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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ZM NY STAVBY P ED DOKON ENÍM   

VE SPOLE NÉM ÍZENÍ 
 
PREdistribuce, a.s., I O 27376516, Svornosti 3199/19a, 150 00  Praha-Smíchov, 
kterou zastupuje ELEKTROTRANS a.s., I O 25655558, Ringhofferova 115/1, 155 21  Praha-
T ebonice 

(dále jen "žadatel") podala dne 11.12.2019 žádost o zm nu stavby p ed dokon ením ve spole ném ízení 
týkající se zm ny územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu nazvanou: 

"Výstavba nové trafostanice TR 110/22 kV Slivenec"   
P eložka vedení V304/2003/2006 p ed TR 110/22 kV Slivenec 

Praha 5 – Lochkov, Slivenec 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích: 

parc. . 723, 724/1, 724/2, 732 v katastrálním území Lochkov,  
parc. . 1958, 1964 v katastrálním území Slivenec.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno spole né územní a stavební ízení (dále jen "spole né ízení"). 
 

Jedná se o zm nu vydaného územního rozhodnutí zám ru „Výstavba nové trafostanice TR 110/22 kV 
Slivenec“ ze dne 12.08.2015 sp. zn. 006804/15/OVDŽP/ r .j. 013485/OVDŽP s nabytím právní moci 
dne 15.09.2015 a následného stavebního povolení ze dne 05.04.2017 sp. zn. 018300/16/OVDŽP/ r .j. 
005814/17/OVDŽP s prodlouženou platností do 26.02.2021.  
 

Stavba obsahuje: 

- Zm na územního rozhodnutí spo ívá v náhrad  stavebního objektu SO 55 vedení 110 kV + odbo ný 
stožár s názvem "P eložka vedení 2 x 110 kV v katastrálním území Lochkov a Slivenec" 

- P eložka vedení V304/2003/2006 v délce 455 m eší zm nu stávajícího vedení 110 kV do nové trasy 
v úseku mezi stávajícím stožárem . 47 a novým stožárem . 48. Tato p eložka umožní zapojení 
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budoucí transformovny TR 110/22 kV Slivenec do sít  110 kV. Po vybudování p eložky vedení 
bude úsek mezi stožárem . 47 a novým stožárem . 48 demontován a bez náhrady odstran n. 
K dalším zm nám v projektové dokumentaci „Výstavba nové trafostanice TR 110/22 kV Slivenec“ 
nedochází.  

- Již projednaná a schválená projektová dokumentace s vydaným územním rozhodnutím a stavebním 
povolením na výstavbu nové transformovny 110/22 kV TR Slivenec po ítala s p ipojením 
transformovny na hladinu 110 kV vložením odbo ného stožáru do stávající trasy nadzemního vedení 
vedoucího v blízkosti budoucí TR Slivenec.  

- P edm tem této zm ny bude stávající trasa nadzemního vedení optimalizována p eložkou, a to 
umíst ním co nejblíže k pozemku budoucí transformovny z jižní a východní strany a na severu ke 
stávající ú elové komunikaci propojující komunikace K Lahovské a Ke Slivenci. Tím bude dosaženo 
optimální trasy (prostorové optimalizace) pro provád ní udržovacích a servisních prací na 
nadzemním vedení. P eložka je sou ástí ve ejn  prosp šné stavby VPS 24/TE/36 Lochkov – 
p eložka venkovního vedení 110 kV TR Chodov – eporyje a VPS 7/TE/36 Lochkov – TR 110/22 
kV v etn  p ípojky.  

 

Pro projednání zám ru v katastrálních územích Lochkov a Slivenec byl Magistrátem hl. m. prahy – STR 
sp. zn. S-MHMP 641429/2019/STR ze dne 20.05.2019 stanoven Ú ad m stské ásti Praha 16.   

 

 

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  oznamuje zahájení spole ného ízení podle § 94m 
stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dot ené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska, ú astníci ízení své námitky do 

15 dn  od doru ení tohoto oznámení. 

Ú astníci ízení mohou nahlížet do podklad  rozhodnutí (Ú ad m stské ásti Praha 16, Odbor výstavby, 
dopravy a životního prost edí, ú ední dny Po a St 8.00-12.00, 13.00-18.00, Pá 8.00-12.00). 

Ú astníci ízení (podle § 85 odst. 2 písm. b): parcelní ísla 715, 716, 717, 718, 719, 722, 725, 732, 735, 
736, 737, 739, 763 v k. ú. Lochkov. Parcelní ísla 1965, 1957 v k.ú. Slivenec.   

 

 

Pou ení: 

Závazná stanoviska dot ených orgán , námitky ú astník  ízení a p ipomínky ve ejnosti musí být 
uplatn ny v uvedeném termínu, jinak se k nim nep ihlíží. K závazným stanovisk m a námitkám k v cem, 
o kterých bylo rozhodnuto p i vydání územn  plánovací dokumentace, se nep ihlíží. K námitkám, které 
p ekra ují rozsah a nespl ují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nep ihlíží. Ú astník ízení ve 
svých námitkách uvede skute nosti, které zakládají jeho postavení jako ú astníka ízení, a d vody podání 
námitek. 

Obec m že uplatnit námitky k ochran  zájm  obce a zájm  ob an  obce. 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 , nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné v cné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemk m nebo stavbám na nich m že být spole ným povolením p ímo 
dot eno, m že uplat ovat námitky proti projednávanému zám ru v rozsahu, jakým je její právo p ímo 
dot eno. Osoba, která je ú astníkem ízení podle zvláštního právního p edpisu, m že uplat ovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným zám rem dot en ve ejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního p edpisu zabývá. 

Ú astník ízení m že podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, zp sobu provád ní a užívání stavby nebo požadavk m dot ených orgán , pokud je jimi 
p ímo dot eno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opat ení nebo 
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právo odpovídající v cnému b emenu k pozemku nebo stavb ; k námitkám, které p ekra ují uvedený 
rozsah, se nep ihlíží. 

Nechá-li se n který z ú astník  zastupovat, p edloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyv šeno po dobu 15 dn . 
 
 
Vyv šeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí rozhodnutí. 
 
 

 

 

 

 

Obdrží: 
a) Ú astníci ízení (podle § 85 odst. 1, 2 a) stavebního zákona) – doru ení do vlastních rukou: 

ELEKTROTRANS a.s., IDDS: 3p7dvih 
 sídlo: Ringhofferova .p. 115/1, Praha 5-T ebonice, 155 21  Praha 517 
IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská .p. 2077/57, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 28 
M stská ást Praha-Lochkov, IDDS: sufanvv 
 sídlo: Za ov ínem .p. 1, Praha 5-Lochkov, 154 00  Praha 514 
M stská ást Praha-Slivenec, IDDS: 7p9bt2g 
 sídlo: K Lochkovu .p. 6/2, Praha 5-Slivenec, 154 00  Praha 514 
MARSILEAN a.s., IDDS: x6te4fx 
 sídlo: Na po í í .p. 1067/25, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Št pánka Griffith-Jonesová, Hurbanova .p. 1305/11, Praha 4-Kr , 142 00  Praha 411 
Ing. Kamil Hošták, IDDS: zcevybc 
 trvalý pobyt: Nad lesním divadlem .p. 1215/6, Praha 4-Braník, 142 00  Praha 411 
  

b) Ú astníci ízení (podle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona) – doru ení ve ejnou vyhláškou: 

Vyv šením písemnosti po dobu 15 dn  na ú ední desce ÚM  Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 
Praha 5-Radotín a na ú ední desce p íslušné m stské ásti, kterou je M  Praha-Lochkov, Za Ov ínem 
1, 154 00 Praha 5-Lochkov, M  Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha Slivenec. 

Do grafických p íloh dokumentace pro územní ízení lze nahlédnout na Odboru výstavby, dopravy a 
životního prost edí ÚM  Prahy 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha 5-Radotín. 

Ú astníci ízení (podle § 85 odst. 2 písm. b): parcelní ísla 715, 716, 717, 718, 719, 722, 725, 732, 
735, 736, 737, 739, 763 v k. ú. Lochkov. Parcelní ísla 1965, 1957 v k.ú. Slivenec.   
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dot ené orgány : 
HS HMP, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Rytí ská .p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská .p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové M sto 
Magistrát hl. m. Prahy- odbor bezpe nosti, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 01  Praha 1 
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát HMP - OPP, 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 
MHMP - odbor pozemních komunikací a drah, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Ú ad m stské ásti Praha 5, Odbor ochrany životního prost edí, IDDS: yctbyzq 
 sídlo: nám stí 14. íjna .p. 1381/4, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Ú ad m stské ásti Praha 5, Odbor dopravy, IDDS: yctbyzq 
 sídlo: nám stí 14. íjna .p. 1381/4, 150 00  Praha 5-Smíchov 
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00   
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   
Ú ad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5 
 sídlo: K Letišti 1149/23, 160 08 Praha 6,  
SEI, územní inspektorát Praha, IDDS: hq2aev4 
 sídlo: Gorazdova .p. 1969/24, 120 21  Praha 2 
  
ostatní : 

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

editelství silnic a dálnic R, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Na Pankráci .p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
Magistrát hl. m. Prahy - OSI, odbor strategických investic, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
VILY CHUCHLE a.s., IDDS: jbdcmw4 
 sídlo: Krakovská .p. 1256/24, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Ministerstvo obrany, odd lení ochrany územních zájm , IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova .p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hrad any 
AHNM Praha, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Hradební .p. 772/12, Praha 1-Staré M sto, 110 05  P.O. Box 45 
PVK, a.s., IDDS: ec9fspf 
 sídlo: Ke Kablu .p. 971/1, Praha 15-Hostiva , 102 00  Praha 102 
PPD, a.s., IDDS: w9qfskt 
 sídlo: U plynárny .p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 
 
na v domí:  
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
 sídlo: Svornosti .p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 


