MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY

Č.J.: MCP6 038549/2011
SPIS. ZN.: SZ MCP6 005777/2011/OV/Ko
Značka: P-2015/Dej
Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr
Kontaktní spojení: 220 189 871 / mkondr@praha6.cz
Referentské č.: 6/2011

V Praze dne:

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 18.1.2011 podal
OMI, MHMP, IČ 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1,
kterého zastupuje Zavos, s.r.o., IČ 60203013, Františka Kadlece 572/16, 180 00 Praha 8-Libeň
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

Stavba 7500-TV Praha 6, etapa 0001 - Šárecké údolí - Dostavba kanalizace a vodovodu v Šáreckém
údolí
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2015, 2076/3, 2133/5, 2133/6, 2133/8, 2336/1, 2339, 2342,
2417, 4103, 4109, 4125, 4128, 4131/1, 4131/4, 4132/1, 4133, 4135/2, 4136, 4137, 4139/1, 4140, 4143,
4144, 4146 v katastrálním území Dejvice, navazující na sítě již vybudované.
Stavba obsahuje stavební objekty:
SO 01 – připojení lokality u č.p. 159/3 a č.p.41/5, DN 300, délka 35,0 m
SO 02 – připojení lokality u č.p. 42/7, DN 300, délka 39,5 m
SO 02.1 – veřejná část přípojky, PE 63, délka 8,5 m
SO 02.2 – připojení lokality u č.p. 194/9, PE 63, délka 14,5 m
SO 03 – připojení lokality Malý Mlýn č.p. 44/15, gravitační stoka DN 300, délka 16,0 m, tlaková
přípojka DN 50 – PEHD 63x5,7, délka 23,0 m
SO 04 – připojení nemovitosti č.p. 450/94, DN 200, délka 71,6 m
SO 06 – připojení nemovitosti č.p. 106/33, DN 300, délka 6,0 m a DN 50 – PEHD 63x5,7, délka 66,5 m
SO 08.1 – kanalizační řad B-2 v ul. Pokojná, gravitační stoka DN 300, délka 199,0 m, tlaková DN 100,
délka 8,0 m, havarijní přepad z čerpací stanice DN 200, délka 8,0 m
se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6
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SO 08.2 – veřejné části kanalizačních přípojek, 19 ks DN 200, celková délka 132,0 m
SO 08.3 – čerpací stanice Dolní Šárka I
SO 08.4 – přípojka NN k rozvaděči ČS I
SO 08.5 – chránička na vysokotlakém plynovodu, DN 500, dl. 4,5 m
SO 09.1 – dostavba vodovodu V-4-1 v dolní části ul. Pokojné, DN 100, dl. 201,5 m
SO 09.2 – vodovodní řad V-4-2 v horní části ul. Pokojná, DN 100, dl. 47,0 m
Stavební objekty označené v DUR SO 05, SO 07, SO 09.3 a SO 09.4 nejsou předmětem tohoto
rozhodnutí.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Navrhovaná stavba bude umístěna v souladu s dokumentací ověřenou v územním řízení po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Navrhovaná stavba bude doplňovat stávající stokovou síť sběrače B, který je z části dokončen a z
části ve výstavbě. Dostavba kanalizace bude probíhat v údolí Šáreckého potoka v úseku mezi
křižovatkou ulic V Šáreckém údolí – V Podbabě a lokalitou Na Mlýnku.
3. V rámci SO 01 bude provedeno napojení lokality u č.p. 159/3 a č.p. 41/5 k.ú. Dejvice novou stokou
DN 300 v délce 35,0 m. Trasa bude podcházet Šárecký potok. Stoka bude uložena pode dnem
potoka v hloubce 0,60 – 0,75 m. Celá stoka bude ve sklonu 10 ‰. Na této části stavby budou
umístěny dvě revizní šachty. Výšková úroveň dna koncové šachty Šb bude 183,79 m.n.m. Úsek
vedený od napojení na stávající řad bude ze sklolaminátového potrubí, pod potokem bude použita
tvárná litina.
4. Trasa objektu SO 02 pro napojení objektu č.p. 42 bude vedena v přístupové cestě. Gravitační stoka
bude provedena ze sklolaminátového potrubí ve sklonu 10 ‰. Hloubka potrubí bude v rozmezí 2,33
– 2,29 m pod úrovní terénu. Ukončena bude v šachtě Š1a s hloubkou 1,66 m.
5. Veřejná část tlakové přípojky SO 02.1 pro objekt č.p. 42 bude vedena v hloubce 0,51 m pode dnem
potoka. Sklon potrubí pode dnem potoka bude 3 ‰. Materiál potrubí bude PE HD 63x3,6 mm.
6. Dále bude v rámci SO 02.2 prodloužena přípojka k domu č.p. 194 vedená pod potokem. Napojena
bude na již vybudovaný řad tlakové kanalizace B1. Přípojka bude ukončena na hranici pozemku
č.parc. 2333 k.ú. Dejvice. Pode dnem potoka bude přípojka vedena v hloubce 0,55 m. Materiál
potrubí bude PE HD 63x3,6 mm.
7. V rámci stavebního objektu SO 03 bude vybudována veřejná část tlakové přípojky a gravitační stoka
pro objekt Malý mlýn č.p. 44. Gravitační stoka ze sklolaminátu se napojí do sběrače B v lomové
šachtě Š 14. Trasa gravitační stoky bude vedena v přístupové komunikaci. Ukončena bude v revizní
šachtě Š 14a s hloubkou 2,06 m. Část tlakové přípojky bude vedena v konstrukci mostu v chráničce
s tepelnou izolací. Na konci veřejné části přípojky bude dno v hloubce 1,56 m. Tlaková část přípojky
bude z materiálu PE HD 63x5,7 mm.
8. SO 04 řeší odkanalizování objektu č.p. 450. Přípojka bude napojena na stoku B-5 v ulici Nad
Kaplankou. Potrubí bude vedeno v přístupové komunikaci v hloubce 1,80 – 2,00 m. Ve vzdálenosti
3,0 m od napojení na kanalizační řad bude umístěna šachta se spádovým stupněm výšky 3,65 m.
Přípojka je navržena z hladkého potrubí PVC SN 8, DN 200. Na přípojce jsou v místech lomu a
změny sklonu navrženy dvě revizní šachty s kótou dna potrubí 213,84 a 216,04 m.n.m.
9. SO 06 bude odvádět splaškovou vodu z objektu č.p. 106. Gravitační stoka ze sklolaminátu bude
napojena na kanalizační sběrač v místě šachty Š 28. Ukončena bude v revizní šachtě Š 28a v hloubce
1,63 m. Veřejná část tlakové přípojky PEHD 63 x 5,6 mm bude vedena nezpevněnou cestou od
revizní šachty Š 28a až ke hranici pozemku č.parc. 2013 k.ú. Dejvice. Na konci řešeného úseku
bude hloubka potrubí cca. 2,11 m pod terénem.
10. SO 08 bude obsahovat stoku B-2 v dolní části ulice Pokojná včetně veřejných částí domovních
přípojek, čerpací stanici Dolní Šárka I, přípojku NN k rozvaděči ČS I a chráničku na vysokotlakém
plynovodním řadu DN 300.
11. V rámci SO 08.1 bude vybudována kanalizační stoka B-2, která se napojí do již vybudovaného
sběrače B v šachtě Š 39 s hloubkou 2,38. Trasa navrhované stoky povede v komunikaci ulice
Pokojná ve vzdálenosti 3,0 m od hranice pozemku č.parc. 2133/12 k.ú. Dejvice. Dále bude trasa
vedena v přímém směru přes navrhovanou čerpací stanici Dolní Šárka I SO 08.3 až do lomové
šachty Š 52. Trasa bude pokračovat ulicí Pokojnou až k již vybudované šachtě Š 57 stoky B-4. Do
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šachty Š 51 bude zaústěn výtlak a havarijní přepad z čerpací stanice. Na stoce je navrženo celkem 5
revizních šachet.
Veřejné části domovních přípojek budou řešeny v rámci SO 08.2. Celkem je navrženo 18 přípojek
délky 3,0 – 21,5 m z hladkého potrubí PVC 200, SN 8.
Čerpací stanice Dolní Šárka I SO 08.3 bude ve vozovce ve vzdálenosti cca 10,0 m od křižovatky ulic
Pokojná – V Šáreckém údolí. ČS je navržena jako podzemní kruhová šachta vnitřního průměru
1,65 m. Dno šachty bude v hloubce 4,88 m pod terénem.
Přípojka NN k čerpací stanici bude řešena v rámci SO 08.4. Připojení bude zahrnovat napojení na
stávající kabel, který se u pozemku č.parc. 2133/12 k.ú. Dejvice přeloží z tohoto soukromého
pozemku po jeho obvodě do přeložené rozvodnicové skříně umístěné na hranici pozemků č.parc.
2133/5 a 2133/12. Vedle rozvodnicové skříně bude umístěn zděný pilíř s elektroměrnou skříní.
Na vysokotlakém plynovodu bude v rámci SO 08.5 osazena ocelová chránička DN 500 v délce 4,5 m.
Křížení plynovodu s kanalizací bude navrženo v souladu s ČSN EN 1594.
SO 09 bude zahrnovat dva úseky vodovodního řadu z tvárné litiny. První část vodovodního řadu
označená jako SO 09.1 bude v dolní části ulice Pokojná a bude zahrnovat veřejné části 11 ks
přípojek. Navrhovaný řad bude napojen na stávající vodovod DN 200 v ulici V Šáreckém údolí.
Vodovodní řad bude veden v souběhu se stokou B-2 v osové vzdálenosti 0,90 m. V počátečním
úseku obchází řad čerpací stanici v osové vzdálenosti 2,5 m od stoky B-2. Vodovodní řad bude
uložen ve větší části trasy nad stokou B-2.
Druhý úsek vodovodního řadu SO 09.2 v bezejmenné uličce v horní části Pokojné ulice bude
nahrazovat nevyhovující přípojku k pozemkům č.parc. 2160 a 2162/1 k.ú. Dejvice. Trasa bude
vedena ve vzdálenosti 1,5 – 2,0 m od jižní uliční čáry, v osové vzdálenosti cca. 3,0 m od plynovodu.
Napojení bude provedeno z vybudovaného řadu V-4 v ulici Pokojná na jižním okraji křižovatky. Za
odbočkami přípojek bude řad ukončen. Hloubka uložení bude cca. 1,60 m. Budou vybudovány
veřejné části pro dvě přípojky.
Stavba musí být koordinována se stavbami sdělenými navrhovateli odborem koordinace TSK
hl.m. Prahy a to:
 Akce č. 05-01-00714 ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ KANAL. SBĚRAČ B – 3. ČÁST P6 (na který
bylo vydáno stavební povolení pod č.j. 013230/2008, SZ MCP6 056796/2007/OV/Mz)
 Akce č. 02-01-03321 V ŠÁRECKÉM ÚDOLÍ, KANALIZACE
P6
 Akce č. 97-01-04269 KE KULIŠCE, KOMUNIKACE P6
P6
Stavba bude koordinována se stavbou "Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města
Prahy" Etapa 0007 Troja, část 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka, stavba č. 0012.
Souběh a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení“, zvláště pak s údaji uvedenými v její tabulce č. 1, v souladu
s ČSN 33 2160 a v souladu s dohodami a podmínkami správců těchto sítí. Výkopové práce
budou prováděny v souladu s „Technickými podmínkami pro provádění zásypů rýh a výkopů
inženýrských sítí“ (vydala TSK hl.m. Prahy 19.11.2001), v ochranném pásmu inženýrských sítí
budou prováděny pouze ručně a po řádném vytyčení všech sítí jejich správci.
Budou respektovány požadavky společnosti Veolia voda uvedené ve stanovisku ze dne 7.2.2007 zn.
PVK 2369/OTPČ/07.
Budou dodrženy podmínky požadované Odborem ochrany prostředí MHMP ve stanovisku SZn. SMHMP-100920/2007/1/OOP/VI ze dne 8.6.2007 v bodě 2)
Kamenné opevnění potoka bude provedeno z regulačního kamene.
Plán organizace výstavby bude zpracován tak, aby bylo zajištěno, že
 Akce bude rozdělena do několika etap, aby byla při pokládce zajištěna dopravní obsluha
přilehlých objektů
 Povrchy narušené výstavbou budou obnoveny v celé šíři
 V záplavovém území Šáreckého potoka nebude skladován stavební materiál a látky, které by
mohly způsobit ohrožení jakosti vody nebo její znečištění
 Po celou dobu stavby bude zajištěn pohotovostní příjezd a přístup k objektům
 Bude zajištěna čistota komunikací v úsecích dotčených stavbou
 Budou aplikována opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
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Před napojením přípojek na kanalizační řad budou přerušeny pracovní drenáže a podsypové a
obsypové vrstvy jílovou nebo betonovou přepážkou šířky cca 1 m
 Při provádění stavebních prací nebude překročen v chráněném venkovním prostoru staveb
hygienický limit akustického tlaku A LAeq,s 65 dB v době od 7,00-21,00 hodin, LAeq,s 60dB v době
od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin a 45 dB v době od 22 do 6 hodin
Neveřejné části kanalizačních přípojek nejsou součástí tohoto rozhodnutí. Jejich umístění nevyžaduje
souhlas ani jiná povolení stavebního úřadu (dle §103 se jedná o domovní rozvody) a jejich provoz a
užívání zabezpečuje vlastník pozemku v součinnosti se správcem řadu.
Nejdéle do jednoho roku po dobudování stokové sítě budou předmětné objekty na novou stoku
napojeny. Po novém napojení objektů budou veškeré stávající žumpy, jímky a přepady do vodoteče
vyřazeny z provozu a asanovány.
Dokumentace pro stavební povolení bude mimo jiné obsahovat:
 zákres hladiny velké vody Q100
Po provedení prací budou komunikace uvedeny do původního stavu.
Navrhovaná stavba je na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení §22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. příslušné organizaci bude
umožněno provedení archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném
předstihu před zahájením zemních prací.
Dokončení a zprovoznění v tomto rozhodnutí umístěných stavebních objektů je podmíněno
zprovozněním páteřní kanalizace a vodovodu v ul. V Šáreckém údolí
Po dokončení kanalizačních řadů musí být v souladu s požadavky vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999
Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze do jednoho roka po kolaudaci
připojeny všechny přilehlé stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
OMI, MHMP, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Hl. m. Praha - zast. ÚRM, Vyšehradská 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
MČ Praha 6, zastoupená OÚR,
III.

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:

1. Návrh na ověření výškových poměrů a eventuelní úpravy tras přípojek s ohledem na jiné
výškové řešení pro domy č.p. 573 a č.p. 568 v k.ú. Dejvice – (Šírlová zast.Bumbálkovi,
Libsovárová) –návrhu se nevyhovuje
2. Požaduji uvedení komunikace do původního stavu a případné snížení nivelety vozovky
vzhledem k problematicky řešenému vjezdu na můj pozemek rodinného domu č.p. 568
v k.ú. Dejvice (Libsovárová) - návrhu se částečně vyhovuje v podmínce II.29
3. Námitky ohledně zvolené trasy kanalizace a odvodnění komunikace (Libsovárová) –
námitce se nevyhovuje
Odůvodnění:
Dne 18.1.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby částí kanalizace a vodovodů
v Šáreckém údolí. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 29.3.2011, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.
Stručná charakteristika stavby:
Funkce a kapacita stavby: Dostavba splaškové kanalizace v Šáreckém údolí. Jednotlivé stavební objekty
jsou rozmístěny v úseku mezi křižovatkou ulic V Šáreckém údolí – V Podbabě a lokalitou Na Mlýnku.
Část kanalizačního sběrače B , etapa 0007 po úroveň křížení ulic V Šáreckém údolí – Nad Kaplankou je
ve zkolaudována. Navazující část v úseku Nad Kaplankou-ČOV Nebušice je ve fázi stavebního povolení.
Projektant: Ing. Jiří Abrahám, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0001308
Zahájení výstavby:
2011
Ukončení výstavby:
2013
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Předmětem návrhu je dostavba kanalizace v Šáreckém údolí. Jedná se o samostatné stavební objekty,
které nebyly zahrnuty do stavby kanalizačního řadu z majetkoprávních důvodů. Navržená stavba doplňuje
stokovou síť sběrače B. Součástí stavby je doplnění vodovodního řadu v ulici Pokojná. Stavební objekty
SO 05, 07, 9.3 a 9.4 nejsou součástí tohoto rozhodnutí. Důvodem jsou doposud nedořešené majetkové
vztahy. Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu zvláště chráněného území – přírodní památky
Dolní Šárka. S jejím dotčením vydal Odbor ochrany prostředí MHMP souhlasné stanovisko.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.
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:
Ostatní účastníci řízení – veřejnou vyhláškou na úřední desce.
Byly uplatněny tyto návrhy a námitky, které stavební úřad vyhodnotil následně:

1.

Návrh na ověření výškových poměrů a eventuelní úpravy tras přípojek s ohledem na jiné
výškové řešení pro domy č.p. 573 a č.p. 568 v k.ú. Dejvice – (Šírlová zast.Bumbálkovi,
Libsovárová) – Dle §159 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (dále jen stavebnní zákon)
odpovídá za správnost a celistvost projektové dokumentace projektant, který působí
v součinnost s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány. Není
v kompetenci ani silách stavebního úřadu přezkoumávat navržené projektové řešení. Pokud
se v dalším stupni projektové dokumentace dojde ke změnám technického řešení, bude toto
řešeno změnou územního rozhodnutí v případě kanalizačního řadu, eventuelně vydáním
územního souhlasu pro realizaci přípojek v nové trase, jak je uvedeno v poučení - návrhu
se nevyhovuje.

2.

Požaduji uvedení komunikace do původního stavu a případné snížení nivelety vozovky
vzhledem k problematicky řešenému vjezdu na můj pozemek rodinného domu č.p. 568 v k.ú.
Dejvice (Libsovárová) – Předmětem tohoto územní řízení nejsou úpravy komunikací ale
pouze výstavba kanalizace a vodovodu a následné uvedení povrchů komunikací do
původního stavu - návrhu se částečně vyhovuje v podmínce II.29.

3.

Námitky ohledně zvolené trasy kanalizace a odvodnění komunikace (Libsovárová) – Dle
§159 stavebního zákona odpovídá za správnost a celistvost projektové dokumentace
projektant, který působí v součinnost s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými
orgány. Není v kompetenci ani silách stavebního úřadu přezkoumávat navržené projektové
řešení. Pokud se v dalším stupni projektové dokumentace dojde ke změnám technického
řešení, bude toto řešeno změnou územního rozhodnutí v případě kanalizačního řadu,
eventuelně vydáním územního souhlasu přípojek v nové trase, jak je uvedeno v poučení.
Projednávaná dokumentace neřeší rekonstrukci komunikace – námitce se nevyhovuje.

-

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
veřejnost se k návrhu nevyjádřila

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
- Občanská sdružení podle zákona 114/1992 Sb. se řízení neúčastmila
Návrh byl doložen následujícími doklady:
-

plná moc k zastupování žadatele ze dne 24.6.2004
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projektová dokumentace vypracovaná: Ing. Jiří Abrahám, autorizovaným inženýrem
v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0001308
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace .j. MCP6 023384/2007 ze dne 16.4.2007
souhlasem OV ÚMČ Praha 6 se stavbou v záplavovém území č.j. MCP6 066796/2008 ze
dne 8.10.2008
smlouvou o ochraně zařízení VO,SO,VVH,PMM s ELTODO-CITELUM č. 3209121981
ze dne 24.11. 2009
Stavebním povolením na stavbu kanalizačního sběrač B – 3. část v rámci stavby č. 7500,
etapa 0001 pod č.j. MCP6 013230/2008, SZ MCP6 056796/2007/OV/Mz ze dne 30.9.2008
Stanoviska sdělili:
ÚMČ Praha 6 v koordinovaném stanovisku, č.j. OÚR/0129, 0361/07/Her ze dne
22.3.2007
OOP MHMP, SZn. S-MHMP-100920/2007/1/OOP/VI ze dne 8.6.2007
OKR MHMP, č.j. S-MHMP 94434/2007 ze dne 26.3.2007
OKP MHMP, č.j. MHMP 94 283/2007/Rad ze dne 15.3.2007
Stanovisko HZS hl.m. Prahy, zn. HSAA-3065-612/ODZS-2007 ze dne 13.3.2007
HS hl.m. Prahy, č.j. SZ.HK/60504/07 ze dne 14.3.2007
Povodí Vltavy, NZ 3792/02011-263 ze dne 24.1.2011
TSK hl.m. Prahy, zn. 1174/07/220/Ve ze dne 3.5.2007 a v vyjádření, zn. 633/07/260/Ba
ze dne 20.3.2007
Policie ČR DI, č.j. PSP-528/DI-4-2007 ze dne 19.3.2007
DP hl.m. Prahy, zn. 100130/10Mo332/625 ze dne 12.3.2007
Ropid, zn. ORS/311/07/Cis ze dne 27.8.2007
Dále byla žádost doložena stanovisky těchto správců inženýrských sítí:
PVS a.s NZ 728/07/02/T ze dne 9.2.2007
PVK a.s. NZ PVK 2369/OTPČ/07 ze dne 26.1.2007
Pražská plynárenská distribuce nz 240/Hö/OSDS/2010 ze dne 19.1.2010
Pražská teplárenská a.s. č.j. 331/2011 ze dne 27.1.2011
Telefónica O2 č.jj. 129920/09/CPH/VV0 ze dne 9.11.2009
ELTODO-CITELUM ze dne 11.2.2011
T-Systems Czech Republic NZ ÚR/35009/11-1 ze dne 28.1.2011
Sloane Park Property Trust č.j. 1820_1/09 ze dne 3.2.2010
ČEPS, a.s. NZ 145/11/CHD/Pi ze dne 25.1.2011
České Radiokomunikace a.s NZ ÚTPS/OS/64982/2011 ze dne 3.2.2011
SITEL spol. s r.o. NZ 131100331 ze dne 24.1.2011
ČD Telematika NZ 1754/2011 ze dne 21.1. 2011
GTS Czech s.r.o. NZ 351100479 ze dne 27.1. 2011
SUPTel a.s. ze dme 28.1.2011
PREdistribuce a.s. NZ S21300/300000792 ze dne 24.1. 2011
Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 23.11. 2009 a 19.1. 2011
UPC ČR ze dne 8.2.2011
T-Mobile Czech republic a.s. ze 3.2. 2011
Pantel International CZ s.r.o. ze dne 19.1.2011
ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 18.1.2011
VUSS č.j. ÚP /99-17-10 ze dne 19.4.2010
Ministerstvo vnitra ČR ze dne 24.1. 2011
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu 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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
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.
Pokud se v dalších stupních projektové dokumentace ukáže, že navržené technické řešení lze realizovat
jiným způsobem, bude tato změna v rámci hlavního řadu řešena změnou územního rozhodnutí. V případě
změny trasy přípojky bude vydán samostatný územní souhlas.
Toto územní rozhodnutí nahrazuje územní rozhodnutí vydané pod č.j. MCP6 009272/2008 , SZ MCP6
080539/2007/OV/Ze ze dne 30.9.2008.

Za správnost:

Otisk úředního razítka

Ing. Petr Malotin
vedoucí odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen.

Č.j. MCP6 038549/2011

str. 8

Obdrží:
navrhovatel (dodejky):
1. OMI, MHMP, IDDS: 48ia97h
2. Zavos, s.r.o., IDDS: drvcqvv
účastníci řízení (dodejky):
3. Hl. m. Praha - zast. ÚRM, IDDS: c2zmahu
4. MČ Praha 6, zastoupená OÚR
ostatní účastníci řízení-informace veřejnou vyhláškou:
5. Městská část Praha 6 - úřední deska, Čs. armády č.p. 601/23, Praha, 160 52 Praha 6
dotčené orgány:
6. HZS hl.m.Prahy, IDDS: jm9aa6j
7. OOP MHMP, IDDS: 48ia97h
8. OPP MHMP, IDDS: 48ia97h
9. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i
10. ODŽP, ÚMČ Praha 6
na vědomí:
11. TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
12. Ing. arch. Krásná, evidence ÚR - zde
13. Ing. Malotin, zde

