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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková ást: 

Ú ad m stské ásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako stavební ú ad p íslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky . 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis  v územním ízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního 
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo za ízení (dále jen "rozhodnutí o umíst ní 
stavby"), kterou dne 31.08.2017 podala spole nost 

Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, I O 70994234, Dlážd ná 1003/7, 110 00  
Praha-Nové M sto, 
kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., I O 25793349, Olšanská 2643/1a, 130 00  Praha-Žižkov 

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

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  
územního rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu 

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

pro zám r nazvaný:  

„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo),  
úsek km 9,964 - 10,600“ 

dopln ná o  
protipovod ová opat ení v ulici Vrážská  

od K ižovatky s ulicí U Jankovky ke k ižovatce s ulicí Prvomájová  
Praha 5 – Radotín 

Stavba v optimalizace trati km 9,964 - 10,600 navazuje  úsek, na který bylo vydáno územní 
rozhodnutí dne 15.07.2013 pod .j. 017674/12/OVDŽP/Mk a spo ívá v prodloužení stavby od 
km 9,964 (p ed železni ním p ejezdem ul. Na Betonce) do km 10,561 (p ed podchodem pro  p ší 
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u stadionu). Sou ástí stavby je rozší ení železni ního mostu (km 10,113) pro p idání koleje . 4 vpravo 
trati, rozší ení podchodu pod železni ní tratí mezi ul. Felberova a restaurací Rozmarýn p. 26/1a (km 
10,221), op rná ze  mezi železni ním mostem a podchodem, inženýrské sít , p eložky inženýrských sítí, 
protihluková opat ení (protihlukové st ny v celkové délce 789,5 m vpravo i vlevo od trati ve výškách od 
2,0 – 3,0 m.  

Sou ástí stavby jsou protipovod ová opat ení v ulici Vrážská od k ižovatky s ulicí U Jankovky ke 
k ižovatce s ulicí Prvomájová (ochranné železobetonové zdi o délkách 53 m a 4,8 m; mobilní hrazení 
v délce 43,1 m). 

Dále jen "stavba"  

se umis uje na pozemcích: parc. . 17/15, parc. . 267/2 (zastav ná plocha a nádvo í), parc. . 270/26 
(ostatní plocha), parc. . 270/35 (ostatní plocha), parc. . 270/36 (ostatní plocha), parc. . 270/38 (ostatní 
plocha), parc. . 270/39 (ostatní plocha), parc. . 270/56 (zastav ná plocha a nádvo í), parc. . 342/3 
(vodní plocha), parc. . 342/5 (ostatní plocha), parc. . 342/8 (ostatní plocha), parc. . 342/9 (ostatní 
plocha), parc. . 357/32 (ostatní plocha), parc. . 518 (zastav ná plocha a nádvo í), parc. . 520/3 (ostatní 
plocha), parc. . 1110/2 (ostatní plocha), parc. . 1110/33 (ostatní plocha), parc. . 1315/1 (zahrada), parc. 
. 1316 (zahrada), parc. . 1398 (zahrada), parc. . 2428/5 (ostatní plocha), parc. . 2428/20 (ostatní 

plocha), parc. . 2428/38 (ostatní plocha), parc. . 2428/39 (ostatní plocha), parc. . 2428/44 (ostatní 
plocha), parc. . 2502 (ostatní plocha), parc. . 2503/1 (ostatní plocha), parc. . 2503/2 (ostatní plocha), 
parc. . 2504/2 (ostatní plocha), parc. . 2505/1 (ostatní plocha), parc. . 2505/4 (ostatní plocha), parc. . 
2524/1 (ostatní plocha), parc. . 2543 (ostatní plocha), parc. . 2544 (ostatní plocha), parc. . 2545 (ostatní 
plocha), parc. . 2553 (ostatní plocha), parc. . 2589/4 (ostatní plocha), parc. . 2590 (ostatní plocha), 
parc. . 2613 (ostatní plocha), parc. . 2644/8 (ostatní plocha), parc. . 2645/2 (ostatní plocha), parc. . 
2647/1 (ostatní plocha), parc. . 2647/4 (zastav ná plocha a nádvo í), parc. . 2647/28 (ostatní plocha), 
parc. . 2647/29 (ostatní plocha), jak je zakresleno v situa ních výkresech: 

C.1 Situa ní výkres širších vztah  v m ítku 1:50 000 

C.2 Celkový situa ní výkres v m ítku 1:10 000 

C.3.1 Situace protipovod ová opat ení v m ítku 1:500 

C.3.2 Situace km 9,964 – km 10,600 v m ítku 1:500 

C.3.3 Situace km 10,500 – km 11,700 v m ítku 1:1000 

C.3.4 Situace km 11,400 – km 12,300 v m ítku 1:1000 

 

Druh a ú el umis ované stavby: 

Jedná se o nové stavby a zm nu dokon ené stavby železni ní trat  s využitím pro ú ely drážní dopravy. 
Stavba Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) je stavbou ve ejn  prosp šnou a je 
sou ástí etapy dopravní infrastruktury nadmístního významu Z/501/DZ – Praha 16, Velká Chuchle, Praha 
4, Praha 5, Praha 2, Praha 10, Praha 15 – Pr jezd železni ním uzlem Praha v rámci stavby III. Tranzitního 
železni ního koridoru Cheb – Bohumín.  

 

Stavba obsahuje: 

len ní stavby na stavební objekty: 

Nové stavby: 
SO 03-34-53 ŽST Praha Radotín, op rná ze  vpravo v km 10,1 – 10,3 

SO 62-35-61 PPO Praha Radotín, protipovod ových opat ení . 323-325, ulice Vrážská 

SO 03-39-10 ŽST Praha Radotín, kabelovod 

SO 03-40-01 Protihluková st na Radotín, ulice Ke Zd i I 

SO 03-40-52 Protihluková st na Centrum Radotín 

 

Zm ny dokon ených staveb: 
PS 03-22-02 ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DK 

PS 03-21-01 Vle kové kolejišt  eskomoravský cement, úprava zabezpe ovacího za ízení 



.j. 008897/18/OVDŽP str. 3 

 
PS 03-21-02 ŽST Praha Radotín, stani ní zabezpe ovací za ízení 

PS 04-21-14 Praha Radotín – ernošice, úprava tra ového zabezpe ovacího za ízení 

PS 03-22-01 ŽST Praha Radotín, místní kabelizace 

PS 03-22-03 ŽST Praha Radotín, úprava stávajícího ZOK D Telematika a.s. 

PS 91-22-01 Praha Smíchov – ernošice, DOK a TK 

SO 03-31-01 ŽST Praha Radotín, železni ní svršek, lichá skupina 

SO 03-31-02 ŽST Praha Radotín, železni ní svršek, sudá skupina 

SO 03-31-3 Vle kové kolejišt  eskomoravský cement, železni ní svršek 

SO 03-31-11 ŽST Praha Radotín, železni ní spodek, lichá skupina 

SO 03-31-12 ŽST Praha Radotín, železni ní spodek, sudá skupina 

SO 03-31-13 Vle kové kolejišt  eskomoravský cement, železni ní spodek 

SO 91-31-51 Praha Smíchov – ernošice, výstroj a zna ení trati 

SO 03-34-03 ŽST Praha Radotín, železni ní most – ev. km 10,113 

SO 03-34-23 ŽST Praha Radotín, železni ní most – ev. km 10,221 (p estavba na podchod pro p ší) 

SO 03-35-03 Praha Radotín, km 10,025 – úprava rozvodu VN 22 kV PREDi 

SO 03-35-05 Praha Radotín, km 10,116 – úprava ve ejného osv tlení ELTODO 

SO 03-35-06 Praha Radotín, km 10,130 – úprava ve ejného osv tlení ELTODO 

SO 03-35-07 Praha Radotín, km 10,130 – úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi 

SO 03-35-08 Praha Radotín, km 10,234 – úprava ve ejného osv tlení ELTODO 

SO 62-35-01 PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi 

SO 62-35-02 PPO Praha Radotín, úprava ve ejného osv tlení ELTODO 

SO 03-35-24 Praha Radotín, úpravy a ochrana sd lovacích kabel  T-Mobile 

SO 03-35-25 Praha Radotín, km 10,130 – úprava ovládacího kabelu TSK 

SO 03-35-26 Praha Radotín, úprava za ízení UPC ve výpravní budov  

SO 03-35-27 Praha Radotín, úprava rozvod  ve ejného rozhlasu 

SO 62-35-21 PPO Praha Radotín, úprava sd lovacích rozvod  STAHL 

SO 62-35-22 PPO Praha Radotín, úprava metalických rozvod  CETIN 

SO 62-35-23 PPO Praha Radotín, úprava optických rozvod  CETIN 

SO 03-36-33 ŽST Praha Radotín, úprava p ípojky odvodn ní komunikace pod mostem km 10,113 

SO 03-36-34 ŽST Praha Radotín, úprava kanalizace a odvodn ní u podchodu pro p ší km 10,221 

SO 62-36-61 PPO Praha Radotín, p eložka STL plynovodu DN 40 STAHL 

SO 03-38-21 ŽST Praha Radotín, zpevn né plochy 

SO 03-38-03 ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113 

SO 03-38-22 ŽST Praha Radotín, úprava komunikace u podchodu ev. km 10,221 

SO 03-38-91 Praha Radotín, úprava dopravního zna ení 

SO 62-38-21 PPO praha Radotín, chodník v ulici Vrážská 

SO 03-51-52 ŽST Praha Radotín, úprava oplocení areálu parkovišt  v ulici Karlická 

SO 03-61-01 ŽST Praha Radotín, trak ní vedení 

SO 03-64-01 ŽST Praha Radotín, elektrický oh ev vým n 

SO 03-66-01 ŽST Praha Radotín, rozvod NN a osv tlení 

SO 02-66-63 ŽST Praha Radotín, dálkové ovládání odpojova  

SO 03-67-01 ŽST Praha Radotín, ukolejn ní 

 

Ostatní objekty: 

SO 91-71-01 Praha Smíchov – ernošice, odstran ní mimolesní zelen  

SO 91-71-02 Praha Smíchov – ernošice, náhradní výsadba      
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Nové stavby popis a umíst ní: 

SO 03-34-53 ŽST Op rná ze  vpravo v km 10,1 – 10,3. Op rná ze  je železobetonová úhlová o výšce 
2,55 – 6,50 m situována vpravo od trati Smíchov – Radotín. Op rná ze  je dlouhá 112 m. Za átek zdi na 
pravé k ídlo mostu SO 03-31-01 v km 10,140, kde dosahuje nejvyšší výšky 6,5 m. V km 10,225 je op rná 
ze  p erušena podchodem SO 03-34-23 a ukon ena v km 10,252. Ú elem je rozší ení trati o 4. kolej. 
Op rná ze  je umíst na v náspu železni ního t lesa a je založena plošn  v pat  násypu. 

Dle výkresové dokumentace ásti D.5.04 Situace . 2.1.1 v m ítku 1:500 

SO 62-35-61 PPO Protipovod ová opat ení . 323-325, ulice Vrážská. Jedná se o rozší ení 
protipovod ových opat ení v prostoru mezi ulicemi U Jankovky a Prvomájová. Trasa linie navazuje na již 
vybudovanou protipovod ovou ochranu v ulici U Jankovky (opat ení . 320). Protipovod ová linie o 
délce 116 m je navržena na výškovou úrove  odpovídající hladin  stavu Q2002 + 0,3 m, výšková úrove  
197,46 m n.m. Ú elem protipovod ových opat ení je zajistit p i povod ových stavech ochranu obytné 
zóny a umožnit využití železni ního podjezdu v ulici Prvomájové p ístup do území. V rámci stavby 
optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) je p ipravováno rozší ení a zvýšení 
stávajícího železni ního podjezdu na obousm rný provoz. Z realizace PPO vyplývají p eložky 
inženýrských sítí (plyn, ve ejné osv tlení, NN, CETIN, PRE).  

Opat ení . 323: Ochranná železobetonová ze  výšky 1,62-2,07 m v celkové délce 53 m navazuje 
na stávající protipovod ovou st nu . 320 pokra uje podél ul. Vrážská, kde nahrazuje drát né 
oplocení areálu firmy STAHL. 

Opat ení . 324: Mobilní hrazení výšky 2,07 – 2,19 m v délce 43,1 m. Hrazením je chrán n vjezd 
do areálu firem STAHL a JANKA a dále k ížení linie PPO s ulicí Vrážskou.  

Opat ení . 325: Ochranná železobetonová ze  výšky 1,4 m v délce 4,8 m je zavázána do svahu 
železni ního t lesa.    

Dle výkresové dokumentace: 

ásti C.3 Situace, protipovod ová opat ení v m ítku 1:500 

ásti D.5.5.3 Celkový situa ní výkres C.2 v m ítku 1:500 

ásti D.5.5.3 Koordina ní situa ní výkres C.3 v m ítku 1:500 

ásti D.5.5.3 Katastrální situa ní výkres C.4 v m ítku 1:500 

ásti D.5.5.3 P í né ezy D.2 v m ítku 1:50   

SO 03-39-10 ŽST Praha Radotín, kabelovod je ešen jako sdružený stavební prvek s použitím 
multikanál  a trubek na protahování kabel  se šachtami na odbo ování, protahování a ukon ování kabel  
s jejich pokra ováním do terénu; je napojen na stávající kabelovod. Celková délka kabelovodu je 650 m, 
skládá se z jedné hlavní ásti, dvou vedlejších ástí a 30 šachet (15 železobetonových + 15 plastových 
šachet).  

Dle výkresové dokumentace: 

ásti D.5.9 Situace 02 v m ítku 1:250 ( ást 1 – ást 7) 

ásti D.5.9 Katastrální mapa a ortofotomapa 03 v m ítku 1:250 ( ást 1 – ást 7) 

ásti D5.9. Schema 04 v m ítku 1:250 ( ást 1 – ást7) 

SO 03-40-01 Protihluková st na Radotín, ulice Ke Zd i I (vlevo) je jednostrann  absorb ní (pohltivá) 
po levé stran  kolejišt  ve sm ru stani ení v 470,9 m z toho 50,41 m je na mostních ímsách jako 
transparentní odrazivá. Od km 10,038 – 10,532 má PHS efektivní výšku 2,0 – 3,0 m nad temenem 
kolejnice (TK). Umis uje se vlevo ve sm ru Smíchov – Beroun od ul. Na Betonce k pozemku parc. . 
1252/1 k fotbalovému h išti s um lým povrchem. Celková délka je 521,31 m. V míst  kolmé ulice 
Zítkova k ulici Ke Zd i je v PHS navržen jeden únikový východ, který je ešen p ekryvem.  

SO 03-40-02 Protihluková st na Centrum Radotín (vpravo) je jednostrann  absob ní (pohltivá) po 
pravé stran  kolejišt  ve sm ru stani ení v délce 36,90 m navržena jako pohltivá z toho 231,30 m je 
navržena jako transparentn  odrazivá. Od km 9,990 – 10,027 je PHS navržena jako pohltivá s efektivní 
výškou 2,5 nad TK. Od km 10,269 – 10,234 je navržena, jako transparentní odrazivá s efektivní výškou 
2,5 m na TK. Od km 10,234 – 10,252 se už nejedná o PHS, ale pro zachování vzhledu je navržena 
transparentní zábrana proti pádu do efektivní výšky 1,2 m nad TK. V celém úseku PHS je navržen jeden 
únikový východ ešený dve mi.  

Ov enou dokumentaci po nabytí právní moci územního rozhodnutí obdrží žadatel v souladu 
s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona. 
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Zm ny dokon ených staveb a vliv na okolní stavby a pozemky: 

Stavba je navržena p evážn  na pozemcích SŽDC, krom  t chto pozemk  si stavba vyžádá do asné i 
trvalé zábory cizích pozemk .  

P vodní stavba kon í uprost ed dob ichovického zhlaví ŽST Praha-Radotín. Zárove  bude 
k dob ichovickému zhlaví dopln na vpravo trati další kolej . 4, na kterou bude navazovat vle kové 
kolejišt  eskomoravského cementu. Tato kolej bude sloužit zárove  p i výhledovém ze ty kolejn ní 
trat  jako zárodek budoucí tra ové koleje.  

P idání koleje . 4 si vyžádá p estavbu a rozší ení železni ního mostu p es ulici II. t ídy II/115 Karlická 
(ev. km. 10,113) a podchodu pod železni ní tratí mezi ul. Felberova a restaurací Rozmarýn p. 26/1a (ev. 
km 10,221). Mezi t mito objekty bude vpravo trati vybudována op rná ze . 

Stavební úpravy dvoukolejného železni ního mostu p es ul. Karlická spo ívá ve vým n  nosné 
konstrukce v etn  spodní stavby. Most je prostorov  navržen na ty i koleje, t i budou p i stavb  
položeny, prostor pro tvrtou kolej bude p ipraven pro výhledové ze ty kolejn ní trati.  

Do asné zábory jsou navrženy p edevším z d vod  umíst ní inženýrských sítí mimo pozemky SŽDC a 
z d vod  úprav nedrážních objekt  (komunikace a chodníky). Dále jsou do asné zábory navrženy na 
vjezdovém zhlaví vle kového kolejišt  eskomoravský cement, a to s ohledem na nutnou realizaci 
protihlukových st n, úprav trak ního vedení a zabezpe ovacího za ízení. 

V tší plochy trvalých zábor  jsou na pravé (severní) stran  trati za železni ním p ejezdem v ul. Na 
Betonce mezi železni ní tratí a chodníkem. Jde o rozší ení náspu t lesa trati, které vyplývá z rozší ení 
trati o jednu kolej, dopln ní kabelovodu a protihlukové st ny. Trvalé zábory pokra ují úzkým pásem 
podél náspu železni ní trat  za podjezdem ul. Karlická k dnešnímu propustku (podchodu spojující ul. 
Felberova a restaurací Rozmarýn ( p. 26/1a). V tomto míst  je navržena op rná ze , která využívá paty 
dnešního náspu trati. Na využitelnost parkovišt  a h išt  u restaurace nemá zábor vliv.  

Na jižním okraji trat  je navržen úzký trvalý zábor pro umíst ní protihlukové st ny do místa dnešního 
oplocení prostoru stanice, jde o ást mezi chodníkem v ul. Vrážská a prostor železni ní stanice. Další 
protihluková st na vyžaduje úzký trvalý zábor podél ul. Ke Zd i – jde o prosto mezi ulicí na okraji 
obytné zástavby a železni ní tratí (nezasahuje obytnou zástavbu). Pro úpravy trak ního vedení a vzdušné 
zesilovací vedení podél trati je navržen úzký trvalý zábor u stadionu, v prostoru mezi ul. Ke Zd i a 
železni ní tratí. Stávající komunikace nebude stavbou trvale dot ena.  

Stávající proustek v km 10,221, sloužící jako podchod pro p ší bude oproti stávajícímu stavu narovnán a 
rozší en na p ší podchod ší ky 3 m a výšky 2,9 m. Stávající propustek bude demolován.  

Zm ny stavby se týkají železni ního svršku a spodku, trak ního vedení, zabezpe ovacího, sd lovacího 
za ízení a další technologie dráhy, dochází k p eložkám inženýrských sítí, sd lovacích, optických, 
metalických a dalších kabel , dojde k úpravám komunikací, chodník  a souvisejícího odvodn ní. 

Vliv stavby na využití území se nem ní. Území dot ené vlivy stavby je vymezeno ochranným pásmem 
dráhy podle zákona . 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn ní pozd jších p edpis . Toto ochranné pásmo je 
vymezeno hranicemi vedenými po obou stranách dráhy ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje. 
Ochranné pásmo se zm nou stavby nem ní. 

 

 

II. Stanoví podmínky pro umíst ní stavby projektovou p ípravu: 

1. Stavba (nové stavby + zm ny dokon ených staveb) se umis uje v úseku od km 9,964 (p ed 
železni ním p ejezdem ul. Na Betonce) do km 10,561 (p ed podchodem pro  p ší u stadionu) a 
navazuje  na úsek, na který bylo vydáno územní rozhodnutí dne 15.07.2013 pod .j. 
017674/12/OVDŽP/Mk.  

2. Stavba bude umíst na v souladu s dokumentací pro územní ízení, kterou vypracoval Ing. Miroslav 
Krsek - KAIT 0601655, kterou obdrží žadatel a p íslušný obecní ú ad po nabytí právní moci 
rozhodnutí, dokumentace obsahuje:  

Technologická ást 

D.1 Železni ní zabezpe ovací za ízení 
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D.1.1 Stani ní zabezpe ovací za ízení 

PS 03-21-01 Vle kové kolejišt  eskomoravský cement, úprava zabezpe ovacího za ízení 

PS 03-21-02 ŽST Praha Radotín, stani ní zabezpe ovací za ízení 

D1.2. Tra ové zabezpe ovací za ízení 

PS 04-21-14 Praha Radotín – ernošice, úprava tra ového zabezpe ovacího za ízení 

D.2 Železni ní sd lovací za ízení  
D.2.1 Místní kabelizace 

PS 03-22-01 ŽST Praha Radotín, místní kabelizace 

D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel(DOK), záv sný optický kabel (ZOK) 

PS  03-22-02 ŽST Praha Radotín, úprava stávajících DK 

PS 03-22-03 ŽST Praha Radotín, úprava stávajícího ZOK D-Telematika a.s. 

PS 91-22-01 Praha Smíchov – ernošice, DOK a TK 

 

Stavební ást 

D.5 Inženýrské objeky 
D.5.1 Železni ní svršek a spodek 

SO 03-31-01 ŽST Praha Radotín, železni ní svršek, lichá skupina 

SO 03-31-02 ŽST Praha Radotín, železni ní svršek, sudá skupina 

SO 03-31-3 Vle kové kolejišt  eskomoravský cement, železni ní svršek 

SO 03-31-11 ŽST Praha Radotín, železni ní spodek, lichá skupina 

SO 03-31-12 ŽST Praha Radotín, železni ní spodek, sudá skupina 

SO 03-31-13 Vle kové kolejišt  eskomoravský cement, železni ní spodek 

SO 91-31-51 Praha Smíchov – ernošice, výstroj a zna ní trati 

D.5.4 Mosty, propustky, zdi 

SO 03-34-03 ŽST Praha Radotín, železni ní most – ev. km 10,113 

SO 03-34-23 ŽST Praha Radotín, železni ní most – ev. km 10,220 (p estavba na podchod pro p ší) 

SO 03-34-53 ŽST Praha Radotín, op rná ze  vpravo v km 10,1 – 10,3 

D.5.5 Ostatní inženýrské objekty 

SO 03-35-03 Praha Radotín, km 10,025 – úprava rozvodu VN 22 kV  PREDi 

SO 03-35-05 Praha Radotín, km 10,116 – úprava ve ejného osv tlení ELTODO 

SO 03-35-06 Praha Radotín, km 10,130 – úprava ve ejného osv tlení ELTODO 

SO 03-35-07 Praha Radotín, km 10,130 – úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi 

SO 03-35-08 Praha Radotín, km 10,234 – úprava ve ejného osv tlení ELTODO 

SO 62-35-01 PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi 

SO 62-35-02 PPO Praha Radotín, úprava ve ejného osv tlení ELTODO 

D.5.5.2 Sd lovací sít  

SO 03-35-24 Praha Radotín, úpravy a ochrana sd lovacích kabel  T-MOBILE 

SO 03-35-25 Praha Radotín, km 10,130 – úprava ovládacího kabelu TSK 

SO 03-35-26 Praha Radotín, úprava za ízení UPC ve výpravní budov  

SO 03-35-27 Praha Radotín, úprava rozvod  ve ejného rozhlasu 

SO 62-35-21 PPO Praha Radotín, úprava sd lovacích rozvod  STAHL 

SO 62-35-22 PPO Praha Radotín, úprava metalických rozvod  CETIN 

SO 62-35-23 PPO Praha Radotín, úprava optických rozvod  CETIN 

D5.5.3 Protipovod ová opat ení 

SO 62-35-61 PPO Praha Radotín, protipovod ových opat ení . 323-325 ulice Vrážská 

D.5.6 Potrubní vedení 

SO 03-36-33 ŽST Praha Radotín, úprava p ípojky odvodn ní komunikace pod mostem km 10,113 
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SO 03-36-34 ŽST Praha Radotín, úprava kanalizace a odvodn ní u podchodu pro p ší km 10,221 

SO 62-36-61 PPO Praha Radotín, p eložka STL plynovodu DN 40 STAHL  

D.5.8. Pozemní komunikace 

SO 03-38-21 ŽST Praha Radotín, zpevn né plochy 

SO 03-38-03 Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113 

SO 03-38-22 ŽST Praha Radotín, úprava komunikace u podchodu ev. km 10,221 

SO 03-38-91 Praha Radotín, úprava dopravního zna ení 

SO 62-38-21 PPO Praha Radotín, chodník v ulici Vrážská 

D.5.9. Kabelovody, kolektory 

SO 03-39-10 ŽST Praha Radotín, kabelovod 

D.5.10 Protihlukové objekty 

SO 03-40-01 protihluková st na Radotín, ulice Ke Zd i I 

SO 03-40-52 Protihluková st na Centrum Radotín 

D.6 Pozemní stavební objekty 
D6.1. Pozemní objekty budov 

SO 03-51-52 ŽST Praha Radotín, úprava oplocení areálu parkovišt  v ul. Karlická   

D.7 Trak ní a energetická za ízení 
D7.1. Trak ní vedení 

SO 03-61-01 ŽST Praha Radotín, trak ní vedení 

D.7.4 Oh ev vým n 

SO 03-64-01 ŽST Praha Radotín, elektrický oh ev vým n 

D.7.6 Rozvody VN, NN, osv tlení a dálkové ovládání odpojova  

SO 03-66-01 ŽST Praha Radotín, rozvod NN a osv tlení 

SO 02-66-63 ŽST praha Radotín, dálkové ovládání odpojova  

D.7.7 Ukolejn ní kovových konstrukcí 

SO 03-67-01 ŽST Praha Radotín, ukolejn ní 

D.8 ostatní stavební objekty 
SO 91-71-01 Praha Smíchov – ernošice, odstran ní mimolesní zelen  

SO 91-71-02 Praha Smíchov – ernošice, náhradní výsadba 

  

3. Optimalizace trati je drážní stavbou, p íslušným speciálním ú adem ke stavebnímu ízení je Drážní 
ú ad, Wilsonova 300/8 Praha 2. Územní rozhodnutí v úseku km 9,964 – 10,600 navazuje na již 
vydané územní rozhodnutí pro úsek km 1,805 – 9,964. Další stupe  dokumentace pro stavební 
povolení bude zpracován pro celý úsek stavby. 

4. Protipovod ová opat ení jsou stavbou vodního díla, p íslušným speciálním stavebním ú adem ke 
stavebnímu ízení je vodoprávní ú ad OCP MHMP, Jungmannova 35, Praha 1.  

5. Stavební objekty SO 03-36-33 (úpravy p ípojky odvodn ní komunikace pod mostem km 10,113) a 
SO 03-36-34 (úprava kanalizace a odvodn ní u podchodu pro p ší km 10,221) v etn  p e istícího 
za ízení pro za ízení staveništ  jsou vodními díly a podléhají povolení speciálního stavebního ú adu 
– Vodoprávnímu ú adu ÚM  Praha 16.   

6. Stavba bude koordinována s úsekem Optimalizace trati na kterou je vydáno platné územní 
rozhodnutí ze dne 15.07.2013 pod .j. 017674/12/OVDŽP/Mk s prodlouženou platností do 
26.05.2020.  

7. Realizace ze ty kolejn ní trati není p edm tem tohoto zám ru a musí být projednána samostatn  
v dalších ízeních.  

8. Železni ní p ejezd Na Betonce nebude uzav en d íve, než budou provedeny stavební úpravy 
rozší ení a zvýšení železni ního mostu v km 9,393 (podjezd Prvomájová) aby byla zachována 
pr jezdnost a obsluha území Radotína.   
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9. V pr jezdním úseku silnice II/115 (ul. Karlická Praha) bude pod mostním objektem SO 03-34-03 

(km 10,113) zachována stávající volná výška mezi povrchem vozovky a dolním okrajem nosné 
konstrukce minimáln  4,2 m. Výška pr jezdního prostoru bude ozna ena SDZ B16 dle TP 65 – 
Zásady pro dopravní zna ení na PK.  

10. Budou dodrženy podmínky stanoviska odboru dopravy ÚM  Prahy 16 ze dne 07.12.2016 sp.zn. 
019177/16/OVDŽP/Mj: 

- Po celou dobu stavby bude zachován p ístup k p ilehlým objekt m a nebude omezen pr jezd 
pohotovostním vozidl m.  

- Komunikaci Nám stí Osvoboditel  (Karlická)  požadujeme uzav ít pouze na nezbytn  nutnou 
dobu  a vzhledem k nedostate n  kapacitním objezdovým  trasám  v Radotín  odklán t tranzitní 
dopravu  již v širších dopravních vztazích. 

- Bude-li li to možné v p edstihu provést rekonstrukci mostu v km 9,393 (podjezd Prvomájová) 
p ed rekonstrukci mostu v km 10,113 (podjezd Karlická) a zajistit tím bezpe n jší a plynulejší 
pr jezdnost Radotínem po dobu stavby. 

- V p ípad  záboru místní komunikace v souvislosti s výše uvedenou stavbou požádá stavebník 
v as p ed zahájením akce p íslušný silni ní správní ú ad o povolení zvláštního užívání 
komunikace dle § 25 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v p ípad  omezení 
provozu na pozemní komunikaci áste nou nebo úplnou uzavírkou  o omezení obecného užívání 
pozemní komunikace  ve smyslu § 24  zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

- Veškeré komunika ní plochy budou opat eny stavební úpravou pro nevidomé a slabozraké osoby 
dle vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové 
užívání staveb. 

11. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska HZS hl. m. Prahy: 

- B hem stavby bude zachován p ístup do okolních objekt , zajišt n p ístup k uli ním hydrant m a 
ovládacím armaturám inženýrských sítí. 

- Okolní komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a pr jezdném stavu pro požární 
techniku, v p ípad  uzavírky komunikace nebo její ásti uv domit 15 dní p edem HZS hl. m. 
Prahy.  

- Dokumentace pro stavební ízení bude obsahovat situaci protihlukových st n s vyzna enými 
pr chody pro zásahové jednotky a p ístupy k nim. Dokumentace bude p edložena ke schválení 
HZS hl. m. Prahy.   

12. Budou dodrženy podmínky vlastník  a správc  dot ených inženýrských sítí. ( D-Telematika a.s., T-
Mobile Czech Republic a.s., UPC eská republika, s.r.o., PPD a.s., PVK a.s., PVS a.s., Cetin a.s., 
TCP a.s., Ministerstvo obrany R, Dial Telecom a.s., Krajská správa a údržba silnic St edo eského 
kraje, TV Net s.r.o.)    

 

 Podmínky pro projektovou p ípravu: 

13. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude obsahovat  návrh  všech dopravních 
opat ení po dobu realizace stavby  celého úseku tzn. km 1,805 -10,600 a bude p ed vydáním 
stavebního povolení projednána s p íslušným silni ním správním ú adem.  

14. Do dokumentace pro stavební ízení požaduje Odbor dopravy Prahy 16 zapracovat i koordinaci 
s dopravními opat eními vyvolané stavbou mimoúrov ového k ížení, navrhovaného v prostoru 
stávajícího p ejezdu v ul. Starochuchelská. 

15. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude upravena podjezdová výška železni ního 
mostu v km 9,393 p es místní komunikaci II. t ídy Prvomájová u objektu SO 03-34-01 ŽST Radotín, 
železni ní most na výšku 4,2 m. Výška pr jezdního prostoru bude ozna ena SDZ B16 dle TP 65 – 
Zásady pro dopravní zna ení na PK.(Zvýšení a rozší ení železni ního mostu na dva jízdní pruhy + 
chodník je sou ástí již vydaného platného územního rozhodnutí .j. 017674/12/OVDŽP/Mk ze dne 
15.07.2013 pod s prodlouženou platností do 26.05.2020). 

16. Dále bude zapracováno do asné dopravní zna ení a dopravn  inženýrská opat ení dle požadavk  
Policie R ( .j. KRPA-455476-6/ J-2016-0000DŽ) na konkrétní situace: 
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- ul. Prvomájová pod mostem v km. 8,415 – do ešení p ší vazby a trasy BUSu; 
- ul. Na Betonce demontáž první ásti p ejezdu v km. 10,027 – zachování stávající (silné) p ší 

vazby i p i trvalém zrušení p ejezdu; 
- ul. Vrážská výstavba nového podchodu v km 9,950 – do ešení p ší vazby v p ípad  zachování 

zastávky BUSu v provozu; v p ípad  do asného zrušení zastávky BUSu dopln ní její 
plnohodnotné náhrady v etn  p ístupu pro p ší; 

- podjezd Malá Chuchle do asný p ejezd v km 4,810 – jakou formou bude ešeno zabezpe ení 
navrhovaného p ejezdu, pro jaké typy dopravy bude provozován; 

- uzavírky komunikací Prvomájová a ul. Na Betonce nemohou být realizovány soub žn , z d vodu 
zachování funk ního systému dopravy v území.       

17. Do projektové dokumentace pro stavební povolení budou zapracovány veškeré p ipomínky ze 
stanoviska TSK/38930/16/5400/Ve ze dne 10.2.2017 a dokumentace pro SP bude p eložena TSK 
k vyjád ení. Z hlediska technického ešení bude dodržen požadavek stanoviska Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy, a.s. .j. TSK/23461/17/5110/Ve ze dne 19.03.2018.   

18. Budou spln ny požadavky stanoviska MHMP EVM ze dne 16.7.2018 .j. MHMP 803698/2018. 
- Dodržet „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrch  komunikací a pro provád ní 

výkop  a zásyp  rýh pro inženýrské sít “ dle usnesení Rady hl. m. Prahy . 95 ze dne 31.01.2012 
a . 127 ze dne 28.01.2014. 

- Na vedení trasy inženýrských sítí v komunikacích a pozemcích ve správ  TSK (parc. . 2502, 
2503/1, 2503/2, 2504/3, 2505/1, 2505/4, 2505/5 k.ú. Radotín) bude p ed smlouvou o pronájmu 
komunikací uzav ena smlouva o smlouv  budoucí o z ízení služebnosti s hl. m. Prahou 
zastoupeným TSK. 

- Na vjezd a výjezd ze staveništ , na staveništní dopravu, na zábory a zásahy do komunikací a 
pozemk  ve správ  TSK v k.ú. Radotín, parc. . 2502, 2503, 2503/2, 2504/2, 2505/1, 2505/4, 
2505/5 a do stavby komunikací na pozemcích parc. . 2543, 2544, 2589/1, 2644/8, 2645/1 uzav e 
investor min. jeden m síc p ed zahájením stavby s HMP zastoupeným TSK (OS TSK pro Prahu – 
Jihozápad) smlouvu o pronájmu komunikací, kde budou stanoveny konkrétní podmínky. 

- Zásahy a zábory komunikace Horymírovo nám. na pozemku parc. . 2504/1k.ú. Radotín budou 
projednány s M  Praha 16. 

- Na vedení trasy inženýrských sítí v pozemku parc. . 2504/1 k.ú. Radotín uzav e investor 
smlouvu o smlouv  budoucí o z ízení služebnosti s HMP zastoupeným Odborem evidence 
majetku.  

- Investor smluvn  majetkov  vypo ádá investice:  
• nov  budované úpravy komunikace Vrážská, a to i pro uložená vedení inženýrských sítí a 

pro p íslušné ásti pozemk  s MHMP Odborem hospoda ení s majetkem odd. využití a 
správy objekt ; 

• nov  budovaná protipovod ová opat ení p i komunikaci Vrážská (ochranná 
protipovod ová ze ) jež bude p edána do správy Správ  služeb HMP. 

- V pr b hu stavby komunikace (chodníku) bude investor pravideln  zvát TSK OS na kontrolní 
dny. 

- Bude p edána veškerá projektová dokumentace v etn  stavebního a kolauda ního rozhodnutí a 
zam ení skute ného stavu v digitální form . 

- Komunikace bude za azena p íslušným silni ním správním ú adem do sít  místních ve ejných 
komunikací. 

- Po dokon ení bude komunikace (chodník) v etn  pozemk  p edána m stu HMP a do správy TSK 
hl. m. Prahy. 

19. Ke stavebnímu ízení budou dodrženy a zapracovány podmínky ze stanoviska Dopravního podniku 
hl. m. Prahy zn. 100130/26Z1408/1394 ze dne 12.07.2017. 
- ešení ul. Vrážské a podjezdu u Horymírova nám stí musí vyhovovat bezpe nému a plynulému 

pr jezdu BUS a to i kloubových. Jízdní pruhy musí mít v obloucích p íslušné rozší ení dle SN. 
- P i zrušení železni ního p ejezdu v ul. Na Betonce nesmí být úpravami napojení do ul. Vrážské 

zkrácena zastávka BUS.  V rámci p esunu sloupu VO . 513362 je nutné do ešit umíst ní 
p ihlašovacího inframajáku aktivní preference, v etn  úpravy dopravního ešení SSZ. Do ešit 
p íst ešek pro cestující. 

- V zastávce BUS U Jankovky bude navržen signální pás v souladu s SN 73 6425. Poloze pásu 
bude p izp soben i ozna ník zastávky (IJ4a) a jeho sou ástí bude realizace základny pro ozna ník 
zastávky. 
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- V zastávce nebude realizován odvod ovací proužek ze žulové dlažby (dvoulinka). 
- Výška nástupní hrany v zastávce bude 15 cm; Všechny ostré rohy u ostr vk , p echod  apod. 

budou zaobleny, pop . se íznuty z d vodu možnosti proražení pneu; o p esunu ozna níku a 
instalaci stani ního za ízení informujte min. 14 p ed realizací správce.  

- Na jednotlivé dopravní situace v dalším stupni stavebního ízení budou doloženy a projednány 
dopravn inženýrská opat ení (DIO) zasahující do provozu BUS.         

20. Podle § 85 odst. 1 a) zákona 254/2001 Sb., zákon o vodách, je vlastník pozemk  a staveb, které se 
nacházejí v záplavovém území, povinen zpracovat p ed vydáním stavebního povolení povod ový 
plán staveb, který bude v souladu s Protipovod ovým plánem M stské ásti Prahy 16.  

21. Bude doložen soulad navržených protipovod ových opat ení . 323-325 s protipovod ovou linií hl. 
m. Prahy a doložen souhlas majitele (Hlavní m sto Praha) s bezúplatným p evodem vybudovaných 
protipovod ových opat ení na Hlavní m sto Prahu.  

22. Stavbou rozší ení protipovod ové ochrany nesmí být ohrožena funkce stávající linie PPO. Projekt pro 
stavební ízení bude souhlasn  projednán se správcem stávající linie PPO hl. m. Prahy. (MHMP, 
Správa služeb hl. m. Prahy SS MHP).  

23. Budou dodrženy podmínky stanoviska Hl. m. Prahy Správa služeb .j. SSHMP-270/735/18 ze dne 
26.06.2018. 
- Nová mobilní protipovod ová ochrana (mobilní hrazení) bude kompatibilní se stávajícím 

hrazením ochrany hl. m. Prahy.  
- Po celou dobu výstavby nesmí dojít k poškození již vybudované protipovod ové zdi a musí být 

zajišt na funk nost celého protipovod ového systému na ochranu hl. m. Prahy p ed velkou 
vodou. 

- Po celou dobu výstavby bude zachována p íjezdová komunikace pro nákladní vozidla k zajišt ní 
návozu a výstavby mobilních prvk , aby v p ípad  vydání výstrahy povod ového nebezpe í byla 
umožn na jejich výstavba.  

- Pro nov  vybudované protipovod ové opat ení bude projednáno a zajišt no za azení vodního díla 
do p íslušné kategorie dle vyhlášky Ministerstva zem d lství . 471/2001 Sb., o 
technickobezpe nostním dohledu nad vodními díly.  

24. Bude zpracován povod ový plán pro výstavbu odsouhlasený Povodí Vltavy s.p. a schválený 
p íslušným povod ovým orgánem (M stskou ástí Praha 16) a p edložen MHMP RED; dále 
zpracován havarijní plán odsouhlasený správcem vodního toku a schválený odborem životního 
prost edí Magistrátu hl. m. Prahy.  

25. P i provád ní stavby nesmí dojít ke zmenšení pr to ného profilu mostu nad Radotínským potokem. 

26. Odvodn ní stavby bude zajišt no tak, aby nedocházelo k podmá ení okolních pozemk  a zne išt ní 
povrchových a podzemních vod. 

27. Budou dodrženy požadavky p ísp vkové organizace IPR hl. m. Prahy dle vyjád ení ze dne 
05.09.2017 .j. 12235/16: 

- dokumentace pro stavební ízení obsahovat odborný návrh krajiná ských úprav, který bude ešit 
p edevším zp sob zakomponování op rné zdi do ve ejného prostranství a provedení 
protihlukových st n v etn  jejich vhodného a materiálového ešení.  

- Z d vodu bezpe nosti a pohodlného užívání ve ejného prostranství požadujeme zajišt ní 
dostate ného osv tlení p ších cest v místech podchod  a jejich p edprostor . Požadujeme též 
minimalizovat užití zábradlí a svodidel v území.  

28. Ke stavebnímu ízení budou do ešeny úpravy majetkových vztah  ÚVMŽST mezi D, a.s. a SŽDC, 
s.o. a dodrženy podmínky vyjád ení D eské dráhy Národní dopravce .j. 2474/2017 ze dne 
05.09.2017.  

29. Do dokumentace pro stavební ízení budou zapracovány požadavky ROPID – projednání Ro ního 
výlukového plánu.  

30. Budou dodrženy podmínky spole nosti Kolektory Praha a.s.: 

- Oplocení trati p i ulici Vrážská upravit tak, aby byl stávající vzduchotechnický objekt na šacht  
G8 kolektoru voln  p ístupný z komunikace.  

- P i navýšení nivelety kolejové trat  o více než 10% sou asného nadloží kolektoru, bude doloženo 
statické posouzení dot ené kolektorové stavby. 
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- Bude zpracován detail ešení nových zpevn ných ploch v okolí stávajícího únikového poklopu 

kolektoru (výškové ešení, spádování). 

- Dokumentace pro stavební ízení bude p eložena KP a.s. k odsouhlasení.   

31. K projednávání stavebního povolení bude p edložen záv r zjiš ovacího ízení MŽP .j. 
44429/ENV/12 ze dne 10.07.2012 a dopl ujícího dopisu .j. 88380/ENV/16 ze dne 06.02.2017 pro 
ú ely zapracování podmínek záv ru (pro fázi výstavby a pro fázi provozu) do podmínek stavebního 
povolení. P ípadn  bude doloženo spln ní podmínek záv ru již v projektové dokumentaci.  

 

 

Ú astníci ízení na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00  Praha-Nové M sto 
 

 

Od vodn ní: 

Dne 31.08.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno územní ízení. 

Popis stavby:  

Nové stavby a zm na dokon ené stavby železni ní trat  s využitím pro ú ely drážní dopravy. Stavba 
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) je stavbou ve ejn  prosp šnou a je sou ástí 
etapy dopravní infrastruktury nadmístního významu Z/501/DZ – Praha 16, Velká Chuchle, Praha 4, Praha 
5, Praha 2, Praha 10, Praha 15 – Pr jezd železni ním uzlem Praha v rámci stavby III. Tranzitního 
železni ního koridoru Cheb – Bohumín. Úsek km 9,964 – 10,600 navazuje na úsek km 1,805 – 9,964 na 
které je vydáno pravomocné územní rozhodnutí.   

Rozsah zám ru zasahuje i na území mimo uvedený úsek km 9,964 – 10,600. Jedná se o technologický 
objekt ozna ený PS 04-21-14 Praha Radotín – ernošice, úprava tra ového zabezpe ovacího za ízení, 
který kon í cca v km 13,500 stávající železni ní trati a zasahuje do katastrálního území ernošice. 
Vým na již stávajícího zabezpe ovacího za ízení (kabelu) ve stávající trase drážního t lesa nevyžaduje 
územní rozhodnutí a je ešeno samostatným vyjád ením stavebního ú adu.    

Souhlas k trvalému odn tí ZPF o celkové vým e 1490 m2 pro pozemek parc. . 1316 k.ú. Radotín byl 
vydán 06.09.2017 pod sp. zn. 016608/17/OVDŽP/Sm. 

Dokumentace zám ru: 

Dokumentace ve dvou vyhotoveních, hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Krsek (Autorizovaný inženýr 
pro dopravní stavby KAIT 0601655). 

• A Pr vodní zpráva Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

• B Souhrnná ást 

- B.1 Souhrnná technická zpráva Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

- B.3 Vliv stavby na životní prost edí Ing. Jitka Tobolová, KAIT 0009345 

- B.4 Odolnost a zabezpe ení stavby 
B.4.1 ešení ochranných opat ení proti vlivu bludných proud    Ing. Petr Vrábel, KAIT 0601910 
B.4.2 Akustická studie Ing. Josef Martinovský . 857/2007 
B.4.3 Energetické výpo ty Ing. Ji í Štolba, KAIT 0401490 
B.4.4 Ochrana p ed vlivy trak ních a energetických vedení, Ing. Martin Rajbr, KAIT 0009389 

B.5 Odpadové hospodá ství Ing. Jitka Tobolová, KAIT 0009345  

- B.6 Zásady zajišt ní požární ochrany stavby Jan Rampas, KAIT 0001340 

- B.11 Graf dynamického pr b hu rychlosti Bc. Martin Jarath 

- B.12 Zásady organizace výstavby Ing. Ivan Grisa  

• C Situace stavby 

- C.1 Situa ní výkres širších vztah  Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655  
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- C.2 Celkový situa ní výkres Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

- C.3.1 Situace protipovod ová opat ení  Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

- C.3.2 Situace km 9,964 – km 10,600 Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

- C 3.3 Situace km 10,500 – km 11,700 Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

- C 3.4 Situace km 11,400 – km 12,300 Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

- C 3.5 Situace km 12,300 – 13,200 Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

- C.4 Výkresy architektonického ešení Ing. Ond ej Kafka, KAIT 0010022 

- Mapové podklady v oblasti životního prost edí Ing. Jitka Tobolová, KAIT 0009345 

• D Výkresová dokumentace 

- D.1 Železni ní zabezpe ovací za ízení  Ing. Martin Rajbr, KAIT 0009389 

- D.2 Železni ní sd lovací za ízení Ing. Petr Poupa, KAIT 0001407 

- D.5 Inženýrské objekty 

- D.5.1 Železni ní svršek a spodek Ing. Jan Janoušek - KAIT 0602156     
D.5.4 Mosty, propustky, zdi Ing. Ji í Jirásko, KAIT 0602105 
D.5.5 Ostatní inženýrské objekty Ing. Martin Ku era, KAIT 0009920 
          Elektrorozvodné sít  Ing. Václav Misárek, KAIT 0008616 
          Sd lovací sít  Pavel Vokrouhlík, KAIT 0011253 
          Protipovod ová opat ení Ing. Michael Trnka, KAIT 0000433 
D.5.6 Potrubní vedení  Jakub Rybá , KAIT 0003377 
D.5.8 Pozemní komunikace Bc. Ji í Kucha , KAIT 0602407 
D.5.9 Kabelovody, kolektory  Ing. Ond ej Kafka, KAIT 0010022 
D.5.10 Protihlukové objekty Ing. Ond ej Kafka - KAIT 0010022 
D.6.1 Pozemní objekty budov Ing. Ond ej Kafka, KAIT 0010022 
D.7.1 Trak ní vedení Ing. Ji í Straka, KAIT 0001399 
D.7.4 Oh ev vým n Aleš Budský, KAIT 0009456 
D.7.6 Rozvody NN, VN osv tlení a dálkové 
          ovládání odpojova  Aleš Budský, KAIT 0009456 
D.7.7 Ukolejn ní kovových konstrukcí Ing. Martin Rajbr, KAIT 0009389 
D.8 Ostatní stavební objekty Ing. Jitka Tobolová, KAIT 0009345 
 
E Doklady 

- Stanoviska vlastník  dopravní a technické infrastruktury 

- Doklady o projednání b hem zpracování p ípravné dokumentace 

- Doklady o projednání se zadavatelem a odbornými útvary zadavatele 

- Geotechnický pr zkum 

- Souhlasy s ešením odchylným od norem 

- I Geodetická dokumentace  Ing. Drahoslava Nau ová ÚZK  

 

 

Návrh byl doložen následujícími doklady: 

Plná moc k zastupování ze dne 25.06.2012 pro spole nost SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, Praha 3 

Majetkoprávní podklady: 

Souhlasy vlastník  dot ených pozemk  a staveb na nich nebyly doloženy. Jelikož se jedná o ve ejn  
prosp šnou stavbu dopravní infrastruktury nadmístního významu Z/501/DZ – Praha 16, Velká Chuchle, 
Praha 4, Praha 5, Praha 2, Praha 10, Praha 15 – Pr jezd železni ním uzlem Praha v rámci stavby III. 
Tranzitního železni ního koridoru Cheb – Bohumín, podle platné územní dokumentace, lze vlastnická 
práva k pozemk m nebo ke stavbám ve ve ejném zájmu vyvlastnit nebo vlastnická práva omezit (zákon o 
vyvlastn ní . 184/2006 Sb.).    

Posouzení vliv  na životní prost edí podle § 7 zákona 100/2001 Sb. 
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Záv r zjiš ovacího ízení Ministerstva životního ízení, Vršovická 65, Praha 10 ze dne 10.07.2012 .j. 
44429/ENV/12. 

Vyjád ení Ministerstva životního prost edí ke zm nám, které byly provedeny v rámci úseku optimalizace 
trat  v km  9,964 – 10,600 ze dne 06.02.2017 .j. 88380/ENV/16.   

Stanoviska dot ených orgán : 

• Magistrát hl. m. Prahy – OOP sp. zn. S-MHMP 1020625/2017 ze dne 25.07.2017 

• Magistrát hl. m. Prahy – ÚZR sp. zn. S-MHMP 1024076/2017 ze dne 28.06.2017 

• Magistrát hl. m. Prahy – OPP sp. zn. S-MHMP 1020886/2017 ze dne 21.07.2017 

• Magistrát hl. m. Prahy – OSI sp. zn. OSI/03/568/17 ze dne 27.07.2017 

• Magistrát hl. m. Prahy – ODA sp. zn. S-MHMP1979156/2016ODA ze dne 14.11.2016 

• Magistrát hl. m. Prahy – RED sp. zn. S-MHMP 1024133/2017 ze dne 21.07.2017 

• ÚM  Praha 16 – OMH .j. 12637/17/OMH/Šp ze dne 07.07.2017 

• ÚM  Praha 16 -  Úsek výstavby sp. zn. 012632/17/OVDŽP/ r ze dne 25.07.2017 

• ÚM  Praha 16 – Odd lení dopravy sp. zn. 019177/16/OVDŽP/Mj ze dne 07.12.2016 

• ÚM  Praha 16 – Odd lení životního prost edí sp. zn. 012548/17/OVDŽP/Sm ze dne 10.07.2017 

• ÚM  Praha 16 – Vodoprávní ú ad sp. zn. 018301/17/OVDŽP/Lh ze dne 20.09.2017 

• ÚM  Praha 16 – Odd lení životního prost edí ZPF sp. zn. 016608/17/OVDŽP/Sm ze dne 06.09.2017 

• ÚM  Praha 16 – Odd lení životního prost edí sp. zn. 019175/16/OVDŽP/Sm ze dne 21.11.2016 

• ÚM  Praha 16 Vodoprávní ú ad sp. zn. 018301/17/OVDŽP/Lh ze dne 20.09.2017 

• TSK hl. m. Prahy zn. TSK/38930/16/5400/Ve ze dne 10.02.2017 a .j. TSK/23461/17/5110/Ve ze dne 
19.03.2018 + koordina ní vyjád ení zn. TSK/1708/17/5130/Ko ze dne 04.08.2017 

• Dopravní podnik hl. m. Prahy zn. 100130/26Z1408/1394 ze dne 12.07.2017 

• Policie R .j. KRPA-455476-6/ J-2016-0000DŽ ze dne 01.09.2017 

• Ministerstvo dopravy R zn. 162/2017-120-TN/2 ze dne 28.08.2017 

• SD R zn. 10630/18200/2017 ze dne 12.05.2017 

• Obvodní bá ský ú ad pro území Hl. M: Prahy a kraje St edo eského zn. SBS 36028/2016/OBÚ-02/1 
ze dne 21.11.2016   

• Drážní ú ad – sekce stavební zn. MP-SOP2492/16/2/Vv ze dne 02.12.2016 

• eské dráhy Národní dopravce .j. 2923/2016 ze dne 21.11.2016 + .j. 950/2017-O3 ze dne 
15.09.2017 

• Archeologický ústav AV R, Praha, v.v.i. .j. ARUP-11 229/2016 ze dne 14.11.2016 

• HS hl. m. Prahy sp. zn. HSHMP 54478/2016/11094 ze dne 04.01.2017 a HSHMP 32206/2017/2 ze 
dne 21.07.2017 

• Státní plavební správa – pobo ka Praha zn 11091/PH/16 ze dne 21.11.2016 

• Povodí Vltavy, s.p. zn. 58934/2016-263 ze dne 08.12.2016 a zn. 39075/2017-263 ze dne 18.07.2017 

• Státní ú ad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu zn. V3-2016-148 ze dne 
14.11.216  

• Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro hl. m. Prahu a St edo eský kraj zn. 
SEI/2049/16/10.101/ er 

• ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy zn. 16/005519/204 ze dne 21.11.2016 

• SŽDC, s.o. Hasi ská záchranná služba zn. 16/005520/204 ze dne 05.12.2016 

• R – Hasi ský záchranný sbor St edo eského kraje, krajské editelství zn. PCNP-1678-2/2016/PD ze 
dne02.01.2017 

• HS hl. m. Prahy zn HSAA-15185-4/2016 ze dne 02.01.2017 

• IPR hl. m. Prahy .j. 12235/16 ze dne 05.09.2017 a .j. 11835/17 ze dne 22.11.2017 
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Inženýrské sít  a vlastníci ve ejné a dopravní infrastruktury: 

• D Telematika a.s. .j. 9304/2017-O ze dne 09.08.2017 

• SŽDC s.o., Technická úst edna dopravní cesty .j. 4856/2016-SŽDC-TˇUDC-ÚATT ze dne 
10.06.2016 

• T-Mobile Czech Republic a.s., .j. E32948/16 ze dne 23.11.2016 + E23623/17 ze dne 07.07.2017 

• Ministerstvo obrany R, Sekce ekonomická a majetková sp. zn. 95944/2017-8201-OÚZ-PHA ze dne 
31.07.2017 + sp. zn. 87088/2016-8201-OÚZ-PHA 

• MO-SEM Praha razítko na situaci . 95944/2017-8201-OÚZ PHA ze dne 31.07.2017 

• UPC eská republika, s.r.o. zn. 1351/2017 ze dne 11.07.2017 

• PPD a.s. zn. 2016/OSDS/04959 ze dne 29.11.2016 + zn. 2017/OSDS/04688 ze dne 20.07.2017 

• PVK a.s. zn. PVK65792/OTP /16 ze dne 07.12.2016 + zn. PVK 39361/OTP /17 ze dne 25.07.2017 
+ zn. PVK 47586/OTP -157/17 ze dne 30.08.2017 

• PVS a.s. zn. 3647/17/2/02 ze dne 24.07.2017 

• Kolektory Praha a.s. zn. 1953/006/11/16 ze dne 11.01.2017 + zn. 2116/006/07/17 ze dne 31.07.2017 

• CETIN a.s. zn. VE 16-662 ze dne 20.10.2017 

• TCP a.s. zn. 887/17 ze dne 28.07.2017 

• PREdistribuce a.s. . 25106578 ze dne 18.09.2017 

• Ministerstvo vnitra R razítko na situaci ze dne 17.07.2017 

• SITEL s.r.o. zn. 1111703449 ze dne 13.07.2017 

• EZ Distribuce a.s. zn. 0100771653 ze dne 10.07.2017 

• Telco Pro Services a.s. zn. 01006224193 ze dne 14.07.2017 

• D Národní dopravce Regionální správy majetku Praha .j. 1054/2016 ze dne 22.04.2016 

• EPS a.s. zn. 421/16/KOC/Ro/3 ze dne 05.05.2016 

• Dial Telecom zn. CR388075 ze dne 05.04.2016 + CR506440 ze dne 08.07.2017 

• Fine Technology Outsource, s.r.o. .j. 1789 ze dne 02.08.2017 

• ICT Support, s.r.o. ze dne 19.05.2016 

• TV NET s.r.o. ze dne 30.05.2016 

• Pražská teplárenská a.s., zn. DAM/1859/2017ze dne 10.072017 

• SŽDC Regionální správa osobních nádraží Praha zn. 14665 ze dne 16.12.2016 

Vyjád ení m sta a m stských ástí: 

• M  Praha 16 Starosta .j. 12546/2017 ze dne 26.06.2017 

• M  Praha 16 – OMH .j. 012352/16/OMH/Zm ze dne 27.07.2016 

• M  Praha – Velká Chuchle ze dne 03.10.2016 

 

Ú astníci územního ízení: 

Ú astníci územního ízení byli vymezeni podle § 85 stavebního zákona. 

Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou ú astníky územního ízení: 

Žadatel: 

- Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s. 

Obec, na jejímž území má být požadovaný zám r uskute n n: 

- Hlavní m sto Praha, které zastupuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy 
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Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou ú astníky územního ízení: 

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný zám r uskute n n, není-li sám žadatelem, 
nebo ten, kdo má jiné v cné právo k tomuto pozemku nebo stavb : 

Stahl- st hovací služba, spol. s r.o., JANKA ENGINEERING, s.r.o., Zden k Otava, eské dráhy, 
a.s., HUGO INVEST s.r.o., Jan Šupá ek, Renata Jánošová, Ji í Männchen, Otakar Šupá ek, Dana 
Šupá ková, Ing. Jaroslav Herodes, ímskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - 
Radotín,  

- Subjekty dot ené dopravní a technické infrastruktury: D - Telematika a.s., eská telekomunika ní 
infrastruktura a.s., Kolektory Praha, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., len koncernu Pražská 
plynárenská, a.s., Pražská vodohospodá ská spole nost a.s., PREdistribuce, a.s., Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a.s., Technologie hl. m. Prahy ( TRADE CENTRE PRAHA a.s.), UPC 

eská republika, s.r.o., Veolia Energie Praha, a.s., Hlavní m sto Praha, zast. MHMP-EVM, Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s. 

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné v cné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemk m nebo 
stavbám na nich m že být rozhodnutím p ímo dot eno. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m: 

parc. . 12/3, 17/5, 17/7, 18, 267/3, 270/4, 270/41, 271, 272, 308/2, 357/33, 357/55, 519, 1252/1, 
1257/1, 1257/4, 1260, 1262, 1263/1, 1265, 1266, 1268, 1269/1, 1269/5, 1311, 1312, 1314, 1318/1, 
1320, 1321/1, 1322, 1324, 1325/1, 1341, 1342, 1364/1, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1374/1, 1396, 
1397, 2550, 2551, 2552/1, 2555/1, 2555/8, 2555/9 v katastrálním území Radotín 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním stavbám: 

Praha-Radotín .p. 57, .p. 565, .p. 190, .p. 1369, .p. 1375, .p. 114, .p. 349, .p. 379, .p. 384, 
.p. 1585, .p. 70, .p. 26, .p. 2115, .p. 313, .p. 309, .p. 306, .p. 665, .p. 214, .p. 464, .p. 372, 
.p. 364, .p. 228, .p. 270 a .p. 72. 

Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní p edpis: 

- Zákon . 131/2000 Sb., o hlavním m st  Praze, ve zn ní pozd jších p edpis :  M stská ást Praha 16 

- Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis : Ú astníci 
informováni ve ejnou vyhláškou. 

 

 

Pr b h ízení: 

Dne 31.08.2017 byla podána žádost o umíst ní stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní ízení.  

Stavební ú ad Prahy 16 byl stanoven Ministerstvem pro místní rozvoj dopisem ze dne 17.07.2012 .j. 
MMR-25194/2012-83/1525 a ze dne 10.08.2012 .j. MMR-28044/2012-83/1741. 

Stavební ú ad oznámil dne 21.02.2018 pod .j. 003894/18/OVDŽP zahájení územního ízení známým 
ú astník m ízení, dot eným orgán m. Sou asn  podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil 
od ústního jednání, protože mu byly dob e známy pom ry v území a žádost poskytovala dostate ný 
podklad pro posouzení zám ru, a stanovil, že ve lh t  do 15 dn  od doru ení tohoto oznámení mohou 
ú astníci ízení uplatnit své námitky a dot ené orgány svá závazná stanoviska.  

Dne 19.06.2018 pod .j. 012096/18/OVDŽP stavební ú ad vydal dopln ní oznámení územního ízení ve 
kterém upravil vý et pozemk  dot ených stavbou.  

Oznámení zahájení ízení i dopln ní oznámení bylo ú astník m ízení uvedeným v § 85 odst. 1 
stavebního zákona, v § 27 odst. 1,2 správního ádu a dot eným orgán m doru eno jednotliv . Ostatním 
ú astník m ízení ve ejnou vyhláškou zve ejn nou na ú ední desce 

- Ú adu ÚM  Praha 16 v dob  od 23.02.2018 do 12.03.2018 a 25.06.2018 do 10.07.2018 

- Oznámení byla rovn ž zve ejn na zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. 

Ve stanovené lh t  byly podány námitky ú astník  ízení, které jsou sou ástí spisu.   
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08.03.2018 Mgr. Jan Chlumský, advokát CS Legal advokátní kancelá  i.s. Ing. Otakar Šupá ek 

09.03.2018 Jan Šupá ek 

09.03.2018 Dana Šupá ková 

12.03.2018 Arpos, spol s r.o. 

13.03.2018 Zden k Otava 

13.03.2018 Adam Chmelenský s dopln ním 18.04.2018   

20.03.2018 Ing. Jaroslav Herodes 

27.07.2018 Arpos, spol s r.o. 

Na základ  všech shromážd ných podklad  stavební ú ad p istoupil k posouzení zám ru. 

 

Posouzení zám ru: 

Soulad se schválenou územn  plánovací dokumentací: 

Zásady územního rozvoje: 

Rozvoj území kraje je dán Zásadami územního rozvoje hlavního m sta Prahy, schválenými usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy . 32/59 ze dne 17.12.2009, které nabyly ú innosti dne 06.01.2010, v etn  
Aktualizace . 1 ZÚR hl. m. Prahy vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy . 41/1 dne 11.09.2014 
formou Opat ením obecné povahy . 43/2014 as ú inností od 01.10.2014 p eložený zám r odpovídá etap  
ve ejn  prosp šné stavby dopravní infrastruktury nadmístního významu (dále jen "ZÚR hl. m. Prahy"). 

- Dle ZÚR hl. m. Prahy se zám r nachází ve vymezených plochách a koridorech dopravní 
infrastruktury nadmístního významu DZ - stavby koridor  železni ních a vysokorychlostních tratí. 

- Zám r je sou ástí ve ejn  prosp šné stavby "Z/501 DZ – Praha 16, Velká Chuchle, Praha 4, Praha 5, 
Praha 2, Praha 10, Praha 15 - Pr jezd železni ním uzlem Praha v rámci stavby III. tranzitního 
železni ního koridoru Cheb – Bohumín". 

- Zám r je v souladu se ZÚR hl. m. Prahy. Platnost ve ejné prosp šnosti stavby je doložena 
potvrzením Magistrátu hl. m. Prahy Odborem územního plánu ze dne 28.05.2012 .j. S-MHMP 
692853/2012/OUP. 

 

Územní plán: 

Podmínky využití území stanovuje platný Územní plán sídelního útvaru hlavního m sta Prahy, 
schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy . 10/05 ze dne 09.09.1999, ve zn ní pozd jších zm n, 
jehož závazná ást byla vyhlášena vyhláškou . 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné ásti územního 
plánu, ve zn ní pozd jších p edpis . 

- Zám r se nachází v zastavitelném území, p evážn  v plochách DZ – trat  a za ízení železni ní 
dopravy, vle ky a nákladní terminály. Dle platného územního plánu jsou plochy DZ ur eny pro 
provoz železni ní dopravy a pro terminály nákladní dopravy ve vazb  na železni ní dopravu. 
V souladu s funk ním využitím jsou stavby a za ízení sloužící železni nímu provozu v etn  provozn  
technologického zázemí. Zám rem je zm na a modernizace ve ejn  prosp šné stavby pro provoz 
železni ní dopravy. Zábor pro dopln nou t etí kolej (severní okraj trat ) zasahuje áste n  do plochy 
DGP  - garáže a parkovišt .  

- Protipovod ová opat ení . 323-325 v ulici Vrážská navazující na stávající protipovod ovou ze  se 
nacházejí na rozhraní funk ních ploch VN – nerušící výroby a služeb, OB – území ist  obytné a DU 
– urbanisticky významné plochy a dopravní spojení. Navrhovaná linie protipovod ové ochrany 
navazuje na již vybudovanou ochrannou ze  . 320 v rámci stavby Protipovod ová opat ení na 
ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 – Zbraslav Radotín, ást 26 – Radotín ulice V štínská, U Jankovky. 
Protipovod ová opat ení Berounky jsou vymezeny územním plánem ve ejn  prosp šnou stavbou 
technického vybavení vodního toku ( .2/TY/42 Radotín protipovod ová opat ení Berounky) 
podporující rozvoj území a ochranu životního prost edí, které mají celom stský význam. 
Protipovod ová opat ení . 323-325 byla dopln na do zám ru stavby Optimalizace trati na žádost 
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M stské ásti Praha 16. Protipovod ová ochrana je navržena na výškovou úrove  hrazení 
odpovídající hladin  návrhového stavu Q2002 + 0,3m. V daném úseku se jedná o výškovou úrove  
197,46 m n. m.  

- Podjezd pod železni ní tratí ve stani ení km 9,393 ulice Prvomájová a k ižovatka ulice Prvomájová a 
Vrážská se nachází v záplavovém územní kategorie B – pr to né. V p ípad  zaplavení této oblasti a 
podjezdu pod železni ní tratí, která rozd luje Radotín, byl jedinou možnou spojovací cestou mezi 
ástmi Radotína železni ní p ejezd Na Betonce. Sou ástí již vydaného platného územního rozhodnutí 
.j. 017674/12/OVDŽP/Mk ze dne 15.07.2013 Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice 

(mimo) je zrušení úrov ového železni ního p ejezdu Na Betonce a rozší ení podjezdu pod železni ní 
tratí ulic Prvomájová a Vrážská. Po zrušení p ejezdu v ulici Na Betonce bude podjezd u k ižovatky 
ulic Prvomájová a Vrážská jedinou spojnicí mezi ástmi Radotína, které d lí tra . Z d vodu 
zachování klí ové spojnice se rozši uje stávající protipovod ová ochrana, tak aby byl zajišt n p ed 
povodn mi chrán ný pr jezd Radotínem. Rozší ená protipovod ová opat ení zajistí posun 
chrán ného území a umožní provozuschopnost podjezdu p i povod ových stavech. 

- Stávající protipovod ová opat ení zajištují ochranu navazujícího obytného území p i ulicích Vrážská 
a U Jankovky s možností komunika ního propojení s ástí m sta za tratí p es železni ní p ejezd Na 
Betonce. Stávající podjezd pro tratí v ul. Prvomájová je v režimu st ídavého obousm rného provozu 
s jedním dopravním pruhem. Projekt optimalizace trati po ítá do budoucna s navýšením rychlosti a 
intenzity železni ní dopravy a v rámci bezpe nosti automobilové a železni ní dopravy ruší stávající 
p ejezd Na Betonce. Navržené rozší ení protipovod ové ochrany umožní p i povod ových stavech 
pr jezd podjezdem pod tratí v ulici Prvomájová. V rámci projektu optimalizace trati bude tento 
podjezd zvýšen a rozší en aby umožnoval plynulý obousm rný provoz pro automobilovou dopravu.   

- Do záplavového území kategorie B – nepr to né zasahuje úprava komunikace Karlická (silnice II 
t ídy II/115) pod železni ním mostem v km 10,113 a p estavba mostu samotného (demolice stávající 
kamenné spodní stavby mostu a výstavba nové železobetonové mostní konstrukce). Podjezd ulice 
Karlická zasahuje i záplavové území Radotínského potoka. P estavba mostu a s tím spojené úpravy 
komunikace karlická nezhorší pr tokové a odtokové pom ry v území.    

- Op rná ze  vpravo od trati Smíchov Radotín se umis uje na rozhraní funk ních ploch DZ – trat  a 
za ízení železni ní dopravy, vle ky a nákladní terminály a polyfunk ního území SV – všeobecn  
smíšené. Je situována v náspu železni ního t lesa a zajištuje jeho rozší ení pod kolejí . 4d. Bude 
umíst na od pravého k ídla železni ního mostu p es ulici Karlická km 10,113 k podchodu pod 
železni ní tratí ulice Felberova a pokra ovat do km 10,252. Ke spodní stavb  op rné zdi vpravo trati 
za železni ním mostem zasahuje záplavové území B – nepr to né. Vlastní železni ní tra  není 
dot ena záplavovým územím.  

- Protihluková st na Radotín, ulice Ke Zd i I (vlevo) se zasahuje do funk ní plochy DU – urbanisticky 
významné plochy a dopravní spojení v ulici Vrážská, kde se jedná o ást mezi chodníkem v ulici 
Vrážská a prostorem železni ní stanice (chodník nebude trvale dot en). Pokra uje podél smíšeného 
území SV a podél ulice Ke Zd i na rozhraní funk ních ploch DZ a OB – území ist  obytné. Jde o 
úzký pruh pozemku v prostor mezi ulicí Ke zd i a železni ní tratí. Protihluková st na je ukon ena za 
hranicí obytné zástavby v ploše SP – sportu fotbalového stadionu s um lým trávníkem. Stávající 
obytná zástavba ani komunikace Ke Zd i nebudou dot eny. Celková délka je 521 m. Od km 10,038 
– 10,532.  

- Protihluková st na centrum Radotín (vpravo) se umis uje p evážn  do plochy DZ – trat  a za ízení 
železni ní dopravy, vle ky a nákladní terminály, áste n  zasahuje na rozhraní s plochou DGP – 
garáže a parkovišt  a podél plochy SV – všeobecn  smíšené. Celková délka 268 m. Od km 9,990 – 
10,252.   

- Podle limit  a informativních prvk  uvedených ve výkresech Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy se zám r nachází v ochranném pásmu drah celostátních a regionálních (ve smyslu zákona . 
266/1994 Sb.). 

- Zám r je v souladu s funk ním i dopl kovým funk ním využitím území platného územního plánu, s 
charakteristikou funk ních ploch a regulativy funk ního a prostorového uspo ádání, odpovídá 
závazné koncepci dopravy Územního plánu hl. m. Prahy (graficky znázorn no na výkrese . 5 – 
Doprava). K zám ru bylo vydáno kladné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy jako ú adu územního 
plánování a dot eného orgánu v územním ízení z hlediska uplat ování zám r  územního plánování 
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pod sp. zn. S-MHMP 1024076/2017 .j. 1042333/2017 ze dne 28.06.2017 se záv rem, že p edložený 
zám r „Optimalizace trati Praha Smíchov – ernošice, úsek km 9,964 – 10,600 je v souladu 
s platným Ú zemním plánem hl. m. Prahy.    

  

Soulad s obecnými požadavky na výstavbu: 

Na ízení . 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a 
technické požadavky na stavby v hlavním m st  Praze – Pražské stavební p edpisy.  

 

Hlava III § 16- § 19 

Ve ejná prostranství 

Propojitelnost a obsluha území je dot ena zrušením železni ního p ejezdu v ulici Na Betonce. Nahrazuje 
je n kolik opat ení:  

- Vybudování nového podchodu pro p ší v míst  rušeného p ejezdu. Pro zlepšení p ístupnosti a 
zkrácení p ších tras jsou z podchodu zbudovány i p ím  p ístupy na nástupišt  v železni ní stanici 
Praha- Radotín. Podchod je ve stani ení trati 9,950 a je sou ástí stavby Optimalizace trati, na kterou 
je již vydáno platné územní rozhodnutí. 

- Rozší ení a zv tšení podjezdní výšky železni ního podjezdu u ulici Prvomájová v km 9,393. Stavební 
úpravy tohoto podjezdu jsou sou ástí již vydaného územního rozhodnutí ( .j. 017674/12/OVDŽP/Mk 
ze dne 15.07.2013). 

- Rozší ení protipovod ových opat ení, které rozší ený a zvýšený podjezd pod tratí v ulici Prvomájová 
zahrne do chrán ného území. Podjezd bude možné využívat i dob  zaplavení území. 

- P estavba podchodu pro p ší v km 10,221 spo ívající v nap ímení a rozší ení dnes nevyhovujícího a 
stísn ného podchodu p vodn  sloužícího jako propustek. P estavbou vznikne standardní podchod, 
s v tší ší kou, kolmým k ížením, který bude p ehledný. Nap ímená trasa podchodu se posouvá o 6 m 
sm rem ke stanici Praha – Radotín, zm nou trasy bude upraveno napojení podchodu na stávající 
chodníky.  

- M  Praha 16 p ipravuje projekt p ší lávky, která bude napojena napravo trati ve sm ru do Berouna 
na chodník komunikace Na Betonce a mimoúrov ov  p etne ve sm ru podél trati Radotínský potok a 
komunikaci Karlickou s napojením na stávající terén na parkovišti u restaurace Rozmarýn, kde 
rozší eným podchodem propojí p ší vazbu Radotína rozd leného tratí. Zám r lávky je ve fázi 
projektové p ípravy.   

Stavbou nevznikají nové ulice, uli ní prostranství a neumis ují se nové budovy.  

U rušeného p ejezdu v ulici Na Betonce je rušená ást komunikace na obou stranách trati nahrazena 
chodníkem propojujícím ob  strany komunikace. Požadavek na minimální ší ku 1,5 m je spln n. Ve ejné 
osv tlení je stávající, v pot ebné mí e upraveno. P estav ný podchod pro p ší v km 10,221 bude osv tlen.  

Jsou spln ny obecné požadavky na umis ování staveb. Odvod deš ové vody na zhlaví stanice v oblasti 
rušeného p ejezdu v ulici na Betonce navazuje na odvodn ní stanice, které je sou ástí již vydaného 
územního rozhodnutí. Úprava železni ního mostu a komunikace v ulici Karlická nezhoršuje pr tokové a 
odtokové pom ry stávajícího území.  

Stavba optimalizace do obytného území podél železnice umis uje protihlukové st ny. Zám r spl uje 
požadavek § 17  odst. 7 - protihlukové st ny se mohou umis ovat v zastavitelném území podél železnic, 
kde mají své opodstatn ní vzhledem k charakteru dopravního koridoru již stávající drážní stavby. Vliv 
hluku z provozu dráhy na okolí je podrobn  rozpracován v ásti dokumentace B. 4 Hluková (akustická) 
studie, která je sou ástí dokumentace stavby. 

Nové inženýrské sít  jsou umis ovány do uli ních prostor  a umis ují se pod terén. Prostorové 
uspo ádání sítí technické infrastruktury spl ují normy dle § 84.  

Navržené stavby spl ují požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, jak vyplývá z p edložené 
dokumentace zpracované odpov dnými autorizovanými osobami. Podrobn jší soulad s Pražskými 
stavebními p edpisy je zpracován v ásti A - Pr vodní zpráv  dokumentace stavby bod 3.6.1.  
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- Vyhláška . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové 

užívání staveb: ásti zám ru ur ené k užívání ve ejností jsou technicky ešeny v souladu s požadavky 
vyhlášky 

Stavba protipovod ové ochrany (PPO) vzhledem k charakteru využití nespadá podle vyhlášky § 2 . 
398/2009 Sb. do skupiny posuzovaných objekt . 

Umíst ní stavby je v souladu se schválenou územní dokumentací a vyhovuje obecným požadavk m na 
výstavbu. 

 

Soulad se zájmy ochrany životního prot edí: 
 
vyjád ení MŽP z hlediska zákona . 100/2001 Sb. 

V dokladové ásti PD (DUR) žadatel doložil vyjád ení Ministerstva životního prost edí z hlediska zákona 
. 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon 

o posuzování vliv  na životní prost edí), v platném zn ní (dále jen „zákon“), vydané dne 6. 2. 2017 pod 
j. 88380/ENV/16. Dokument konstatuje, že jednotlivé zm ny zám ru provedené po vydání záv ru 

zjiš ovacího ízení vychází z požadavk  uplatn ných dot enými subjekty v rámci zjiš ovacího ízení, 
vyplývají z v tší podrobnosti následné projektové p ípravy a legislativních zm n. Zm ny jsou navrženy 
s cílem zvýšit bezpe nost a komfort chodc , zvýšit ochranu obyvatel proti hluku a proti povodním a 
nem žou mít významný negativní vliv na životní prost edí. MŽP proto nepovažuje zám r „Optimalizace 
trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo), úsek 9,964 – 10,600“ za významnou zm nu zám ru, 
který byl p edm tem zjiš ovacího ízení, a nepodléhá tak posouzení z hlediska vliv  na životní prost edí 
podle zákona. Záv r zjiš ovacího ízení j. 44429/ENV/12 ze dne 10. 7. 2012 je pro zám r „Optimalizace 
trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo), úsek 9,964 – 10,600“ stále platný a využitelný. 
Dokumenty jsou sou ástí spisu.  

Záv r zjiš ovacího ízení 44429/ENV/12 ze dne 10. 7. 2012 byl vydán pro celý úsek stavby Optimalizace 
trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) km 1,805 – 12,699. V tšina podmínek a p ipomínek 
Záv ru zjiš ovacího ízení byla zahrnuta a zapracována do podmínek již vydaného a platného územního 
rozhodnutí ze dne 15.07.2013 .j. 017674/12/OVDŽP/Mk (úsek km 1,805 – 9,964). Podmínky pro fázi 
p ípravy 1. g), 1. h), a ást podmínky 1. i) nebyly zahrnuty do vydaného územního rozhodnutí, protože 
byly mimo jeho rozsah a mohly být uplatn ny v další navazující etap  optimalizace trati. Jedná se o tyto 
podmínky: 

1 g)  prov it možnost vybudování zastávky Radotín-sídlišt , v etn  nového podchodu pod tratí mezi 
komunikacemi Tý ovická a K Berounce ve stani ení km 10,950; 

1 h)  prov it možnost úpravy podjezdu ve stani ní km 9,393 tak, aby byl v p ípad  povodn  ochrán n 
a vytvo il spojnici mezi dv ma ástmi Radotína, které jsou touto železni ní tratí rozd leny;     

1 i)  ponechání p ejezdu mezi komunikacemi Na Betonce a Vrážská (ve stani ení trati km 10,028) a 
obnovy spojení mezi ulicemi K Lázním a U Starého stadionu p ším podchodem (ve stani ení trati 
km 10,400).    

K podmínce 1 g) stavební ú ad sd luje, nová železni ní zastávka Praha – Radotín sídlišt  je sou ást 
územního plánu jako ve ejn  prosp šná stavba 20/DZ/42 a je zahrnuta do projednávaného Metropolitního 
plánu. Možnost vybudování nové železni ní zastávky byla prov ena, ze strany M  Praha 16 zatím nebyl 
vznesen požadavek na její vybudování. Železni ní zastávka a další podmi ující stavby nejsou sou ástí 
ešeného území tohoto schvalovaného zám ru. Dle vyjád ení .j. 12235/16 ze dne 05.09.2017 

p ísp vkové organizace IPR Praha, která ov uje soulad s platným územním plánem vydala  doporu ení, 
aby pro budoucí novou zastávku Radotín-sídlišt  byla tra  v tomto úseku koncipována jako ty kolejná. 
Realizace uvedeného p ípadného ze ty kolejn ní musí být podrobena samostatn  krok m dle zákona a 
není p edm tem žádosti tohoto projednávaného zám ru, jak je konstatováno v dopise Ministerstva 
životního prost edí .j. 88380/ENV/16 ze dne 06.02.2017. Ze ty kolejn ní trati nebylo doposud 
p edm tem postup  dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí. Pro ze ty kolejn ní 
trati je nov  navrženo rozší ení mostu p es ulici Karlickou, který je již prostorov  navržen na ty i koleje, 
kdy t i budou p i stavb  položeny a prostor pro tvrtou bude p ipraven pro výhledové ze ty kolejn ní 
trati. Viz popis ze souhrnné technické zprávy bod 2.1.1 „Z d vodu stavební p ipravenosti na výhledové 
ze ty kolejn ní trati bude stávající dvojkolejný výjezd ze stanice Praha-Radotín dopln n o novou kolej . 
4 na pravé stran  trati. Po realizaci stavby bude tato kolej sloužit pro p ímé napojení vle ky 
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eskomoravský cement do kolejišt  stanice, po ze ty kolejn ní bude tato kolej využita pro provoz 

regionální dopravy, zatímco koleje . 1 a 2 budou sloužit pro dálkovou dopravu a budou za M  Praha 
Radotín sm rovány na novou železni ní tra  Praha – Beroun“.    

Podmínka 1 h) je spln na. Rozší ení a zvýšení stávajícího podjezdu v ul. Prvomájová je sou ástí již 
vydaného platného územního rozhodnutí ze dne 15.07.2013 .j. 017674/12/OVDŽP/Mk. Protipovod ová 
opat ení, která zajistí ochranu p ed povodn mi dopravního propojení Radotína, jsou sou ástí tohoto 
zám ru.  

K podmínce 1 i) – v rámci stavby je navrženo zrušení dnešního úrov ového železni ního p ejezdu r ulice 
na Betonce. Náhradou za zrušený p ejezd je nový podchod pro p ší vedle p ejezdu a dále rozší ený a 
zvýšený podjezd v ulici Prvomájová. Oba objekty jsou již sou ástí p vodní stavby kon ící v km 9,964 na 
kterou je vydáno platné územní rozhodnutí ( .j. 017674/12/OVDŽP/Mk ze dne 15.07.2013). Sou ástí 
zám ru je vybudování protipovod ových opat ení, která zahrnou podjezd do chrán ného území a zajistí 
tak provozuschopnost podjezdu i za povodní. Zrušení p ejezdu p inese zvýšení bezpe nosti pro drážní i 
silni ní vozidla, pro chodce a zvýší i plynulost drážní dopravy. Zrušení p ejezdu je v souladu s obecným 
trendem rušit nebezpe né p ejezdy p es vícekolejné trat .   

S obnovou propojení ulic K Lázním a U Starého stadionu p ším podchodem není uvažováno. Nejbližší 
podchod pro p ší se nachází v návaznosti na chodník od komunikace U Starého stadionu propojující staré 
sídlišt  na komunikaci Ke Zd i. Odkud se dá p ší ch zí pokra ovat p es areál sportovišt  do oblasti 
s rekrea ním využitím (koupací biotop, ob erstvení a sportovišt  plážového volejbalu a dalších sportovn  
rekrea ních aktivit. P es areál sportovišt  je vybudován zpevn ný p ší chodník. 

Další p ší propojení je v míst  propustku pod tratí z komunikace Felberova, který bude v rámci tohoto 
zám ru p ebudován na standardní podchod. Vzdálenost mezi ob ma místy p ší možnosti p ekonání trat  
je 370 m. Budování dalšího podchodu cca v polovin  této vzdálenosti se jeví jako neekonomické.    

Podmínky týkající fáze výstavby a fáze provozu budou zahrnuty až do podmínek stavebního povolení, 
p ípadn  budou muset být zapracovány do projektové dokumentace a ov eny p i schvalování provedení 
zm n stavby, a to na základ  podmínky . 31 tohoto územního rozhodnutí.  

  

 

Podané námitky - od vodn ní 

08.03.2018 Mgr. Jan Chlumský, advokát CS Legal advokátní kancelá  i.s. Ing. Otakar Šupá ek 

09.03.2018 Jan Šupá ek 

09.03.2018 Dana Šupá ková 

1. Rozší ení trati bude dle zám ru pouze napojeno na vle ku eskomoravského cementu a nebude se do 
doby vybudování 4. koleje v celé délce úseku týkat ve ejné dopravy. Uskute n ní zám ru proto není, 
dokud nebude pravomocn  rozhodnuto o rozší ení trati o 4. kolej, ve ve ejném zájmu a tento 
argument investora je tak lichý. 

Vybudování p ímého napojení vle ky do stani ních kolejí je standardní ešení. Provoz na vle ce a 
p istavování i odstavování souprav na vle ku tak neovliv uje provoz na optimalizované trati a nesnižuje 
její kapacitu. Zvýšení kapacity trat  je jedním z hlavních cíl  stavby.  

Dopln ní t etí koleje umožní p ímé napojení vle ky eskomoravský cement do sudé skupiny kolejí 
stanice bez ovlivn ní provozu na hlavních kolejí. ešení tak p isp je k v tší bezpe nosti a plynulosti 
drážní dopravy.  

2. K získání územního rozhodnutí je tak t eba souhlasu vlastník  dot ených pozemk . Tento souhlas 
jsme nedali a územní rozhodnutí tak nem že být vydáno.  

§ 5 odst. 1)  zákona . 266/1994 Sb. o drahách, v platném zn ní, uvádí: „(1) Stavbou dráhy je stavba 
cesty ur ené k pohybu drážních vozidel a stavba, která rozši uje, dopl uje, m ní nebo zabezpe uje dráhu 
bez ohledu, zda je v obvodu dráhy i nikoliv. Stavba dráhy není sou ástí pozemku. Stavba dráhy 
celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální je ve ejn  prosp šná.“ Tímto je 
dána ve ejná prosp šnost zákonem.  
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Dále § 86 odst. 2) písm. a) zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, v platném 
zn ní, uvádí, že: „(2) K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel p ipojí a) souhlas k umíst ní 
stavebního zám ru podle § 184a  

§ 184a odst. 3) uvádí, že: „(3) Souhlas se nedokládá, je-li pro získání pot ebných práv k pozemku nebo 
stavb  pro požadovaný stavební zám r nebo opat ení stanoven ú el vyvlastn ní zákonem.“  

Ú el vyvlastn ní je dán zákonem . 416/2006 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, na jehož základ  se realizují stavby drah. 

3. Rozší ení trati je v konfliktu se zám rem M  Praha 16 na vybudování lávky p es komunikaci II/115 a 
není s tímto projektem koordinováno a vylu uje jej. Proto dokud nebude rozhodnuto o zm n  tohoto 
zám ru, nem lo by být pokra ováno v územním ízení o rozší ení trati.  

V dob  zpracování dokumentace pro územní ízení neexistovala žádná dokumentace týkající se zám ru 
lávky. Stavby tak nemohly být koordinovány ani z hlediska technického, ani z hlediska asového. 
K dispozici byl pouze zákres plochy na podkladu katastrální mapy, podle kterého má být lávka vedena 
v soub hu s optimalizovanou tratí – s železni ním mostem p es ulici Karlická a s navazující op rnou zdí. 
Podle tohoto podkladu stavba optimalizace trati nebrání vybudování lávky. Zmínka o tom, že rozší ení 
trati vylu uje vybudování lávky je nepodložené. 

M  Praha 16 v sou asné dob  p ipravuje projekt p ší lávky, vpravo trati sm r Beroun, která propojuje 
chodník komunikace Na Betonce s p emost ním Radotínského potoka a komunikace Karlické 
s napojením na stávající terén na parkovišti u restaurace Rozmarýn, kde v budoucnu rozší eným 
podchodem propojí p ší vazbu Radotína rozd leného tratí. Projektová p íprava již probíhá v koordinaci 
s projektem optimalizace trati v úseku p es Radotín, se zohledn ním na p ší a cyklistické vazby. Stavby 
se vzájemn  nevylu ují. Projekt p ipravované lávky nijak neovliv uje vydání územního rozhodnutí 
zám ru Optimalizace trati. Dle informace M  Prahy 16 spole n  s projektovou p ípravou p ší lávky 
probíhají jednání ohledn  dot eného pozemku parc. . 1316 v k.ú. Radotín, který je využíván jako 
zahrádka pro restauraci s d tským h išt m a parkovišt . Pozemek je v majetku soukromých vlastník  
(Šupá ek Jan, Šupá ek Otakar, Šupá ková Dana).      

 

12.03.2018 Arpos, spol s r.o.   

26.07.2018 Arpos, spol s r.o.  

zastupující spole nost HUGO INVEST s.r.o., Choceradská 3298/36, Praha 4 – Záb hlice, která je 
vlastníkem pozemk  parc. . 357/64, 518, 520/1 a 519 k.ú. Radotín v etn  stavby pr myslového objektu, 
které sousedí s umis ovanou stavbou. Areál tohoto pr myslového objektu je dopravn  obsluhován mimo 
jiné i kamionovou dopravou z ulice Na Betonce, p ejezdem p es stávající železni ní p ejezd. Navrhovaná 
stavba, mimo jiné, ruší tento železni ní p ejezd a nenavrhuje žádné náhradní ešení dopravní obsluhy 
kamionovou dopravou tohoto pr myslového areálu.  

Žádáme, aby p edložená dokumentace a následné vydané územní rozhodnutí ešilo zp sob dopravní 
obslužnosti kamionovou dopravou nejen uvedeného areálu, ale i dalších a to jak po dobu výstavby, tak 
trvale po jejím uvedení do provozu.   

Náhradní ešení dopravní obsluhy kamionovou dopravou je navrženo ulicí Prvomájová od ulice Vrážská, 
kde bude prostor pod železni ním mostem rozší en na dvoupruhovou komunikaci a podjezdová výška 
bude zvýšena na 4,2 m. Stavební úpravy tohoto podjezdu v km 9,393 jsou sou ástí již vydaného 
územního rozhodnutí ( .j. 017674/12/OVDŽP/Mk ze dne 15.07.2013, které je platné do roku 2020 jako 
objekt SO 03-34-01 ŽST Radotín, železni ní most km 9,393). Ší kové uspo ádání pod mostem se rozší í 
na dva jízdní pruhy po 3,0 m, chodník ší ky 1,5 m a zvýšený pruh 0,5 m. Sv tlá ší ka mostu bude 8,0 m. 
Volná výška pod mostem bude na požadavek M  Prahy 16 upravena na 4,2 m. Požadavek byl zahrnut do 
podmínek tohoto územního rozhodnutí. Úprava podjezdu umožní plynulý obousm rný provoz pro 
automobilovou dopravu. Podmínka, že uzav ení úrov ového železni ního p ejezdu Na Betonce nebude 
d íve než dokon ené stavební úpravy podjezdu v Prvomájové ulici (železni ní most km 9,393) byla 
zahrnuta to podmínek územního rozhodnutí.  

Další možnou variantou obsluhy území nákladní dopravou je z komunikace Pod Klapicí s odbo ením do 
ul. Prvomájová, které je možné po ud lení výjimky místním Silni ním správním ú adem a se souhlasem 
M  Prahy 16.  
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Námitka byla zahrnuta do podmínky . 3 pro stavební ízení tohoto územního rozhodnutí. 

  

13.03.2018 Zden k Otava 

vlastník pozemk  270/39, 270/1, 270/2, 270/3, 270/6, 270/7, 270/8, 270/14, 270/15, 270/16, 2427/1 v k.ú. 
Radotín (areál businesspark Radotín).  

Ú astník namítá umíst ní protipovod ového opat ení – základ  mobilního hrazení, jež mají být 
zbudovány v celé délce pozemku a na n ž má být možné v p ípad  povodn  namontovat mobilní hrazení.   

1. P edn  namítám, že realizace p edm tného zám ru zp sobí, že pozemek parc. . 270/39 se fakticky 
stane nevyužitelným. Základy mobilního hrazení mají být zbudovány v celé délce pozemku, a z plochy 
pozemku tak nezbude žádná ást, na kterou by bylo možné cokoli vystav t. P ipomínám, že je na 
pozemku parc. . 270/39 umíst na vrátnice vjezdu do pr myslového areálu, což se týká hned n kolika 
firem.  

P edm tný pozemek parc. . 270/39 je veden jako druh pozemku „ostatní plocha“ s využitím 
„manipula ní plocha“. Pozemek dnes tvo í vjezd do areálu JANKA: 
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Pozemek bude dot en ochranným pásmem ve ejného osv tlení a NN vedení PREdistribuce a.s. (kabelové 
vedení jsou trasována v sousedním pozemku, na pozemek zasahuje ást ochranného pásma) a instalací 
prvk  pro osazení mobilního hrazení protipovod ové ochrany (podzemní t snící st na a do povrchu 
komunikace osazení patek pro uchycení sloupk  mobilního hrazení). Toto dot ení nezm ní faktické 
využití pozemku, kterým je dnes vjezd do areálu – i po stavb  bude pozemek sloužit svému ú elu. 

2. Dále namítám, že v d sledku toho fakticky také ztratím možnost pozemek parc. . 270/39 úplatn  
zcizit, nebo  ze stejného d vodu nebudou mít ani t etí osoby zájem pozemek nabýt, a pokud, tak pouze 
za zlomek ceny, kterou bych m l možnost docílit bez realizace t mito námitkami napadeného zám ru.  

Vzhledem k povaze pozemku a ke zp sobu jeho využití nedojde ke ztrát  možnosti pozemek zcizit ani 
nebude hodnota pozemku zlomkem dnešní hodnoty. Pozemek i po realizaci zám ru dále m že plnit svoji 
sou asnou funkci, což je dané i v Katastru nemovitostí zapsanými v cnými b emeny ch ze a jízdy. 

3. Kone n  namítám, že samotná koncepce protipovod ového opat ení je vadná, nebo  v p ípad  
vzty ení mobilního hrazení zabrání rozlivu vody do okolí a jejímu odtoku, ímž dojde k zaplavení, 
resp. ke zhoršení stavu zaplavení areál  businesspark Radotín a dalším, a následn  ke škodám na 
majetku mém i dalších firem tímto opat ením dot eným.  

Již v minulosti s koncepcí protipovod ových opat ení navrhoval, že protipovod ovou st nu a mobilní 
hrazení je nutné vést ulicí V štínská a dále Výpadová, nebo  na hran  t chto ulic se již 
protipovod ová opat ení nacházejí a sou asn  jsem nabídl investi ní spoluú ast dalších t inácti 
subjekt .  

V sou asné dob  je centrum m stské ásti chrán no protipovod ovým opat ením z pevných ástí (zdí) a 
úsek  p ipravených pro osazení mobilních ástí. Opat ení chrání centrum m stské ásti proti 
povod ovým vodám v Berounce. Opat ení jsou vedena ze strany od Berounky od ulice Výpadová 
sm rem k železni ní trati ulicí U Jankovky. Dále p es ulici Vrážská je osazováno mobilní hrazení a 
protipovod ová opat ení kon í zavázáním do t lesa náspu železni ní trati. Do chrán ného území tak 
nepat í podjezd pod železni ní tratí v ulici Prvomájová. Aby mohl být tento podjezd, nahrazující rušený 
p ejezd v ulici Na Betonce, používaný i b hem povodní, vzneslo vedení M  Praha 16 požadavek na 
dopln ní stavby optimalizace trati o rozší ení protipovod ových opat ení z k ižovatky Vrážská / U 
Jankovky až na k ižovatku Vrážská / Prvomájová. Na následujícím obrázku je zachycena záplava z roku 
2002 (p ed výstavbou protipovod ových opat ení). 

 

 

 

Navržené ešení tedy spl uje sv j ú el – p i povodních umožnit pr jezd podjezdem Prvomájová a 
zachovat spojení obou ástí centra rozd lených železni ní tratí. Protipovod ová opat ení zabrání rozlivu 
sm rem do podjezdu, což je však žádoucí, ale nebrání odtoku vody, protože ten je vždy sm rem zp t do 
koryta Berounky. P edm tem upravovaných protipovod ových opat ení je ochrana centra M  a obytné 
zástavby, nikoliv ochrana pr myslových areál . 
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Zahrnutím protipovod ových opat ení do zám ru Optimalizace trati byla spln na podmínka 1.(h) Záv ru 
zjiš ovacího ízení, které vydalo MŽP dne 10.07.2012 .j. 44429/ENV/12 s dopln ní pro úsek 
Optimalizace trati km 9,964 – 10,600 ze dne 06.02.2017 .j. 88380/ENV/16.   

Pr myslový areál, jehož sou ástí je i businesspark, je situován v zastav ném území ve vstupní ásti M  
Radotín, z jihovýchodu k n mu p iléhá frekventovaná ulice Výpadová a ze severozápadu ulice Vrážská a 
t leso železni ní trati Praha – Beroun. V blízkosti sm rem do centra Radotína za komunikací U Jankovky 
se nachází obytná zóna s bytovou zástavbou. Celá oblast pr myslového areálu leží v záplavovém území 
kategorie B – nepr to ná. Dne 30.01.2017 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí pro zám r 
„Protipovod ová opat ení v pr myslovém areálu Praha – Radotín – Linie protipovod ové ochrany“ která 
eší protipovod ovou ochranu zajiš ovanou individuáln  p ed povodn mi (hladina pro pr toku Q 100 + 

0,3 m) pomocí ochranné železobetonové zdi podél ulice Výpadová a P eštínská. Sou ástí této individuální 
ochrany je i zám r „Opat ení na kanalizaci“ na které je již vydáno platné územní rozhodnutí. Investorem 
t chto zám r  jsou spole níci, mezi kterými figuruje i Zden k Otava, I  10214585. Územní rozhodnutí je 
ve fázi projednávání, v sou asné dob  p erušeno pro dopl ování podklad  do 31.12.2018. Po realizaci 
všech t chto opat ení bude celý pr myslový areál ochrán n p ed povodní.  

    

13.03.2018 Adam Chmelenský s dopln ním 18.04.2018   

text námitek zkrácen :  

1. Nesouhlasím s umíst ním a realizací stavby kle p edložené DÚR, nebo  nejsou uspokojiv  
vypo ádány podmínky Záv ru zjiš ovacího ízení Ministerstva životního prost edí .j. 44429/ENV/12 
ze dne 10.07.2012. Podmínkou záv ru zjiš ovacího ízení odst. I. ís. 1. písmeno i) které se týká 
ponechání p ejezdu mezi komunikacemi Na Betonce a Vrážská.   

Ponechání p ejezdu v ulici Na Betonce není možné z hlediska požadované propustnosti trat . Takové 
ešení by nenaplnilo výhledové intenzity železni ní dopravy, nebo  existence p ejezdu na zhlaví 

prodlužuje následná mezidobí a jízdní doby. Nadto se zvýšením rychlosti a intenzity železni ní dopravy 
obecn  zvyšuje pravd podobnost kolizí a jejich následk . Železni ní p ejezdy svou samotnou existencí 
ohrožují bezpe nost jak železni ní, tak silni ní dopravy, proto je ze strany SŽDC stále vyvíjen tlak na 
snižování po tu železni ních p ejezd . 

a) Bezpe ností a plynulostí dopravy se rozumí železni ní i automobilová doprava. Plynulost 
automobilové dopravy by se zhoršila v tší mírou zav ení železni ního p ejezdu. U 
vlakové dopravy se plynulost zhorší vlivem ekání vlaku na zav ení dlouhého p ejezdu 
p ed jeho vypravením ze stanice. 

b) Statistiky nehod od roku 2007 graficky zpracovaná: 

 

Na tomto odkazu lze detailn  zjistit jednotlivé dopravní nehody týkající se p ejezdu v Radotín . 
http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx 

Zrušení p ejezdu p inese zvýšení bezpe nosti pro drážní i silni ní vozidla, pro chodce a zvýší i plynulost 
p es vícekolejné trat . Zrušení p ejezdu p inese zklidn ní do centra ásti Radotína, kde p evládá obytná 
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ást využívání pro bydlení v bytových domech. Do budoucna se p ipravuje projekt „Centrum Radotín“ ve 

kterém p evládá funkce bydlení.  

Pro budoucí celkové zklidn ní automobilové dopravy p es centrum Radotína podala M  Praha 16 
p ipomínku k návrhu Metropolitního plánu, aby do n j byl znovu za azen obchvat Radotína (pravob ežní 
komunikace), která z velké ásti povede mimo katastr Radotína po pravém b ehu Berounky s p ímým 
napojením na komunikaci Strakonickou. Svede tak ást automobilové dopravy z poberouní mimo 
centrum Radotína. 

2. V dalším stupni projektové dokumentace – prov it možnost obnovy spojení mezi ulicemi K Lázním a 
u Starého stadionu p ším podchodem (ve stani ení 10,400)  

Z ízení nového podchodu pro p ší v km cca 10,400 není sou ástí zám ru, nebo  z ízení podchodu nelze 
financovat z investi ních zdroj  stavby (evropské fondy). Pro bezpe né p ekonání trati bude v km 10,222 
rozší en stávající podchod pod tratí. Podchod v km 10,595 je již sou ástí navazující stavby (ve které bude 
rekonstruován). Oba podchody se nachází od ve vzdálenosti cca 370 m, což je pro bezpe né a kapacitní 
p ekonání železni ní trati dosta ující.  

3. V dalším stupni projektové dokumentace prov it možnost náhrady (alespo  áste n ) protihlukových 
st n izola ní zelení.  

Protihlukové st ny jsou navrženy v d sledku vlivu úprav trati na celkovou hlu nost v okolí trati a 
s ohledem na plánované zvýšení rychlosti a kapacity v rámci Optimalizace trati. Umíst ní, rozsah a 
prom nlivé výšky protihlukových st n jsou navrženy na základ  zpracované hlukové studie, která je 
sou ástí dokumentace stavby v p íloze B.4.2. Po realizaci protihlukových st n dojde ke zlepšení 
akustického klimatu v okolí železni ní trati, kde jsou již dnes p ekro eny hygienické limity i pro starou 
hlukovou zát ž. 

Barevné ešení protihlukových st n lze ešit po dohod  se samosprávou. Osázení popínavými 
stálezelenými rostlinami na vybraných místech také, p i dohod  o jejich údržb  (zalévání do doby 
vytvo ení pot ebného ko enového systému). 

Obdobný požadavek na provedení protihlukových st n v etn  jejich vhodného materiálového i barevného 
ešení vznesla p ísp vková organizace IPR hl. m. Prahy. Požadavek byl zahrnut do podmínek pro 

stavební ízení . 27 tohoto územního rozhodnutí.   

Kompletní text v etn  p íloh a dopln ní námitek, které podal ú astník p. Adam Chmelenský je sou ástí 
spisu.  

 

20.03.2018 Ing. Jaroslav Herodes 

vlastník pozemk  parc. . 1398, 1399 k.ú. Radotín  

1. Mezi vyjmenovanými pozemky v zahájení územního ízení je i m j pozemek . 1398 k.ú. Radotín – 
zahrada. Po prostudování p edložené projektové dokumentace jsem nenašel jak ve zprávách, tak ve 
výkresové dokumentace nic, co by nasv d ovalo, že stavba jakkoli zasáhne pozemek . 1398 k.ú. 
Radotín. Žádám o potvrzení této skute nosti.  

Dot ení pozemku je patrné ze Záborového elaborátu, výkres I.2.2.1., kde je vyzna en do asný zábor 
západního rohu pozemku zahrady parc. . 1398 u podchodu pro p ší pod tratí z ulice Felberova. Pozemek 
nebude trvale dot en, pouze po dobu výstavby je nutný p ístup k budované op rné zídce na pat  náspu 
v sousedství pozemku, která má za cíl, aby pozemek nebyl trvale dot en. Zákres zídky je nap íklad na 
výkrese v ásti D.5.04, SO 03-34-23, výkres 2.3.1. Pro p ístup bude do asn  odstran no oplocení 
zahrady, které bude po dokon ení prací op t obnoveno ve stejném provedení.   

2. Sou ástí stavby je i provedení protihlukových opat ení – st n. Žádám, aby byly v každém p ípad  
realizovány! Žádám, aby sou ástí jejich realizace bylo vymýcení vzrostlých strom  a ke  z drážního 
t lesa a oprava drážní inností poškozeného oplocení. 

Protihluková opat ení jsou navržena v souladu s platným Na ízením vlády . 272/2011 Sb., o ochran  
zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Podél celé nemovitosti .p. 72 je navržena protihluková 
st na. S odstran ním náletové zelen  na svahu k pozemku stavba po ítá. Pokud p i n jaké innosti SŽDC 
vznikla na oplocení škoda, je t eba se obrátit na správce – SŽDC, Oblastní editelství Praha východ, 
Správa tratí. Pokud vznikne poškození oplocení v rámci stavby, bude samoz ejm  provedena oprava. 
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Záv r: 

Stavební ú ad v provedeném územním ízení p ezkoumal p edloženou žádost, projednal ji s ú astníky 
ízení a dot enými orgány a zjistil, že jejím uskute n ním nejsou ohroženy zájmy chrán né stavebním 

zákonem, p edpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními p edpisy. Umíst ní stavby je v souladu se 
schválenou územn  plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavk m na výstavbu. 

Stavební ú ad zajistil vzájemný soulad p edložených závazných stanovisek dot ených orgán  
vyžadovaných zvláštními p edpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební ú ad se zabýval 
vypo ádáním námitek a p ipomínek ú astník  ízení. 

Zám r je v souladu se schválenou územn  plánovací dokumentací, s obecnými požadavky na výstavbu, 
s požadavky na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu a se stanovisky dot ených orgán . 

Stavební ú ad v souladu s § 92 stavebního zákona stanovil oproti ustanovení § 93 stavebního zákona delší 
lh tu platnosti územního rozhodnutí, nebo  se jedná o zám r mimo ádného významu, který vyžaduje 
složité projednávání.  

Toto územní rozhodnutí platí 3 roky ode dne nabytí právní moci.   

Stavební ú ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis  ve 
výroku uvedených. 

Vzhledem k tomu, že ízení bylo zahájeno p ed novelou stavebního zákona, provedenou zákonem . 
225/2017 Sb., v souladu s p echodnými ustanoveními, se dokon uje podle dosavadních právních 
p edpis , tj. podle zákona ve zn ní ú inném do 31.12.2017.  

 

Upozorn ní:  

Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. 

Podmínky rozhodnutí o zm n  stavby a rozhodnutí o umíst ní stavby platí po dobu trvání stavby i 
za ízení, nedošlo-li z povahy v ci k jejich konzumaci. 

Sou ástí tohoto zám ru není za ízení staveništ . Do asná za ízení staveništ  byla umíst na již ve 
vydaném územním rozhodnutí na úsek km 1,805 – 9,964, .j. 017674/12/OVDŽP/Mk ze dne 15.07.2013. 

Obecn  musí být dodrženy požadavky stanovené právními p edpisy, mimo jiné: 

- zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis  (§ 152, § 153, § 154, § 156, § 157, § 160 povinnosti osob) 

- vyhláška . 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním 
m st  Praze, ve zn ní pozd jších p edpis  ( l. 14 Staveništ  a za ízení staveništ ) 

- vyhláška . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové 
užívání staveb (§ 4 odst. 6 výkopy a staveništ ) 

- zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i), ve zn ní pozd jších p edpis  

- zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny), ve zn ní pozd jších p edpis  

- zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis  (§ 6 nesmí dojít ke zne išt ní podzemních a povrchových vod, ani ke zhoršení odtokových 
pom r , § 39 nakládání se závadnými látkami, § 71 povod ové plány) 

- zákon . 334/1992 Sb., o ochran  zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis  (§ 8 
povinnosti osob); vyhláška . 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany 
zem d lského p dního fondu (§ 10 a 11 postupy k zajišt ní ochrany zem d lského p dního fondu) 

- zákon . 289/1995 Sb., o lesích a o zm n  a dopln ní n kterých zákon  (lesní zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis  

- zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis ; vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn ní pozd jších 
p edpis ; vyhláška . 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad  na skládky a jejich využívání na 



.j. 008897/18/OVDŽP str. 27 

 
povrchu terénu a zm n  vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn ní 
pozd jších p edpis  

- zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve 
zn ní pozd jších p edpis  

- zákon . 458/2000 Sb., energetický zákon, ve zn ní pozd jších p edpis  (ochranná pásma) 

- zákon . 74/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n  n kterých 
zákon  (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zn ní pozd jších p edpis  (ochranná pásma) 

- zákon . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
(zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis  (ochranná pásma) 

Pozemky nebo jejich ásti, které budou v rámci zám ru trvale zabrány stavbou pro železni ní dopravu, 
musí být majetkoprávn  vypo ádány s jejich sou asnými vlastníky. 

Pro vedení technického vybavení budou z ízena v cná b emena. 

 

 

Pou ení ú astník : 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn  ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního m sta 
Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. 

Stavební ú ad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doru í žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opat ený doložkou právní moci spolu s ov enou dokumentací 
územního rozhodnutí, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opat ený doložkou právní 
moci doru í také místn  p íslušnému obecnímu ú adu, pokud není stavebním ú adem, a jde-li o stavby 
podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu ú adu p íslušnému k povolení stavby. 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek byl vym en podle zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 
písm. f) ve výši 20000 K . 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyv šeno po dobu 15 dn . 
 
Vyv šeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 

 

I. ú astníci  ízení podle  § 85 odst. 1,  § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - doru ení jednotliv   

SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy 
 sídlo: Olšanská .p. 2643/1a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Hlavní m sto Praha, zast. IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská .p. 2077/57, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 28 
M stská ást Praha 16, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
Správa železni ní dopravní cesty, s.o., IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážd ná .p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové M sto 

eské dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 
 sídlo: náb eží Ludvíka Svobody .p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Stahl- st hovací služba, spol. s r.o., IDDS: 262skz7 
 sídlo: Španielova .p. 1311/56, Praha 6- epy, 163 00  Praha 618 
JANKA ENGINEERING, s.r.o., IDDS: 5p2w32a 
 sídlo: Vrážská .p. 143, Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 
Zden k Otava, Jedlová .p. 1219, 252 28  ernošice 
HUGO INVEST s.r.o., IDDS: h75xuw7 
 sídlo: Choceradská .p. 3298/36, Praha 4-Záb hlice, 141 00  Praha 41 
Jan Šupá ek, Na íháku .p. 1258/27, Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 
Renata Jánošová, nám stí Osvoboditel  .p. 27/9, Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 
Ji í Männchen, nám stí Osvoboditel  .p. 27/9, Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 
Otakar Šupá ek, Selecká .p. 815, 252 30  evnice 
Dana Šupá ková, Tyršova .p. 304, 252 30  evnice 
Ing. Jaroslav Herodes, Pod spravedlností .p. 929, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 

ímskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha - Radotín, nám stí Sv. Petra a Pavla .p. 450/2, 
Praha 5-Radotín, 153 00  Praha 512 

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

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Kolektory Praha, a.s., IDDS: pybesya 
 sídlo: Pešlova .p. 341/3, 190 00  Praha 9-Vyso any 
PPD, a.s., IDDS: w9qfskt 
 sídlo: U plynárny .p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 
PVS a.s., IDDS: a75fsn2 
 sídlo: Žatecká .p. 110/2, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
PVK, a.s., IDDS: ec9fspf 
 sídlo: Ke Kablu .p. 971/1, Praha 15-Hostiva , 102 00  Praha 102 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
 sídlo: Svornosti .p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 
 sídlo: ásnovka .p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
TRADE CENTRE PRAHA a.s., IDDS: vajgqj2 
 sídlo: Blanická .p. 1008/28, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
UPC R, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
 sídlo: Závišova .p. 502/5, 140 00  Praha 4-Nusle 
Veolia Energie Praha, a.s., IDDS: y7vt83i 
 sídlo: Na Florenci .p. 2116/15, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Hlavní m sto Praha, zast. MHMP-EVM, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
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II.  ú astníci  ízení podle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona - doru ení ve ejnou vyhláškou 

vyv šením písemnosti na ú ední desce Ú adu M stské ásti Praha 16 po dobu 15 dn , do grafických 
p íloh rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby, dopravy a životního prost edí ÚM  Praha 16, 
Václava Balého 23, Praha5 – Radotín, kancelá  . 7 
 
 

 
III. dot ené orgány : 

Magistrát HMP - OPP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 01  Praha 1 
Magistrát HMP - ODA, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát hl. m. Prahy- RED, odbor kancelá e editele, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 01  Praha 1 
Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00  Praha 512 
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prost edí, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00   
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní ú ad, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00   
HS hl. m. Prahy - pob. Západ, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Dukelských hrdin  .p. 347/11, 170 00  Praha 7-Holešovice 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská .p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové M sto 
Drážní ú ad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Wilsonova .p. 300/8, 121 06  Praha 2-Vinohrady 
SEI, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 
 sídlo: Gorazdova .p. 1969/24, 120 21  Praha 2 
Policie R, K P hlavního m sta Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: Kongresová .p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle 
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
 
 
 
ostatní: 
MV R - správa kabel , IDDS: 6bnaawp 
 sídlo: nám. Hrdin  .p. 1634/3, 140 21  Praha 4-Nusle 
AHNM Praha, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Hradební .p. 772/12, Praha 1-Staré M sto, 110 05  P.O. Box 45 


