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ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková ást: 

Ú ad m stské ásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako speciální stavební ú ad 
p íslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 40 odst. 5 písm. b) zákona . 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), § 15  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  ve stavebním ízení p ezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona 
žádost o stavební povolení, kterou dne 21.08.2019 podalo 

Hlavní m sto Praha, I O 00064581, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1-Staré M sto, 
které zastupuje Projekce dopravní Filip s.r.o., I O 28714792, Švermova 1338, 413 01  Roudnice 
nad Labem 

(dále jen "stavebník"), a na základ  tohoto p ezkoumání 

vydává 

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  územního 
rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu nazvanou: 

„Stavba . 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na Ciheln “ 
Praha 5 - Velká Chuchle, komunikace Na Ciheln  

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. . 309/1, 341/1, 342/1, 342/4, 343/1, 1021/1, 1038/3, 1188/1 v 
katastrálním území Velká Chuchle. 

Stavba obsahuje – stavební objekty:  

- SO 101 Komunikace a zpevn né plochy 

- SO 301 Vsakovací za ízení 
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Jedná se o rekonstrukci ásti ulice Na Ciheln  v délce 180 m. Sou ástí je úprava povrchu vjezd  k 
sousedním nemovitostem, vybudování chodníku ( áste n  podél komunikace, áste n  samostatn  
trasovaného), ve ejného osv tlení a vsakovacího za ízení. 

Komunikace je navržena jako obousm rná slepá o délce cca 180 m. Severovýchodní ást je dvoupruhová 
o ší ce 4,50 m (návrhová kategorie MO 6,5/4,5/30), za sm rovým obloukem se zužuje na 3,25 m 
(návrhová kategorie polní cesty P4,25/30). Navržené ší ky respektují stávající podobu komunikace, 
v jednopruhovém úseku dochází k mírnému rozší ení a sjednocení ší ky komunikace.  

Vyhýbání vozidel na jednopruhovém úseku (délka 90 m) je umožn no ve vjezdech, v p ípad  
rozm rn jších vozidel v navržené výhybn  na za átku a konci úseku. Konec komunikace plynule 
p echází v nezpevn nou ú elovou komunikaci a polní cestu. 

 

SO 101 Komunikace a zpevn né plochy 

Konstrukce A: vozovka asfaltová (návrhová kategorie MK) 
Vozovka je navržena v ší ce 4,5 m, p í ný sklon vozovky je 2 %. Vozovka bude lemována kamennými 
krajníky KS3 (130/200/300-800). 

Asfaltový beton obrusný  ACO11+  tl. 40 mm 

Spojovací post ik   PS-E   0,4 kg/m2 

Asfaltový beton podkladní  ACP 16+  tl. 70 mm 

Infiltra ní post ik   PS-I   1,0 km/m2  

Mechanicky zpevn né kamenivo MZK   tl. 150 mm 

Št rkodr      ŠDB   zákl. tl. 150 mm 

 

Konstrukce B: Vozovka asfaltová (návrhová kategorie polní cesty)  
Vozovka je navržena v ší ce 3,25 m, p í ný sklon vozovky je 2,5 %. Vozovka bude lemována kamennými 
krajníky KS3 (130/200/300-800). 

Asfaltový beton obrusný  ACO11+  tl. 40 mm 

Spojovací post ik   PS-E   0,4 kg/m2 

Asfaltový beton podkladní  ACP 16+  tl. 70 mm 

Infiltra ní post ik   PS-I   1,0 km/m2  

Mechanicky zpevn né kamenivo MZK   tl. 150 mm 

Št rkodr      ŠDB   zákl. tl. 150 mm 

 

Konstrukce C: Vjezd – betonový povrch (vegeta ní dlažba) 
Vjezdy k nemovitostem jsou navrženy z betonové vegeta ní dlažby (200 x 200 x 80 s 30 mm distan ními 
nálitky). Lemovány budou betonovou obrubou 80/250/1000. U vjezdu k .p. 485 je navrženo zpevn ní 
stávajícího strmého svahu betonovými svahovými tvárnicemi o rozm ru 330/190/260. 

Vegeta ní dlažba   DL   tl. 80 mm 

Ložní vrstva DDK fr. 4/8  L   tl. 40 mm 

Št rkodr     ŠDB    zákl. 250 mm 

 

Konstrukce D: Vjezd – kamenný povrch (žulová dlažba)  
Vjezdy u .p. 149/1 a 570/27 jsou navrženy z kamenné dlažby 8/10. Lemovány bu  betonovou obrubou 
nebo kamennými krajníky. 

Žulová dlažba 8/10   DL    tl. 80 mm 

Ložní vrstva DDK fr. 4/8  L   tl. 40 mm 

Št rkodr     ŠDB    zákl. 250 mm 
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Konstrukce E: Chodník 
Chodníky jsou navrženy v základní ší ce 1,5 m lemované sadovou obrubou 50/250/1000 (samostatn  
trasované chodníky) nebo kamennou obrubou p ilehlé silnice a betonovou obrubou 80/250/100 na stran  
odvrácené od silnice. 

Betonová dlažba    DL    tl. 60 mm 

Ložní vrstva DDK fr. 4/8  L   tl. 40 mm 

Št rkodr     ŠDB    zákl. 200 mm 

 

Schodišt  
V míst  napojení samostatné chodníkové v tve na stávající vjezd na západním konci je navrženo 
schodišt  z prefabrikovaných díl  s osmi schodiš ovými stupni o rozm ru 1000/350/150. Bo nice 
schodišt  budou tvo eny betonovou palisádou s p dorysným rozm rem 16x16 cm.  Schodišt  bude na 
severní stran  opat eno zábradlím.  

 

SO 301 Vsakovací za ízení  
Podél komunikace je navržen zatravn ný vsakovací pr leh se st rkovou rýhou o velikosti 0,5 x 0,5 m. 
Vsakovací pr leh bude zakon en horskou vpustí, do které bude zaúst n trativod D 160. Z horské vpusti 
bude odtok z PVC trubky odvád t nahromad né deš ové vody do vsakovacího objektu, který bude tvo en 
typizovanými vsakovacími PP bloky o velikosti 1,2 x 0,6 x 0,63 m. Rozm r vsakové galerie bude 10,6 x 
6 m, plocha 64,8 m2.     

 

 

Pro provedení stavby se stanoví podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala spole nost Projekce 
dopravní Filip s.r.o., oprávn ný projektant Ing. Josef Filip (autorizovaný inženýr pro m stské 
inženýrství, a dopravní stavby KAIT 0401915); p ípadné zm ny nesmí být provedeny bez 
p edchozího povolení stavebního ú adu. 

2. Stavba bude provád na stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí stavebnímu ú adu termín 
zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provád t a údaje o osob , 
která bude zabezpe ovat odborné vedení stavby (autorizace podle zákona š. 360/1992 Sb.). 

3. Stavebník oznámí stavebnímu ú adu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Záv re ná kontrolní prohlídka 

4. Stavba bude dokon ena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska sp. zn. 010094/18/OVDŽP/Mj, .j. 013421/19/OD 
ze dne 17.07.2019 Silni ního správního ú adu k realizace stavby: 
- bude zachován p ístup k p ilehlým objekt m 
- nebude omezen vjezd pohotovostním vozidl m a vozidl m svozu domovního odpadu 
- budou minimalizovány zábory komunikace pro ú ely stavby 
- bude umožn n p ístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí 
- budou vozovky a chodníky p iléhající ke stavb  udržovány v istot . 

V p ípad  záboru místní komunikace pro ú ely stavby (skládka materiálu, za ízení staveništ  aj.) 
budou využívány pouze plochy povolené rozhodnutím p íslušného silni ního správního ú adu o 
zvláštním užívání komunikace ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích. P ípadné omezení 
provozu na pozemní komunikaci áste nou nebo úplnou uzavírkou musí být povoleno rozhodnutím 
p íslušného silni ního správního ú adu o omezení obecného užívání pozemní komunikace ve smyslu 
§ 24 zákona o pozemních komunikacích.  

V as p ed kolaudací nebo p ed asným užíváním stavby požádá stavebník p íslušný silni ní správní 
ú ad o stanovení místní úpravy dopravního zna ení.  

6. Budou dodrženy podmínky souhlasného stanoviska .j. KRPA-152347-6/ J-20160000DŽ ze dne 
28.06.2019 pro realizaci:  
- Aktualizovaný návrh stálého dopravního zna ení požadujeme p edložit k odsouhlasení 

v dostate ném p edstihu p ed dokon ením stavby nebo zahájením jejího užívání.  
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- V okolí staveništ  bude zajišt n bezpe ný pohyb chodc  a vozidel. Projekt oplocení staveništ  

v . staveništních výjezd  bude p edložen k odsouhlasení (oplocení staveništ  bude 
v dostate ném odstupu od komunikace a nebude zasahovat do rozhledových polí k ižovatek a 
p echod  pro chodce).   

7. V p ípad  uzavírky komunikace musí být zabezpe en pr jezd hasi ských vozidel a p ístup k okolním 
objekt m, uli ním hydrant m a uzáv r m inženýrských sítí. V p ípad  uzavírky komunikace 
uv domí min 10 dní p ed uzavírkou Hasi ský záchranný sbor hl. m. Prahy.  

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska sp. zn. 010095/19/OVDŽP/Sm ze dne 13.06.2019, 
.j. 010651/19/OŽP odboru životního prost edí z hlediska zne iš ování ovzduší:  
- pojezdové trasy budou zpevn né 
- na staveništi musí být za ízení umož ující skráp ní možných zdroj  prašnosti 
- mezideponie prašného materiálu musejí být zajišt ny p ed úniky tuhých látek hrazením nebo 

jiným ú inným zp sobem (p ekrytím fólií, sítí, plachtou), p íp. budou pr b žn  zvlh ovány tak, 
aby jejich povrch z stal vlhký 

- nákladní prostor automobil  musí být zajišt n proti jakémukoliv úniku p eváženého materiálu, 
nap . plachtou 

- pojezdová rychlost techniky a vozidel na staveništi bude omezena na 20 km/h 
- u manipula ní techniky a technologických za ízení budou použita za ízení, která spl ují emisní 

normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší. 

9. Kácení bude provedeno do dvou let po nabytí právní moci stavebního povolení v období vegeta ního 
klidu (mezi 01.10. a 31.03.). Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního 
prost edí Praha Velká Chuchle. Náhradní výsadba bude provedena do 2 let od provedení kácení. 

10. Budou spln ny veškeré podmínky správc  dot ených inženýrských sítí z hlediska jejich ochrany, 
k ížení a souvisejících výkopových prací.  

11. Likvidací srážkových vod nesmí dojít k podmá ení okolních pozemk  a staveb. Dno vsakovacího 
za ízení musí být umíst no 1 m nad hladinou podzemní vody. Realizací zám ru nesmí dojít ke 
zhoršení odtokových pom r  v lokalit . 

12. Mechaniza ní prost edky budou zabezpe eny p ed úkapy ropných látek a olej , rovn ž budou 
zajišt ny innosti, které by mohly zp sobit kontaminaci podzemních a povrchových vod závadnými 
látkami 

13. P i provád ní stavby musí být dodrženy podmínky vyplývající ze stanovisek dot ených orgán  a 
z vyjád ení vlastník  (správc ) dopravní a technické infrastruktury, které byly doloženy k žádosti o 
vydání stavebního povolení a jejichž soupis je uveden v od vodn ní tohoto rozhodnutí. 

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

15. Stavba m že být užívána pouze na základ  kolauda ního souhlasu. Souhlas vydává na žádost 
stavebníka p íslušný stavební ú ad. Stavebník v žádosti uvede identifika ní údaje o stavb  a 
p edpokládaný termín jejího dokon ení. Pro vydání kolauda ního souhlasu stavebník opat í závazná 
stanoviska dot ených orgán  k užívání stavby vyžadovaná zvláštními p edpisy. Obsahové náležitosti 
žádosti o vydání kolauda ního souhlasu stanoví vyhláška . 503/2006 Sb., ve zn ní pozd jších 
p edpis . 

16. K žádosti o vydání kolauda ního souhlasu budou doloženy náležitosti dle vyhlášky . 503/2006 Sb., o 
podrobn jší úprav  územního rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu, ve zn ní pozd jších 
p edpis , zejména: 
- doklady se specifikací druh  a množství odpad  z výstavby a zp sob  jejich využití, p ípadn  

odstran ní  
- doklad o p edání geodetické dokumentace stavby na IPR, Praha 2, Vyšehradská 57 
- doklady o výsledcích p edepsaných zkoušek  
- zápis o odevzdání a p evzetí stavby 
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobk  s požadavky na stavby.  

 

 



.j. 022996/19/OVDŽP str. 5 

 
 

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

Hlavní m sto Praha (Odbor technické vybavenosti), Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1-Staré 
M sto 
 

 

 

Od vodn ní: 

Dne 21.08.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební ízení. Stavební ú ad vydal územní rozhodnutí o umíst ní stavby 
spis.zn. 021640/18/OVDŽP/ r, .j. 003880/19/OVDŽP dne 06.03.2019. 

Stavební ú ad opat ením ze dne 17.10.2019 oznámil zahájení stavebního ízení známým ú astník m 
ízení a dot eným orgán m. Sou asn  podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od 

ohledání na míst  a ústního jednání, protože mu pom ry staveništ  byly dob e známy a žádost 
poskytovala dostate né podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lh t  do 10 dn  od doru ení 
tohoto oznámení mohou ú astníci ízení uplatnit své námitky a dot ené orgány svá stanoviska.  

Protože se jedná o ízení s velkým po tem ú astník , je v souladu s § 144 odst. 6 správního ádu 
doru ováno ú astník m ízení uvedeným v § 109 písm. a), b), c), d) stavebního zákona jednotliv , 
ú astník m uvedeným v § 109 písm. e), f) ve ejnou vyhláškou, a dot eným orgán m jednotliv .  

Oznámení o zahájení ízení bylo doru eno ú astník m uvedeným v § 109 písm. a), b), c), d) stavebního 
zákona a dot eným orgán m jednotliv . Ostatním ú astník m podle § 109 odst. písm. e, f) ve ejnou 
vyhláškou zve ejn nou na ú ední desce v dob :  

- Ú adu M  Praha 16 od 23.10.2019 do 07.11.2019 
- Ú adu M  Velká Chuchle od 24.10.2019 do 13.11.2019 
- Oznámení o zahájení ízení bylo rovn ž zve ejn no zp sobem umož ujícím dálkový p ístup.   

 

K žádosti bylo doloženo: 

Dokumentace zám ru:  

- Dokumentace ve t ech vyhotoveních, projektant Ing. Josef Filip, Ph. D., (Autorizovaný inženýr pro 
m stské inženýrství a dopravní stavby KAIT 0401915). 

Návrh byl doložen následujícími doklady: 

- Plná moc k zastupování pro spole nost Projekce dopravní Filip s.r.o., I  28714792, Švermova 1338, 
Roudnice nad Labem ze dne 23.03.2018. 

Majetkoprávní podklady: 

- Podle údaj  z katastru nemovitostí Katastrálního ú adu pro hl. m. Prahu LV 866 je vlastníkem 
pozemk  parc. . 309/1, 341/1, 342/1, 342/4, 343/1, 2021/1, 1038/3, 1188/1 v katastrálním území 
Velká Chuchle je Hlavní m sto Praha se sv enou správou nemovitostí ve vlastnictví obce Praha 
Velká Chuchle.  

- Písemný souhlas M  Praha Velká Chuchle zn. 1066/2019 ze dne 26.06.2019 + souhlas vyzna en na 
situaci stavby.  

Stanoviska dot ených orgán : 

- Magistrát hl. m. Prahy - OOP stanovisko, vyjád ení, .j. MHMP-1117142/2019 OCP ze dne 
12.06.2019; 

- Magistrát hl. m. Prahy OPP vyjád ení ze dne 20.04.2018, .j. MHMP 625400/2018;  
- Magistrát hl. m. Prahy RED závazné stanovisko ze dne 24.06.2019, .j. MHMP 1280315/2019; 
- Magistrát hl. m. Prahy UZR – souhlasné závazné stanovisko ze dne 16.06.2018, j. MHMP 

634667/2018; 
- Magistrát hl. m. Prahy PKD stanovisko ze dne 31.05.2019 .j. MHMP-1006799/2019/O4/Jv;  
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- ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prost edí – závazné stanovisko a vyjád ení spis. zn. 

010095/19/OVDŽP/Sm, j. 010651/19/OŽP ze dne 13.06. 2019; 
- ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prost edí – souhlas k trvalému odn tí ze ZPF spis. zn. 

009988/18/OVDŽP/Sm, j. 010764/18/OVDŽP ze dne 04.06.2018; 
- ÚM  Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní ú ad – souhlasné závazné stanovisko s podmínkami spis. zn. 

006099/18/OVDŽP/Jj; j.007123/OŽP ze dne 05.04.2018; 
- ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy – souhlasné stanovisko s podmínkami sp. zn. 

010094/19/OVDŽP/Mj, j. 013421/19/OD ze dne 17.07.2019; 
- ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy – rozhodnutí o povolení p ipojení s podmínkami sp. zn. 

007457/18/OVDŽP/Ml, j. 021037/18/OD ze dne 30.10.2018; 
- Hasi ský záchranný sbor hl. m. Prahy – stanovisko ze dne 17.06.2019 j. HSAA-6234-3/2019; 
- Hygienická stanice hl. m. Prahy – stanovisko ze dne 07.06.2019 j. HSHMP 28513/201; 
- Policie eské republiky, Krajské editelství Policie hl. m. Prahy, stanovisko ze dne 28.06.2019, .j. 

KRPA-152347-6/ J-2016-0000DŽ;  
 
Vyjád ení obce, správce povodí, subjekt  dot ené ve ejné dopravní a technické infrastruktury: 

- PRE distribuce a.s., sd lení ze dne 19.07.2018, . 0119003296, souhlasné vyjád ení ze dne 05.06.2019 zn.S 
21130/3000066354;  

- Povodí Vltavy, státní podnik stanovisko ze dne 02.07.2019 zn. 42994/2019-263; 
- Pražská plynárenská distribuce, a.s., vyjád ení zn 2018/OSDS/02565, ze dne 16.04.2018; 
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., vyjád ení PVK 31957/ÚTP /19 ze dne 01.07.2019; 
- Pražská vodohospodá ská spole nost a.s., vyjád ení zn. 2467/19/2/02 ze dne 13.06.2019;  
- CETIN a. s., .j. 759349/17, ze dne 21.03.2018; 
- D Telematika .j. 1201717064, ze dne 03.11.2017; 
- eHAMnet s.r.o., .j. 6202/19, ze dne 25.06.2019; 
- PlanetA,a.s., ze dne 20.12.2017; 
- T-Mobile Czech Republic a.s., zn E21160/19 ze dne 28.05.2019; 
- Telco Pro Services, a.s., zn. 0200916925 ze dne 28.05.2019;  
- Technologie hl. m. Prahy a.s., . 4264/19 ze dne 28.05.2019;  
- TVNET s.r.o., ze dne 03.07.2019; 
- Vodafone Czech Republic a.s., zn. 190528-1136122070 ze dne 30.05.2019; 
- Oznámení zám ru provád ném v území s archeologickými nálezy ze dne 26.04.2018. 

Ostatní: 

- Vyjád ení NIPI Bezbariérové prost edí, o.p.s. zn. 119190024 ze dne 22.06.2019; 
- Dendrologický pr zkum 5/2018, zpracoval Ing. František Moravec, Lipová 1497/E Brandýs nad 

Labem; 
- Podrobný inženýrskogeologický pr zkum 12/2017. Zpracoval Mgr. Jeroným Lešner, Husinec- ež. 

 

 

Ú astníci ízení: 

• Stavební ú ad posoudil okruh ú astník  podle § 109 stavebního zákona.  

Ú astníci stavebního ízení podle § 109 stavebního zákona je: 
a) stavebník  
b) vlastník stavby, na níž má být provedena zm na, není-li stavebníkem 
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba provád na, není-li stavebníkem, m že-li být jeho 

vlastnické právo k pozemku provád ním stavby p ímo dot eno 
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba provád na, a ten, kdo má k tomuto 

pozemku nebo stavb  právo odpovídající v cnému b emenu, mohou-li být jejich práva 
provád ním stavby p ímo dot ena 
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e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na n m, m že-li být jeho vlastnické právo provád ním 

stavby p ímo dot eno 
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavb  na n m právo odpovídající v cnému b emenu, 

m že-li být toto právo provád ním stavby p ímo dot eno 

stavebník: Hlavní m sto Praha, (Odbor technické vybavenosti MHMP) v zastoupení Projekce 
dopravní Filip s.r.o. 

vlastník dot ených pozemk : M stská ást Praha-Velká Chuchle  

vlastníci dot ené technické infrastruktury: Technologie Hlavního m sta Prahy, a.s.,  
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražská vodohospodá ská spole nost a.s., Pražské vodovody 
a kanalizace, a.s., PREdistribuce, a.s., eská telekomunika ní infrastruktura a.s., 

- vlastníci sousedních pozemk , identifikováni parcelním íslem:  

335/1, 335/2, 335/4, 335/5, 335/6, 335/12, 335/13, 335/14, 335/15, 335/18, 337/1, 339, 340, 
342/3, 342/6, 343/2, 344, 345, 348, 476, 1034, 1035/1,1188/8, 1888/9 v katastrálním území Velká 
Chuchle.   

Ve stanovené lh t  nebyly uplatn ny návrhy a námitky ú astník  ízení. 

Ve stanovené lh t se ú astníci k podklad m rozhodnutí nevyjád ili.  

Stavební ú ad v provedeném stavebním ízení p ezkoumal p edloženou žádost z hledisek uvedených 
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s ú astníky ízení a s dot enými orgány a zjistil, že jejím 
uskute n ním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chrán né stavebním zákonem, p edpisy vydanými 
k jeho provedení a zvláštními p edpisy. Projektová dokumentace stavby spl uje obecné požadavky na 
výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umíst ní stavby. Stavební ú ad v pr b hu ízení neshledal 
d vody, které by bránily povolení stavby. 

Projektová dokumentace je úplná, p ehledná a byla zpracována oprávn nou osobou. 

Návrh stavby vyhovuje obecným technickým požadavk m na stavby stanoveným na ízením . 10/2016 
Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na stavby v hlavním m st  Praze (PSP). 

Požadavky na bezbariérové užívání stavby, které byly stanoveny v územním ízení byly spln ny 
zapracovány do projektové dokumentace pro stavební povolení. K zám ru bylo p iloženo kladné 
vyjád ení NIPI bezbariérové prost edí, o.p.s. .j. 119190024 ze dne 22.06.2019 bez dalších p ipomínek. 
Zám r je v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 
bezbariérové užívání staveb. 

Stavební ú ad zajistil vzájemný soulad p edložených závazných stanovisek dot ených orgán  
vyžadovaných zvláštními p edpisy. Výše uvedená p eložená stanoviska dot ených orgán  byla souhlasná 
a stavební ú ad je zahrnul je do podmínek rozhodnutí.  

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

 

Upozorn ní: 

• Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

• P i provád ní stavebních prací je nutno dbát na bezpe nost práce a ochranu zdraví osob na 
staveništi, zejména na dodržení požadavk  na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

• V pr b hu stavby budou zajiš ována opat ení na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností 
právnických a fyzických osob stanovených zákonem . 133/1985 Sb., o požární ochran . 

• Zábor ve ejného prostranství není p edm tem tohoto povolení. 

• P ed zahájením prací na ve ejné pozemní komunikaci je nutno uzav ít smlouvu s jejím 
vlastníkem nebo správcem a požádat p íslušný silni ní správní ú ad o vydání dopravn  
inženýrského rozhodnutí a o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. 
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• Zahájení stavebních prací je nutno p edem oznámit t m vlastník m (správc m) sítí technického 

vybavení, kte í si to ve vyjád ení k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených 
podmínek. 

• Stavební ú ad po právní moci rozhodnutí p edá stavebníkovi jedno vyhotovení ov ené 
projektové dokumentace a štítek obsahující identifika ní údaje o povolené stavb . Další 
vyhotovení ov ené projektové dokumentace p edá vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

• Stavebník je povinen štítek p ed zahájením stavby umístit na viditelném míst  u vstupu na 
staveništ  a ponechat jej tam až do dokon ení stavby, p ípadn  do vydání kolauda ního souhlasu; 
rozsáhlé stavby se mohou ozna it jiným vhodným zp sobem s uvedením údaj  ze štítku. 

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

• P i provád ní stavby je nutno chránit ve ejnou zele  ve smyslu zákona . 114/1992 Sb., o ochran  
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis , a vyhlášky . 6/2001 Sb., o ochran  ve ejné 
zelen  v hl. m. Praze a zajiš ovat istotu na ve ejném prostranství podle vyhlášky . 8/2008 Sb. 
hl. m. Prahy, o istot . 

• V pr b hu celé výstavby musí být pln ny povinnosti plynoucí ze zákona . 185/200 Sb., o 
odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  , a jeho provád cích 
právních p edpis  - vyhláška . 381/2001 Sb. MŽP, katalog odpad , vyhláška . 383/2001 Sb. 
MŽP, o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška .294/2005 Sb. MŽP, o podmínkách 
ukládání odpad  na skládky a jejich užívání na povrchu.  

• Dokon enou stavbu lze užívat na základ  kolauda ního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly p ed 
zapo etím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky p edepsané zvláštním právním 
p edpisem.  

 

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. 

 

 

 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 
 
 
Toto oznámení musí být vyv šeno po dobu 15 dn  : 
 
Vyv šeno dne :……………………………………. Sejmuto dne :…………………………………….. 
 
 
P íloha pro stavebníka: 
- Ov ená projektová dokumentace k vyzvednutí po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevym uje. Od poplatku je 

osvobozeno vydání stavebního povolení  v p ípad  staveb pozemních komunikací realizovaných státem 

nebo územním samosprávním celkem.   
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Obdrží: 
Ú astníci ízení (podle § 109 písm. a), b), c), d) stavebního zákona – doru ení do vlastních rukou: 

Projekce dopravní Filip s.r.o., IDDS: hwdi28i 
 sídlo: Švermova .p. 1338, 413 01  Roudnice nad Labem 
M stská ást Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2 
 sídlo: U skály .p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 
Technologie Hlavního m sta Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 
 sídlo: D lnická .p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 
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 

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
 
Ú astníci ízení (podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – jedná se o ízení s velkým po tem ú astník  
doru ení postupem podle § 144 odst. 6 správní ád – 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  Velká Chuchle, U skály 262/2, Praha 
5-Velká Chuchle, 159 00. 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 identifikováni parcelním íslem: par. . 335/1, 335/2, 335/4, 335/5, 335/6, 335/12, 
335/13, 335/14, 335/15, 335/18, 337/1, 339, 340, 342/3, 342/6, 343/2, 344, 345, 348, 413, 413, 476, 1034, 
1035/1, 1188/8, 1888/9 v katastrálním území Velká Chuchle  

.p. 149, 151, 158, 191, 415, 430, 448, 485, 549, 569, 570 Velká Chuchle. 
  
dot ené orgány : 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská .p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové M sto 
Magistrát HMP - OCP, 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 hl. m. Prahy- odbor bezpe nosti, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 01  Praha 1 
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   
Policie R, K P hlavního m sta Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: Kongresová .p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle 
Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf 
 místo podnikání: Hole kova .p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 
na v domí: 
Hlavní m sto Praha, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám. .p. 2/2, Staré M sto, 110 01  Praha 1 
 


