Upozornění:  

Ověřenou grafickou přílohu (výkres č. C.2 v měřítku katastrální mapy 1:1000 – katastrální situační výkres 

1. díl až 4. díl + doplňující koordinační situace č. C.3 v měřítku 1:1000 – koordinační situační výkres 1. 

díl až 4. díl – datum zpracování 12/2019 s následnými revizemi, dokumentaci zpracoval a autorizoval Ing. 

Jan Zídka, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0013062) obdrží v souladu 

s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona žadatel po nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, pokud bylo v době platnosti požádáno o stavební povolení. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo 

jeho zákonného zástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. 

Investor je povinen plnit ustanovení zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v době výstavby a provozu. 

Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Umisťovaná stavba obsahuje části, které podléhají samostatnému projednání ve stavebním řízení 

speciálním stavebním úřadem.  

Stavební povolení speciálního stavebního úřadu je možno vydat až po vydání předchozího souhlasu podle 

§ 15 stavebního zákona. O tento souhlas stavebník požádá u stavebního úřadu, který vydal rozhodnutí 

o umístění stavby. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
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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. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

 
otisk úředního razítka 

 

 

 

 

Ing. Pavel Kryštof 

vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 2.8.2022. 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 8 a ÚMČ Praha 9. 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 

 

Doručí se + příloha: 

- na úřední desku MČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů) 

- na úřední desku MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Vysočany, 19000 Praha 9 (ke zveřejnění 

po dobu 15 dnů) 

 

o účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – vlastníkům sousedních 

pozemků a staveb na nich a těm, co mají věcná či jiná práva k těmto pozemkům či stavbám 

(doručuje se postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu): 

 tj. vlastníkům pozemků parc.č. 2385/6, 2386/2, 2386/3, 2389, 2390, 2391, 2394, 2395, 2396, 

2398, 2399, 2400, 2401, 2402/2, 2403, 2404, 2405, 2406, 2409, 2410, 2412, 2413, 2415, 2416, 

2420, 2425/1, 2427 /1, 2427/3, 2427/4, 2427/6, 2427/9, 2427/14, 2427/17, 2427/18, 2427/21, 

2427/22, 2427/23, 2430/1, 2430/7, 2430/8, 2430/11, 2431/11, 2432/1, 2433/1, 2433/2, 2455/48, 

2455/49, 2455/50, 2456, 2495, 2496/1, 2497/1, 2518, 2519, 2522/1, 2522/2, 2523, 2526, 2527, 

2529, 2533, 2534/1, 2536/1, 2537/1, 2540, 2541/1, 2542/1, 2543, 2544, 2545, 2546, 2550/1, 

2551/1, 2552, 2555, 2556/1, 2557/4, 2558, 2560/1, 2562/1, 2563/1, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 

2570, 2571/1, 2572, 2573, 2574, 2576/2, 2576/4, 2576/13, 2576/14, 2576/20, 2580, 2585, 2587/3, 

2587/4, 2589/2, 2589/5, 2590/2, 2591/1, 2591/2, 2592/1, 2592/5, 2592/6, 2592/8, 2593/2, 2593/7, 

2593/8, 2593/9, 2593/11, 2593/12, 2593/14, 2593/15, 2593/18, 2593/19, 2593/20, 2593/24, 
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2593/26, 2593/27, 2594/1, 2594/4, 2594/9, 2599/1, 2599/2, 2600/2, 2601/1, 2601/2, 2602, 2603, 

2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2632, 2635, 2637/1, 2637/2, 2638/1, 2639, 2640, 2641/1, 

2641/2, 2641/3, 2641/6, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652/8, 

2660/3, 2662, 2664, 2667, 2668, 2669, 2671, 2673, 2674/3, 2675/2, 2675/4, 2675/5, 2675/6, 

2675/7, 2676/1, 2676/2, 2678, 2679, 2681, 2685/1, 2685/4, 2686/1, 2689/4, 2689/6, 2690/4, 

2738/8, 2744, 2745, 2746, 2748, 2749, 2750, 2751, 2823/1, 2824, 2829, 2830, 2831, 2832, 2835, 

2836, 2837, 2838, 2839, 2841/1, 2842/1, 2884, 2885, 2886, 2897, 2899, 2900, 2901, 2902/1, 

2902/2, 2903/1, 2905/1, 2906/1, 2906/2, 2906/3, 2906/4, 2906/5, 2906/6, 2907 /1, 2908/1, 2908/2, 

2909/2, 2926/4, 2926/5, 2926/6, 2926/9, 2926/12, 2926/13, 2926/14, 2926/15, 2926/16, 2926/18, 

2926/19, 2926/23, 2927/5, 2927/6, 2927/7, 2927/8, 2927/9, 2927/10, 2957/1, 2958, 2959, 2961, 

2970/3, 2970/5, 2976, 2977, 2978, 2980/3, 2981/1, 2981/2, 2982/1, 2983/2, 2991/1, 2992/2, 

2996/1, 2996/2, 2996/3, 2996/9, 2996/10, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3049/2, 3049/89, 

3049/207, 3394/1, 3394/2, 3394/6, 3399, 3401, 3402, 3405, 3406, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 

3414, 3417, 3418/2, 3421, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3435, 3436, 3439/1, 

3440/6, 3440/8, 3442/5, 3442/6, 3442/8, 3636, 3637/2, 3638, 3641, 3642, 3643, 3644, 3646/1, 

3657 /8, 3669/5, 3669/6, 3672/1, 3673, 3677, 3680, 3681, 3700/1, 3700/4, 3701/1, 3723/1, 

3830/12, 3830/14, 3854/3, 3855, 3856/1, 3856/13, 3856/14, 3857 /1, 3858, 3859/1, 3862, 3866, 

3867, 3870, 3872/1, 3873/1, 3873/2, 3873/3, 387 4, 3877, 3879/1, 3879/3, 3879/4, 3880/1, 3880/2, 

3880/3, 3881/1, 3881/3, 3882, 3884/1, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891/1, 3891/2, 3891/3, 

3891/4, 3891/9, 3893, 3900, 3902, 3903/2, 3928/1, 3928/2, 3932/1, 3932/3, 3936/1, 3936/3, 

3937/1, 3952/1, 3952/2, 3952/3, 3952/6, 3952/7, 3952/8, 3953/1, 3953/5, 3953/6, 3953/7, 3953/8, 

3953/9, 3953/10, 3953/11, 3953/12, 3955/1, 3956, 3959/1, 3959/5, 3959/9, 3963/4, 3963/5, 

3963/6, 3963/7, 3963/8, 3963/9, 3963/10, 3963/11, 3963/13, 3963/14, 3964/1, 3965/1, 3969/1, 

3969/2, 3986, 3987/1, 3992/1, 3992/2, 4012/16, 4013/1, 4013/3, 4013/14, 4013/15, 4013/16, 

4014/6, 4014/22, 4014/24, 4014/25, 4014/26, 4014/27, 4016, 4026/1, 4026/4, 4026/5, 4026/7, 

4026/22, 4026/23, 4026/26, 4103/5 v k.ú. Libeň a objektů na těchto pozemcích 

 tj. vlastníkům pozemků parc.č. 1667/1, 1667/3, 1667/4, 1667/13, 1667/30, 1669/4, 1669/5, 2030 

v k.ú. Vysočany a objektů na těchto pozemcích 

 tj. vlastníkům pozemků parc.č. 12, 11, 14/1, 16/1, 19/1, 19/2, 21/4, 21/5, 21/10, 22, 23/1, 23/2, 24, 

27/1, 27/2, 28, 29, 30/1, 30/2, 30/8, 30/11, 30/12, 30/36, 30/38, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 46, 

47, 67, 68, 69, 72, 75, 120, 121, 123, 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 304/2, 309, 310, 321/1, 325/1, 

325/2, 327/1, 328/1, 328/2, 329, 330/1, 331/1, 331/2, 331 /3, 331 /4, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 

335, 463/2, 464/1, 464/11, 464/13, 466, 467, 468/1, 468/2, 476, 482/1, 485, 487/3, 487/4, 489, 

491, 492, 493, 497/1, 614/1, 615/1, 615/11, 615/17, 615/51, 615/54, 615/151, 643/12, 643/13, 

643/17, 643/56, 1123/2, 1123/3, 1123/7, 1123/8, 1123/10, 1123/11, 1124/7, 1124/3, 1125/1, 

1132/2, 1185/1, 1158/2, 1158/3, 1187/12, 1187/17, 1188, 1220, 1373 v k.ú. prosek a objektů 

na těchto pozemcích 

 

 

Příloha: Katastrální situační výkres – 1. díl až 4. díl, v měřítku 1:1000 

 

Obdrží + příloha: 

Doporučeně do vlastních rukou: 

1. METROPROJEKT Praha a.s., IDDS: ejde68g 

 

Doporučeně do vlastních rukou: 

2. Obec Hlavní město Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 

3. MČ Praha 8, zastoupena OKS ÚMČ Praha 8, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

4. Městská část Praha 9, IDDS: nddbppc 
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Doporučeně do vlastních rukou: 

5. Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem evidence majetku, IDDS: 48ia97h 

6. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 

7. ÚMČ Praha 9, odbor správy majetku, IDDS: nddbppc 

8. TRI nemovitosti s.r.o., IDDS: dgxispc 

9. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6 

10. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, úsek technický - METRO, IDDS: fhidrk6 

11. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Svodná komise, IDDS: fhidrk6 

12. Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7 

13. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 

14. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

15. Quantcom, a.s., IDDS: p4vdqdt 

16. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Dopravní cesta Tramvaje, IDDS: fhidrk6 

17. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Jednotka dopravní cesta Metro, IDDS: fhidrk6 

18. MO, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů ČECHY, IDDS: hjyaavk 

19. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt 

20. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq 

21. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2 

22. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

23. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

24. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 

25. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

26. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 

  

Doporučeně: 

27. Magistrát hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h 

- MHMP odbor územního rozvoje 

- MHMP odbor ochrany prostředí 

- MHMP odbor bezpečnosti 

- MHMP odbor památkové péče 

- MHMP odbor pozemních komunikací a drah 

- MHMP odbor investiční 

28. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

29. ÚMČ Praha 8, odbor územ. rozvoje a výstavby, vodopr. úřad, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8 

30. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

31. ÚMČ Praha 9, odbor životního prostředí, IDDS: nddbppc 

32. ÚMČ Praha 9, odbor dopravy, Sokolovská č.p. 14/324, 190 00  Praha 9-Vysočany 

33. ÚMČ Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, IDDS: nddbppc 

34. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

35. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i 

36. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y 

37. Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 

  

Obyčejně: 

38. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu 

39. Městská část Praha 8 - úřední deska, Zenklova č.p. 1/35, 180 00  Praha 8-Libeň 

 

Co: spis, evidence, PM 

Za správnost vyhotovení odpovídá Ing. Vendula Peterková.  
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