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ROZHODNUTÍ
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umopo_03089_2010

Výroková ^ást.
Ú^ad m^stské ^ ásti Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování ( dále stavební ú^ad ), se
sídlem Bechy^ská 639, 199 00 Praha 9-Let^any, jako stavební ú^ad p^íslušný podle § 13 odst. 1 písm.
c) zákona ^ . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ^ádu ( stavební zákon ), ve zn ^ní
pozd^jších p^edpis^ a podle vyhlášky ^ .55/2000 Sb. h1.m.Prahy, kterou se vydává Statut h1.m.Prahy,
ve zn^ní pozd^jších p^edpis^, v územním ^ ízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o
umíst^ní stavby, kterou dne 22.2.2010 podala spole ^nost s ru^ením omezeným ING Zámecký park,
se sídlem Jiráskovo nám.1981/6, Praha 2, I ^ : 27096301, v zastoupení Jany Koukalové, Družstevní
1155, Hostivice, I^ : 70714592. Po posouzení zám ^ru podle § 90 stavebního zákona stavební ú ^ad
vydává podle § 92 stavebního zákona a§ 9 vyhlášky ^.503/2006 Sb., o podrobn ^jší úprav^ územního
^ízení, ve^ejnoprávní smlouvy a územního opat^ení,
rozhodnutí o umíst^ní stavby
nazvané
Odvodn^ní pozemku ^.parc.1280/1, k.ú.^akovice.
Na pozemcích ^ .parc.1280/1-orná p ^da, k.ú. ^akovice, 216-ostatní plocha, 233/1-orná p ^da,
234/1-ostatní plocha, 235/1-ostatní plocha, 236-zahrada, 426-orná p ^da, 501-ostatní plocha,
506/1-ostatní plocha, 507-ostatní plocha, 541-vodní plocha, v k.ú.T ^eboradice, se umist'uje
stavba, která bude obsahovat tyto stavební obj ekty:
SO-Ol nový ^ad dešt'ové kanalizace
SO-02 výústní a regula^ní objekt
SO-03 reten^ní p^íkop
SO-04 propustek
SO-OS obslužnou komunikaci
SO-06 dešt'ovou kanalizaci - zm^na profilu a uložení
SO-07 p^eložky STL plynovodu
SO-08 p^eložky sd^lovacích vedení
SO-09 p^eložky vedení NN a VN
SO-10 p^eložky ve^ejného osv^tlení.
Umíst^ní stavby je zakresleno v ov^^ené dokumentaci ( situa^ním výkrese na podklad ^
katastrální mapy v m ^^.1:1000, celkové situaci stavby v m ^^.1:500, s vyzna^ením vzdáleností staveb
od hranic pozemk^ ), kterou v souladu s ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona, § 9 odst.5 vyhlášky
^.503/2006 Sb., o podrobn^jší úprav^ územního ^ízení, ve^ejnoprávní smlouvy a územního opat ^ení,

I^ :
DI^ :

00231321
CZ00231321

Útad M^ - telefon/fax :
úst^edna: 284 028 111
fax
:284 028 225

Odbor vy'stavby a územního rozhodování - telefony :
vedoucí: 284 028 119
E-mail:
ovur@letnany.cz
detaŠ. pracovišt^ ^akovice:
283 ] 09 331 - 333

obdrží navrhovatel a p ^íslušný ú^ad m^stské ^ásti, jehož územního obvodu se umíst^ní stavby týká,
po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
1.) Pro umíst^ní a projektovou p^ravu stavby se stanoví t t^o podmínk^
1.1. Dešt'ová kanalizace ( SO O1 ).
Odvedení dešt'ových vod z reten ^ního p^íkopu bude provedeno novou stokou dešt'ové kanalizace PP
DN 300 o délce 183,3 m. Nová stoka bude vedena od reten^ního objektu po pozemku
^.parc.1280/1, k.ú. ^akovice, dále severním sm ^rem podél západní hranice zástavby rodinných
domk^, po pozemcích ^ .par.426, 506/1, 501, k.ú.T^eboradice, kde bude ukon^ena v koncové šacht ^
ŠD 10 dešt'ové kanalizace DN 300 v ul.Jirsákova. Na stoce budou provedeny betonové šachty o
pr^m^ru 1 m s litinovými poklopy s odv^tráním.
1.2. Dešt'ová kanalizace ( SO 06 ) v u1.Jirsákova, Adél^ina, Babi^^ina bude staré potrubí nahrazeno
novým o zv^tšené dimenzi rozvodem o DN 300-600 ŽB vi celkové délce asi 230 m. Jednotlivé
úseky: ŠD 10- ŠD 9-bude DN 300 o délce 28,8m, ŠD 9- ŠD 8- DN 400 o délce 29,5 m, ŠD 8-ŠD 2
bude DN 500 o délce 141,12m, ŠD 2- výústní objekt bude DN 600 o délce 30,78m.
Dále v ul.Babi^^ina bude v délce 30 m p^epojen úsek od ŠD 2-ŠD2-2 o DN 300.
Dešt'ová kanalizace povede po pozemcích ^ .parc.501, 216, 507, 234/1, 235/1, 233/1, 236, 541,
k.ú.T^eboradice.
1.3 Výústní a regula^ní objekt ( SO 02 ).
Bude umíst^n na pozemku ^.parc.1280/1, k.ú. ^akovice, asi 12,8m jižn^ od jižního cípu hranice
pozemku ^ .parc.1280/6, k.ú. ^akovice. Bude to železobetonový objekt o ší^ce 1,5 m a délce 5 m.
V objektu bude umíst^ n vírový regulátor odtoku, který zajistí stanovený odtok 15 1/s. Dno reten ^ní
šachty bude na kót^ 237,020 m.n.m.Bpv., horní poklop bude na kót^ 239,740 m.n.m.Bpv.
1.4. Reten^ní p^íkop ( SO 03 ).
Bude umíst^n na pozemku 1280/1, k.ú. ^akovice, severn^ od ochranného pásma VTL plynovodu v
min.vzdálenost od hranice pozemku 1280/6, k.ú. ^akovice bude asi 13,1 lm a max.17,74m.
Bude to otev^ený p^íkop se zatravn^nými svahy ve sklonu 1:2,5. Délka p ^íkopu bude asi 101,4 m o
reten^ním objemu 307m3. Ší^ka p^íkopu v p^ímém sm^ru se bude pohybovat od 4,8 m do 10 m.
1.5 Propustek ( SO 04 ).
Bude umíst^n na východním konci reten^ního p^íkopu pod stávajícím chodníkem propojujícím
u1.Marie Podvalové s u1.Šírcovou. Proveden bude ze dvou trub SKLL DN 400 délky 9,6m a sklonu
1%, vtok propustku bude na kót ^ 238,6 m.n.m, výtok na druhé stran^ 238,Sm.n.m. ^ela propustku
budou provedena z lomového kamene do betonového lože. Vtoková a odtoková ^ást bude opat^ena
trubkovým zábradlím výšky 1,1 m.
1.6 Obslužná komunikace ( SO OS ).
Bude umíst^na na pozemku ^ .parc.1280/1, k.ú. ^akovice. Komunikace bude zajišt'ovat p^ístup
k výústnímu a regula^nímu objektu. Ší^ka komunikace bude 3,5 m a bude napojená z u1.Šírcova
v míst^ jejího obratišt^ . Komunikace bude délky asi 15 m a povrch bude z plastových
zatrav^ovacích rošt^ uložených na št^rkovém loži. Komunikace bude lemována betonovými
obrubníky.
1.7 P^eložky STL plynovodu ( SO 07 ).
Dojde k výškové úprav^ stávajících STL plynovodních ^ad^ PE 50 v u1.Babi ^^ina a Adél^ina.
V místech k^ížení bude plynovod uložen do chráni^ek PVC 110.
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1.8 P^eložky sd^lovacích kabel^ ( SO 08 ).
Dojde k výškové úprav^ uložení sd^lovacích kabel^ na dvou místech, v u1.Adél^ina a Babi^^ina,
aby nezasahovaly do dešt'ové kanalizace. Kabely budou umíst ^ny do chráni^ek PVC 110 s
obetonováním.
1.9 P^eložky vedení NN a VN ( SO 09 ).
Na ^ty^ech místech, v u1.Jirsákova, Adél^ina, Babi^^ina, budou provedeny výškové p ^eložky.
V rámci stavby bude provedeno p^eložení rozvod^ 22kV v u1.Babi ^^ina, kabel^ AXEKVCEY
3x1x120mm2 a 3x1x240mm2 ve sm ^ru R 9925-TS 85 a R 9925-RS 8380 budou naspojkovány dle
vyjád^ení PREdi. Kabely 1 kV 3x185+95 mm2 budou p ^eloženy a ochrán^ny uložením do
chráni^ky PVC 110 a PVC 160 s obetonováním. Sd^lovací kabely budou p^eloženy posunutím a
ochrán^ny optotrubkou bez spojování.
1.10 P^eložky kabel^ ve^ejného osv^tlení ( SO 10 ).
Budou provedeny výškové p ^eložky kabel^ ve^ejného osv^tlení na ^ty^ech místech v ul. Adél ^ina.
Kabely budou v míst ^ k^ížení uloženy do chráni ^ek PVC 110 s obetonováním.
2.) Podmínky a požadavk^pro zpracování projektové dokumentace vyplývající ze závazných
stanovisek dot^ených orgán^ :
Bude doložen zp^ sob nakládání s konkrétními odpady, které vzniknou p ^i provád^ní stavby,
bude doloženo respektování ^ SN 83 9061 Ochrana strom^, porost^ a ploch pro vegetaci p^i
stavební ^innosti ( ÚM^ Praha 18, ODŽP zn.: 2350/2009/ODŽP/Ka z 18.3.2009,
zn.:2183/2010/ODŽP/Ka ze dne 11.1.2010, zn.: 1872/2010/ODŽP/Ka ze dne 3.3.2010 ).
Bude p^edložen pr^kaz o tom, že p^i realizaci stavby bude zachován p^ístup k objekt^m, vjezd
dopravní obsluze a pohotovostním vozidl ^m ( MHMP OD, ^ .j.: MHMP-106533/2010/DOP04/Fr z 1.2.2010 ).
Bude p^edložen návrh dopravn^ inženýrského opat^ení s návrhem p^echodného dopravního
zna^ení pro stavební práce, které mohou omezit nebo ohrozit bezpe ^nost a plynulost silni ^ního
provozu ( POLICIE ^R ^ .j.:KRPA-1468-1/^J-2010-OOOODŽ z 14.1.2010).
Z pozemku parc. ^ .1280/1, k.ú. ^akovice budou z plochy 0,1131 ha trvalého záboru skryty
kulturní vrstvy. Na ploše budoucí obslužné komunikace bude provedena skrývka o pr ^m^rné
mocnosti 50 cm, na zbývající ploše trvalého záboru skrývka o pr ^m^rné mocnosti 30 cm.
Skryté kulturní vrstvy budou využity na ohumusování stavbou dot^ených ploch a na zbývající
^ásti pozemku ^ .parc.1280/1, k.ú. ^akovice. Za skrytí kulturních vrstev p^dy a zp^tné
rozprost^ení a rekultivaci zodpovídá a náklady s tím spojené hradí investor. Termín zahájení
skrývky kulturních vrstev sd^lí investor týden p^edem ÚM ^ Praha 18, odboru dopravy a
životního
prost^edí
(
Souhlas
s odn^tím
ze
ZPF-ÚM^
Praha
18,
ODŽP
zn.:1871/2010/ODŽP/Ka z 3.3.2010).
3.) Podmínk^pr0 zpracování projektové dokumentace v souladu s požadavky vlastník^ a správc^
technické a dopravní infrastruktury:
Propojení plynárenských za^ízení budou provedeny bezodstávkovou technologií, mimo topné
období, bude uzav^ena smlouva na zajišt ^ní provedení p ^eložek plyn.za^ízení, p^i soub^hu a
k^ížení budou dodrženy § 68, 69 zák. ^ .458/2000 Sb., ustanovení ^ SN 7360005, ^ SN EN
12007 (1-4), 12279, 12186, 1594 (386410), technická pravidla G 702 O1, 702 04, 905 Ol a další
související technické p^edpisy, technické pokyny pro projektování a výstavbu plynárenských
za^ízení v oblasti p^sobnosti PPD, a.s. Bude doloženo, že ve vzdálenosti menší než 2,Sm od
STL plynovod^ a p^ípojek a 4m od VTL plynovod^ nebudou umíst'ovány objekty za^ízení
staveništ^, skládky stavebního materiálu, v koordina^ní situaci bude provedeno okótování
navržených sítí v^^i plynárenským za^ízením.( Pražská plynárenská Distribuce, a.s.-zn.
268/La/ORDS/09 z 9.3.2009, zn.43/La/ORDS/10 z 12.1.2010).
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Bude doloženo spln^ ní podmínek Eltodo-Citelum, s.r.o., spojování stávajících kabel ^ není
možné, pouze vým ^na kabel^ mezi sloupy VO, v u1.Adél ^ina povede výkop v trase kabelu VO,
bude provedena vým^ na kabelového vedení mezi SM 907060-SM 907068 a mezi SM 907068 a
SM 907069 kabelem CYKY 4Jx16mm2, který bude v místech p ^ejezd^ veden v obetonovaných
chráni^kách 110 mm, bude dodržena ^ SN 73 6005 - prostorové uspo^ádání inženýrských sítí. (
zn.: EC 0400/5166/10 z 18.3.2010.)
P^edložen k posouzení výkres výústního objektu, podélný a p ^í^ný ^ez, výústní objekt bude
min.20cm nad kótu normální hladiny, potrubí výústního objektu (VO) nebude zasahovat do
pr^to^ného profilu koryta vodote ^e. Dno a oba dva b^ehy budou zpevn^ny lomovým kamenem
do betonového lože. VO bude na obou stranách ukon^ en betonovými prahy. Dodržen stanovený
odtok dešt'ových vod 15 1/s. ( Zem^d^lská vodohospodá^ská správa, oblast povodí Labe zn.:
OPL/P MB/0337/10 z 1.4.2010).
Budou respektovány zejména ^ SN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, TNV 75 5402
Výstavba vodovod.potrubí, ^ SN 75 5411 Vodovodní p^ípojky, ^ SN 73 3050 Zemní práce,
^ SN 75 6101 Stokové sít ^ a kanaliza^ní p^ípojky, dále ^ SN EN 75 6114 Provád ^ní stok a
kanaliza^ních p^ípojek a jejich zkoušení, ^ SN 73 6005 Prostorové uspo ^ádání sítí technického
vybavení -soub^h a k^ížení tras navrhovaných inž.sítí se stávajícími inženýrskými sít^mi,
dokumentace musí být zpracována v souladu s M ^stskými standardy vodárenského a
kanaliza^ního za^ízení na území h1.m.Prahy a dle ^ SN O1 3462 Výkresy vodovodu a ^ SN O1
3463 Výkresy kanalizace. Pr^kaz, že za^ízení staveništ^ bude situováno mimo ochranné pásmo
vodovod^ a kanalizací, neskladovat výkopový ani stavební materiál, zachovat p ^ístup
k ovládacím armaturám. ( PVK, a.s. zn.PVK 26733/OTP ^/10 z 8.2.2010).
PD bude respektovat p^i k^ížení a soub^hu ^ SN 75 6005 a ^ SN 33-2000-5-52 Stavba vedení,
ochranná pásma dle § 46 zákona ^ .458/2000 Sb. Pokud nebude možné vy^ešit p^eložku
sd^lovacího kabelu odkopáním a ochrán^ním optotrubkou, bude p^eložena optotrubka HDPE
40 s optickým kabelem 144 vláken. Optický kabel bude zafouknut z R 9925 až do nejbližší
komory za p^eložkou. ( PREdi,a.s. zn.S24210/049_10/Mart/327 z 5.3.2010).
Další stupe^ projektové dokumentace bude p ^edložen všem správc^m a vlastník^m sítí dopravní
a technické infrastruktury, kte^í si to vyžádali ve svých vyjád^ení k územnímu ^ízení.
PREdistribuce,a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., PVK, a.s., ELTODO CITELUM,
s.r.o., Zem^d^lská vodohospodá^ská správa.
Stavba bude koordinována v^cn^ a ^asov^ se stavbou UPC ^eská republika,a.s. ^ .09-O1-00494
^akovice, T^eboradice ( koordina^ ní stanovisko TSK h1.m.Prahy pod spis.zn.: 624/09/2600/Še
z 31.3.2009 ).

4.) Projektová dokumentace z hlediska ochrany elektronických komunikací bude obsahovat:
Zákres stávajících podzemních vedení ve^ejné komunika^ní sít^, v^etn^ p^ípojek ke stavbám,
v koordina^ním výkresu v^etn^ jejich okótování od stejných pevných bod^, od nichž jsou
okótovány ostatní sít^ technické infrastruktury.
Návrh provád^ ní výkopových prací v ochranném pásmu podzemních vedení ve ^ejné
komunika^ní sít^ ru^n^ bez použití mechanizace.
Pr^kaz o tom, že nad trasami stávajících komunika ^ních vedení ve^ejné komunika^ní sít^
nebudou navrhována za^ízení, skládky apod., které by omezovaly p^ístup k podzemním
elektronickým komunika^ním za^ízením. Na trasách komunika^ních vedení ve^ejné
komunika^ní sít^ nebude skladován ve vzdálenosti 1,5 m na ob ^ strany od kabelu žádný
materiál, navyšován, snižován terén, odstavována technika ani za^ízení staveništ^, vysazovány
trvalé porosty.
Pr^kaz o tom, že p^i soub^hu a k^ížení elektronických komunikací s ostatními navrhovanými
nebo stávajícími inženýrskými sít ^mi budou dodrženy požadavky ^ SN 73 6005 - Prostorová
úprava vedení technického vybavení, ^ SN 33 2160 - P ^edpisy pro ochranu sd ^lovacích vedení
a za^ízení p^ed nebezpe^nými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a ^ SN 33 2000-5-54
- Uzemn^ní a ochranné vodi^e.
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Návrh postupu výstavby zpracovaný tak, aby bylo zajišt ^ no dodržení podmínek stanovených
provozovatelem elektronických komunika ^ních za^ízení Telefonica 02 Czech Republic, a.s.
^.j.: 31378/10/CPH/V00 z 24.3.2010.

Ú^astníkem ^ízení podle ust. § 27 odst. 1 správního ^ádu je:
ING Zámecký park, s.r.o., Jiráskovo nám.1981/6, Praha 2, I^ : 27096301.

Od^vodn^ní.
Žadatel, spole^nost s ru^ ením omezeným ING Zámecký park, se sídlem Jiráskovo
nám.1981/6, Praha 2, I ^ : 27096301, v zastoupení Jany Koukalové, bytem Družstevní 1155,
Hostivice, I ^ : 70714592, podal dne 22.2.2010 žádost o vydání rozhodnutí o umíst ^ní stavby
uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.
Stru^ná charakteristika stavby:
Funkce a kapacita stavby:
Neve^ejná dešt'ová kanalizace, odvedení dešt'ových vod z pozemku ^ .parc.1280/1, k.ú. ^akovice.
Reten^ní p^íkop 307 m2, délka asi 101,4 m.
Dešt'ová kanalizace PP DN 300, délky 183,3 m.
Dešt'ová kanalizace ŽB DN 300-600, délky 230,2 m.
Úsek p^epojení dešt'ové kanalizace ŽB DN 300, délky 30 m.
Obslužná ú^ elová komunikace délky 15 m, 68 m2.
K žádosti byla p ^ipojena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro umíst ^ní stavby
z 2/2010, kterou zpracoval autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodá ^ství a krajinného
inženýrství ing.Tomáš Hocke, ^KAIT 0008368.
K rizení byly doloženy tyto podklady a doklady, p ^i^emž podmínky a požadavky dot^ených
orgán^ a vlastník^/správc^ technické infrastruktury byly zahrnuty do výrokové ^ásti tohoto
rozhodnutí.
Závazná stanoviska a rozhodnutí dot ^ených or án^:
Hygienická stanice h1.m.Prahy - ^.j.S.HK/156/20315/O10 ze dne 22.1.2010.
Hasi^ský záchranný sbor h1.m.Prahy - ^.j. HSAA-2593-542/ODVS-2009 ze dne 3.4.2009.
MHMP-odbor ochrany prost ^edí- sp.zn.: S-MHMP-232526/2009/1/OOP/VI ze dne 27.4.2009 a sp.zn.: SMHMP-0021328/2010/1/OOP/VI ze dne 4.2.2010.
MHMP-odbor dopravy - ^ .j. MHMP-242547/2009/DOP-04/Fr ze dne 11.3.2009 a ^.j.:MHMP106533/2010/DOP-04/Fr ze dne 1.2.2010.
MHMP-odbor krizového ^ízení - ^ .j.S-MHMP 237621/2009/OKR ze dne 6.4.2009.
MHMP-odbor kultury, památkové pé ^e a cestovního ruchu - ^ .j.: MHMP 75 096/2010/Rad ze dne
4.2.2010.
ÚM^ Praha 18-odbor dopravy a životního prost^edí zn.: 2350/2009/ODŽP/Ka ze dne 18.3.2009 a
zn.:283/2010/ODŽP/Ka ze dne 11.1.2010, zn.: 1872/2010/ODŽP/Ka ze dne 3.3.2010.
Souhlas s trvalým odn^tím ze zem^d^lského p^dního fondu ( ZPF )- ÚM ^ Praha 18, ODŽP- zn.:
1871/2010/ODŽP/Ka ze dne 16.2.2010.
ÚM^ Praha 18- odbor dopravy a životního prost ^edí - rozhodnutí o p^ipojení ke komunikaci - zn.:
2209/2010/ODŽP/St ze dne 23.2.2010, nabylo právní moci dne 24.3.2010.
Závazné stanovisko a vyjád ^ení ÚM^ Praha 18, ODŽP - zn.: 1872/2010/ODŽP/Ka ze dne 3.3.2010.
Vyjád^ení vlastník^ nebo snrávc^ sítí a staveb, vodních tok^:
TSK h1.m.Prahy - zn.: 646/09/2200/Me ze dne 2.4.2009 a zn.:TSK/00546/10/2200/Bo ze dne
19.2.2010.
TSK h1.m.Prahy-koordina ^ní vyjád^ení - zn. 624/09/2600/Še ze dne 31.3.2009.
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Pražská plynárenská Distribuce a.s. - zn. 268/La/ORDS/09 ze dne 9.3.2009, zn. 43/La/ORDS/10 ze dne
12.1.2010.
Pražská teplárenská a.s.- ^.j.:EÚ/576/09/LBe ze dne 22.4.2009.
Pražská vodohospodá^ská spole^nost a.s. - zn.: 1466/09/2/02/ ^í ze dne 3.4.2009 a k rozší^ení
projektu zn.: 105/10/2/02 ze dne 13.1.2010.
VEOLIA - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - zn.: PVK 5520/OTP ^/09 ze dne 20.4.2009 a
zn.:PVK 26733/OTP ^/10 ze dne 8.2.2010.
Dopravní podnik h1.m.Prahy - zn.: 100130/10 H 354/561 ze dne 13.3.2009.
Policie ^ R, odbor služby dopravní policie - ^ .j.: KRPA-10559-1/ ^ J-2009-OOOODŽ ze dne 12.3.2009, ^ .j..
KRPA-1468-1/^ J-2010-OOOODŽ ze dne 14.1.2010.
Povodí Labe, s.p. -zn.: PVZ/09/7574/Vv/0 ze dne 2.4.2009 a PVZ/10/439/Vv/0 ze dne 14.1.2010.
Zem^d^lská vodohospodá^ ská správa, oblast povodí Labe - zn.:OPL/P MB/0337/10 ze dne 1.4.2010.
ELTODO Citelum, s.r.o. - zn.: EC 0400/5166/10 ze dne 18.3.2010.
PREdistribuce a.s. - zn.: S 24210/049 10/Mart/327 ze dne 5.3.2010.
Žádost byla dále doložena dále uvedenými vyjád ^eními provozovatel^ elektronických
komunikací k existenci/neexistenci podzemních vedení ve staveništi, zejména podzemních vedení
ve^ejné komunika^ní sít^ dle § 101 zák. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve zn ^ní
pozd^jších p^edpis^, a v podmínce ^ .4 rozhodnutí byly stanoveny požadavky na obsah projektové
dokumentace k zajišt^ ní ochrany sítí elektronických komunikací, zejména podzemních vedení
ve^ejné komunika^ní sít^ :
Telefonica 02 Czech Republic, a.s. -^ .j.: 3152/10/CPH/VVO, ze dne 12.1.2010, ^ .j.: 31378/10/CPH/V00
ze dne 24.3.2010.
T-Systems Czech Republic a.s. - razítkem v situaci ze dne 3.9.2009.
SITEL, s.r.o. - zn.:130901337 ze dne 7.9.2009.
Telia Sonera International Carrier Czech Republic, a.s.- zn.: 230900631 ze dne 7.9.2009.
^D Telematika - razítko v situaci ze dne 3.9.2009.
Dial Telecom, a.s. - razítkem v situaci ze dne 4.9.2009.
UPC ^eská republika, a.s. - razítko v situaci ze dne 10.9.2009
Vodafone Czech Republic, a.s. - razítkem v situaci ze dne 3.9.2009
T-Mobile Czech Republic, a.s. - razítkem v situaci ze dne 15.9.2009.
VOLNÝ, a.s.- razítkem v situaci ze dne 11.9.2009.
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - razítkem v situaci ze dne 7.9.2009.
NETPROSYS, s.r.o. - razítkem v situaci ze dne 8.9.2009.
RWE Transgas Net, s.r.o. - zn.: 4992/09/OVP/N ze dne 8.9.2009.
^EZ ICT Services, a.s. - zn. 09/2105 ze dne 4.9.2009.
Ministerstvo vnitra ^R- razítko v situaci ze dne 7.9.2009.
CABEL MEDIA, s.r.o. - razítkem v situaci ze dne 14.9.2009.
Invitel International CZ, s.r.o. - razítkem v situaci ze dne 9.9.2009.
BUSINESS CENTRE SERVICE, a.s. - razítkem v situaci ze dne 4.9.2009.
GTS Novera, a.s.- zn.: 350901960 ze dne 9.9.2009.
^EPS a.s. - zn.:1883/16100/10.9.2009/Pi ze dne 3.9.2009.
^EPRO - razítkem v situaci ze dne 9.9.2009.
^eské Radiokomunikace a.s.- zn.: ÚTS/P 48861/09 ze dne 7.9.2009.
Žadatel doložil souhlasy vlastník^ pozemk^ podle § 86 odst. 3 stavebního zákona:
Souhlas Hlavního m^ sta Prahy, MHMP, odboru správy majetku - souhlas s realizací stavby na
pozemku ve vlastnictví hl.m.Prahy ^ .parc.506/1, k.ú.T^eboradice pod ^ .j.: OSM/VP/22088/10/su ze
dne 11.1.2010.
M^ Praha-^akovice, 85.Rady m^stské ^ásti, usnesení 042/2010-souhlas se stavbou na pozemcích
ve vlastnictví ^.parc.216, 234/1, 235/l, 236, 501, 507, 541, k.ú.T ^eboradice a souhlas s výp ^j ^kou
pozemk^ k realizaci stavby ze dne 25.1.2010.
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Smlouva o výp^j ^ ce mezi investorem ING Zámecký park a vlastníkem pozemk ^ M^ Praha^akovice ze dne 4.3.2010.
ING RED Ten, s.r.o.- souhlas vlastníka s navrženou stavbou na poz. ^ .parc.426, k.ú.T^eboradice ze
dne 15.3.2010.
Ing.Tomáš Rešl, ing.Ivana Rešlová, parc. ^ .233/1, k.ú.T^eboradice- souhlas s vydáním územního
rozhodnutí ze dne 17.2.2010.
Pozemek dot^ ený stavbou ve vlastnictví žadatele parc. ^ .1280/1 v k.ú. ^akovice.
Jelikož žádost nebyla úplná, trp ^la vadami, stavební ú^ad dne 3.3.2010 vyzval navrhovatele
k dopln^ní žádosti a zárove^ ^ízení v uvedené v^ci p^erušil. Po odstran^ ní nedostatk^ žádosti dne
7.4.2010 bylo pokra^ ováno v ^ízení.
Zahájení územního ^ízení ve v^ci umíst^ní výše uvedené stavby bylo dne 12.4.2010 oznámeno
všem dot^ eným orgán^m a všem známým ú^astník ^m ^ízení. V souladu s ustanovením § 87 odst. 1
stavebního zákona bylo žadateli, obci a dot ^eným orgán^m oznámení doru^eno jednotliv^, ostatním
ú^astník^m ^ízení ve^ejnou vyhláškou, vyv^šením na ú^ední desce ÚM^ Praha 18 od 12.4. 2010 do
28.4.2010, na ú^ední desce M^ Praha-^ akovice od 15.4.2010 do 3.5.2010. Sou ^asn^ bylo na^ízeno
k projednání žádosti ve^ejné ústní jednání na den 18.5.2010. Ú ^astníci ^ízení, dot^ené orgány a
ve^ejnost byli upozorn^ ni, že své námitky, závazná stanoviska a p ^ipomínky mohou uplatnit
nejpozd^ji p^i ústním jednání, jinak k nim nebude p ^ihlédnuto.
K ú^asti v ^ízení se ve lh^t^ stanovené zákonem nep^ihlásilo žádné ob ^anské sdružení.
Na^ízené ve^ejné ústní jednání se konalo dne 18.5.2010 a byl o n ^m sepsán protokol, který
je sou^ástí spisu.
Ve stanovené lh^t^ do ústního jednání ani p^ i ústním jednání neuplatnili ú ^astníci ^ízení
žádné námitky. Dot^ené orgány nesd^lily k návrhu zám^ru žádná další stanoviska.
Žadatel v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona sou ^asn^ zajistil vyv^šení
informace o svém zám ^ru na ve^ejn^ p^ístupném míst^ v míst^ stavby a o tom, že podal žádost o
vydání územního rozhodnutí. Sou ^ástí této informace bylo i grafické vyjád ^ení zám^ru. Toto bylo
doloženo fotodokumentací.
P^i posuzování zám^ru dle § 90 SZ dosp ^l stavební ú^ad k záv^ru:
a), b) Stavba uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí je z hlediska funk^ního i prostorového
uspo^ádání v souladu s územním plánem sídelního útvaru h1.m.Prahy (dále též ÚPn), schváleným
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ^ . 10/OS ze dne 9.9.1999 a vyhláškou ^ . 32/1999 Sb. hlavního
m^sta Prahy, o závazné ^ásti územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve zn ^ní pozd^jších
p^edpis^ a zm^n.
Stavba reten^ního p^íkopu, ú^elové komunikace, kanalizace dešt'ové j e umíst'ována do
funk^ní plochy ZMK-zelen^ m^stské a krajinné. Zárove^ se jedná o nezastavitelné území
s výjimkou umíst^ní liniových staveb technického vybavení.
Umíst^ní t^chto staveb je v souladu s územním plánem, nebot' se jedná o dopl ^kové funk^ní
využití. Komunikace ú^elové a nezbytná plošná za^ízení a liniová vedení technického vybavení pro
pot^eby území vymezeného danou funkcí je v souladu s územním plánem. Jedná se o odvedení
dešt'ových vod ze zaplavovaného území, z území funk^ní plochy ZMK, zabrán^ní vyplavení
sousedních nemovitostí.
Dále kanalizace dešt'ová je umíst'ována do funk ^ní plochy OB^ist^ obytné, kde je umíst^ní
liniových staveb technického vybavení dopl ^kovým funk^ním využitím.
Dešt'ová kanalizace ústí do T^eboradického potoka a tím ^áste^n^ zasahuje do územního
systému ekologické stability ( ÚSES I 6/332 ). Z hlediska sd ^lení dot^eného orgánu MHMP OOP,
je zám^r v souladu s funk^ním využitím stanoveném v p ^íloze ^ . l oddílu 9 odst.2 a 3 ÚPn SÚ
h1.m.Prahy ( zn.S-MHMP-0021328/2010/1/OOP/VI ze dne 4.2.2010 ). Orgán ochrany p ^írody
souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku - vodního toku T ^eboradického potoka a
jeho nivy. B ^hem realizace dojde k do ^asnému oslabení ekologicko-stabiliza^ních funkcí potoka a
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p^ilehlé ^ásti nivy stavební ^inností, avšak nem^že dojít k poškození ^i zni^ení t^ chto významných
krajinných prvk^ , protože stavba zachovává jejich veškeré ekologicko-stabiliza ^ní funkce.
Babi^^ inou ulicí dle územního plánu vede ve ^ejn^ prosp^ šná stavba 14/TK/19 ^akovicekanalizace T^eboradice.
c) Zám^ r vyhovuje obecným technickým požadavk ^m na výstavbu stanoveným vyhláškou
^ .26/1999 Sb. h1.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním m ^st^ Praze,
ve zn^ní pozd^jších p^edpis^, zejména t^ mto požadavk^m:
Stavba v souladu s ^ 1.4 odst.l respektuje omezení vyplývající z právních p ^edpis^ chránících
ve^ejné zájmy, protože dot ^ené orgány na úseku pé ^e o životní prost^edí, ochrany ve^ejného zdraví,
požární ochrany a pozemních komunikací vyslovily se stavbou z hlediska jimi chrán^ných
ve^ejných zájm^ souhlas. Stavba je v souladu s ^1.4 odst.9, 10, 11, 12, 13. Stavební ú ^ad konstatuje,
že vedení p^ekládaných sítí se soust^ed'uje do koridor^ , rozvodná energetická a telekomunika ^ní
vedení se umísfují pod zem. Prostorové uspo ^ádání sítí technického vybavení bude spl ^ovat
normové hodnoty, což je ošet^eno v podmínkách rozhodnutí. Kanaliza^ní stoky jsou vedeny mezi
šachtami v p^ímé trase, krom ^ úsek^ se zm^nou sm^ru.
Organizace výstavby p^edm^tné stavby v dokumentaci pro stavební povolení bude spl ^ovat
požadavky stanovené vyhláškou ^.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpe^ ujících bezbariérové užívání staveb.
d) Stavba je technickou infrastrukturou.
e) Stavební ú^ad podrobn^ posoudil soulad s požadavky zvláštních právních p ^edpis^ a se
stanovisky dot^ ených orgán^ podle zvláštních p ^edpis^ a jejich podmínky byly zahrnuty do
výrokové ^ásti tohoto rozhodnutí, s p^íslušnými odkazy na stanoviska dot ^ených orgán^.
Pozemek ^ .parc.1280/1, k.ú. ^akovice, dot^ený stavbou je sou^ástí zem^d^lského p^dního
fondu. Pro realizaci stavby reten ^ního p^íkopu byl vydán souhlas s vyn^tím ze ZPF ÚM^ Praha 18,
odborem dopravy a životního prost ^edí pod zn.: 1871/2010/ODŽP/Ka ze dne 3.3.2010.
Pozemky ^.parc.233/1, 426 a 236, k.ú.T ^eboradice jsou sou^ástí ZPF, ale budou dot^eny stavbou
pouze do^asn^. P^i realizaci stavby bude postupováno v souladu s§ 8 odst.l zákona ^.334/1992 Sb.,
0 ochran^ ZPF, tj. odd^len^ skrývat svrchní vrstvu p^dy a odd^lit ji od výkopku. P^i zp^tném
zahrnutí postupovat opa ^ným zp^sobem.
P^ípadné kácení strom^ bude ^ešeno podle zákona ^ .114/1992 Sb., o ochran ^ p^írody a
krajiny v platném zn^ní.
Stavba je na území s archeologickými nálezy ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zák. ^ . 20/1987 Sb.,
o státní památkové pé^i, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^. P^íslušné organizaci bude umožn^no
provedení archeologického výzkumu. Jeho zajišt ^ní je nutno projednat v dostate ^ném p^edstihu
p^ed zahájením zemních prací.
Projektová dokumentace dále musí obsahovat ^ešení odstra^ování odpad^ ze stavební
^innosti, v souladu s požadavky zákona ^ .185/2001 Sb., o odpadech a o zm ^n^ n^kterých dalších
zákon^, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^.
P^edložený zám^r nevyžadoval posouzení dle zák. ^ .100/2001 Sb., v platném zn^ní dle
vyjád^ení MHMP OOP sp.zn.: S-MHMP-0021328/2010/OOP/VI ze dne 4.2.2010.
K ochran^ ve^ejných zájm^ stavební ú^ad p^ezkoumal a od^vodnil soulad navržené stavby
s územn^ plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního
zákona a jeho provád ^cích p^edpis^, s požadavky na ve^ejnou dopravní a technickou infrastrukturu
a s požadavky zvláštních právních p ^edpis^ a se stanovisky dot^ených orgán^ podle zvláštních
právních p^edpis^. Dále stanovil požadavky k ochran ^ zdraví a životního prost^edí a k ochran^
dalších ve^ejných zájm^, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dot ^ených orgán^, a zajistil
^asovou a v^cnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území. Na základ ^ zjišt^ní, že zám^r je
v souladu s výše uvedenými ve ^ejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
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Pou ^ení o odvolání.
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst.l zák. ^ .500/2004 Sb., správní ^ád ( dále je
správní ^ád ) odvolat do 15 dn^ ode dne jeho doru ^ ení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy
prost^ednictvím zdej šího stavebního ú ^adu.
Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 odst.2 správního ^ádu a v pot^ebném po^tu
stejnopis^ tak, aby jeden z^ stal správnímu orgánu a aby každý ú ^ astník dostal jeden stejnopis.
Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst.l správního ^ádu odkladný ú^inek.
Odvolání jen proti od^vodn^ní rozhodnutí je nep^ípustné.
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Správní poplatek vym^^ený podle zákona ^ . 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn ^ní
pozd^jších p^edpis^, pol. ^ .18, ve výši 1000,- K^ byl zaplacen dne 18.5.2010 pokladním dokladem
^ .20108001029.

Rozd ^lovník:
A.

Ú^astníci ^ízení podle § 85 odst.l stavebního zákona do vlastních rukou
Žadatel: ING Zámecký park, s.r.o., Jiráskovo nám.1981/6, Praha 2, v zastoupení Jana
Koukalová, Družstevní 1155, 253 Ol Hostivice, Praha západ
H1.m.Praha zastoupené Útvarem rozvoje h1.m.Prahy,Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2

B.

Pro ú^astníky ^ízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona ve ^ejnou vyhláškou:
^
MC Praha 18 - ú ^ední deska - vyv^šením po dobu 15 dn^.
M^ Praha ^akovice - ú^ední deska - Nám.25.b^ezna 121, 196 00 Praha 9- ^akovice
- vyv^šením po dobu 15 dn^ a podání informace o vyv^šení.

C.

Dot^ené orgány:
MHMP, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
MHMP, odbor ochrany prost^edí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
MHMP, odbor kultury, památkové pé^ e a cest.ruchu, Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
MHMP, odbor krizového ^ízení, Mariánské nám.2, 110 00 Praha 1
Hasi^ ský záchranný sbor, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
Hygienická stanice h1.m.Prahy, M^ šická 646, 190 21 Praha 9
Ú^ad M^ Praha 18, odbor dopravy a životního prost ^edí

D.

Na v^domí:
Spisy
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