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R O Z H O D N U T Í
Odbor výstavby a územního rozhodování Ú ^adu m^stské ^ásti Praha 18, jako p^íslušný
stavební ú^ad podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona ^. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ^ádu (dále jen "stavební zákon"), ve zn ^ní pozd^jších p^edpis^ a vyhlášky
^ . 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního m^sta, ve zn^ní pozd^jších
p^edpis^ v y d á v á k žádosti stavebníka, spole^nost PREdistribuce a.s. I^ : 273 76 516, se
sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, ze dne 10.9.2008, zastoupeného na základ^ plné moci
Ivanou Vilímcovou, Inženýrská ^innost ve stavebnictví I^ : 683 74 526, se sídlem Lednová
6/106, Praha 10, a za ú^asti ú^astník^ ^ízení uvedených v p^íloze tohoto rozhodnutí, pro stavbu
nazvanou:

„Praha 18, ^akovice, obytná zóna - I. etapa DTS, kVN, kNN"
stavbu distribu^ní trafostanice 22/04 kV, kabelové vedení 22 kV a distribu ^ní kabelové rozvody
NN, na pozemcích parc. ^ . 1582, 1336/2, 1532, 1336/16, 1170/4, 1309/3 a 1309/39 v kat. území
^akovice, ulice Svitavská, Niská, Ke Stadionu a Oderská, Praha 9, ve spojeném územním
a stavebním ^ízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona
I. podle ustanovení § 92 stavebního zákona ú z e m n í r o z h o d n u t í
Pro umíst^ní stavby se stanoví t^to podmínky:

Nová kompaktní distribu^ní trafostanice 22/0,4 kV typu SCHEIDT NZ210/290 o výkonu 630
kVA, bude umíst^na v severovýchodní ^ásti pozemku parc. ^. 1309/39 a napojena novou
kabelovou smy^kou AXEKVCEY 3x1x120 mm2, umíst^nou na pozemcích parc. ^. 1170/4,
1532, 1336/2, 1582 a 1309/39 v kat. území ^akovice. DTS bude v^azena do stávajícího
kabelového vedení VN 22kV, které propojuje trafostanice TS67 a TS68.
Nové distribu^ní kabelové rozvody NN, 1-AYKY 3x185+95 mm2, umíst^né na pozemcích parc.
^. 1336/2, 1582, 1309/39 a 1309/3 v kat. území ^akovice, budou smy ^kov^ napájet jednotlivé
objekty bytových dom^ a zajistí propojení distribu^ních kabelových rozvod ^ NN se sítí NN
v ulici Oderská, jak je zakresleno v situa^ních výkresech v m^^. 1:1000 a 1:500, které jsou
sou^ástí proj ektové dokumentace.
Celková délka kabel^ cca 800 m.
II. podle ustanovení § 115 stavebního zákona

stavebnípovolení

Pro provedení stavbv se stanoví tvto podmínky:

1.
2.

3.

I^ :
DI^ :

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ov^^ené ve stavebním ^ízení.
Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávn^nou
k provád^ní stavebních nebo montážních prací jako p^edm^tu své ^innosti podle zvláštních
p^edpis^. Doklad o oprávn^ní vybrané firmy bude stavebnímu ú^adu p^edložen nejmén^ 15
dn^ p^ed zahájením prací.
Stavba bude dokon^ena do 24 m^síc^ od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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4.

P^íslušné organizaci bude umožn^no provedení archeologického výzkumu.

5.

Po celou dobu realizace stavby zachovejte provoz vozidel MHD v ^etn^ funkce zastávek
a p^ístupových cest k nim.

6.

P^i realizaci stavby dodržte hygienický limit hluku ve venkovním chrán^ném prostoru
staveb LAeq.T = 65 dB v dob^ mezi 7,00 a 21.00 hodinou.
Respektujte ochranné pásmo sd^lovacího kabelu PT a.s.

7.
8.

Zahájení stavebních prací je nutno p^edem oznámit t^m vlastník^m (správc^m) podzemních
za^ízení, kte^í si to ve vyjád^ení k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi
stanovených podmínek.

V místech k^ížení se stávajícími podzemními za^ízeními a v ochranných pásmech t^chto
za^ízení budou výkopy provád^ny ru^n^ .
10. B^hem výkopových a stavebních prací musí být zachován p ^ístup do okolních objekt^,
zajišt^n p^ístup k uli^ním hydrant^m a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

9.

Od ^ vodn ^ ní

Dne 10.9.2008 podala Ivana Vilímcová, Inženýrská ^innost ve stavebnictví, zastupující na
základ^ plné moci ze dne 22.2.2008 stavebníka, spole^nost PREdistribuce a.s., žádost o vydání
územního rozhodnutí, stavebního povolení a sou^asn^ požádala o spojení obou ^ízení.
V ^ízení bylo zjišt^no:

-

Vlastnictví pozemku bylo osv^d^eno výpisem z katastru nemovitostí Katastrálního ú ^adu
Praha - m^sto ze dne 15.5.2008.

-

Projektovou dokumentaci zpracoval autorizovaný technik v oboru technika prost ^edí staveb,
specializace elektrotechnická za^ízení Ing. Miloš Koucký, ^KAIT pod ^ . 0700429.

-

Stanovisko M ^stské ^ásti Praha - ^akovice ze dne 21.7.2008 ^j. 02 1 1 3/2008.
Odbor správy majetku MHMP vydal dne 11.8.2008 souhlasné stanovisko ^j. OSM/VP/
477323/08/Su.

-

-

Souhlasné
stanovisko St^ední odborné školy a St^edního odborného u^ilišt^ Praha ^

Cakovice ze dne 10.9.2008 ^j. 2080/08.
Odbor m^stského investora MHMP vydal dne 18.6.2008 vyjád ^ení ^j. MHMP OMU2864/
1079/2008, koordinace se stavbou kanalizace.

-

Smlouva o uzav^ení smlouvy o z^ízení v^cného b^emene ^. B473/6378/08, Canaba
Development s.r.o., a PREdistribuce a.s., ze dne 23.6.2008.

-

Útvar rozvoje hl. m^sta Prahy, stanovisko ^j. URM 4546/08 ze dne 26.6.2008.

-

Odbor ochrany prost^edí MHMP vydal dne 18.6.2008 souhlasné stanovisko ^j. S-MHMP
292276/200 8/ 1 /OOP/V I.
Odbor ochrany prost^edí MHMP vydal dne 21.8.2007 souhlas s odn ^tím ZP ze ZPF ^j. SMHMP-051162/2006/OOP/VIU52/Pf.
Odbor krizového ^ízení MHMP vydal dne 12.6.2008 souhlasné stanovisko ^j. S-MHMP
292872/2008/OKR.

-

Odbor kultury, památkové pé^e a cestovního ruchu MHMP vydal dne 27.5.2008 souhlasné
stanovisko ^j. MHMP 291 917/2008/Rad.

-

Odbor m^stského investora MHMP vydal dne 18.6.2008 vyjád ^ení ke koordinaci ^j. MHMP
OMU2864/1079/2008.
HMP, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, stanovisko ^j. URM 4546/08 ze dne 26.6.2008.

-

-

Odbor dopravy a životního prost ^edí Ú^adu m^ stské ^ásti Praha 18 vydal dne 23.6.2008
závazná stanoviska a vyjád ^ení ^j. 7907/2008/ODŽP/Ka.
Dopravní podnik Praha a.s., vydal dne 13.6.2008 souhrnné stanovisko ^j. 100130/23H794/
1280 s podmínkou zapracovanou do výrokové ^ásti rozhodnutí.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy vydala dne 21.7.2008 technické stanovisko
^j. 1332/08/2200/Bo a dne 17.6.2008 koordina ^ní vyjád^ení ^j. 1229/08/2600/Kre.
Hasi^ský záchranný sbor hl. rn. Prahy vydal dne 26.5.2008 koordinované závazné stanovisko
^j. HSAA-6216/1773/ODZS-2008.
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-

Hygienická stanice HMP vydala dne 28.5.2008 stanovisko ^j. S.HK/1338/22231/08 s podmínkou zapracovanou do výrokové ^ásti.

-

Policie ^eské republiky, Dopravní inspektorát vydal dne 2.6.2008 stanovisko ^j. PSP-107702/^J-2008-DŽ.

Vyjád^ení správc^ sítí:

-

^
PREdistribuce a.s., vydala dne 6.8.2008 vyjád^ení k PD ^j. 129/08 /Smí

-

Pražské vodovody a kanalizace a.s., p^edb^žné posouzení, protokol ^. 41958 ze dne
18.8.2008, dojde k soub^hu a k^ížení s vodovodním a kanaliza^ním za^ízením
Pražská teplárenská a.s., vyjád ^ení k PD ^j. VÚ/2359/08/Jar ze dne 10.6.2008
^eské radiokomunikace vydaly vyjád^ení ^j. ÚTS/P 37642/08 ze dne 18.6.2008
Povodí Labe, státní podnik, stanovisko ^j. PVZ/08/18415/Vv/0 ze dne 13.6.2008
Telefónica OZ Czech Republic a.s., vyjád ^ení ^j. 95080/08/CPH/V00 ze dne 13.8.2008
ELTODO-CITELUM s.r.o., razítko ze dne 10.6.2008
Pražská plynárenská a.s., razítko na situaci ze dne 30.5.2008

-

VUSS Praha, razítko^ na situaci ^j. ÚP 40-24-08 ze dne 19.5.2008

-

-

Ministerstvo vnitra CR, razítko na situaci ze dne 28.4.2008
UPC ^eská republika a.s., razítko ze dne 12.6.2008

-

^ezNet a.s. skupina ^EZ, razítko ^j. 1224 ze dne 29.4.2008
GTS NOVERA a.s., razítko ze dne 6.5.2008

-

TSK 7100 razítko ze dne 29.4.2008-194.1
NETPROSYS s.r.o., RWE Transgas Net s.r.o., razítko ^j. 2373/08 ze dne 5.6.2008
STE - sd^lovací dálkové kabely, razítko ze dne 29.4.2008
Kolektory
Praha a.s., razítko ze dne 11.6.2008
^
CD-Telematika a.s., razítko ^j. 11090/08 ze dne 29.5.2008

-

DP hl. m. Prahy a.s., dopravní cesta Metro, razítko na situaci ze dne 27.5.2008

-

DP hl. m. Prahy a.s., dopravní cesta Tram, razítko na situaci ^j. 665/08 ze dne 27.5.2008
Sitel a.s., razítko ^j. 2539/08 ze dne 30.4.2008

-

Telia Sotera International Carrier Czech Republic a.s., razítko ^j. 1493/08 ze dne 30.4.2008
Sloane Park Property Trust a.s., razítko ze dne 5.5.2008

-

T-Systems Czech Republic a.s., razítko ^j. 26195/08-5 ze dne 3.5.2008
Memorex Telex Communications CZ a.s., razítko ze dne 29.4.2008
TISCALI Telekomunikace ^R s.r.o., razítko ze dne 21.5.2008

Ú^astníci ^ízení:

Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je ú ^astníkem územního ^ízení žadatel a obec, na
jejímž území má být požadovaný zám ^r uskute^n^n. Podle § 85 odst. 2 odst. a) stavebního
zákona je ú^astníkem územního ^ízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný zám^r uskute^n^n, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má j iné v ^cné právo k
tomuto pozemku nebo stavb ^ a podle § 85 odst. 2 písm. b) dále osoby, jejichž vlastnické nebo
jiné v^cné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemk^m nebo stavbám na nich m^že
být územním rozhodnutím p^ímo dot^eno. Podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona dále
osoby, o kterých tak stanoví zvláštní zákon.
Podle § 109 odst. 1 stavebního zákona j e ú^astníkem stavebního ^ízení stavebník, vlastník
pozemku, na kterém má být stavba provád ^na, není-li stavebníkem, vlastník stavby na pozemku,
na kterém má být stavba provád ^na, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavb ^ právo
odpovídaj ící v^cnému b^emenu, mohou-li být práva navrhovanou stavbou p ^ímo dot^ena, dále
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na n ^m, m^že-li být jeho vlastnické právo
navrhovanou stavbou p ^ímo dot^eno nebo ten, kdo má k sousednímu právo odpovídající
v^cnému b^emenu, m^že-li být toto právo navrhovanou stavbou p^ímo dot^eno.

Odbor výstavby a územního rozhodování Ú^adu m^stské ^ásti Praha 18 posoudil okruh
ú^astník^ spojeného územního a stavebního ^ízení podle § 85 a§ 109 stavebního zákona tak,
že ú^astníkem tohoto ^ízení je žadatel resp. stavebník, tj. PREdistribuce a.s., se sídlem Svornosti
3199/19a, Praha 5, v ^ízení zastoupený na základ ^ plné moci Ivanou Vilímcovou, Inženýrská
^innost ve stavebnictví, se sídlem Lednová 6/106, Praha 10.
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Ú^astníkem ^ízení jsou dále vlastníci pozemk ^ , na kterých má být stavba provád ^na tj.
M^stská ^ást Praha - ^ akovice, se sídlem nám. 25. b ^ezna 121, Praha 9, Hlavní m ^sto Praha,
Odbor správy majetku, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, spole ^nost HD Investment s.r.o.,
Sokolovská 100/94, Praha 8 a spole ^nost CANABA - Pozemní stavby s.r.o., Št^tkova 1001/5,
Praha 4.

Ú^astníkem územního ^ízení podle § 85 stavebního zákona je Hlavní m ^sto Praha,
zastoupené Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, se sídlem Vyšehradská 57, Praha 2 a M ^stská ^ást
Praha - ^akovice (§ 18 zákona ^. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze).
V pr^b^hu ^ízení se žádná další osoba neprohlásila ú ^astníkem ^ízení.
Uznámení o zahájení ^ízení:

Odbor výstavby a územního rozhodování Ú ^adu m^stské ^ásti Praha 18 oznámil zahájení
^ízení ú^astník^m ^ ízení uvedeným v§ 85 odst. 1 a§ 109 odst. 1 stavebního zákona a dot ^eným
orgán^m státní správy jednotliv^ opat^ením ze dne 16.9.2008.
Vzhledem k tomu, že je v území vydán územní plán, bylo oznámení o zahájení ^ízení
ú^astník^m ^ízení uvedeným v§ 85 odst. 2 stavebního zákona doru ^eno ve^ejnou vyhláškou.
Oznámení o zahájení ^ízení bylo zve^ejn^no na ú^ední desce:
Ú^adu m^stské ^ásti Praha 18 v dob^ od 17.9.2008 do 3.10.2008

Ú^adu m^stské ^ásti Praha - ^akovice v dob^ od 19.9.2008 do 6.10.2008
K projednání žádosti sou^asn^ na^ídil ve^ejné ústní jednání na den 16.10.2008, které se
konalo v kancelá^i odboru výstavby a územního rozhodování Ú ^adu m^stské ^ásti Praha 18.
O pr^b^hu ústního jednání byl sepsán protokol, který je sou ^ástí spisu. Žadatel zajistil, že
informace o jeho zám ^ ru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla vyv ^šena
na ve^ejn^ p^ístupném míst^ až do doby konání ve^ejného ústního jednání.
Ú^astníci ^ízení byli v oznámení o zaháj ení ^ízení uv^dom^ni, že své námitky
a p^ipomínky mohou uplatnit nejpozd ^ji p^i ve^ejném ústním jednání, jinak k nim nebude
p^ihlédnuto. Dot^ ené orgány státní správy byly sou^asn^ upozorn^ny, že mohou uplatnit svá
stanoviska ve stejné lh^t^ jako ú^astníci ^ízení. Ve stanovené lh^t^ neuplatnili ú^astníci ^ízení
k žádosti žádné p^ipomínky ani námitky. Ve stanovené lh^t^ nesd^lily dot^ené orgány žádná
stanoviska.
Soulad stavby s ve^ejnými zájmy:

Umíst^ ní stavby je v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru hlavního
m^sta Prahy a vyhláškou ^ . 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné ^ásti územního plánu sídelního
útvaru hlavního m^sta Prahy, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^ . Stavba je navržena v území ^ist^
obytném (OB), ve kterém j e liniové vedení TV dopl ^kovým funk^ním využitím.
Dokumentace stavby spl ^uje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky
^ . 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze,
zejména ^l. 11 p^ipojení staveb na sít^ .
Záv^r:
Odbor výstavby a územního rozhodování Ú ^adu M^ Praha 18 v ^ízení zajistil úplnost

podklad^ pro rozhodnutí a umožnil ú ^astník^m ^ízení se s nimi seznámit a uplatnit vyjád^ení
(námitky) k nim. K ochran ^ ve^ejných zájm^ stavební ú^ad p^ezkoumal a od^vodnil soulad
navržené stavby s územn ^ plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na
výstavbu, p^ezkoumal a stanovil požadavky k ochran ^ zdraví a životního prost ^edí a k ochran^
dalších ve^ejných zájm^. Na základ^ zjišt^ ní, že návrh stavby je v souladu s výše uvedenými
ve^ ejnými zájmy, bylo rozhodnuto jak je ve výroku uvedeno.
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pVedpis^:
Upozorn^ní na povinnosti vypl^ající z n^kterých právních pr

-

Stavba nesmí být zaháj ena d^íve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

-

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zaháj ena.

-

P^i provád^ní stavebních prací je nutno dbát na bezpe ^nost práce a ochranu zdraví osob na
staveništi, zejména na dodržení požadavk ^ vyhlášky ^ . 324/1990 Sb., o bezpe^nosti práce
a technických za^ízení p^i stavebních pracích.
P^i provád^ní stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle na^ízení vlády ^ . 502/2000 Sb.,
0 ochran^ zdraví p^ed nep^íznivými ú^inky hluku a vibrací.
V pr^b^hu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona ^. 133/1985
Sb., o požární ochran^, ve zn^ní pozd^j ších p^edpis^.

-

-

-

-

-

-

P^i provád^ní stavby je nutno zajišt'ovat ^istotu na ve^ejném prostranství podle vyhlášky
^ . 8/1980 Sb. NVP, o ^istot^ na území hl. m. Prahy, ve zn ^ní pozd^jších p^edpis^.
P^i stavebních pracích je nutné aplikovat ú^inná opat^ení k minimalizaci zat^žování okolí
prachem dle § 48 odst. 1 písm. u) a§ 50 odst. 1 písm. a) zákona ^ . 86/2002 Sb., o ochran^
ovzduší.
Zábor ve^ejného prostranství není p^edm^tem tohoto stavebního povolení.
P^i provád^ní stavby je nutno zajišt'ovat ^istotu na ve^ejném prostranství podle vyhlášky
^ . 8/1980 Sb., o ^istot^ na území hl. m. Prahy, ve zn^ní pozd^jších p^edpis^ .

P^i nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky ^ . 5/2007 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sb ^ru, p^epravy, t^íd^ní, využívání
a odstra^ování komunálních odpad^ vznikajících na území hlavního m ^sta Prahy a systém
nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
Podle § 122 stavebního zákona a§ 12 vyhláška ^. 526/2006 Sb., kterou se provád ^jí n^která
ustanoveni stavebního zákona, ve v^cech stavebního ^ádu, lze dokon^enou stavbu užívat na
základ^ kolauda^ního souhlasu.

Zam^^ení skute^ného provedení stavby p^edejte referátu technické dokumentace ÚRM,
FIUM, odd^lení IMIP, Vyšehradská 57, Praha 2.
Právní ú^inky oznámení rozhodnutí ú^astník^m ^ízení ve^ejnou vyhláškou se odvozují od
zve^ejn^ní na ú^ední desce ú^adu, který rozhodnutí vydal, tzn. na ú^ední desce Ú^adu
m^stské ^ásti Praha 18.
Pou ^ ení

Proti tomuto rozhodnutí m^že podle § 81 zákona ^. 500/2004 Sb., správní ^ád, ú^astník ^ízení
podat odvolání, ve kterém se uvede v j akém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními p^edpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo ^izení, jež mu p^edcházelo, ve
lh^t^ 15 dn^ ode dne jeho oznámení k Magistrátu hl, m. Prahy, odboru stavebnímu podáním,
u^in^ným u Ú^adu M^ Praha 19, odboru výstavby. Odvolání se podává s p^im^^eným po^tem
stejnopis^ tak, aby jeden stejnopis z ^stal správnímu orgánu a aby každý ú ^astník dostal jeden
stejnopis. Nepodá-li ú^astník pot^ebný po^et stejnopis^, vyhotoví je na jeho náklady Ú ^ad M^
Praha 19. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního ^ádu odkladný
ú^inek.
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í odboru výstavby a územního rozhodování

^
^

v zastoupení Petra Sou^ková
vedoucí detašovaného odd^lení v ^akovicích

v
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C.j.: MC18 623/2008/OVUR/Do

Správní poplatek byl vym ^^en podle pol. ^ . 17 odst. 1 písm. i) sazebníku zákona ^. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve zn ^ní pozd^j ších p^edpis^, ve výši 3 000.- K^, byl zaplacen.

P^íloha pro stavebníka (pop^. zmocn^nce) k vyzvednutí po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí:

Ov^^ená dokumentace stavby
Štítek „Stavba povolena"

Rozhodnutí se doru ^í:
Ú^astník^m územního ^ízení - ve^ejnou vyhláškou:

Ú^ d m^stské ^ásti Praha 18, Bechy^ská 639, 199 00 Praha 9- ú^ední deska
Í ad m^stské ^ásti Praha - ^akovice, nám. 25. b^ezna 121, 196 00 Praha 9 - ú^ední deska
- pro informování ú^astník^ ^ízení zve^ejn^ním na ú^ední desce po dobu 15 dn ^
a podání zprávy o zve^ejn^ní
Ú^astník^m územního ^ízení (iednotliv^^:
Ivana Vilímcová, inženýrská ^innost ve stavebnictví, Lednová 6/106, 103 00 Praha 10
M^ Praha - ^akovice, nám. 25. b^ezna 121, 196 00 Praha

Hl. m. Praha zast. UR hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Ú^astník^m stavebního ^ízení (jednotliv^Z
Ivana Vilímcová, inženýrská ^innost ve stavebnictví, Lednová 6/106, 103 00 Praha 10
M^ Praha - ^akovice, nám. 25. b^ezna 121, 196 00 Praha 9
Hl. m. Praha, odbor správy majetku, Mariánské nám. 2, 110 O1 Praha 1
HD Investment s.r.o., Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8

CANABA - Pozemní stavby, s.r.o., Dobrovského 1402/2, 405 02 D ^^ín
Na v^domí:
ÚM^ Praha - ^akovice, nám. 25. b ^ezna 121, 196 00 Praha 9
spis

