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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 30.11.2017 podala 

Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, 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), varianta nadjezd“ 
Praha 5 - Velká Chuchle 

(dále jen "stavba"), na pozemcích:   

Katastrální území Hlubo epy: parc. . 571/1 (ostatní plocha), parc. . 580 (ostatní plocha), parc. . 581/3 
(ostatní plocha), parc. . 1615/2 (ostatní plocha), parc. . 1752/2 (ostatní plocha).  

Katastrálním území Malá Chuchle: parc. . 226/1 (ostatní plocha), parc. . 226/4 (ostatní plocha).   

Katastrálním území Velká Chuchle: parc. . 52 (ostatní plocha), parc. . 99 (zahrada), parc. . 103/2 
(zahrada), parc. . 105 (zahrada), parc. . 106/1 (zahrada), parc. . 600 (zastav ná plocha a nádvo í), parc. 
. 608 (ostatní plocha), parc. . 610/1 (orná p da), parc. . 610/2 (orná p da), parc. . 1132/3 (ostatní 
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plocha), parc. . 1136 (ostatní plocha), parc. . 1149 (ostatní plocha), parc. . 1150 (ostatní plocha), parc. 
. 1152 (ostatní plocha), parc. . 1155 (ostatní plocha), parc. . 1156 (ostatní plocha), parc. . 1157 

(ostatní plocha), parc. . 1158/3 (ostatní plocha), parc. . 1159/1 (ostatní plocha), parc. . 1168/1 (ostatní 
plocha), parc. . 1169 (ostatní plocha), parc. . 1173/1 (ostatní plocha), parc. . 1203 (ostatní plocha), 
parc. . 1204 (ostatní plocha), parc. . 1205/1 (ostatní plocha), parc. . 1207/3 (vodní plocha), parc. . 
1208 (vodní plocha), parc. . 1209/7 (vodní plocha), parc. . 1211/11 (ostatní plocha), parc. . 1211/16 
(ostatní plocha), parc. . 1211/17 (ostatní plocha), parc. . 1214 (ostatní plocha), 

 

Druh a ú el umis ované stavby: 

- Nové komunika ní propojení mezi ulicí Starochuchelskou a Mezichuchelskou silni ním nadjezdem 
p es železni ní tra  Praha Smíchov - evnice - Beroun. 

- Ke zmírn ní dopad  stavby a výluk na drážní dopravu bude po dobu stavby z ízena provizorní 
odbo ka Barrandov, která zasahuje katastrální území Hlubo epy, Malá Chuchle a Velká Chuchle. 

- Komunika ní propojení je ve ejn  prosp šnou stavbou VPS 37/DJK/54 - Velká Chuchle – 
komunika ní propojení p es D ve Velké Chuchli. 

- Komunika ní propojení za íná v prostoru k ižovatky ulic Starochuchelská/Nad Drahou, levým 
obloukem se bude odpojovat ze stávající komunikace Starochuchelská, kde p ekra uje vodote  
Vrutici, stoupá územím rozší ené komunikací Nad Drahou a železni ní tratí, kterou p ekonává v 
prodloužení ulice Na Mrázovce. Nadjezd pokra uje pravým obloukem na mostní objekt, zárove  
k íží i ulici Mezichuchelskou, na kterou se po klesání napojuje již stavebn  p ipravenou k ižovatku.  

- Stávající železni ní p ejezd p es železni ní tra  bude zrušen a nahrazen podchodem pro p ší, který 
podchází p ilehlý železni ní koridor a ulici Radotínskou.  Z podchodu odbo uje šikmý chodník do 
ulice Radotínské sm rem k p esunované vlakové zastávce Velká Chuchle. 

- Stavbou jsou vyvolány p eložky a úpravy stávajících inženýrských sítí (kVN, kNN, ve ejné 
osv tlení, sít  elektronických komunikací, vodovody, kanalizace, plynovody). 

- Ú elem stavby je náhrada úrov ového železni ního p ejezdu ty kolejné železni ní trat  Praha 
Smíchov – Beroun s ulicí Starochuchelská novým silni ním nadjezdem propojujícím ulici 
Starochuchelské v západní ásti trat  s ulicí Mezichuchelská ve východní ásti. Nová komunikace je 
trasována v prostoru dnešní ulice Nad Drahou, po p ek ížení železni ní trat  je napojena na ulici 
Mezichuchelská v již p ipravené k ižovatce. 

Silni ní nadjezd p evád jící silnici p es stávající tra  je stavbou komunikace v kategorii 
MS2/10/8/40 v délce 425 m, která je vedena po terénu a po dvou mostních objektech o délkách 6 m 
(p es potok Vrutice) a 181 m (p es ty kolejnou železni ní tra  a ulici Mezichuchelskou). 

- Sou ástí stavby nadjezdu je navržena op rná ze  sloužící k zajišt ní dostate ného prostoru pro 
rozši ovanou ulici Nad Drahou. Op rná ze  zajištuje stabilitu svahu a p eklenuje výškový rozdíl 
mezi výjezdem z mostu a napojení na ulici Starochuchelskou. Délka zdi 111,6 m s prom nlivou 
výškou od 1,45 do 5,95 m.  

- Druhou náhradou rušeného železni ního p ejezdu je nový podchod pro p ší v míst  p ejezdu. 
Podchod podchází nejen železni ní tra , ale i soub žnou ulici Radotínská, výstup je u p echodu p es 
ulici Dostihová. Podchod má i bo ní výstup sm rem do ulice Radotínská k p esunuté železni ní 
zastávce Praha Velká Chuchle. Sou ástí výstup  je zast ešení a výtah.  

 

len ní stavby na stavební objekty: 

Nové stavby: 
PS 61-22-07 Odbo ka Barrandov, místní kabelizace 
PS 61-24-01 Praha Velká Chuchle, výtahy 
SO 61-31-05 Odbo ka Barrandov, železni ní svršek 
SO 61-34-11 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, silni ní nadjezd 
SO 61-34-12 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, most p es Vrutici  
SO 61-34-21 Praha Velká Chuchle, železni ní most – km 6,301 (podchod pro p ší) 
SO 61-34-51 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, op rná ze  
SO 61-35-11 Praha Velká Chuchle, ve ejné osv tlení 
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SO 61-35-61 Praha Velká Chuchle, p ípojka pro výtah 
SO 61-35-63 Praha Velká Chuchle, p ípojka pro erpadlo podchodu pro p ší 
SO 61-36-31 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, deš ová kanalizace 
SO 61-36-32 Praha Velká Chuchle, p ípojky odvodn ní silni ního nadjezdu 
SO 61-36-33 Praha Velká Chuchle, ulice Starochuchelská, p ípojky odvodn ní 
SO 61-38-01 Praha Velká Chuchle, silni ní nadjezd, komunikace a chodníky 
SO 61-38-02 Praha Velká Chuchle, úprava komunikací u podchodu pro p ší  
SO 61-38-91 Praha Velká Chuchle, dopravní zna ení 
SO 61-39-10 Praha Velká Chuchle, kabelovod 
SO 61-40-02 Protihluková st na Velká Chuchle, ulice Starochuchelská 
SO 61-52-03 Praha Velká Chuchle, zast ešení výstupu z podchodu pro p ší do ulice Starochuchelská 
SO 61-52-04 Praha Velká Chuchle, zast ešení výstupu z podchodu pro p ší k zastávce 
SO 61-52-05 Praha Velká Chuchle, zast ešení výstupu z podchodu pro p ší do ulice Dostihová 
SO 61-68-51 Praha Velká Chuchle, ochranná opat ení proti vlivu bludných proud  

Zm ny dokon ených staveb: 
PS 61-21-01 Praha Velká Chuchle, silni ní nadjezd, úprava SSZ 
PS 61-22-02 Praha Velká Chuchle, silni ní nadjezd, úprava místní kabelizace 
PS 61-22-03 Praha Velká Chuchle, silni ní nadjezd, úprava stávajících DK 
PS 61-22-04 Praha Velká Chuchle, silni ní nadjezd, úprava DOK D Telematika a.s. 
PS 61-22-05 Praha Velká Chuchle, silni ní nadjezd, úprava sávajících DOK a TK 
PS 61-22-06 Odbo ka Barrandov, výpich z DOK a TK 
SO 61-31-03 Odbo ka Velká Chuchle, železni ní svršek, lichá skupina 
SO 61-31-04 Odbo ka Velká Chuchle, železni ní svršek, sudá skupina 
SO 61-31-13 Odbo ka Velká Chuchle, železni ní spodek, lichá skupina 
SO 61-31-14 Odbo ka Velká Chuchle, železni ní spodek, sudá skupina 
SO 61-34-73 Praha Smíchov – Praha Radotín, úprava náv stní lávky v km 6,330 
SO 61-35-01 Praha Velká Chuchle, úprava rozvod  NN 0,4 kV PREDi 
SO 61-35-02 Praha Velká Chuchle, úprava rozvod  VN 22 kV PREDi 
SO 61-35-21 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana metalických rozvod  CETIN 
SO 61-35-22 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana optických rozvod  CETIN 
SO 61-35-23 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana sd lovacích rozvod  TV Net 
SO 61-35-51 Praha Velká Chuchle, úprava potoka Vrutice  
SO 61-36-11 Praha Velká Chuchle, ulice Starochuchelská, úprava vodovod  225 PE, 160 PE 
SO 61-36-12 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava vodovod  225 PE, 110 PE 
SO 61-36-13 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava vodovod  DN 300, 225 PE a 90 PE 
SO 61-36-14 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava vodovod  DN 400 
SO 61-36-15 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava vodovod  DN 100, 110 PE 
SO 61-36-16 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava p ípojky DN 80 
SO 61-36-41 Praha Velká Chuchle, úprava šachet stávající kanalizace 
SO 61-36-42 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava výtlaku kanalizace 90 PE 
SO 61-36-71 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava STL plynovodu 
SO 61-36-72 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava STL plynovod  PE 50 
SO 61-40-01 Praha Velká Chuchle, ulice Mezichuchelská, protihluková st na 
SO 61-40-03 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, protihluková st na 
SO 61-51-54 Velká Chuchle, oplocení 
SO 61-61-01 Praha Velká Chuchle, silni ní nadjezd, ukolejn ní 
SO 61-71-02 Praha Velká Chuchle, náhradní výstavba u silni ního nadjezdu 
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Vliv stavby na okolní stavby a pozemky: 
Stavba bude p evážn  jak ve stávající komunika ní síti, tak i na rozší eném záboru. 

Zvýšený prostorový nárok zasahuje nezastav né pozemky – svah u železni ní trati (pozemek parc. . 
1136) a rovinaté nevyužité území východn  od železni ní trati (pozemky parc. . 608, 1168/1, 610/2 a 
610/1 k.ú. Velká Chuchle). 

Stavba se dotkne i soukromého pozemku podél ulice Nad Drahou záborem zahrady parc. . 99 k.ú. Velká 
Chuchle pot ebným pro novou trasu komunikace. 

Stavba vyžaduje demolice stávajícího úzkého mostu p es potok Vrutice, vybourání stávajících 
komunikací konstrukcí vozovky a chodník  zejména v ulici Nad Drahou, bourání zdi podél trati a bourání 
provizorní ásti protihlukové st ny v napojení na Mezichuchelskou rozší ené o prostor pro zbudování 
ochranného ostr vku na p echodu.  

Pro podchod dojde ke zrušení ásti parkovišt  p ed domem .p. 78 na pozemku parc. . 722 k.ú. Velká 
Chuchle u k ižovatky Dostihová/Radotínská. V tomto prostoru bude výstup z podchodu. V ulici 
Radotínská bude zrušen ostr vek na p echodu pro chodce – zúžení komunikace je nutné pro realizace 
výstupového šikmého chodník  z podchodu sm rem k závodišti a k p esunuté zastávce Praha – Velká 
Chuchle. Dojde k posunu zálivu pro zastávku MHD v ulici Radotínská, op t z d vod  situování výstupu 
z podchodu.  

Podrobn jší seznam je zpracován v ásti dokumentace I Geodetická dokumentace.  

 

Požadavky na zábory ZPF (zem d lský p dní fond): 
V d sledku realizace stavby dojde k trvalému záboru zem d lského p dního fondu o vým e 0,07 ha na 
parcele . 99. Dále dojde k trvalému záboru pozemk  na východní stran  železni ní trat  . 610/1 a 610/2 
o ploše 0,37 ha. 

Pro realizaci stavby je nutný i do asný zábor pozemk  ZPF na dobu delší než rok (plocha 0,30) ha. Jde o 
pozemky parc. . 610/1 a 610/2 k.ú. Velká Chuchle.    

 

Za ízení staveništ : 
Sou ástí zám ru je umíst ní do asných za ízení staveniš  pro ú ely stavby. Za ízení staveništ  (ZS) se 
umis ují na t chto pozemcích: 

ZS 21 – plocha o rozloze cca 530 m2 v km 6,300; na pozemku parc. . 99 (zahrada) a parc. . 1155 
(ostatní plocha) v k.ú. Velká Chuchle. P edpokládané využití pro práce na ásti p íjezdové komunikace a 
mimoúrov ového k ížení vpravo trati.  

ZS 22 – plocha o rozloze cca 800 m2 v km 6,000; na pozemku parc. . 610/1 (orná p da) v k.ú. Velká 
Chuchle. P edpokládané využití pro práce na ásti p íjezdové komunikace a mimoúrov ového k ížení 
vlevo trati.  

ZS 23 – plocha o rozloze cca 120 m2 v km 6,300; na pozemku parc. . 1203 (ostatní plocha) využití 
silnice v k.ú. Velká Chuchle. P epokládané využití pro práce na mostu p es Vrutici a sudé ásti podchodu 
v km 6,301. 

ZS 24 – plocha o rozloze cca 210 m2 v km 6,300; na pozemcích 1208 (vodní plocha) využití koryto 
vodního toku p irozené nebo upravené, parc. . 1211/17 (ostatní plocha) využití ostatní komunikace, parc. 
. 1214 (ostatní plocha) jiná plocha. P edpokládané využití pro práci na liché ásti podchodu v km 6,301.   

 

II. Stanoví podmínky pro zm ny dokon ených staveb a umíst ní nových staveb: 

1. Stavba nazvaná „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo)“, varianta nadjezd 
bude umíst na na výše uvedených pozemcích v katastrálních územích obce Praha: Hlubo epy, Malá 
Chuchle, Velká Chuchle, jak je uvedeno v dokumentaci pro územní ízení, hlavní inženýr projektu 
Ing. Miroslav Krsek – KAIT 0601655, která obsahuje:  

A Pr vodní zpráva – 09/2017 

B Souhrnná ást 

B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.3 Vliv stavby na životní prost edí 
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B.3.1 Odvody za odn tí ZPF, plán biologických rekultivací 

B.4 Odolnost a zabezpe ení stavby 

B.4.1 ešení ochranných opat ení proti vlivu bludných proud  

B.4.2 Hluková studie 

B.5 Odpadové hospodá ství 

B.6 Zásady zajišt ní požární ochrany stavby 

B.12 Zásady organizace výstavby  

C Situace stavbyC.1 Situa ní výkres širších vztah , m ítko 1:50 000 

C.2 Celkový situa ní výkres, m ítko 1:10 000 

C.3.1 Situace (TÚ 521B) Praha Smíchov – Beroun, km 1,4 – km 3,0 m ítko 1:500 

C.3.2 Situace Provizorní výhybna Barrandov, km 3,0 – 3,8 m ítko 1:500 

C.3.3 Situace (TÚ 521B) Praha Smíchov – Beroun, km 3,8 – km 4,9 m ítko 1:500 

C.3.4 Situace (TÚ 521B) Praha Smíchov – Beroun, km 5,9 – km 6,6 m ítko 1:500 

C.3.5 Situace, ulice Na Mrázovce m ítko 1:500 

C.4 Výkresy architektonického ešení stavby nebo význa ných objekt  

Autorizovaný výtisk Dodatek . 1, 12/2018 zpracoval Ing. Miroslav Krsek – KAIT 0601655 

A Pr vodní zpráva – 09/2019, dodatek . 1  

C.3.4 Situace (TÚ 521B) Praha Smíchov – Beroun, km 5,9 – km 6,6 m ítko 1:500 

D Výkresová dokumentace 

D.1 Železni ní zabezpe ovací za ízení 

D.2 Železni ní sd lovací za ízení 

D.4 Ostatní technologická za ízení 

D.4.1 Osobní výtahy 

D.5 Inženýrské objekty 

D.5.1 Železni ní svršek a spodek 

D.5.4 Mosty, propustky, zdi 

D.5.5 Ostatní inženýrské objekty 

D.5.5.1 Elektrorozvodné sít  

D.5.5.2 Sd lovací sít  

D.5.5.3 Hydrotechnické objekty 

D.5.6 Potrubní vedení 

D.5.8 Pozemní komunikace 

D.5.9. Kabelovody, kolektory 

D.5.10 Protihlukové objekty 

D.6 Pozemní stavební objekty 

D.6.1 Pozemní objekty budov 

D.6.2 Zast ešení nástupiš , p íst ešky na nástupištích  

D.7. Trak ní a energetická za ízení 

D.7.1 Trak ní vedení 

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

D.7.7 Ukolejn ní kovových konstrukcí 

D7.8 Vn jší uzemn ní 

D.8 Ostatní stavební objekty 

E Doklady 

E.2.1 Stanoviska vlastník  ve ejné dopravní a technické infrastruktury 

E.5.2 Doklady o projednání b hem zpracování p ípravné dokumentace 

E.5.3 Doklady o projednání se zadavatelem a odbornými útvary zadavatele 
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E.6.1 Geotechnický pr zkum 

I Geodetická dokumentace, zpracovala Ing. Drahoslava Nau ová – ÚZK 781/1995 

I.1 Technická zpráva 09/2017 

I.2.1 Dot ené nemovitosti – k.ú. Velká Chuchle 

I.2.2 P edb žný výkres výkupu a pronájmu pozemk , m ítko 1:500  

Dokumentaci pro územní ízení obdrží žadatel po nabytí právní moci rozhodnutí v souladu 
s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona.  

2. Stavba nazvaná „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo)“, varianta nadjezd   
bude koordinována se stavbou Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) na 
kterou vydal ÚM  Praha 16 územní rozhodnutí dne 15.07.2013 pod .j. 017674/12/OVDŽP/Mk 
(nabytí právní moci 22.8.2013) na pozemcích v katastrálních územích obce Praha: Hlubo epy, Malá 
Chuchle, Velká Chuchle, Radotín s prodlouženou platností do 26.05.2020.  

3. V centrální ásti intravilánu Velká Chuchle bude vybudována místní komunikace II. t ídy v kategorii 
MO9/40 v délce 425 m, která bude zajištovat komunika ní propojení p es ty kolejnou tra  
železni ního koridoru Praha Smíchov – Beroun. V rámci výše vyjmenovaného souboru staveb se 
umis uje: 

- Pozemní komunikace 
- Dva mostní objekty 
- Op rné a zárubní zdi 
- Protihlukové st ny  
- Podchod pro p ší 
- Související stavby p ípojek, p eložek, pokládek a úprav inženýrských sítí 
- Plochy za ízení staveništ   

4. Nová pozemní komunikace se bude levým obloukem o R 50 m odpojovat ze stávající komunikace 
Starochuchelská na pozemku parc. . 1203 k.ú. Velká Chuchle, bude pokra ovat ve stop  rozší ené 
stávající komunikace Nad Drahou, novým mostem (SO 61-40-02) p ekoná koryto potoka Vrutice, 
dále stoupá s využitím konfigurace terénu komunikace Nad Drahou ke k ižovatce s ulicí Na 
Mrázovce, kde odbo í pravým obloukem na nový mostní objekt silni ního nadjezdu (SO 61-34-11) 
nad stávající železni ní tra  nad pozemek parc. . 601/1 k.ú. Velká Chuchle, kde se napojí na 
stávající komunikaci Mezichuchelskou vybudovanou v rámci stavby „P ipojení Velké a Malé 
Chuchle, 2. stavba“, 2. v tev Mezichuchelská ulice, která je realizována v kategorii MO 9/50. Na 
toto ší kové uspo ádání bude navazovat nová komunikace. Místo k ižovatkového napojení bude 
dopln no o p ipojovací oblouk, komunikace bude rozší ena a dopln na o d lící st edový ostr vek. 
K ižovatkové napojení nové komunikace do ulice Na Mrázovce a pokra ování stávající ulice Nad 
Drahou bude vybaveno sm rovým d lícím ostr vkem.       

5. Komunikace bude dvoupruhová, obousm rná se ší kou pr b žných jízdních pruh  3,8 m, ve 
sm rových obloucích budou jízdní pruhy rozší eny. Komunikace je navržena v kategorii 
MS2/10/8/10/40. Podél komunikace bude proveden jednostranný zvýšený chodník ší ky 2,5 m. 
Chodník bude navazovat na stávající chodník v ulici Starochuchelská, Na Mrázovce a 
Mezichuchelská.  

6. Most p es Vrutici SO 61-34-12 o ší ce 17,8 m s délkou p emost ní 3,1 m bude železobetonový 
deskový o jednom poli a p evádí pozemní komunikaci p es regulovaný potok Vrutice pozemek parc. 
. 1207/3 k.ú. Velká Chuchle. Osa mostu k íží osu potoka Vrutice na nivelet  199,763 m.n.m. Bpv.  

Pozemní komunikace mostu p ekonává potok Vrutici od stani ení komunikace km 0,071 617 do km 
0,076 821. Horní plocha nosné konstrukce v jednostranném spádu 4%. Most bude založen na 
stávajících zdech zregulovaného potoka, sou ástí bude prohloubení stávající koryta pod mostem. 
Úprava koryta (SO 61-35-51) za íná v míst  rozší ení Vrutice p ed železni ním mostem, je dlouhá 
35 m. Ve vzdálenosti 10 m p ed silni ním mostem budou z ízeny dva spádové stupn . Potok je 
navrhován jako lichob žníkové koryto vytvo ené op rnými zídkami se klonem 10:1. St ny i dno 
budou vydlážd ny lomovým kamenem. 

7. Most SO 61-34-11 p es železni ní tra  o celkové ší ce 12,2 m bude železobetonový, šikmý, 
zak ivený o 7 polích v celkové délce 181,5 m. Osa mostu k íží železni ní tra  (kolej . 4 Praha 
Vršovice se . n – Praha Radotín) pod úhlem cca 50o v km 11,750 stani ení trati. Nejvyšší ást mostu 
pilí  P2 (km 0,227 020) bude na nivelet  207,562 m.n.m. Bpv, pak niveleta klesá ve sklonu 6,96% 
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sm rem k napojení na komunikaci Mezichuchelskou v míst  stani ení komunikace (km 0,392 367) 
na niveletu 196,442 m.n m. Bpv.     

8. Op rné a zárubní zdi SO 61-34-51 - op rná ze  bude vyrovnávat výškový rozdíl mezi rozši ovanou 
komunikací Nad Drahou a tratí ve stani ení dle komunikace km 0,090 – 0,201 600. Délka zdi je 
111,6 m, výška prom nlivá od 0,45 do 5,95 m. Navržená op rná ze  bude sloužit k zajišt ní 
dostate ného prostoru pro rozši ovanou ulici Nad Drahou, zajištovat stabilitu svahu s p eklenutím 
výškového rozdílu mezi výjezdem z mostu (SO 61-34-11) u op ry silni ního nadjezdu a napojením 
na ulici Starochuchelskou. V míst  napojení na most nadjezdu ve stani ení komunikace 0,200 je 
niveleta horní hrany zdi na kot  206,926 m.n.m. Bpv. Na ímse bude osazeno zábradelní svodidlo. 
V severní ásti je ze  založena na velkopr m rových železobetonových pilotách za rubem stávající 
zárubní zdi, která bude sanována jako sou ást objektu SO 61-34-52 akce Optimalizace trati Praha 
Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) – 1. etapa. Na jižní stran  sm rem ke komunikaci 
Starochuchelská, kde se svah snižuje bude op rná ze  založena na vlastním základu. Pro snížení 
hlukové zát že okolí bude opat ena prefabrikáty tlouš ky 0,25 m vrstvou pohlcujícím hluk.     

9. Protihluková st na (PhS) SO 61-40-01 p i komunikaci Mezichuchelská (vlevo od trati ve sm ru 
Beroun) má rozvinutou délku 60 m a výšku 4,8 m, stani ení komunikace za átek 0+398,754, konec 
0+460,583 km a navazuje na stávající hotovou protihlukovou st nu. Bude provedena ve stejné výšce, 
typu i materiálu, aby vzhledov  i funk n  navázala na stávající PhS. Bude tvo ena z panel  
recyklovaných plast  s jednostrannou absorpcí hluku. ást stávající st ny o rozvinuté délce 45 m 
bude demolována. Nová PhS bude prodloužena o 26 m vedena až k první op e mostu nadjezdu, aby 
akusticky zakryla vybouranou ást napojení komunikace Mezichuchelské a nadjezd.    

10. Protihluková st na SO 61-40-02 ulice Starochuchelská bude vpravo od trati o délce 26 m, výšce 3 m 
stani ení trati 6,280 – 6,308 km. PhS navazuje na úsek op rné zdi t lesa nadjezdu (SO 61-34-51) 
opat ený pohltivými panely. V km 6,236-6,254 budou pohltivé hliníkové panely vloženy do 
konstrukce zábradlí na ímse op rné zdi SO 61-34-51.  PhS SO 61-40-02 je prodloužením p es 
prostor železni ního p ejezdu.  

11. Protihluková st na SO 61-40-03 v ulici Nad Drahou vlevo ve sm ru stani ení komunikace od 
0+161,800 do 0+193,900 km bude zárove  plnit funkci oplocení. Rozvinutá délka bude 32 m o 
výšce 2,8 od nivelety komunikace. PhS bude umíst na na obecním pozemku parc. . 1132/3 a 1155 
k.ú. Velká Chuchle. PhS navazuje na garáž na pozemku parc. . 106/2 dále je trasována k zalomení 
stávajícího oplocení pozemku parc. . 105 k.ú. Velká Chuchle. V PhS budou zachována stávající 
vjezdová vrata ší ky 2,4m, výšky 2,2 m na pozemek parc. . 106/1 a vstupní branka š. 1,0 m, v. 
2,2 m na pozemek parc. . 105 k.ú. Velká Chuchle. Horní hrana PhS p i stávající garáži je ve výšce 
206,710 m.n.m která dále stoupá s konfigurací terénu na kótu 209,300 n.m.m.  St na bude provedena 
z vápenopískového režného zdiva s transparentními panely z hliníkových rám  a sklen ných tabulí.    

12. Podchod pro p ší SO 61-34-21 bude ve stani ení trati 6,301 km jako náhrada pro p ší za zrušený 
železni ní p ejezd stani ení 6,290 km v ulici Starochuchelská. Podchod bude mít t i výstupy. Z ulice 
Starochuchelská je p ístup do podchodu navržen výtahem a schodišt m. Mezi kolejí . 3 stávající 
trat  a komunikací Radotínská je navržený šikmý p ístupový chodník s možností vstupu na zastávku 
MHD BUS a vstupu na nástupišt  p esunuté zastávky Praha – Velká Chuchle, která je sou ástí akce 
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) – 1. etapa. Z ulice Dostihová je 
navržen p ístup schodišt m pod místní komunikací Radotínská u .p. 78/27. Všechny t i výstupy 
budou zast ešeny. Konstrukce podchodu je navržena jako tubus o sv tlé pr chozí ší ce 3 m a výšce 
2,8 m. Celková délka v etn  schodiš  Starochuchelská a Dostihová je max 65,4 m. Výšková úrove  
p i vstupu z komunikace Starochuchelská je na kót  199,060 m.n m, dno tubusu pod schodišt m 
klesne na kótu 194,595 m.n m., dále prochází pod stávající ty kolejnou tratí a komunikací 
Radotínská, kde vystoupá schodišt m na úrove  komunikace Dostihová na kótu 198,831 m.n m. 
Mezi kolejí . 3 a komunikací Radotínská odbo uje z tubusu sm rem na jih šikmý chodník (rampa) o 
délce cca 39 m jako výstup k zastávce MHD a budoucí vlakové zastávce Praha – Velká Chuchle. 
Šikmý chodník, bude zast ešen a opat en madlem, výstup na terén bude na kót  197,770 m.n m. 
Podchod bude osv tlen. Výtah o nosnosti 1125 kg (15 osob/1výtah), bude umíst n jako sou ást 
výstupu do ulice Starochuchelská. Výtahová šachta je sou ástí podchodu. Výtah bude nad vstupem 
zast ešen. 

13. Sou ástí stavby jsou úpravy stávajících staveb na železnici: 

- SO 61-31-03 Odbo ka Velká Chuchle, železni ní svršek, lichá skupina 

- SO 61-31-04 Odbo ka Velká Chuchle, železni ní svršek, sudá skupina 



.j. 021199/19/OVDŽP str. 8 

 
V rámci železni ního p ejezdu v km 6,287 a budování podchodu budou vym n na kolejová 
pole, upev ovadla a upravena sm rová a výšková úprava kolejí. 

- SO 61-31-05 Odbo ka Barrandov, železni ní svršek, bude vybudována provizorní výhybna 
po dobu stavby pro zabezpe ení plynulosti dopravy b hem výlukových prací. Stavební objekt 
za íná v km 3,224700 a kon í 3,376 765. Bude upravena osová vzdálenost mezi kolejemi 1 
a 2. 

- SO 61-31-03 Odbo ka Velká Chuchle, železni ní spodek, lichá skupina 

- SO 61-31-04 Odbo ka Velká Chuchle, železni ní spodek, sudá skupina 

V rámci t chto objekt  bude demolován trativod DN 150 v celkové délce 24,2 m a z ízeno 
provizorní nástupišt  mezi kolejemi 1 a 2.  

- V rámci objektu SO 61-34-73 Praha Smíchov – Praha Radotín prob hne úprava náv stní 
lávky v km 6,300 nad podchodem.  

- Kabelovod o délce 45,6 m, SO 61-39-10 s napojením na stávající úsek. 

- Úpravy trak ního vedení SO 61-61-01 a SO 61-01-02 v tra ovém úseku Praha Smíchov – 
Velká Chuchle.  

- Úpravy zabezpe ovacího za ízení v úseku Praha Smíchov – Závodišt .  

14. Sou ástí stavby jsou úpravy inženýrských sítí, p eložky a p ípojky: 

 Elektrorozvodné sít  

- SO 61-35-01 Úprava rozvod  a p eložky kabel  NN vyvolané zm nou tvaru komunikace nad 
Drahou a výstavbou podchodu pro chodce v oblasti ulic Starochuchelská, Radotínská.  
Sou ástí p eložek kabel  NN bude i nové p ípojné místo pro ve ejné osv tlení. 

- SO 61-35-02 Úprava rozvod  a p eložky kabel  VN vyvolané zm nou tvaru komunikace 
v ulici Nad Drahou mezi ulicemi na Hv zdárn , Starochuchelská Radotínská a Dostihová.    

- SO 61-35-11 P eložky stávajícího ve ejného osv tlení v oblasti ulic Starochuchelská, Nad 
Drahou, Radotínská a Dostihová. V souvislosti s úpravou k ižovatky ulice Na Mrázovce bude 
nahrazen a posunut o 3 m východním sm rem stožár VO . 515886. S úpravou k ižovatky 
ulic Radotínská, Dostihová bude nahrazen a posunut o 4 m východním sm rem stožár . 
523802. Se stavebními pracemi na pilí i . 4 silni ního nadjezdu bude provizorn  p eložen 
kabel VO mezi sloupy . 524030 a . 524031. Ve ejné osv tlení komunikace silni ního 
nadjezdu bude v ulici Nad Drahou soustavou stožár  o výšce 8m. Na k ižovatce ulic Nad 
Drahou – Starochuchelská budou stožáry vetknuté o výšce 10 m. Rozte  sloup  cca 30 m. 
Osv tlení p echod  pro chodce bude stožáry o výšce 8m. Podchod pro p ší bude osv tlen 
zá ivkovými svítidly s vysokou mechanickou odolností proti poškození. Svítidla budou 
umíst na na bo ních st nách podchod , pod stropem a na konstrukcích zast ešení ramp a 
schodiš .   

 Sd lovací sít  

- SO 61-35-21 P eložky a úpravy metalických kabel  CETIN v oblasti ul Starochuchelské a 
Nad Drahou a k ižovatky ulic Dostihová, Radotínská a Mezichuchelská. Délka Provizorních 
p eložek bude 261 m, celková délka definitivních p eložek bude 502 m.  

- SO 61-35-22 Úprava a ochrana optických rozvod  CETIN. Kabelové trasy budou p eloženy 
do nových kabelových chráni ek. Celková délka provizorních p eložek bude 252 m, délka 
definitivních p eložek bude 284 m.  

- SO 61-35-23 Úpravy a ochrana sd lovacích rozvod  TV net. Kabelové trasy budou p eloženy 
no nových chráni ek. Celková délka provizorních p eložek bude 252 m, délka definitivních 
p eložek bude 379 m.  

Mrtvé neprovozní optické a sd lovací kabely budou v kolizních místech vyt ženy a 
ekologicky zlikvidovány. 

 Vodovody 

- SO 61-36-11 P eložka vodovodu v ulici Starochuchelská v míst  regula ní šachty je navržen 
nový vodovod 225 PE v délce 10 m. Regula ní šachta bude zrušena.  

- SO 61-36-12 P eložka stávajících vodovod  v ulici Nad Drahou 225PE v délce 16 m a 110PE 
v délce 95 m, sou ástí bude p epojení stávající vodovodní p ípojky domu .p. 449.  
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- SO 61-36-13 P eložka stávajících vodovod  v ulici Nad Drahou DN 300 navazujícím 

potrubím 225PE v délce 55 m, výšková úprava šachet.  

- SO 61-36-14 V míst  nového podchodu v k ižovatce Radotínská a Mezichuchelská bude 
p eložen vodovod DN 400 v délce 42 m v míst  k ížení vodovodu s korytem potoka Vrutice 
bude bezvýkopovou technologií realizována chráni ka DN 700 v délce 23 m do které bude 
potrubí zataženo a na obou koncích napojeno na stávající vodovod.    

- SO 61-36-15 V míst  nového podchodu v k ižovatce Radotínská a Mezichuchelská dojde 
k úprav  a p eložení vodovodu DN 100 v délce 54 m, v míst  k ížení se stávajícím 
zatrubn ním koryta potoka Vrutice bude realizována chráni ka DN 300. Sou ástí p eložky 
bude p epojení stávající vodovodní p ípojky domu .p. 78.  

- SO 61-36-16 V prostoru ulice Nad Drahou bude p eloženo potrubí vodovodní p ípojky pro 
h bitov DN 80 v délce 135 m. Ve ejná ást vodovodní p ípojky bude ukon ena typovou 
vodom rnou sestavou ve vodom rné šacht .  

 Kanalizace 

- SO 61-36-31 Deš ová kanalizace pro odvodn ní rozší ené ulice Na Drahou DN 300 zaúst ná 
do potoka Vrutice o délce 130 m, sou ástí budou p ípojky DN 200 od nových uli ních vpustí 
a odvod ovacích žlábk . 

- SO 61-36-32 Kanaliza ní p ípojka DN 300 o délce 21 m pro odvodn ní nadjezdu, která bude 
napojena do koncové šachty stávající deš ové stoky. 

- SO 61-36-33 Stávající odvodn ní ulice Starochuchelská soustavou propojených horských 
vpustí bude zrušen, napojení na deš ovou kanalizaci DN 600 se zaúst ním do potoka Vrutice 
bude využit pro vedení nové deš ové kanaliza ní p ípojky kterou bude odvodn na ást mezi 
Starochuchelskou a železni ní tratí. V ulici Starochuchelská budou osazeny nové uli ní 
vpusti a p ípojky do stávající deš ové kanalizace.  

- SO 61-36-41 U stávajících stok v ulicích Starochuchelská a Nad Drahou budou upraveny 
poklopy stávajících šachet dle M stských standard , celkem 8 šachet.  

- SO 61-36-42 V míst  nového podchodu v k ižovatce Radotínská a Mezichuchelská bude 
p eložena kanalizace s výtlakem 90PE v celkové délce 62 m. ást p eložky v k ížení 
s korytem potoka bude uložena do chráni ky DN 200 v délce 23 m.  

 Plynovody 

- SO 61-36-71 P eložky stávajícího STL plynovodu DN 63 v délce 63 m a DN 160 v délce 17 
m v ulici Nad Drahou, sou ástí p eložky bude p epojení plynovodní p ípojky domu .p. 449.     

- SO 61-36-72 P eložka stávajícího STL plynovodu DN 50 v délce 25 m v míst  nov  
budovaného podchodu v prostoru k ižovatky Radotínská a Mezichuchelská.  Sou ástí 
p eložky bude i p epojení stávajících p ípojek dom  .p. 78 a .p. 62 DN 50 v délce 34 m.  

- Všechny ásti rušených p ípojek budou odstran ny.      

15. Úpravy potoka Vrutice, p eložky vodovodních ad  a kanaliza ních stok jsou vodními díly. 
P íslušným vodoprávním ú adem k vydání stavebního povolení je ÚM  Praha 16 vodoprávní ú ad. 

16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru dopravy ÚM  Praha 16 ze dne 20.11.2017 
sp. zn. 020353/17/OVDŽP/Mj, .j. 022955/17/OD: 

Po celou dobu realizace stavby, která se nachází na pozemcích k.ú. Velká Chuchle  
- bude zachován p ístup k p ilehlým objekt m 
- nebude omezen vjezd pohotovostním vozidl m a vozidl m svozu domácího 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   

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude obsahovat návrh dopravních opat ení 
po dobu realizace stavby. 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 pozemní 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 a odsouhlaseno Policií R.   
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17. Pro zám r bylo vydáno podle § 10 odst. 1 a 4 písm. a) vydáno rozhodnutí o p ipojení pozemní 

komunikace mimoúrov ové k ížení varianta nadjezd sp zn 023389/17/OVDŽP/Ml .j. 
009059/18/OD ze dne 30.04.2018 s podmínkami:  

- P ipojení bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, potvrzenou Policií R, která 
je sou ástí rozhodnutí.  

- V rozhledových polích p ipojení nesmí být ani v budoucnu umíst ny žádné p ekážky vyšší 
než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu, pásu i sjezdu. P ípustné jsou ojedin lé p ekážky o 
ší ce do 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti v tší než 10 m (VO, dopravní zna ení, strom 
apod.). 

- P ipojení bude provedeno v koordinaci s osazením dopravního zna ení dle schválené 
dokumentace. 

- Budou spln ny podmínky správc  inženýrských sítí z hlediska ochrany t chto sítí a správce 
komunikace z hlediska ochrany této komunikace.  

- P ipojení bude z ízeno se zpevn ním, které bude vyhovovat p edpokládanému zatížení 
dopravou a bude udržováno v istot .  

18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy odboru ochrany prost edí 
sp. zn. S-MHMP 1629577/2017 OCP .j. MHMP 1932073/2017 ze dne 11.12.2017 z hlediska les  
dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona . 289/1995 Sb., o lesích týkající se pozemk  parc. . 1134, 1135, 
570/1, 570/12 k.ú. Velká Chuchle,  

minimální vzdálenosti stavby od okraj  nejbližších lesních pozemk  budou init: 
- úprava rozvod  vysokého nap tí 22 kV – 3 m od parcely . 570/1 k.ú. Velká Chuchle 
- provizorní nástupišt  – 14 m od parc. . 570/17 k.ú. Velká Chuchle 
- všechny ostatní stavební objekty – 20 m od parcely . 570/1 a 1135 k.ú. Velká Chuchle 
- p edm tné lesní pozemky nebudou stavbou nikterak dot eny, a to ani do asn  v pr b hu 

stavebních prací, na tyto pozemky nebude ukládán stavební ani jiný materiál.  

19. Budou dodrženy upozorn ní a body závazného stanoviska ÚM  Praha 16 odbor životního prost edí 
sp. zn. 020352/17/OVDŽP/Sm .j. 021190/17/OVDŽP ze dne 26.10.2017:  

z hlediska odpadového hospodá ství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona . 185/2001 Sb.: 
- dodržovat legislativn  stanovenou hierarchii zp sob  nakládání s odpady,  
- o všech vzniklých odpadech a zp sobech nakládání s nimi je t eba vést pr b žnou evidenci 

podle § 39 odst. 1 zákona a § 21 vyhlášky . 383/2001 Sb., 
- s využitím nezne išt né výkopové zeminy je t eba prioritn  uvažovat op tovn  v míst  

stavby k p vodnímu ú elu (zp tný zásyp, úpravy terénu) – v takovém p ípad  se nestává 
odpadem ve smyslu § 3 zákona,  

- s nebezpe nými odpady (kategorie N) m že p vodce odpad  nakládat pouze na základ  
souhlasu v cn  a místn  p íslušného orgánu státní správy, pokud na tuto innost již nemá 
souhlas k provozování za ízení podle § 14 zákona, shromaž ování a p eprava nebezpe ných 
odpad  nepodléhají souhlasu (p i emž shromaž ováním se rozumí krátkodobé soust e ování 
odpad  do shromaž ovacích prost edk  v míst  jejich vzniku p ed dalším nakládáním 
s nimi). 
z hlediska ochrany ovzduší dle zákona . 201/2012 Sb., o ochran  ovzduší:  

- p i manipulaci se stavebním, sypkým i jiným materiálem, mezideponiích zeminy budou 
aplikována ú inná opat ení k minimalizaci zat žování okolí prachem (plachtování, kropení za 
suchého a v trného po así), 

- p i zne išt ní ve ejných komunikací v souvislosti se stavbou budou tyto ne istoty na náklady 
investora neprodlen  o išt ny,  

- p i odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše 
automobil , 

- používat výhradn  vozidla a stavební mechanizmy, které spl ují p íslušné emisní limity podle 
platné legislativy pro mobilní zdroje, 

- p ed výjezdem nákladních aut z prostoru staveništ  na ve ejné komunikace bude v p ípad  
pot eby zajišt no odstra ování bláta z pneumatik a podb h , 

- jakékoli materiály nebudou voln  shazovány z výšky, ale pouze uzav enými shozy. 
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Z hlediska ochrany p írody a krajiny dle zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny:  

- p i provád ní stavebních prací je t eba postupovat podle § 5 odst. 3 zákona tak, aby 
nedocházelo k nadm rnému úhynu rostlin a zra ování nebo úhynu živo ich  nebo ni ení 
jejich biotop , kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prost edky a musí 
být zajišt ny podmínky ochrany voln  žijících pták  ve smyslu § 5a zákona (zakázáno je mj. 
úmyslné poškozování nebo ni ení jejich hnízd a vajec nebo odstra ování hnízd), 

- nesmí docházet k ohrožování stávajících d evin v blízkosti stavby, bude respektována norma 
SN 83 9061 Technologie vegeta ních úprav v krajin  – Ochrana strom , porost  

a vegeta ních ploch p i stavebních pracích, 
- po provedení stavebních prací je t eba plochy s rostlou zelení narušené stavební innosti 

uvést do optimálního stavu vzhledem k nárok m na využití pozemku, 
- jelikož je uvedený zám r v kolizi s d evinami rostoucími mimo les, je nutné k jejich 

odstran ní povolení (pro d eviny o obvodu kmene v tším jak 80 cm m ený ve výšce 130 cm 
nad zemí a pro zapojené porosty d evin, pokud celková plocha p esahuje 40 m2); povolení ke 
kácení bude ešeno s ÚM  Praha-Velká Chuchle podle zákona. 

- Žádost o povolení kácení je nutné podat až po nabytí právní moci územního rozhodnutí. 
Kácení d evin je možné provád t až po nabytí právní moci stavebního povolení.  

20. K zám ru byl vydán souhlas k trvalému a do asnému odn tí zem d lské p dy ze zem d lského 
p dního fondu o celkové vým e 3 691 m2 trvale a 3 656 m2 do asn  od até zem d lské p dy. 
Budou dodrženy podmínky které stanovil ÚM  Praha 16 odbor životního prost edí sp. zn. 
025729/17/OVDŽP/Sm .j. 000978/18/OVDŽP ze dne 12.12.2018:  

- Odnímaná plocha bude ádn  vym ena, nedojde k jakémukoli posunu hranic trvalého a 
do asného záboru v terénu, okolní pozemky nebudou narušovány plánovanou inností. 

- Na pozemky p ilehlé k odnímané ploše bude zabezpe en provozn  vyhovující p ístup. 
- Budou u in na opat ení k zabrán ní úniku pevných, kapalných a plynných látek 

poškozujících zem d lský p dní fond a jeho vegeta ní kryt. 
- Skrývka kulturních vrstev p dy (ornice) o celkovém objemu 2 204 m3 (p i pr m rné 

mocnosti 0,3 m humózního horizontu) bude provedena p ed zahájením stavebních prací 
z celé plochy p ímo dot ené stavbou „Optimalizace trati Praha Smíchov – ernošice, varianta 
nadjezd“ a souvisejícími zpevn nými plochami o celkové vým e 7 347 m2, skrývané 
kulturní vrstvy p dy budou po dobu výstavby uloženy na mezideponii na vhodném míst  
pozemku v blízkosti stavby odd len  od podorni ních vrstev a v návaznosti na ukon ení 
stavebních prací budou po provedení hrubých terénních úprav v plném objemu v rámci 
finálních terénních úprav rozprost eny na upravených plochách rostlého terénu 
na p edm tném pozemku pro ú ely vylepšení p dních vlastností a následného ozelen ní 
t chto ploch stanovištn  odpovídající vegetací a dále v návaznosti po skon ení do asného 
záboru budou rozprost eny v celém objemu zp t v rámci rekultivace dot ené plochy 
manipula ními pruhy. 

- Skrývané kulturní vrstvy p dy ukládané na složišti (deponii) do doby jejich použití pro 
p ípravu ploch k ozelen ní budou zajišt ny p ed znehodnocením a ztrátami a rovn ž bude 
zajišt no ádné ošet ování t chto vrstev. 

- O všech innostech souvisejících se skrývkou, p emíst ním, rozprost ením i jiným využitím, 
uložením, ochranou a ošet ováním skrývaných kulturních vrstev p dy bude veden, ve smyslu 
§ 10 odst. 2 vyhlášky MŽP . 13/1994 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany 
ZPF, p ehledný protokol (pracovní deník), v n mž se uvád jí všechny skute nosti rozhodné 
pro posouzení správnosti, úplnosti a ú elnosti využívání t chto zemin. Tento protokol bude u 
investora k dispozici pro kontrolní orgány ochrany ZPF. 

- Po celou dobu provád ní rekultivace bude veden protokol (provozní deník), v n mž bude 
zaznamenáno, jak rekultiva ní práce probíhají, jaké postupy byly p itom použity, jak jsou 
dodržovány termíny stanovené v plánu rekultivace a další podrobnosti rozhodné pro 
posouzení jakosti, rozsahu a úplnosti provád né rekultivace. 

- Po ukon ení poslední etapy biologické rekultivace bude oznámeno OVDŽP ÚM  Praha 16, 
že rekultivace byla ukon ena, aby mohlo být provedeno p evzetí rekultivovaných pozemk  
vlastníky nebo nájemci a aby mohla být ukon ena povinnost platit odvody za odn tí této 
p dy. 
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21. K zám ru byl vydán souhlas vodoprávního ú adu sp. zn. 021969/18/OVDŽP/Jj .j. 

023356/18/OVDŽP ze dne 03.12.2018, který stanovil tyto podmínky:  
- V záplavovém území nebude dlouhodob  skladován materiál a látky, které mohou negativn  

ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, výkopový materiál bude zajišt n, 
p ebyte ný materiál bude ze záplavového území odvezen. 

- Mechaniza ní prost edky budou zabezpe eny p ed úkapy ropných látek a olej . 
- Veškerá p ípadná manipulace se závadnými látkami musí být provád na tak, aby bylo 

zabrán no nežádoucímu úniku závadných látek do p dy nebo jejich nežádoucímu smísení 
s odpadními nebo srážkovými vodami. 

- Odvodn ní staveništ  bude zajišt no tak, aby nedocházelo ke zne išt ní a podmá ení 
okolních pozemk  a zne išt ní povrchových a podzemních vod. 

- Veškeré p eložky stávajících sítí budou projednány s jejich správci a provozovateli (voda, 
splašková a deš ová kanalizace, kabely…). 

- Množství a kvalita vypoušt ných deš ových vod do Vrutice z nové deš ové kanalizace (ul. 
Nad Drahou) budou projednány s jejím provozovatelem a správcem. 

- Do projektové dokumentace, do situa ních výkres , bude vyzna ena hladina velké vody 
Q100 a aktivní zóny záplavového území vodního toku Vrutice. 

22. Bude dodrženo technické stanovisko TSK a.s. .j. TSK/37945/17/5110/Ve ze dne 31.07.2018. Další 
stupe  projektové dokumentace bude p edložen k vyjád ení TSK a.s. Projekt pro stavební ízení 
bude obsahovat: 

- Detailní ešení komunikací v etn  odvodn ní a dopravního zna ení.  
- Detailní technická ešení všech mostních objekt . 
- Do dokumentace pro stavební ízení bude dopln na o bezpe ná a plynulá ešení vedení 

cyklistické dopravy dle mapy vedení cyklotras v souladu s aktualizovanými Technickými 
podmínkami TP 179. 

- Budou závaznou formou jasn  specifikovaní budoucí správci nové budovaných komunikací, 
v etn  p ehledné barevné situace s vyzna ením rozd lení budoucí správy.  

- P i provád ní stavebních prací v komunikacích a p i zp tných úpravách povrch  komunikací 
budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrch  komunikací a 
provád ní výkop  a zásyp  rýh pro inženýrské sít “ schválené usnesením RHMP . 95 ze dne 
31.01.2012. 

- Budou dodrženy technické požadavky na kanaliza ní stavby.  

23. Plochy pro za ízení staveništ  budou provedeny podle dokumentace pro územní ízení, ást I. 
Geodetická dokumentace a B 12 Zásady organizace výstavby. Za ízení staveniš  budou nejd íve 
umíst na po nabytí právní moci stavebního povolení a umis ují se jako do asná. Plochy za ízení 
staveniš  budou ádn  ozna eny a oploceny. Po ukon ení stavby budou všechny plochy upraveny do 
p vodního nebo projektovaného stavu. 

24. Budou dodrženy podmínky a požadavky správc  a provozovatel  inženýrských sítí: D Telematika 
a.s., T-mobile Czech Republic a.s., Ministerstvo obrany R, UPC eská republika s.r.o., PPD a.s., 
PVK a.s., PVS a.s., CETIN a.s., Technologie hl.m. Prahy, PRE a.s., EZ Distribuce a.s., Telco Pro 
Services a.s., EPS a.s., Dial Telecom a.s., FIT OUT s.r.o., ICT Support s.r.o., TV Net s.r.o. 

 

 

Stanovení dalších podmínek pro projektovou p ípravu: 
25. Do projektu pro stavební ízení budou zapracovány p ipomínky souhrnného stanoviska Svodné 

komise Dopravního podniku hl. m. Prahy .j. 100130/40Z2207/2235 ze dne 20.11.2017.  

26. Do projektu pro stavební ízení budou zapracovány veškeré p ipomínky technického stanoviska NIPI 
Bezbariérové prost edí, o.p.s. zn. 110170460 ze dne 19.10.2017. 

27. Do projektu pro stavební ízení budou zapracovány podmínky vyjád ení povodí Vltavy s.p. .j. 
58400/2017-263 ze dne 13.12.2017: 

- Projektová dokumentace pro stavební ízení vodních d l bude v souladu s vyhláškou . 
432/2001 Sb. A p edložena státnímu podniku povodí Vltavy k vydání stanoviska správce 
povodí. 
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- Odvodn ní staveništ  bude navrženo tak, aby nedocházelo k pomá ení okolních pozemk  a 

zne išt ní povrchových a podzemních vod. V dané lokalit .  
- V záplavovém území nebude dlouhodob  skladován odplavitelný materiál a látky, které 

mohou negativn  ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude 
zajišt n a p ebyte ný materiál ze záplavového území odvezen.  

- Bude vypracován povod ový plán pro realizaci stavby a havarijní plán v p ípad , že bude p i 
realizaci zám ru užíváno závadných látek ve v tším rozsahu, pop ípad  se p edpokládá 
zvýšené nebezpe í ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Havarijní plán bude 
p edložen v vyjád ení Povodí Vltavy s.p. 

28. Drážní ú ad Praha .j. MP-SOP2094/17-2/Vv, DUCR-59532/17/Vv ze dne 17.10.2017: 
- Projektová dokumentace pro jednotlivé ásti stavebního povolení bude zpracována podle 

p íslušných vyhlášek povolujících stavebních ú ad  (obecných, speciálních), tj. pro ást 
stavby dráhy bude zpracována podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhl. . 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (p íloha . 5). 

29. V projektu pro stavební ízení bude do ešeno, kdo bude vlastníkem a správcem nov  budovaného 
úseku komunikace nadjezdu a nov  vybudovaného podchodu pod tratí v etn  schodiš  a výtahu. 
Nadjezd bude p eložkou sou asné komunikace Mezichuchelská v úseku Dostihová, Starochuchelská 
– nová k ižovatka Mezichuchelská a bude za azen do kategorie místních komunikací II. t ídy. Nov  
vybudovaný podchod pro p ší, který propojuje komunikace Starochuchelská, Dostihová a 
Radotínská bude za azen do kategorie místních komunikací IV. t ídy, jak vyplývá ze souhlasného 
stanoviska zat íd ní komunikací, které vydal Magistrát hl. m. Prahy Odbor rozvoje a financování 
dopravy, odd lení organizace dopravy pod sp. zn. S-MHMP 1155336/2018, .j. MHMP 
1159299/2018 ze dne 06.09.2018. 

30. Dle vyjád ení p ísp vkové organizace IPR hlavního m sta Prahy .j. IPR 13216/17 ze dne 03.01.2018 
bude další fáze projektové p ípravy p edložena k op tovnému vyjád ení.   

31. Sou ástí rozhodnutí není kácení d evin. Rozsah kácení a podmínky náhradní výsadby budou 
projednány a odsouhlaseny p íslušným orgánem ochrany prost edí v projektu pro stavební ízení.  

 

 

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

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

 

Od vodn ní: 

Dne 30.11.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno územní ízení. 

Popis stavby:  

Nové komunika ní propojení mezi ulicí Starochuchelskou a Mezichuchelskou silni ním nadjezdem p es 
železni ní tra  Praha Smíchov - evnice - Beroun. Komunika ní propojení je ve ejn  prosp šnou stavbou 
VPS 37/DJK/54 - Velká Chuchle – komunika ní propojení p es D ve Velké Chuchli. 

Sou ástí stavby jsou p eložky a úpravy stávajících inženýrských sítí, podchod pro p ší v míst  
sou asného železni ního p ejezdu, op rné zdi a protihluková opat ení.   

Souhlas k trvalému a do asnému odn tí ze ZPF o celkové vým e 3691 m2 trvale pro pozemky parc. . 
99, 610/1, 610/2 a 3656 m2 do asn  pro pozemky parc. . 610/1, 610/2 k.ú. Velká Chuchle byl vydán 
12.12.2018 pod sp. zn. 025729/17/OVDŽP/Sm, .j. 000978/18/OVDŽP. 

Dokumentace zám ru: 

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



.j. 021199/19/OVDŽP str. 14 

 
• 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 Základní korozní pr zkum  Ing. Bohumil Ku era  
B.4.2 Akustická studie Ing. Josef Martinovský . 857/2007 

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

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

- B.12 Zásady organizace výstavby Ing. Ivan Grisa  

• C Situace stavby 

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

- C.2 Celkový situa ní výkres Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

- C.3.1 Situace (TÚ521B) km 1,4 – km 3,0  Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

- C.3.2 Situace, Provizorní výhybna Barrandov km 3,0 – 3,8 Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

- C 3.3 Situace (TÚ 521B) km 3,8 – km 4,9 Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

- C 3.4 Situace (TÚ 521B) km 5,9 – km 6,6 Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 

- C 3.5 Situace, ulice Na Mrázovce 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.4 Ostatní technologická za ízení 

- D.4.1 Osobní výtahy Ing. Ond ej Kafka, KAIT 0010022 

- D.5 Inženýrské objekty 

- D.5.1 Železni ní svršek a spodek Ing. Jan Janoušek, KAIT 0602156   
D.5.4 Mosty, propustky, zdi Ing. Jan Pešata, KAIT 008416 
 Ing. Josef Ku ák, KAIT 0010172 
 Ing. Ond ej Nesm rák, KAIT 0010771 
D.5.5 Ostatní inženýrské objekty Ing. Martin Ku era, KAIT 0009920 
          Elektrorozvodné sít  Ing. Václav Misárek, KAIT 0008616 
          Sd lovací sít  Jaroslav Pato ka, KAIT 0004847 
          Hydrotechnické objekty Ing. Lucie Burdová, KAIT 0012873 
D.5.6 Potrubní vedení  Ing. Lucie Burdová, KAIT 0012873 
D.5.8 Pozemní komunikace Ing. Jaroslav Vala, KAIT 0006682 
D.5.9 Kabelovod,  Ing. Jaroslava Šudová, KAIT 0009771 
D.5.10 Protihlukové objekty Ing. Josef Ku ák, KAIT 0010172 
D.6.1 Pozemní objekty budov Ing. Ond ej Kafka, KAIT 0010022 
D.6.2 Zast ešení nástupiš , p íst ešky na nástupištích Ing. Jaroslava Šudová, KAIT 0009771 
D.7.1 Trak ní vedení Ing. Pavel Haušild, KAIT 0008764 
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.7.8 Vn jší uzemn ní Ing. Václav Misárek, KAIT 0008616 
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 
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- Doklady o projednání se zadavatelem a odbornými útvary zadavatele 

- Geotechnický pr zkum 

- 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. Jedná o ve ejn  prosp šnou 
stavbu dopravní infrastruktury pod . 37/DK/54 Velká Chuchle – komunika ní propojení p es D ve 
Velké Chuchli. 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.).    

 

Stanoviska dot ených orgán : 

• Magistrát hl. m. Prahy – OS  sp. zn. S-MHMP 1350304/2018/STR ze dne 12.09.2018 

• Magistrát hl. m. Prahy – OOP sp. zn. S-MHMP 1629577/2017/OCP ze dne 11.12.2017 

• Magistrát hl. m. Prahy – OOP sp. zn. S-MHMP 1848867/2018 OCP ze dne 12.12.2018 

• Magistrát hl. m. Prahy – ÚZR sp. zn. S-MHMP 1626820/2017 ze dne 23.10.2017 

• Magistrát hl. m. Prahy – OPP sp. zn. S-MHMP 1628455/2017 ze dne 24.11.2017 

• Magistrát hl. m. Prahy – OSI sp. zn. OSI/03/911/17 ze dne 30.11.2017 

• Magistrát hl. m. Prahy – EVM sp. zn. S-MHMP 1623816/2017 ze dne 01.11.2018 

• Magistrát hl. m. Prahy – ODA sp. zn. S-MHMP 1625017/2017ODA ze dne 10.11.2017 

• Magistrát hl. m. Prahy – RED sp. zn. S-MHMP 1621925/2017 ze dne 14.11.2017 

• Magistrát hl. m. Prahy – RFD sp. zn. S-MHMP 1155336/2018 ze dne 06.09.2018 

• ÚM  Praha 16 – Odd lení dopravy sp. zn. 020353/17/OVDŽP/Mj ze dne 20.11.2017 + vyjád ení sp. 
zn. 007462/17/OVDŽP/Mj ze dne 12.05.2017 

• ÚM  Praha 16 – Odd lení dopravy, rozhodnutí o p ipojení sp. zn 023389/17/OVDŽP/Ml ze dne 
30.04.2018 

• ÚM  Praha 16 – Odd lení životního prost edí sp. zn. 020352/17/OVDŽP/Sm ze dne 16.10.2017 

• ÚM  Praha 16 – Vodoprávní ú ad sp. zn. 021969/18/OVDŽP/Jj ze dne 03.12.2018 

• ÚM  Praha 16 – Odd lení životního prost edí ZPF sp. zn. 025729/17/OVDŽP/Sm ze dne 12.12.2018 

• TSK hl. m. Prahy zn. TSK/37945/17/5110/Ve ze dne 31.07.2018 + koordina ní vyjád ení zn. 
TSK/147/18/5130/Ko ze dne 18.01.2018 + souhlas s p ipojením na komunikaci e-mail ze dne 
10.04.2018 

• Dopravní podnik hl. m. Prahy zn. 100130/40Z2207/2335 ze dne 20.11.2017 

• Policie R .j. KRPA-136267-9/ J-2016-0000DŽ ze dne 16.11.2017 + KRPA-439333-2/ J-2017-
0000DŽ ze dne 16.02.2018 

• Obvodní bá ský ú ad pro území Hl. M: Prahy a kraje St edo eského zn. SBS 34753/2017/OBÚ-02/1 
ze dne 18.10.2017   

• Drážní ú ad – sekce stavební zn. MP-SOP2094/17-2/Vv ze dne 17.10.2017 

• eské dráhy Národní dopravce .j. 1335/2017-O3 ze dne 29.11.2017 

• Archeologický ústav AV R, Praha, v.v.i. .j. ARUP-112372017 ze dne 18.10.2017 

• NIPI Bezbariérové prost edí, o.p.s., zn. 110170460 ze dne 19.10.2017 

• HS hl. m. Prahy sp. zn. HSHMP 53320/2017 ze dne 30.10.2017  

• Státní plavební správa – pobo ka Praha zn 9420/PH/17 ze dne 27.10.2017 
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• Povodí Vltavy, s.p. zn. 58400/2017-263 ze dne 13.12.2017  

• Státní ú ad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu zn. V3-2017-123 ze dne 
31.10.2017  

• Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro hl. m. Prahu a St edo eský kraj zn. 
SEI/6558/17/10.101 ze dne 25.10.2017 

• ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy zn. 974/17/OMDM/N ze dne 16.11.2017 

• SŽDC, s.o. Hasi ská záchranná služba zn. 13275/2017-SŽDC-HZS-ÚP ze dne 24.10.2017 

• HS hl. m. Prahy zn HSAA-13488-2/2017 ze dne 02.11.2017 

• IPR hl. m. Prahy .j. 13216/17 ze dne 03.01.2018  

• LESY hl. m. Prahy .j. 1523/2018/Vt-0845/18 ze dne 25.09.2018 + 1634/18/VT-0862/2018 ze dne 
30.10.2018 

   

Inženýrské sít  a vlastníci ve ejné a dopravní infrastruktury: 

• D Telematika a.s. .j. 1201716483 ze dne 26.10.2017 

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

• T-Mobile Czech Republic a.s., .j. E35398/18 ze dne 26.09.2018  

• Ministerstvo obrany R, Sekce ekonomická a majetková sp. zn. 103464/2018-1150-OÚZ-PHA ze 
dne 17.09.2018  

• MO-SEM Praha razítko na situaci . 103464/2018-1150-OÚZ PHA ze dne 17.09.2018 

• UPC eská republika, s.r.o. zn. 1971/2017 ze dne 30.10.2017 

• PPD a.s. zn. 2018/OSDS/01217 ze dne 21.02.2018  

• PVK a.s. zn. PVK29733/OTP /18 ze dne 20.06.2018  

• PVS a.s. zn. 4975/18/2/02 ze dne 01.11.2018 

• Kolektory Praha a.s. zn. 2186/004/10/17 ze dne 18.10.2017  

• CETIN a.s. .j. 741236/17 ze dne 13.10.2017   

• Technologie hl. m. Prahy zn. 1560/18 ze dne 09.10.2017 

• TCP Praha a.s. razítko na situaci .j. TCP VO 2959/17 ze dne 17.10.2017 

• PREdistribuce a.s. . 300047808 ze dne 26.10.2017 + vyjád ení k p eložkám . 25125921-004-19 ze 
dne 09.01.2019 

• Ministerstvo vnitra R razítko na situaci ze dne 05.10.2018 

• SITEL s.r.o. zn. 1111804504 ze dne 08.10.2018 

• eské Radiokomunikace a.s., zn. UPT/OS/203664/2018 ze dne 09.10.2018 

• Grid Servises, s.r.o. zn. 5001844035 ze dne 03.01.2019 

• EZ Distribuce a.s. zn. 1101963815 ze dne 15.01.2019 

• EPS a.s. zn. 1196/17/KOC/Ro/1 ze dne 01.11.2017 

• TSK hl. m. Prahy vyjád ení k sítím . 1560 ze dne 01.11.2017 

• eský Aeroholding, a.s. .j. razítko na situaci . 629/18 ze dne 15.10.2018 

• Air Telecom a.s., zast. UNI Promotion s.r.o. .j. 111407899 ze dne 12.07.2017 

• INETCO CZ a.s., zst. UNI Promotion s.r.o. .j.  

• COPROSYS a.s., ze dne 15.06.2016 

• Pražská teplárenská a.s., razítko na situaci .j. 3032/2017ze dne 27.10.2017 

Vyjád ení m sta a m stských ástí: 

• ÚM  Praha 16 – Starosta .j. 20350/2017 ze dne 26.10.2017 

• ÚM  Praha 16 – OMH .j. 20351/17/OMH/Šp ze dne 24.10.2017 
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• M  Praha – Velká Chuchle .j. 1766/332/2017 ze dne 22.11.2017 

• M  Praha – Velká Chuchle .j. 358-332/17/Sch ze dne 19.03.2018 

• ÚM  Praha 5 odbor územního rozvoje .j. MC05 60948/2017 ze dne 23.10.2017 

 

Ú astníci územního ízení: 

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

Podle § 85 odst. 1 písm. a), b) 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 

Podle § 85 odst. 2 písm. a) 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 : 

M stská ást Praha-Velká Chuchle, Hlavní m sto Praha, zast. MHMP-EVM,  Hana Indrová, Daniela 
Mlezivová, Jana Kosová, Pavlína Nedv dová, Markéta Melicharová, Jan Hole ek, Ing. Michal 
Valdhans.  

- Subjekty dot ené dopravní a technické infrastruktury: PREdistribuce, a.s., Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s., len koncernu Pražská plynárenská, a.s., eská telekomunika ní infrastruktura a.s., 
Povodí Vltavy, státní podnik, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole nost, TVNET s.r.o., 
Technologie Hlavního m sta Prahy, a.s., Pražská vodohospodá ská spole nost a.s., Pražské 
vodovody a kanalizace, a.s.  

 

Podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou ú astníky územního ízení: 

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. . 17, 19/1, 19/2, 19/3, 20/1, 22, 37, 38, 39, 51/1, 51/2, 53, 54, 56, 95/2, 97/1, 97/2, 98, 102/3, 
102/4, 103/1, 104, 106/2, 106/3, 107, 108, 111, 112, 114, 115/1, 115/2, 121, 570/1, 570/19, 586, 588, 
589, 592, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 596/7, 597, 598, 599, 602/1, 602/3, 603, 605, 607, 611/1, 613, 
615/1, 616/1, 626/1, 628/1, 630, 632, 634, 636, 638/1, 638/2, 638/4, 640, 641/1, 762/1, 766/24, 
766/25, 767, 769/1, 769/2, 772, 1135, 1170, 1209/6 v katastrálním území Velká Chuchle,  

parc. . 6, 77, 78/3, 78/15, 78/16, 78/17, 78/18, 79, 80, 81, 85, 86, 82/1, 87/1, 207/2, 211, 213/1, 
213/2, 213/3, 226/15, 227 v katastrálním území Malá Chuchle,  

parc. . 571/2, 574/3, 574/5, 579, 581/1, 581/2, 593, 613/1, 613/4, 1615/1, 1752/4, 1752/5, 1752/6 v 
katastrálním území Hlubo epy  

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

Praha, Velká Chuchle .p. 29, .p. 20, .p. 96, .p. 39, .p. 75, .p. 74, .p. 52, .p. 59, .p. 16, .p. 
207, .p. 81, .p. 14, .p. 82, .p. 64, .p. 62 a .p. 78,   

Praha, Malá Chuchle .p. 53, .p. 25 a .p. 24. 

Podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona jsou ú astníky územního ízení: 

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 
Velká Chuchle.  
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Podle tohoto ustanovení je ú astníkem ízení M stská ást Velká Chuchle, podle ustanovení § 18 
zákona . 131/2000 Sb., o hlavním m st  Praze, ve zn ní pozd jších p edpis , § 18 odst. 1 písm. h) 
obsahuje oprávn ní m stské ásti vystupovat jako ú astník v ízeních, kde se vydává územní 
rozhodnutí na území této m stské ásti.    

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

Ob anská sdružení, která byla v p edm tné lokalit  p ihlášena a kde by mohly být dot eny jimi 
chrán né zájmy ochrany p írody a krajiny, byla informována ve ejnou vyhláškou. Do osmi dn  ode 
dne sd lení této písemné informace neoznámila svou ú ast a postavení ú astníka v územním ízení 
(ve smyslu § 70 odst. 3) zákona .114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších 
p edpis ) nezískala 

Dne 11.04.2019 byla stavebnímu ú adu doru ena žádost o informování o zahajovaných ízeních 
podle § 70 odst. 2 zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny a oznámení ú asti Spolku 
ochránc  životního prost edí Velká Chuchle, z.s., se sídlem Národní 58/32, Praha 1 v ízení. Jelikož 
nebyla dodržena osmidenní lh ta pro p ípadné oznámení ú asti spolku od zve ejn ní oznámení o 
zahájení územního ízení dne 12.03.2019, stavební ú ad vydal usnesení .j. 007421/19/OVDŽP dne 
18.04.2019 ve kterém nep iznal výše uvedenému spolku pozici ú astníka. Proti usnesení bylo dne 
10.05.2019 podáno odvolání Spolkem ochránc  životního prost edí Velká Chuchle, z.s., které bylo 
p ezkoumáno p íslušným odvolacím správním orgánem Magistrátem hl. m. Prahy. Rozhodnutím .j. 
MHMP 1202933/2019 ze dne 20.06.2019 Magistrát hl. m. Prahy STR neshledal d vod pro zrušení 
vydaného usnesení, odvolání zamítl a usnesení potvrdil.    

 
Stavební ú ad se v ízení podrobn  zabýval otázkou postavení ú astník  ízení, jednotlivých vlastník  
sousedních pozemk  a staveb, p i emž vycházel zejména z podklad  o parcelním len ní území 
dot eného provád ním stavby a práv odpovídající v cnému b emeni a otázkou, do jaké míry budou 
ú astníci ízení p ímo dot eni na svých vlastnických právech. 
 
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu R, sp.z.: 5 As 6/2009-94 ze dne 31.08.2009, lze p ímým 
dot ením rozum t p edevším dot ení stín ním, hlukem, prachem, popílkem, kou em, plyny, parami, 
prachy, pevnými a tekutými odpady, sv tlem, vibracemi apod. tj. r znými imisemi. Imisemi se obecn  
rozumí zásah do cizích vlastnických nebo jiných práv nad míru p im enou pom r m. 

Do okruhu ú astník  ízení stavební ú ad zahrnul vlastníky sousedních pozemk  a staveb na nich viz 
výše, nebo  lze usuzovat, že s ohledem na zp sob provád ní a rozsah stavby, mohou být na svých 
vlastnických právech b hem provád ní stavby dot eni.  

 

Pr b h ízení: 

Dne 30.11.2017 byla podána žádost o umíst ní stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní ízení.  

Stavební ú ad Prahy 16 stanovil Magistrát hl. m. Prahy Odbor stavebního ádu dne 12.09.2018 sp. zn. S-
MHMP 1350304/2018/STR .j. MHMP 1432049/2018. 

Jelikož žádost neobsahovala p edepsané náležitosti, stavební ú ad usnesením .j. 003197/18/OVDŽP ze 
dne 15.02.2018 ízení p erušil a sou asn  vyzval žadatele k odstran ní nedostatk  žádosti s ur enou 
lh tou do 31.08.2018. Na základ  žádostí žadatele byla lh ta pro dopln ní podklad  2x prodloužena do 
28.06.2019. Žadatel v ur ené lh t  pr b žn  žádost dopl oval. Kompletn  byl žádost dopln na dne 
29.01.2019. Po dopln ní žádosti o vydání územního rozhodnutí stavební ú ad v ízení pokra oval. 

Dne 01.01.2018 nabyl ú innosti zákon . 225/2017 Sb., kterým se m ní zákon . 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p epis , a další související 
zákony. Podle . II bod 10 zákona . 225/2017 Sb., správní ízení, která nebyla pravomocn  ukon ena 
p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákona, dokon í stavební ú ad podle dosavadních právních p edpis . 
Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána dne 30.11.2017, tudíž se v ízení postupuje podle 
stavebního zákona ú inného do 31.12.2017 („dále jen stavební zákon“).   

Okruh ú astník  územního ízení byl stanoven podle § 85 odst. 1 a 2.  
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Jelikož je v tomto ízení více než 30 ú astník , jedná se ve smyslu ustanovení § 144 zákona . 500/2004 
Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , o ízení s velkým po tem ú astník . 

Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona v ízení s velkým po tem ú astník  se oznámení o 
zahájení ízení a další úkony v ízení doru ují ú astník m ízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 
písm. a) a dot eným orgán m jednotliv . Ostatním ú astník m územního ízení se oznámení o zahájení 
ízení a další úkony v ízení doru ují ve ejnou vyhláškou.   

Stavební ú ad oznámil zahájení územního ízení dne 11.03.2019 pod .j. 004814/19/OVDŽP známým 
ú astník m ízení a 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. Vzhledem ke 
koncentra ní zásad  územního ízení, stavební ú ad sou asn  upozornil, že k pozd ji uplatn ným 
závazným stanovisk m a námitkám ú astník  nebude p ihlédnuto.   

Oznámení zahájení ízení bylo ú astník m ízení uvedeným v § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) 
stavebního zákona a dot eným orgán m doru eno jednotliv .  

Oznámení o zahájení ízení bylo ú astník m územního ízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b), c) 
stavebního zákona doru eno ve ejnou vyhláškou zve ejn nou na ú ední desce 

- Ú adu M  Praha 16 v dob  od 12.03.2019 do 27.03.2019 

- Ú adu M  Praha Velká Chuchle v dob  od 13.03.2019 do 02.04.2019 

- Ú adu M  Praha 5 v dob  od 18.03.2019 do 03.04.2019 

- 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.   

27.03.2019 Nedv dová Pavlína, Nad Drahou 449/3a Velká Chuchle 

 Kosová Jana, Mlezivová Daniela, Nad Drahou 75/3 Velká Chuchle   

28.03.2019 M stská ást Praha Velká Chuchle v zastoupení Plicka & Partners advokátní kancelá  s.r.o., 

                   Národní 58/32 Praha 1 Nové M sto  

29.03.2018 Indrová Hana, Nad Drahou 39/1 Velká Chuchle   

10.04.2019 Krylová Monika, Staroláze ská 488/19 Velká Chuchle 

10.04.2019 Veselý David, Sádek 95, P íbram 

10.04.2019 Kolínská Ji ina, Staroláze ská 286 Velká Chuchle 

10.04.2019 Melichar Martin, Staroláze ská 277/15 Velká Chuchle 

10.04.2019 Vlk Radomil, Nad Drahou 5/65 Velká Chuchle 

10.04.2019 Bínová V ra, Staroláze ská 279 Velká Chuchle 

10.04.2019 Dubský Milan, Starochuchelská 81/3 Velká Chuchle 

10.04.2019 Malý Marek, Staroláze ská 274/9 Velká Chuchle 

10.04.2019 Ma íková V ra, Nad Drahou 7/66 Velká Chuchle 

10.04.2019 Gaba  Roman, Smetanova 1261/32 Prešov SR v zastoupení Mgr. Daniel Jankani , Lazarská  

      11/6 Praha 1 

11.04.2019 Robert Plicka, V Cibulkách 49, Praha 5  

31.10.2019 Gaba  Roman, Smetanova 1261/32 Prešov SR v zastoupení Mgr. Daniel Jankani , Lazarská  

      11/6 Praha 1 – dopln ní 

11.04.2019 Spolek ochránc  životního prost edí Velká Chuchle, z.s., Národní 58/32, Praha 1  

Stavební ú ad usnesením ze dne 18.04.2019 .j. 007421/19/OVDŽP podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona 
. 500/2004 Sb., správní ád rozhodl, že Spolek ochránc  životního prost edí Velká Chuchle, z.s., není 

ú astníkem územního ízení. Proti usnesení bylo podáno odvolání, které Magistrát hl. m. Prahy dne 
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20.06.2019 sp. zn. S-MHMP 1053652/2019/STR, .j. MHMP 1202933/2019 zamítl a napadené usnesení 
rozhodnutím podle § 90 odst. 5 správního ádu potvrdil. Stavební ú ad se námitkami, které podal Spolek 
ochránc  životního prost edí Velká Chuchle, z.s. dále nezabýval.    

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

 

Soulad zám ru s ve ejnými zájmy: 

Stavební ú ad posoudil zám r žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona. 

• § 90 písm. a) s vydanou územn  plánovací dokumentací stavebního zákona:  

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 
jako k ížení s dopravn  významnou komunikací S4 . 

- Stavba nadjezdu je ve ejn  prosp šnou stavbou s ozna ením . 37/DK/54 – Velká Chuchle – 
komunika ní propojení p es D ve Velké Chuchli.  

- Zám r odpovídá závazné koncepci dopravy územního plánu hl. m. Prahy, která je graficky 
znázorn na ve výkrese . 5 – Doprava. 

- Zám r navazuje a je koordinován s ve ejn  prosp šnou stavbou "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", etapy Optimalizace trati Praha 
Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) na kterou již bylo místním stavebním ú adem vydáno platné 
územní rozhodnutí.  

- Zám r je v souladu se ZÚR hl. m. Prahy. Platnost ve ejné prosp šnosti stavby je doložena 
vyjád ením k zám ru Magistrátu hl. m. Prahy Odborem územního rozvoje ze dne 23.10.2017 Sp. zn.  
S-MHMP 1626820/2017, .j. MHMP 1640944/2017. 

 

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 zm n.  

V pr b hu ízení (žádost o vydání územního rozhodnutí podána 30.11.2017) byla usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy . 39/85 dne 06.09.2018 formou opat ení obecné povahy . 55/2018 s 
ú inností od 12.10.2018 schválena zm na územního plánu Z2832/00.  

Jelikož se ízení posuzuje podle právní úpravy stavebního zákona ve zn ní do 31.12.2017 stavební ú ad 
nevyžadoval po stavebníkovi dopln ní závazného stanoviska orgánu územního plánování. K ízení je 
doloženo souhlasné vyjád ení k zám ru Magistrátu hl. m. Prahy Odboru územního rozvoje sp. zn. S-
MHMP 1626820/2017 .j. MHMP 1640944/2017 ze dne 23.10.2017, ve kterém je zám r souhlasn  
posouzen z hlediska Zásad územního rozvoje a d ležitosti ve ejn  prosp šné stavby. Stavební ú ad 
posoudil zám r v souladu s požadavky zm ny Z2832.   

- Zám r stavby nadjezdu je umíst n v centrální ásti Velké Chuchle (v intravilánu) v prostoru 
ohrani eném stávajícími ulicemi Nad Drahou, Starochuchelská a Mezichuchelská, které slouží jako 
místní komunikace. Okolní stávající zástavbu tvo í p evážn  rodinné domy. Železni ní tra  Praha 
Smíchov – Beroun tvo ená ty mi kolejemi probíhá územím Velké Chuchle ve sm ru sever – jih. Na 
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východní stran  sm rem ke Strakonické ulici a Vltav  je území rovinaté, podél dráhy vede 
komunikace Mezichuchelská a za ní jsou rodinné domky. Na západní stran  terén prudce stoupá až 
k ulici Nad Drahou, za kterou jsou op t situovány stávající rodinné domy. Rovnob žn  s ulicí 
Starochuchelskou protéká územím potok Vrutice ve vydlážd ném koryt .  

- 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.), v ochranném pásmu lesních pozemk  (ve smyslu zákona . 289/1995 Sb.),v 
ochranném pásmu zvlášt  chrán ného území p írodní památky nad závodišt m z ízenou vyhláškou . 
5/1988 Sb. NV hl. m. prahy, v ochranném pásmu 2. stupn  hygienické ochrany odb ru vody z Vltavy 
pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí (dle rozhodnutí MHMP 73355/2003/VYS/Sh ze dne 
26.08.2009 a dále ochranných pásem stávajících inženýrských sítí kabel  sd lovacího vedení, 
silnoproudého vedení 1kV a 22 kV, vodovodních, kanaliza ních, plynovodních ad , sd lovacích a 
zabezpe ovacích kabel  dráhy.  

- Zám r se nachází v zastavitelném území, v plochách s funk ním využitím S4 – ostatní dopravn  
významné komunikace, DZ – trat  a za ízení železni ní dopravy, vle ky a nákladní terminály, DU – 
urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, ve ejná prostranství, SV – všeobecn  smíšené, a 
OB – ist  obytné, dále v území nezastavitelném ZMK – zele  m stská a krajinná, IZ – izola ní 
zele , VOP – vodní toky a plochy, plavební kanály.   

- ást zám ru (napojení silni ního nadjezdu na stávající komunikaci Mezichuchelskou, kterou zárove  
k íží a na kterou se po klesání napojuje na již stavebn  p ipravenou k ižovatku) se nachází 
v záplavovém území kategorie A – ur ené k ochran , podkategorie A1 pro Q2002 zajiš ované 
m stem (vyhlášeno 21.08.2003 pod .j. MHMP-118671/2003/Vys/Po/Ku), kde platí, že se mohou 
umis ovat všechny stavby s využitím ve smyslu legendy schváleného územního plánu.  Lokalita se 
nachází v oblasti se zbytkovým povod ovým ohrožením dle Plánu pro zvládání povod ových rizik. 

- ást zám ru (k ižovatka ve sm ru Starochuchelská, Dostihová p i k ížení s železnicí se stávajícím 
p ejezdem) se nachází v záplavovém území drobného vodního toku Vrutice (vyhlášeno 28.01.2010 
pod .j. MHMP 853342/2009/OOP-II/Ku). 

- Dle Generelu rozvoje cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy schválený usnesením Rady hl. m. 
Prahy . 1776 ze dne 26.10.2010 ešené území protínají dv  cyklistické trasy A111 a A112. K zám ru 
bylo vydáno stanovisko zat íd ní komunikací Magistrátem hl. m. Prahy Odborem rozvoje a 
financování dopravy, odd lení organizace dopravy pod sp. zn. S-MHMP 1155336/2018 ze dne 
06.09.2018 které obsahovalo p ipomínky ohledn  vedení cyklistických tras. P ipomínky byly 
zapracovány do dokumentace pro územní rozhodnutí ást 5.8 Pozemní komunikace obsahující 
technickou zprávu a situaci dopravního zna ení s vyzna ením vedení cyklotras.  

- Dle platného územního plánu jsou plochy S4 ur ené pro provoz automobilové dopravy a PID. 
P ípustné využití: Sb rné komunikace funk ní skupiny B, obslužné komunikace funk ní skupiny C. 
Parkovací a odstavné plochy, zele , cyklistické stezky, p ší komunikace a prostory, technická 
infrastruktura. Zám rem je komunika ní propojení novým silni ním nadjezdem propojujícím 
komunikaci Starochuchelská v západní ásti trat  s ulicí Mezichuchelská ve východní ásti, na již 
stavebn  p ipravenou k ižovatku.  P edm tná stavba v míst  klesání a p ipojení na komunikaci 
Mezichuchelskou navazuje na v minulosti již realizovanou stavbu komunikace „P ipojení Velké a 
Malé Chuchle – 2. stavba. Zám rem nadjezdu vzniká nová pozemní komunikace, která tvo í p eložku 
sou asné komunikace a k ižovatky p es úrov ový železni ní p ejezd propojením Starochuchelské a 
Mezichuchelské (v úseku Dostihová – nová k ižovatka Mezichuchelská), která bude za azena do 
kategorie místních komunikací II. t ídy.  

K zám ru bylo vydáno ÚM  Praha 16 odd lení dopravy rozhodnutí o p ipojení nadjezdu na místní 
komunikace Mezichuchelská, Starochuchelská, Nad Drahou a Na Mrázovce pod sp. zn. 
023389/17/OVDŽP/Ml, .j. 009059/18/OD ze dne 30.04.2018, které je sou ástí spisu. 

Zám rem v tomto území vzniká nová propojovací komunikace, která je v souladu s hlavním 
využitím.  

- 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. Ú elem stavby je náhrada sou asného 
nevyhovujícího úrov ového p ejezdu ty kolejné železni ní trat  Praha Smíchov – Beroun. Další 
náhradou je nový podchod pod tratí pro p ší v míst  p ejezdu. Umíst ním zám ru nadjezdu a 
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souvisejících staveb není omezeno hlavní ani p ípustné využití ve smyslu legendy územního plánu. 
Stavba je v souladu se sou asnými prioritami organizace Správy dopravní a železni ní cesty 
zahrnující zvyšování bezpe nosti železni ních p ejezd  i jejich rušení. Stavba zám ru nadjezdu je 
koordinována se stavbou Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) zajištující 
modernizaci koridoru stávající železni ní trat .  

- Dle platného územního plánu jsou plochy DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, 
ve ejná prostranství, kde hlavním využitím jsou plochy zahrnující vybraná nám stí, shromaž ovací 
prostory, lávky a další plochy plnících funkci ve ejných prostranství. V ploše DU jako sou ást 
zám ru je umíst n podchod pod tratí pro p ší a cyklistickou dopravu, nahrazující nebezpe ný 
úrov ový p ejezd, který slouží v sou asné dob  automobilové doprav , cyklist m i chodc m, kte í 
p ekonávají vzdálenost umocn nou ty mi kolejemi stávající železni ní trati. Podchod podchází nejen 
železni ní tra , ale i soub žnou komunikaci Radotínskou. Výstup je u p echodu p es komunikaci 
Dostihovou. Podchod má i bo ní výstup sm rem do ulice Radotínská k p esunuté železni ní zastávce 
Praha – Velká Chuchle. (P esun železni ní zastávky Praha Velká Chuchle je sou ástí koordinovaného 
zám ru Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) na který bylo vydáno platné 
územní rozhodnutí). Podchod, který propojí železni ní tratí rozd lenou m stskou ást Velké Chuchle, 
zlepší p ístupnost p ších tras a p isp je tak k vyšší bezpe nosti ve ejného prostranství, které tvo í 
v sou asné dob  velmi frekventovaná a nevyhovující k ižovatka s úrov ovým železni ním p ejezdem 
s navazujícími ástmi komunikací Starochuchelská a Dostihová. Ulice Starochuchelská bude p ed 
úrov ovým železni ním p ejezdem zaslepena, což p isp je ke zklidn ní ásti tohoto prostoru v ploše 
DU. Zám r je v souladu s hlavním i p ípustným využitím. P ípustné využití umož uje umístit 
obslužné a nemotoristické komunikace, cyklistické stezky, p ší komunikace a lávky.           

- Dle platného územního plánu jsou plochy SV – všeobecn  smíšené ur ené s hlavním využitím jako 
plochy pro umíst ní polyfunk ních staveb nebo kombinaci monofunk ních staveb pro bydlení, 
obchod, administrativu, kulturu, ve ejné vybavení, sport a služby, p i zachování polyfunk nosti 
území. Zám r na plochu SV zasahuje pouze okrajov  p i klesání nadjezdu v severovýchodní ásti p i 
napojení na stavebn  p ipravenou k ižovatku komunikace Mezichuchelská. Plocha SV malou ástí 
zasahuje na pozemek parc. . 610/1 k.ú. Velká Chuchle. Navazující smíšené území v této dolní ásti 
Velké Chuchle je tvo eno adou stávajících rodinných dom  p ístupných z ulice Staroláze ská. Od 
komunikace Mezichuchelské jsou tyto rodinné domy odd leny stávající protihlukovou st nou. 
Zám rem nadjezdu dojde k áste né úprav  stávající protihlukové st ny ( ást bude demolována) a 
dojde k prodloužení oproti sou asnému stavu. Prostor k ižovatky bude sm rem k rodinným dom m 
krom  prodloužené protihlukové st ny kryt i novým násypovým t lesem nájezdu na most 
p ekonávající tra . Stávající rodinné domy z stanou nadále hlukov  odd leny od komunikace 
nadjezdu. Pozemek parc. . 610/1 (orná p da) je v rámci tohoto územního ízení sou ástí trvalého 
vyn tí ze ZPF. Sou ástí p ípustného využití v ploše SV jsou komunikace vozidlové, plošná za ízení 
technické infrastruktury v nezbytn  nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. Zám r 
je v souladu s p ípustným využitím.     

- Dle platného územního plánu jsou plochy OB – ist  obytné ur eny hlavním využitím jako plochy 
pro bydlení. P ípustné využití umož uje mimo jiné drobné vodní plochy, zele , cyklistické stezky, 
p ší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná za ízení technické infrastruktury 
v nezbytn  nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. Zám r zasahuje na okraj území 
OB v míst  napojení nadjezdu na stávající místní komunikace Nad Drahou pozemek parc. . 1155 a 
komunikace Na Mrázovce pozemek v míst  spole né hranice pozemk  parc. . 1152 a 1132/3 k.ú. 
Velká Chuchle. Pro snížení hlu nosti v oblasti, kde jsou stávající rodinné domy je navržena 
protihluková úprava pomocí protihlukové zdi s funkcí oplocení, která je umíst na pouze na obecním 
pozemku parc. . 1132/3 k.ú. Velká Chuchle komunikace Nad Drahou, která opticky i hlukové odd lí 
navazující lokalitu rodinných dom . Na pozemcích parc. . 1149, parc. . 1150 a parc. . 52 v uli ním 
prostoru komunikace na Mrázovce dochází k úprav  chodníku a ve ejného osv tlení. Zám r je 
v souladu s p ípustným využitím.   

- Dle platného územního plánu jsou plochy ZMK – zele  m stská krajinná s hlavním využitím m stská 
a krajinná zele  s rekrea ními aktivitami. Zám r zasahuje na ást pozemku parc. . 1156 ostatní 
plocha využití ostatní komunikace, kde se v sou asné dob  nachází stávající zele  mezi komunikací 
Starochuchelská a upraveným korytem potoka Vrutice. Tento pruh zelen  z stává zachován. 
Zám rem je dot en pozemek parc. . 99 k.ú. Velká Chuchle využívaný jako zahrada. Tento pozemek 
parc. . 99 (orná p da) je v rámci tohoto územního ízení sou ástí trvalého vyn tí ze ZPF. ást tohoto 
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pozemku bude Sou ástí zám ru v této ploše je umíst ní související technické infrastruktury a 
do asného za ízení staveništ  ZS 21, po jehož odstran ní bude moci území sloužit v souladu s jeho 
využitím. Podmín n  p ípustné využití umož uje v této ploše umístit technickou infrastrukturu, která 
je v tomto p ípad  nezbytná pro umíst ní ve ejn  prosp šné stavby nadjezdu. Zám r je v souladu 
s podmíne n  p ípustným využitím.   

- Dle platného územního plánu jsou plochy IZ – izola ní zele  hlavním využitím ur ena jako zele  
s ochrannou funkcí, odd lující plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných ploch. Zám r 
zasahuje na pozemek parc. . 610/1 (orná p da) k.ú. Velká Chuchle, který je v rámci tohoto územního 
ízení sou ástí trvalého vyn tí ze ZPF. Na ásti tohoto pozemku se nachází komunikace 

Mezichuchelská ve zbylé ásti se na pozemku nachází zele . Sou ástí zám ru je na pozemku parc. . 
610/1 umíst ní do asného za ízení staveništ  ZS 22, po jehož odstran ní bude plocha sloužit 
v souladu s hlavním využitím.   

- Dle platného územního plánu jsou plochy VOP – vodní toky a plochy, plavební kanály jsou hlavním 
využitím ur eny pro vodní toky, plochy a p ístavišt . Podmíne n  p ípustné využití umož uje 
umíst ní dopravní a technické infrastruktury. Zám rem je dot en pozemek parc. . 1207/3 k.ú. Velká 
Chuchle upravené koryto vodního toku Vrutice v míst  napojení nadjezdu na komunikaci 
Starochuchelskou. V míst  k ížení komunikace nadjezdu s vodním tokem Vrutice bude vybudován 
nový most p evád jící komunikaci p es koryto potoka Vrutice. V rámci zám ru bude upraveno dno 
potoka a vybudovány op rné zdi tvo ící b ehy potoka, podrobn  zpracováno v ásti dokumentace 
SO 61-35-51 D.5.5.3. Zám rem nebude omezeno hlavní ani podmín n  p ípustné využití.    

- Zám r odpovídá hlavnímu, p ípustnému i podmín n  p ípustnému využití, spl uje omezení 
vyplývající ze záplavového území a respektuje ochranná pásma. Zám r je v souladu s platným 
územním plánem.   

 
• § 90 písm. b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území:   

Zám r odpovídá závazné koncepci dopravy ÚP hlavního m sta Prahy, která je graficky znázorn na ve 
výkrese . 5 – Doprava. Zám r je umis ován na ploše, která je p ímo ur ena pro umíst ní ve ejn  
prosp šné stavby technické infrastruktury pod . 37/DK/54 Komunika ní propojení p es D Velká 
Chuchle a zcela odpovídá její grafické ásti.  

Z hlediska sledování cíl  a úkol  územního plánování podle stavebního zákona v dané lokalit  napl uje 
cíle a úkoly z hlediska územního plánování podle stavebního zákona. Cílem navrhovaného zám ru 
umíst ní nadjezdu je zvýšení bezpe nosti provozu, zlepšení dopravní prostupnosti v území Velké 
Chuchle, kde se v sou asnosti na stávajícím železni ním p ejezdu tvo í kolony a blokuje se pr jezd 
zejména v oblasti k ižovatky Radotínská, Dostihová, Mezichuchelská a Starochuchelská p es stávající 
železni ní p ejezd.  

ty ramenná k ižovatka ulic Radotínská – Dostihová – Mezichuchelská – Starochuchelská t sn  
sousedící s železni ním p ejezdem byla v minulosti koncipována jako do asné ešení do zprovozn ní 
mimoúrov ového propojení (v té dob  bylo vydáno zdejším ú adem pravomocné územní rozhodnutí na 
umíst ní nadjezdu .j. OV-003926/06/Hd ze dne 16.07.2017) p es tra  D, které se v p edpokládaném 
ase ale nerealizovalo. S nar stající asovou prodlenou dochází k navyšování intenzity silni ní dopravy, 

m stské hromadné dopravy tak i železni ní p epravy v tomto uzlu. Potencionáln  se zvyšuje riziko 
bezpe nosti zejména chodc , kte í p ekonávají ty kolejný p ejezd a velmi frekventovanou navazující 
k ižovatku.  

Stávající uspo ádání k ižovatky nespl uje požadavky kladené normou SN 736380 l. 5.2.1. Železni ní 
p echody a p ejezdy a SN 736102 l. 4.4.4.5 Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích. Ve 
špi kových obdobích dne se vytvá ejí na k ižovatce kolony vozidel, které zp sobují v podstat  nemožnost 
plynulého odbo ení vozidel BUS m stské hromadné dopravy vpravo z ulice Starochuchelské p es 
úrov ový p ejezd trati D do ulice Radotínské. Práv  velmi malá vzdálenost k ižovatky od p ejezdu trati 
a stísn né dispozi ní a ší kové možnosti ve stávající zástavb  vyvolávají v blízkosti úrov ového p ejezdu 
i na n m opakovan  velmi dopravn  nebezpe né a kolizní situace, které zp sobují nap . že se idi  
s autobusem p i odbo ování, ve výše uvedeném sm ru, dostává až do protism rného jízdního pruhu a je 
závislý na tom, aby idi i v protism ru mu dali p ednost a on tak nebyl nucen zastavit vozidlo 
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v nebezpe ném a rizikovém pásmu ty kolejného železni ního p ejezdu. Touto situací jsou ohrožena i 
ostatní vozidla jedoucí za autobusem a již najetá v prostoru kolejišt . Byly zaznamenány i p ípady, kdy 
v dob  výše popsané nastalé situaci sv telné p ejezdové zabezpe ovací za ízení erveným sv tlem již 
varovalo uživatele komunikace p ed blížícím se vlakem a vozidla se díky zablokované k ižovatce 
nemohly dostat z prostoru p ejezdu. 

Stávající železni ní ty kolejný p ejezd zásadním zp sobem snižuje kapacitu celé k ižovatky negativn  
ovliv uje plynulost dopravy na k ižovatce a p ilehlých komunikacích, nebo  p i n kolika ekajících 
vozidlech p ed p ejezdem je asto znemožn n pr jezd k ižovatkou i v n kterých relacích nevyžadujících 
p ekonání železni ní trati, a proto b žn  dochází k objížd ní kolon v protism ru i v míst  d lícího 
ostr vku. 

Na takto exponované k ižovatce hrozí ve vysoké mí e potencionální nebezpe í zejména chodc m v rámci 
p ších vztah  od zastávky BUS p es p edm tnou k ižovatku a zmi ovaný ty kolejný p ejezd do centra 
Chuchle atd.  

Po dokon ení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo)“, která má 
v sou asné dob  platné územní rozhodnutí a projednává se projekt pro stavební ízení, se výše uvedené 
dopravní problémy zintenzivní a navýší v souvislosti se zvýšením rychlosti projížd jících vlak  územím 
až 140 km/hod. Ú elem této stavby je zvýšení tra ové rychlosti, zvýšení kapacity trat  a její provozní 
spolehlivost, zvýšení bezpe nosti provozu a bezpe nosti cestujících.   

Z d vodu zajišt ní bezpe nosti a plynulosti silni ního a vlakového provozu ve zmi ované k ižovatce, 
která tvo í významný dopravní uzel na území Velké Chuchle je projednávaný zám r nadjezdu 
zkoordinován se zmín nou stavbou „Optimalizace trati“.  

Významné a vybrané trat  procházejí modernizací pro zvýšení úrovn  železni ní dopravy a zlepšení 
provozních parametr  v rámci projekt  optimalizace tranzitních koridor  eské republiky. Podmínky pro 
optimalizaci železni ních tratí byly stanoveny Sm rnicí generálního editele SŽDC . 16/2005 „Zásady 
modernizace a optimalizace vybrané železni ní sít  eské republiky“. Mezi hlavní zásady se mimo jiné 
adí: 

- zavedení vyšší tra ové rychlosti na vybraných úsecích, tak aby bylo možno zvýšenou rychlost 
efektivn  využít; 

- zajišt ní požadované kapacity dráhy p i sou asném stanovení optimalizovaného rozsahu 
železni ní infrastruktury; 

- vybavení trat  technologickým za ízením, které zajištuje plnou bezpe nost provozu p i tratové 
rychlosti do 160 km/h; 

- zlepšení stavu úrov ových k ížení tratí s pozemními komunikacemi.      

Již projednaný a schválený zám r Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) zvýšil 
v tomto úseku stávající rychlost vlak  ze 100 km/h na 140 km/h. Po dokon ení a zprovozn ní m že do 
budoucna z hlediska bezpe nosti a nevyhovujícím technickým parametr m navazující k ižovatky dojít 
k úplnému uzav ení úrov ového p ejezdu. Dopravních nehod na železni ních p ejezdech statisticky 
p ibývá. Dopad na prostupnost územím vzhledem i k záplavovému území dolní ásti Velké Chuchle by 
zp sobil velké komplikace ob an m Velké Chuchle.    

V Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy jsou definovány železni ní koridory evropského významu a 
vybrané koridory celom stského významu. Jako vysokorychlostní železni ní koridor je vymezen III. 
koridor SRN/Norimberk-Cheb-Plze -Praha. Stavba Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – 

ernošice (mimo) je ástí tohoto koridoru a dle Zásad územního rozvoje stavbou ve ejn  prosp šnou 
nadmístního významu Z/501/DZ – Pr jezd železni ním uzlem Praha v rámci III. stavby tranzitního 
železni ního koridoru Cheb – Bohumín. Související zám r stavby nadjezdu je stavbou ve ejn  prosp šnou 
37/DK/54 Komunika ní propojení p es D ve Velké Chuchli.  

Ob  navazující a zkoordinované stavby jsou v souladu s Politikou územního rozvoje R ve zn ní 
Aktualizace . 1 a v souladu se Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy ve zn ní aktualizace . 1, . 2 a 
. 4.  

Z hlediska sledování cíl  a úkol  územního plánování lze konstatovat, že v dané lokalit  nedojde 
stavebním zám rem k žádnému narušení pot eb a vazeb, které jsou sledovány z hlediska cíl  a úkol  
územního plánování dle stavebního zákona. 
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Charakter území: 
Návrh respektuje stávající konfiguraci terénu. Pohledov  bude objekt nadjezdu exponovaný, což vyplývá 
z jeho podstaty, kdy musí p ekonat železni ní tra . Na západní stran  trati je v návrhu využita dnešní 
konfigurace terénu, kdy ulice Nad Drahou od Starochuchelské sm rem k prostoru nadjezdu stoupá.  Zde 
tedy není dot ení celého prostoru tak zásadní, nebo  na levé (západní stran  komunikace) navazuje na 
stávající pozemky rodinných dom . Pravá strana komunikace je podchycena op rnou zdí. Sjezd 
z nadjezdu na východní stran  trati p ekonává i ulici Mezichuchelskou a v prostoru mezi sou asnou 
travnatou plochou vedenou jako izola ní zele  a adou rodinných dom  klesá na úrove  terénu na 
prostorov  již p ipravenou stávající komunikaci.  
Stavba podchodu bude mén  pohledov  exponovaná než nadjezd, jelikož je pod úrovní terénu. Nejvíce 
tak bude vid t zast ešení výstupu z podchodu, které je ešeno jako pultové st echy s prosklenými st nami.  
V rámci zám ru je navržena jedna nová protihluková st na v ulici nad drahou podél objekt  p. 3 a 3a. 
Nutnost protihlukové st ny vyplývá z hlukové studie – bez st ny by nebyly dodrženy limitní hodnoty na 
hluk (podrobnosti v ásti dokumentace B.4.2 Hluková studie). Pro zlepšení vizuálního kontaktu mezi 
ve ejným prostorem a pozemky byly po dohod  se zpracovatelem hlukové studie a vlastníky vloženy 
pr hledné panely.   
Jedná se o významné dopravní propojení na k ížení stávajících komunikací s železni ním p ejezdem. 
Mimoúrov ovým propojením se zlepší prostupnost územím v dané ásti Velké Chuchle, p i emž 
navržené hmotové a architektonické ešení je i z tohoto pohledu vyhovující. Pohledov  stavba nadjezdu 
nevy nívá nad stávající horizont. Krajinný ráz místa je charakterizován rodinnými domy, železnicí, 
komunikacemi, dále skladovými areály a závodišt m v dolní ásti Velké Chuchle. Zvedající se svahy nad 
železnicí jsou sou ástí p írodních prvk , které tvo í zalesn né svahy údolí Vltavy, které jsou chrán né 
jako zvlášt  chrán ná území – p írodní parky Nad závodišt m, Chuchelský háj a významný krajinný 
prvek – les, územní systém ekologické stability. Navržená stavba se nedotkne žádných významných 
krajinných prvk , zvlášt  chrán ných území a významných krajinných prvk  hlavního m sta Prahy.  
Stavba pouze okrajové zasahuje do vymezeného 50 m ochranného pásma p írodní památky Nad 
závodišt m. K zám ru bylo vydáno kladné závazné stanovisko Magistrátu hlavního m sta Prahy. Odboru 
ochrany prost edí ((S-MHMP 1629577/2017/OCP ze dne 11.12.2017), ve kterém v cn  p íslušný orgán 
ochrany p írody konstatuje, že kvalita prost edí nem že být podstatn  ovlivn na a krajinný ráz zm n n i 
snížen. 
K zám ru bylo doloženo souhlasné vyjád ení p ísp vkové organizace IPR Praha ( .j. IPR13216/17 ze dne 
03.01.2018) s následující podmínkami a doporu eními: 

1) Silni ní nadjezd požadujeme ešit jako v maximální možné mí e odleh enou (subtilní) konstrukci 
masivního vzhledu. Náležitou pozornost je t eba v novat i architektonickému výrazu veškerých 
prvk  stavby, zejména zábradlí a integrovanému osv tlení. Nadjezd je umis ován 
v bezprost edním kontaktu se stávající zástavbou a bude tak pohledové velmi exponovaných 
inženýrských dílem.  

Z d vodu maximální snahy o subtilnost konstrukce tvo í nosnou konstrukci železobetonová p edpjatá 
deska. Nutné rozm ry byly ov eny statickým výpo tem. V p í ném sm ru je nosná konstrukce na krajích 
zkosená, tak aby opticky vytvá ela dojem nižší konstrukce. Hlavní nosná ást je v p í ném ezu mostu ve 
st ední ásti nad podp rou. V krajních, pohledov  nejvíce exponovaných ástech, je výška profilu 
stla ena na minimum, profil kon í ímsou. Nad nosnou konstrukcí navazují pilí e tak, aby nenavazovaly 
na p í ný ez nosné konstrukce.  

2) Požadujeme prov it p íslušná protihluková opat ení, zejména pot ebu výstavby protihlukové 
st ny v navrhovaném rozsahu. Zvláštní d raz musí být kladen na architektonické ztvárn ní této 
dopl kové stavby v kontextu m stské zástavby. 

Rozsah navržených protihlukových opat ení byl ov en již zmín nou Hlukovou studií. Rozsah byl 
projednán s Hygienickou stanicí Hl. m. Prahy. Investor stavby nechal zpracovat na Hlukovou studii 
oponentní hlukovou studii, která navržený rozsah potvrdila. Sou ástí návrhu jsou protihluková opat ení 
na t ech místech. Prvním je úprava již dnes realizované protihlukové stany u napojení nadjezdu na ulici 
Mezichuchelská, tudíž je navržený vzhled shodný s dnešní stávající st nou. Dalším místem je prodloužení 
protihlukové st ny podél železni ní trat  v míst  rušeného p ejezdu, zde se op t p epokládá stejný vzhled 
jako u prodlužované ásti. Posledním místem je protihluková st na v ulici nad drahou, která zárove  plní 
funkci zd ného plotu. Podoba byla projednána s majiteli oplocené nemovitosti, kte í požadovali 
prosklení.  
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3) Požadujeme, aby povrchová úprava op rných a zárubních st n byla kamenná, akceptovatelné 

jsou i gabionové koše. ešení s použitím p írodních materiál  p isp je k citlivému v len ní stavby 
do p edm tného území.  

V ešeném zám ru je jedna op rná ze  podpírající novou komunikaci sm ující podél trat  na silni ní 
nadjezd (ulice Nad Drahou). Op rnou ze  tvo í zabalované zeminy výztužnými geosyntetiky s úpravou 
líce zdi betonovými panely. Tyto panely jsou velmi obtížn  obložitelné p írodním kamenem a obklad by 
nem l ádnou trvanlivost. Je zde možná zm na ešení spo ívající v náhrad  betonových panel  menšími 
betonovými tvárnicemi ze štípaného betonu, do kterých také lze ukotvit výztužná geosyntetika.  

4) Požadujeme nezast ešovat rampu, ústící do ulice Radotínská sm rem k železni ní zastávce. U 
obvodové konstrukce zábradlí požadujeme snížit podezdívku na 45 cm nad úrove  chodníku, 
zábradlí ešit sklen nými prvky. Požadavek na snížení podezdívky se týká i obvodové konstrukce 
schodiš . D vodem požadavku je snaha o redukci bariér, resp. solitérních staveb bariérového 
charakteru ve ve ejném prostoru.  

Nezast ešení rampy by m lo za následek nátok deš ové vody do podchodu a nutnost stálého erpání, což 
by musel zajištovat budoucí majitel (HMP TSK Praha). Cíle požadavku by ale stejn  nebylo dosaženo, 
nebo  na zast ešení lávky je umíst n sloup trak ního vedení a náv stní lávka, které by tak byly uloženy 
na osamocených železobetonových rámech a celek by p sobil ješt  více solitérn .   

5) Požadujeme doplnit cyklo-integra ní opat ení v hlavním dopravním prostoru. Akceptovatelným 
ešením je nap . ochranný jízdní pruh pro cyklisty. Jeho z ízení navržená ší ka vozovky umožnuje.  

Ochranný pruh je možné v dalším stupni projektové dokumentace z ídit v souladu s TR 179 pouze 
v úsecích, kde je ší ka jízdního pruhu min. 3,75 m. Nelze ho tak vzhledem k ší kovým pom r m 
(pozemkové limity, zastav né území) z ídit v celém úseku nové navrhované komunikace (minimální ší ka 
jízdního pruhu je 3,50 m). Vzhledem k ší kovému uspo ádání komunikace a výškovému vedení nivelety 
považujeme za vhodn jší vyzna ení cyklistické trasy v ulici Mezichuchelská v návaznosti na nový 
podchod pod dráhou.    

6) Doporu ujeme prov it možnost rozší ení podchodu pod železni ní tratí i v navazujících 
ramenech, konkrétn  hlavní rameno na ší ku 390 cm a rameno sm ující k nádraží na ší ku 290 
cm.  

Požadovanému rozší ení brání stísn né prostorové podmínky, Hlavní tubus je rozm rov  omezen 
rohovým domem .p. 78 a nutností zachovat p ístup ke korytu potoka Vrutice (odstra ování splaví p i 
povodních, které ucpávají mostní otvor pod železni ním mostem). Rameno odbo ující k zastávce je 
omezeno na jedné stran  železni ní tratí a kabelovodem, na stran  druhé pak komunikací Radotínská.  

7) Zastropení podchodu doporu ujeme ešit zaklenutím (pr ez kružnicového segmentu) 
s indirektním nasvícením. Tento princip, spolu s vhodným materiálovým ešením povrch , 
výraznou m rou p isp je k optickému rozší ení profilu podchodu.  

Kružnicový tvar stropu by znamenal nutnost snížení podchodu o cca 1,5 m. To znamená prodloužení 
p ístupových schodiš , a p edevším prodloužením bo ního výstupu k zastávce, a to o 1,5 x 12 (sklon 
1:12), tedy o 18 metr , což již není možné s ohledem na omezení prostoru p echodem pro chodce a 
zastávkou MHD. Navíc by p ší p i každém pr chodu p ekovávali navíc ztracený spád 1,5 m, což zhoršuje 
bariéru tvo enou železni ní tratí.  

8) Vzhledem k preferenci varianty nadjezd doporu ujeme prov ení možnosti posunutí nástupiš  
železni ní zastávky Praha – Velká Chuchle severním sm rem, blíže k vyúst ní nov  z izovaného 
podchodu. Jsme si v domi faktu, že zmín ná zastávka není sou ástí dokumentace, p edložené 
k našemu vyjád ení.  

Zmín ná zastávka je sou ástí stavby Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) pro 
kterou se v sou asné dob  projednává stavební ízení. Zm na polohy by znamenala zm nu územního 
rozhodnutí. P i projek ní p íprav  zastávky byla zastávka umíst na co nejsevern ji je to možné. Limit pro 
umíst ní nástupišt  sm r Praha – Smíchov tvo í zastávka MHD, p echod pro chodce a bo ní výstup 
z podchodu pro p ší. Umíst ní nástupišt  sm r Beroun limituje vysoká zárubní ze  podpírající svah 
p írodní památky Nad závodišt m.    

Další fáze projektové p ípravy bude p eložena a projednána s p ísp vkovou organizací IPR Praha, 
podmínka byla zapracována do podmínek pro projektovou p ípravu.  
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• § 90 písm. c) s požadavky tohoto zákona a jeho provád cích právních p edpis , zejména s požadavky 

na využívání území:    

K žádosti byla p ipojena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracovaná v souladu 
s požadavky vyhlášky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn ní ke dni vydání dokumentace. 
Dokumentace byla zpracována v zá í 2017.    

Stavební ú ad posoudil soulad zám ru s na ízením . 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 (PSP): 
 
§ 11- § 14, § 16 - § 19 Ve ejná prostranství 

Navrhovaná dopravní stavba se umis uje v komunika ní síti, tak i na rozší eném záboru. Stavbou dojde 
ke zm n  hranic u trvalých zábor  pozemk . Ty jsou navrženy v nezbytném rozsahu. Zvýšený prostorový 
nárok zasahuje na nezastav né pozemky – svah u železni ní trati (pozemek parc. . 1136) a rovinaté 
nevyužité území východn  od železni ní trati (pozemky parc. . 608, 1168/1, 610/2 a 610/1 vše k.ú. 
Velká Chuchle). Stavba se dotkne i soukromého pozemku podél ulice Nad Drahou záborem zahrady parc. 
. 99 pot ebným pro novou trasu komunikace. Zm na se dotkne i ásti pozemku parc. . 722 kde bude 

výstup z podchodu pro p ší.  

Nové hranice dot ených zmenšených pozemk  nebrání jejich ú elnému využití. ást pozemku parc. . 
610/1 k.ú. Velká Chuchle je zatravn na na ásti se nachází komunikace Mezichuchelská. Dle územního 
plánu je na pozemku vymezena plocha komunikace, izola ní zelen  a navazujícího smíšeného území. 
K trvalému záboru je navržen pruh pod nadjezdem, další ást pozemku z stane stejného využití. Pozemek 
parc. . 610/2 je zatravn ný prostor mezi komunikací Mezichuchelská a tratí a slouží jako izola ní zele , 
na ásti plochy se nachází stávající komunikace. Pozemek parc. . 99 je celý navržen k vykoupení. Skrz 
tento pozemek je územním plánem vymezen koridor budoucí komunikace nadjezdu, jižní rohová ást 
pozemku mezi tratí a upraveným korytem potoka Vrutice je vymezena jako zele  m stská a krajinná, 
zbylá ást pozemku zasahuje do smíšeného navazujícího území s komunikací Na Drahou. Dnes je 
pozemek využíván jako zahrada, po realizaci stavby by k využití zahrady z stala malá ást v t sném 
sousedství rozší ené komunikace, byl pozemek navržen celý k vykoupení. Pro pozemky parc. . 99, 610/1 
a 610/2 k.ú. Velká Chuchle byl vydán souhlas k trvalému a do asnému odn tí ze ZPF (sp. zn. 
025729/17/OVDŽPSm, .j. 000978/18/OVDŽP ze dne 12.12.2018). áste né zábory pozemk  budou po 
dobu stavby využity k za ízení staveništ . Po dokon ení stavby budou plochy zrekultivovány.  

Propojitelnost a obsluha území je dot ena zrušením dnešního železni ního p ejezdu v ulici 
Starochuchelská. Jako náhrada tohoto p ejezdu budou tato opat ení:  

- Vybudování nového nadjezdu nad železni ní tratí, který propojí m stskou ást rozd lenou 
železni ní tratí. Toto propojení bude bez omezení, které je dnes zp sobeno astým a dlouhým 
uzavíráním železni ního p ejezdu a nevyhovující konfigurací navazující k ižovatky 
Starochuchelská, Radotínská, Dostihová, Mezichuchelská v t sné blízkosti železni ního 
p ejezdu.  

- Vybudování nového podchodu pro p ší v míst  rušeného p ejezdu. Pro zlepšení p ístupnosti a 
zkrácení p ších tras je z podchodu zbudován i p ímý p ístup k p emíst né zastávce Praha – 
Velká Chuchle. Vlastní p emíst ní zastávky je sou ástí první etapy stavby Optimalizace trati 
Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo).          

Stavbou se m ní uli ní prostranství. Zejména jde o p eložené napojení upravené ulice Nad Drahou na 
ulici Starochuchelskou, které tak rozší í dnešní uli ní prostor komunikace Nad Drahou, respektive m že 
být považován za nový uli ní prostor s tím, že plocha mezi dnešní a novou ulicí by tvo ila nestavební 
blok i by mohla být využívání v souladu s § 11 odst. 4 jako náb eží Vrutice i parková plocha. Podobn  
tvo í nový uli ní prostor i vlastní nadjezd s napojením na ulici Mezichuchelská. Navržené ešení již 
p edpokládá platný územní plán.  

Ší ka nového uli ního prostranství je dána stísn nými pom ry mezi dnešní zástavbou v ulici Nad Drahou 
a železni ní tratí. Nelze tedy dosáhnout dle § 14 ší ku 18 metr , která je možná jen prostoru pozemku 
parc. . 99 k.ú. Velká Chuchle.  

P eložená komunikace je vybavena v souladu s § 16 chodníkem s navrženou ší kou 2 až 2,5 m, lokáln  
zúženou v míst  nejstísn n jšího místa u .p. 3a na cca 1,7 metru. Komunikace bude vybavena ve ejným 
osv tlením.  
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Podchod pro p ší má sv tlou ší ku 3 metry, v tší ší ka je navržena s cílem psychologického p sobení na 
p ší. Odbo ná v tev k zastávce má vzhledem ke stísn ným pom r m mezi železni ní tratí a budovou .p. 
78 ší ku 2 metry. Navazující chodník mezi výstupem a ulicí Radotínská má v jednom míst  (roh 
podchodu) 1,4 metru.  

Výstavba podchodu pro p ší je sou ást opat ení, který je definován p episem Sm rnice G  SŽDC s.o. . 
16/2005 Zásady a modernizace a optimalizace vybrané železni ní sít  eské republiky, 17.01.2006. A 
souladu s vyhláškami . 177/1995 Sb., a 398/2009 Sb. V platném zn ní a podmínkami interoperability 
pro konven ní trat  evropské vybrané železni ní sít .   

K ížení p ších tras s komunikací je navrženo úrov ové s výjimkou k ížení s ulicí Radotínskou. Zde jde 
ale o p ímé pokra ování podchodu pod soub žnou železni ní tratí. Tento podchod je navíc dopln n 
úrov ovým k ížením u výstupu z podchodu sm rem k zastávce.  

Nejsou navrhována úrov ová k ížení s p šími trasami vedených mimo vozovku.  

Provoz cyklist  se p edpokládá v hlavním dopravním prostoru, na mostu nadjezdu je pak možný smíšený 
provoz chodc  a cyklist  na pravém chodníku.  

Napájení osv tlení p echod  pro chodce jsou navržena samostatnými p ípojkami z distribu ní sít  (§ 17 
odst. 4). 

Nové inženýrské sít  jsou umis ovány do uli ních prostor  a umis ují se pod terén. Sou ástí stavby 
nejsou mimo chrán ná území stavby transforma ních, spínacích a vým níkových stanic, regula ních 
stanic plynu, p ístupových bod  sítí elektronických komunikací a telefonních úst eden.  

§ 19 Prostorové uspo ádání sítí technické infrastruktury spl ují normy uvedené v § 84 PSP. Nedotýkají se 
stávajících stromo adí, která nejsou navržena k odstran ní, vzdálenost NN kabel  je vyšší než 
požadovaný 1 metr od paty stromu. Koryto potoka Vrutice je v míst  stavby zpevn no (b ehové zdi). 

Svodidla nejsou v rámci stavby samostatn  navržena, pouze jako zábradelní svodidla na silni ním mostu 
nadjezdu a na op rné zdi v ulici Nad Drahou v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. vyhláška Ministerstva 
dopravy a spoj , kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.  

Protihluková st na je samostatn  navržena podél železnice v míst  p ejezdu.  

Podél komunikace je nov  navržena jedna protihluková st na v ulici Nad Drahou u objekt  .p. 3 a 3a. 
Pot ebnost této st ny vyplývá ze zpracované protihlukové studie. Zárove  tato st na plní funkci plotu.   
 
§ 20 Obecné požadavky na umis ování staveb 

Navržená dopravní stavba nadjezdu se umis uje v prostoru vymezeném územním plánem pro ve ejn  
prosp šnou stavbu dopravního propojení p es železni ní tra  a napojuje se na již stavebn  p ipravenou 
k ižovatku. Stavba nadjezdu je komunikací, která navazuje na stávající komunikace v území a zlepšuje 
dopravní prostupnost a propojitelnost horní a dolní ásti Velké Chuchle s p ímou dopravní návazností na 
vybudovanou komunikaci v rámci stavby „P ipojení Velké a Malé Chuchle 2. stavba“ s napojením na 
komunikaci Strakonickou. Zam ení skute ného provedení této již realizované stavby bylo jedním 
podklad  pro vypracování dokumentace. Stavba nadjezdu nevyvolá žádné zásadní zm ny ve sm rovém 
ani výškovém ešení stávajících komunikací. Stavba je zkoordinována s optimalizací trati, jež se týká 
samotné rekonstrukce železni ní trati, další související a podmi ující investice jsou podrobn  uvedeny 
v pr vodní zpráv  bod 3.9.      

Ve ve ejném prostranství jsou veškeré p echody realizovány v bezbariérové úprav  s maximálním 
nášlapem 20 mm a varovnými a signálními pásy v chodníku z hmatové dlažby. 

Umíst ní do asných staveb – za ízení staveništ  nevyvolá kácení strom  ve ve ejném prostranství. Stavby 
za ízení staveništ , které slouží pro ú ely provád ní staveb, se umis ují jako do asné. 

 

§ 12, § 21 - § 27 Umis ování staveb v souladu s uli ní árou, výšková regulace – stavba nenavrhuje žádné 
nové budovy. 

 

§ 28, § 29 Odstupy od okolních budov, Odstupy staveb a pravidla pro výstavbu p i hranici pozemku – u 
nejbližších stávající dom  v ulici Staroláze ská se umis uje protihluková (SO 61-40-01) st na navazující 
na již stávající st nu podél komunikace Mezichuchelská. St na byla navržena z d vod  áste ného 
odstran ní stávající protihlukové st ny v prostoru nájezdu na navrhovaný nadjezd tato. Pro zlepšení 
rozhledových pom r  dojde k odstran ní ásti stávající st ny podél ul. Mezichuchelská, která bude 
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nahrazena novou st nou. Vzdálenost st ny od stávajících dom  je vždy v tší než rozdíl výšek st ny a 
spodního okraje oken v prvním podlaží. Tím je podmínka dodržena.  

V ulici Nad Drahou je navržena protihluková st na plnící funkci plotu (SO 61-40-02) u dom  . 3 a 3a. 
St na bude prodloužena p es prostor p ejezdu a skon í u výtahové šachty, na kterou bude navazovat 
zast ešení schodišt  podchodu. I zde je vzdálenost dom  od st ny vždy v tší než rozdíl výšek horní hrany 
a dolního okraje okna v prvním podlaží. Protihluková st na je navržena na hranici s ve ejným 
prostranstvím, § 29 se tak neuplatní. Pot ebnost protihlukových opat ení je popsána a zd vodn na 
v hlukové studii ásti dokumentace B.4.2. 

 

§ 30 Požadavky na oplocení 

Funkci oplocení plní protihluková st na v ul. Na Drahou. Podle na ízení vlády . 272/2011 Sb., byla 
zpracována hluková studie ešící ochranu p ilehlých dom  p ed hlukem ze silni ní dopravy. Z hlukové 
studie vyplynula nutnost návrhu protihlukové st ny výšky 2,8 m nad chodníkem. P i nižší výšce by byly 
p ekro eny limitní hodnoty hluku dle na ízení. Pro zlepšení vizuálního kontaktu mezi ve ejným 
prostorem a pozemkem byly po dohod  se zpracovatelem hlukové studie a vlastníky pozemk  vloženy 
pr hledné panely.  

P ipojení staveb na technickou a dopravní infrastrukturu ve ejnou infrastrukturu, § 31 napojení na 
komunikace.  Navrhovaná stavba je sama o sob  komunikací. Na tuto komunikaci jsou napojeny okolní 
stavby. Toto napojení z stane i v navrhovaném stavu. Pro zám r bylo vydáno oborem dopravy ÚM  
Prahy 16 povolení p ipojení pozemní komunikace mimoúrov ového k ížení na již stavebn  p ipravenou 
k ižovatku Mezichuchelská, na místní komunikaci II. t ídy Starochuchelská, na místní komunikaci III. 
t ídy Nad Drahou a na místní komunikaci III. t ídy Na Mrázovce. Zárove  bylo zrušeno oboustranné 
p ipojení komunikace Starochuchelská na železni ní p ejezd, tzn k ížení dráhy s komunikací 
Starochuchelská v úrovni kolejí. Úrov ový p ejezd byl nahrazen podchodem pro p ší.  

 

§ 32 - § 34 Parkování, odkládání jízdních kol 

Sou ástí navrhované stavby nejsou stavby vyžadující vázaná nebo návšt vnická stání ani plochy pro 
odkládání jízdních kol. 

 

§ 35 Obecné požadavky (p ipojení staveb na technickou infrastrukturu) – Sou ástí stavby nejsou objekty 
vyžadující p ipojení na zdroje vody, splaškovou kanalizace a žumpu (§ 36 - § 37).  

Pro za ízení staveništ  bude do asn  využito p ipojení vody a kanalizace ze stávajících zdroj  
v majetkové správ  D/SŽDC, kde to nebude možné p edpokládá se využití mobilními zdroji el. energie, 
mobilní WC, mobilní telefony, dovoz a odvoz vody.    

Stavba má nároky na elektrickou energii: osv tlení nadjezdu, osv tlení podchodu, napájení výtahu a 
napájení erpadla.  

Napájení ve ejného osv tlení bude provedeno na stávající sloupy ve ejného osv tlení. Na most  bude 
osv tlení ve dvojité izolaci a napájeno p es odd lovací (izola ní) transformátor. Pro osv tlení p echod  
pro chodce, osv tlení podchodu, výtah a erpadlo budou z ízeny samostatné p ípojky ze sít  PRE.         

 
§ 38 Hospoda ení se srážkovými vodami – Odvod deš ové vody zajiš ují t i objekty: 
Odvodn ní komunikací a chodník  bude zajišt no p í nými a podélnými spády do nov  navržených 
uli ních vpustí napojených na deš ovou kanalizaci. 

SO 61-36-31 v ulici Nad Drahou odvod uje deš ová kanalizace p eloženou ulici Nad Drahou kanalizací 
DN 300 zaúst nou do potoka Vrutice.  

SO 61-36-32 odvodn ní vlastního silni ního nadjezdu sbírá deš ovou vodu ze silni ního mostu p es 
železni ní tra  a ulici Mezichuchelská. Zaúst na je do stávající kanalizace DN 300 na konci nadjezdu, 
vybudované ve 2. stavb  P ipojení Velké a Malé Chuchle v ulici Mezichuchelská.  
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P es ulici Mezichuchelská a p ilehlý bezodtokový prostor mezi Mezichuchelskou, kurty a zástavbou 
rodinných dom  p echází nová komunikace v celé délce na most , odtokové pom ry z území tak nejsou 
dot eny.  

SO 61-36-33 v ulici Starochuchelská je odvodn na ást p eložky od napojení na ulici Starochuchelská 
k silni nímu mostu p es Vrutici. Jde o krátké úseky DN 200. Zaúst ny jsou bu  do stávající kanalizace 
DN 800 nebo p ímo do koryta Vrutice. V rámci tohoto objektu je do Vrutice zaúst no i potrubí od 
erpadla podchodu pro p ší (jde o mimo ádn  odvád né vody, nebo  jsou všechny vstupy do podchodu 

zast ešeny, za b žného provozu nebude vnikat do podchodu voda. Pro mytí podchodu je navržen žulový 
žlábek gravita n  zaúst ný do šachty umíst né u výtahové šachty, z té se bude p e erpávat trvalým 
erpadlem do kanalizace). 

Obecné technické požadavky zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, stanovené vyhláškou . 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpe ujících bariérové 
užívání staveb, jsou spln ny.  

Veškeré p echody pro p ší budou realizovány v bezbariérové úprav  s maximálním nášlapem 20 mm a 
s varovnými a signálními pásy v chodníku z hmatové dlažby. 

Silni ní nadjezd je koncipován jako bezbariérový. Provoz však bude probíhat po nejkratším sm ru, tedy 
podchodem pro p ší. Bezbariérovost na východní stran  je zajišt na šikmým chodníkem do ulice 
Radotínské. Na západní stran  je vzhledem ke stísn ným podmínkám navržen bezbariérový p ístup 
pomocí výtahu. Vzhledem k interoperabilit  spl uje vybavení výtahu vyhlášku . 398/2009 Sb. K zám ru 
bylo doloženo souhlasné stanovisko NIPI Bezbariérové prost edí, o.p.s., které obsahovalo p ipomínky. 
Stavební ú ad zapracoval tento požadavek do podmínky rozhodnutí . 26 k podmínkám pro projektovou 
p ípravu.   

 
• § 90 písm. d) s požadavky na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu:     

Stavba nadjezdu eší náhradu za nebezpe ný a provozn  nevyhovující úrov ový železni ní p ejezd. 
Nadjezd je sám o sob  komunikací, která je napojena na místní komunika ní sí . P ší provoz je ešen 
podchodem pod železni ní tratí s vazbami na stávající chodníky, navazující p echody pro chodce a 
logické trasy p ších na budoucí nov  p emíst nou železni ní stanici Praha – Velká Chuchle a zastávky 
MHD. Nov  jsou navrženy p ípojky a p eložky inženýrských sítí.   

Nové p ípojky elektrické energie pro: 
- Výtah, osv tlení p echod  pro chodce, osv tlení podchodu pro p ší, napájení erpadla 
- Ve ejné osv tlení nadjezdu   
P eložky: 
Elektrorozvodné sít   
- SO 61-35-01 Praha Velká Chuchle, úprava rozvod  NN 0,4 kV PREDi 
- SO 61-35-02 Praha Velká Chuchle, úprava rozvod  VN 22 kV PREDi 
- SO 61-35-11 Praha Velká Chuchle, ve ejné osv tlení 
Sd lovací sít  
- SO 61-35-21 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana metalických rozvod  CETIN 
- SO 61-35-22 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana optických rozvod  CETIN 
- SO 61-35-23 Praha Velká Chuchle, úpravy a ochrana sd lovacích rozvod  TV Net 
Vodovody 
- SO 61-36-11 Praha Velká Chuchle, ulice Starochuchelská, úprava vodovod  225 PE, 160 PE 
- SO 61-36-12 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava vodovod  225 PE, 110 PE 
- SO 61-36-13 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava vodovod  DN 300, 225 PE a 

90 PE 
- SO 61-36-14 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava vodovod  DN 400 
- SO 61-36-15 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava vodovod  DN 100, 110 PE 
- SO 61-36-16 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava p ípojky DN 80 
Kanalizace 
- SO 61-36-41 Praha Velká Chuchle, úprava šachet stávající kanalizace 
- SO 61-36-42 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava výtlaku kanalizace 90 PE 
Plynovody 
- SO 61-36-71 Praha Velká Chuchle, ulice Nad Drahou, úprava STL plynovodu 
- SO 61-36-72 Praha Velká Chuchle, podchod, úprava STL plynovod  PE 50 
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K zám ru, zejména k možnosti a zp sobu napojení a k podmínkám dot ených ochranných pásem, vydali 
kladná stanoviska a vyjád ení dot ení vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury – jejich 
soupis je uveden v tomto rozhodnutí.  
Podmínky, uvedené v t chto vyjád eních stavební ú ad zapracoval do výrokové ásti tohoto rozhodnutí ve 
form  stanovení podmínek pro umíst ní stavby a projektovou p ípravu.   
 
Stavební ú ad na základ  posouzení dosp l k záv ru, že zám r je v souladu s požadavky na ve ejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a zp sobu napojení nebo k podmínkám dot ených 
ochranných a bezpe nostních pásem. 
 

• § 90 písm. e) s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  podle 
zvláštních právních p edpis  nebo tohoto zákona, pop ípad  s výsledkem ešení rozpor : 

Stavební ú ad se v rámci projednání žádosti zabýval obsahem a formou závazných stanovisek a došel 
k záv ru, že p edložená stanoviska dot ených orgán  spl ují co do obsahu a formy zákonné požadavky. 

K zám ru vydali kladná stanoviska dot ené orgány, chránící ve ejné zájmy podle zvláštních právních 
p edpis  nebo stavebního zákona – jejich soupis je uveden v tomto rozhodnutí. Podmínky uvedené 
v t chto stanoviscích stavební ú ad zapracoval do výrokové ásti tohoto rozhodnutí ve form  stanovení 
podmínek pro umíst ní stavby a projektovou p ípravu.   
 
Stavební ú ad na základ  posouzení dosp l k záv ru, že zám r je v souladu s požadavky zvláštních 
právních p edpis  a se závaznými stanovisky dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis  nebo 
stavebního zákona. 
 
 

Vypo ádání námitek: 

K podaným námitkám ú astník  ízení (fyzických a právnických osob) se vyjád il žadatel – spole nost 
SŽDC (Správa dopravní železni ní cesty, státní organizace) písemným vyjád ením ze dne 30.10.2019 .j. 
020240/19, které je sou ástí spisu. Vypo ádání námitek týkající se vysv tlení a fakt  k variant  podjezd je 
uvedeno na základ  tohoto vyjád ení. Stavebnímu ú adu nebyla varianta podjezdu p edložena k 
posouzení. Stavební ú ad posuzuje konkrétní žádost v rozsahu, jak byla podána, ízení o umíst ní stavby 
je ízením o konkrétním návrhu, nikoli o posuzování návrhových variant.  
 
• 1) M  Praha-Velká Chuchle (v zastoupení Mgr. Robert Plicka)  

 
zkrácen  text uveden kurzívou: 
[5] M stská ást uvádí, že dne 24.03.2019 podala ve výše nadepsané v ci žádost o prodloužení lh ty k 
podání námitek, na kterou tímto znovu odkazuje a op tovn  žádá o prodloužení lh ty k podání námitek 
alespo  do 31.05.2019, a to zejména z d vodu obsáhlosti spisového materiálu a obsáhlosti projektové 
dokumentace, která musí být analyzována, což nebylo možné realizovat v dané 15-denní lh t . 
[7] Fakt, že žádosti o prodloužení lh ty k uplatn ní námitek nebylo doposud vyhov no a že byla dána 
ú astník m pouze nejkratší možná zákonná lh ta bez ohledu na rozsah podklad  ve spise, považuje 
M stská ást již nyní za porušování zásady nestrannosti a rovného postavení ú astník  ízení dle § 7 
zákona . 500/2004 Sb., správního ádu, uváží-li se, že žádost o územní rozhodnutí byla podána p ed více 
než rokem a b hem celé této doby p ed Oznámením stavební ú ad opakovan  vyzýval žadatele o dopln ní 
podklad  žádosti a k tomu ur ené lh ty mu prodlužoval. 

k odst. [5] a [7] 

Dne 30.11.2017 byla podána žádost o umíst ní stavby. Jelikož žádost neobsahovala p edepsané 
náležitosti, stavební ú ad ízení p erušil a vyzval žadatele k dopln ní. Kompletn  byla žádost dopln na 
dne 29.01.2019. Po dopln ní žádosti o vydání územního rozhodnutí stavební ú ad v ízení pokra oval a 
dne 11.03.2019 oznámil zahájení územního ízení. Zahájení územního ízení bylo oznámeno podle § 87 
odst. 1, kdy stavební ú ad upustil od ústního jednání, jelikož jsou mu dob e známy pom ry v území a 
žádost poskytuje dostate ný podklad pro posouzení zám ru. Upustí-li stavební ú ad od ústního jednání, 
stanoví lh tu, do kdy mohou ú astníci ízení uplatnit námitky a dot ené orgány závazná stanoviska. Tato 
lh ta nesmí být kratší než 15 dn . V oznámení územního ízení stavební ú ad pou il ú astníky podle § 89 
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odst. 1, že závazná stanoviska, námitky a p ipomínky mohou být uplatn ny ve stanovené lh t , jinak se 
k nim nep ihlíží. Vzhledem k tomu, že stavební zákon v ust. § 89 odst. 1 spojuje s neuplatn ním námitek 
ve stanovené lh t  sankci, tedy fakt, že k pozd ji stanoveným námitkám se nep ihlíží, jedná se o lh tu 
propadnou. Tuto lh tu nelze na žádost usnesením prodloužit. O neprodloužení lh ty byla M  Velká 
Chuchle informována dopisem pod sp. zn. 005709/19/OVDŽP/ r ze dne 28.03.2019, který je sou ástí 
spisu.  
 
Rozpor s charakterem území 
[8] P ejezd se nachází v p vodním jádru M stské ásti, v jejím intravilánu, a v jeho bezprost ední 
blízkosti se nacházejí stavby stávajících obyvatel M stské ásti, zejména se jedná o rodinné domy a jejich 
zahrady. M stská ást od Správy železni ní dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, 
I O 70994234, Dlážd ná 1003/7, 110 00 Praha-Nové M sto (dále jen „SŽDC“), až po doru ení 
Oznámení získala dokumentaci k variant  podjezd a nadjezd. P estože to bylo ze strany SŽDC p islíbeno, 
nebyly p edem s M stskou ástí ob  varianty projednány a bylo rovnou požádáno o vydání územního 
rozhodnutí pro variantu nadjezdu. M stská ást tedy nem la dostate ný asový prostor zám r nastudovat 
a nebyl s ní projednán, jak bylo p islíbeno.  

k odst. [8] 
Proti uvedeným tvrzením existují následující fakta, která jsou jednozna n  doložitelná:- Ob  varianty 
mimoúrov ového k ížení (nadjezd i podjezd) byly již v konceptu projednávány s M  26.8.2016. Záv rem 
jednání bylo: „Záv rem se p ítomní shodli na preferování NADJEZDU, jehož schvalovací ízení a 
následná realizace mají mnohem lepší p edpoklady pro zdárné dokon ení díla.“ Viz záznam z jednání.   

- Další jednání s M  prob hlo 14. 3. 2017. ešení obou variant v etn  vizualizací bylo M  zasláno v 
p edstihu p ed jednáním 1. 3. 2017 a ob  varianty byly se zástupci M  projednány. Viz záznam z jednání. 
- Na základ  požadavku M  byly znovu ob  varianty projednány i s ve ejností, a to na ve ejném jednání s 
obyvateli dne 5. 4. 2017. V p edstihu p ed tímto jednání byly podklady k ob ma variantám v etn  
vizualizací zaslány 17. 3. 2017 na M  k jejich uve ejn ní na webových stránkách M . 

- Dne 7. 4. 2017 byla elektronickou poštou M  požádána o své vyjád ení k ob ma variantám (nadjezd, 
podjezd) mimoúrov ového k ížení. Po urgenci byla žádost znovu zaslána 7. 6. 2017. P ílohou žádosti 
byly k ob ma variantám Pr vodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Koordina ní situace a vizualizace. 
Viz p iložená žádost. 

- Dne 22. 11. 2017 Zaslala M  prost ednictvím starosty M  vyjád ení 1766/332/2017, kde k p edložené 
projektové dokumentaci silni ního nadjezdu nemá M  Velká Chuchle námitek. 

- Z uvedeného vyplývá, že ob  varianty mimoúrov ového k ížení byly s M  ádn  a dlouhodob  (cca 2,5 
roku) projednávány a že M  m la dlouhodob  k dispozici podobu obou návrh  v etn  vizualizací. Stejn  
tak byly uvedené návrhy k dispozici ob an m M , a to v etn  ve ejné prezentace obou návrh . 

- Po obdržení ostatních stanovisek, subjekt  oprávn ných k vyjád ení, ze kterých vyplynula jako jediná 
projednatelná varianta „nadjezd“, bylo rozhodnuto pokra ovat touto variantou a po dokon ení DÚR pro 
nadjezd byla podána žádost o ÚR. 

 
[9] Již nyní se však ukazuje, že v mnoha parametrech je varianta podjezdu pro M stskou ást p ízniv jší 
a ukazuje se, že mimoúrov ové k ížení je možné ešit i tímto zp sobem. Oproti variant  nadjezd jde o 
ešení, které nerozbíjí intravilán Velké Chuchle a na n j navazující plochy nevhodnou masivní a 

pohledov  exponovanou inženýrskou stavbou zamýšleného nadjezdu, která zejména s okolní obytnou 
zástavbou nijak nekoresponduje. I z hlediska hlukové zát že se ukazuje varianta podjezdu jako šetrn jší 
ešení. A stejn  tak nepochybn  také z pohledu imisní zát že z automobilové dopravy. M stská ást proto 

žádá, aby si stavební ú ad vyžádal jako podklad kompletní projektovou dokumentaci, kterou má SŽDC 
zpracovanou pro variantu podjezd. Vydání územního rozhodnutí vzhledem k negativním dopad m, která 
stavba p inese, by považovala M stská ást za nep im ený zásah do svého práva na samosprávu 
zahrnující možnost ovliv ovat kvalitu (životního) prost edí a rozvoj území v M stské ásti a tím také 
napl ovat zájmy a práva jejích obyvatel. Je-li jako možné funk ní ešení zpracována varianta podjezdu, 
kterou lze navíc uskute nit i za stávající podoby územního plánu, je tím doloženo, že legitimní cíl v 
podob  mimoúrov ového ešení p ejezdu železni ní trati, na kterém m že být ve ejný zájem, lze ešit 
šetrn ji v i ostatním práv m a zájm m a že navrhovaný nadjezd by byl v tomto p ípad  nep im eným 
zásahem do práv M stské ásti a jejích obyvatel. 
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k odst. [9]  
- Po celou dobu projek ní p ípravy 2016 – 2017 nezaujala M  k výb ru varianty žádné stanovisko, viz 
reakce na bod [8], a to i p es to, že byly doloženy vizualizace obou variant ešení, ze kterých lze usuzovat 
na míru „rozbití“ intravilánu a „nevhodnost masivní“ konstrukce nadjezdu. 

- U varianty nadjezdu jsou dodrženy hlukové limity dle Na ízení vlády . 272/2011 o ochran  zdraví p ed 
nep íznivými ú inky hluku a vibrací. 

- Tvrzení, že „z pohledu imisní zát že z automobilové dopravy se ukazuje varianta podjezdu šetrn jší“ je 
nepodložené. Imisní zát ž z automobilové dopravy je dána po ty vozidel, které budou v obou variantách 
stejné. Naopak u varianty nadjezd budou lepší rozptylové podmínky – varianta podjezdu s tunelovou ástí 
a se zast ešením bude exhalace soust e ovat do míst vjezd , které jsou navíc blíže obytné zástavb . 

- Je v cí stavebníka, jaký zám r p edkládá do územního ízení. Územní ízení nem že být vedeno na 
r zné varianty ešení jedné stavby ve stejném prostoru. Varianta podjezdu byla sice zpracována, ale 
negativn  se k ní vyjád il silni ní správní ú ad, Policie R a Technická správa komunikací. 

- M  m la dostate ný asový prostor (viz bod [8]), aby se vyjád ila k p edloženým variantám 
mimoúrov ového k ížení. M  tak mohla ádn  uplatnit své právo na samosprávu a naplnit zájmy a práva 
obyvatel (ob  varianty byly i ve ejn  prezentovány široké ve ejnosti, op t viz bod [8]). 

 

[10] M stská ást souhlasí, že stávající železni ní p ejezd je nutné p estav t na mimoúrov ový, jelikož 
stávající p ejezd již nevyhovuje dopravní zát ži a vznikají zde dopravní zácpy a taktéž nebezpe né situace, 
na které již opakovan  M stská ást a taktéž Policie R upozor ovaly. Navrhovaná varianta nadjezdu 
však svým provedením a svou mohutností nenávratn  poškodí celý charakter území. M stská ást v tomto 
preferuje variantu podjezdu provedeného s co nejmenšími zásahy do životního prost edí a dosavadní 
urbanistické struktury, tak, aby nebyly trvale negativn  zm n ny vzhled a kvalita území M stské ásti v 
takové mí e, jako by se to stalo v p ípad  realizace nadjezdu. 

[11] M stská ást s variantou nadjezdu nesouhlasí, nebo  se jedná o mohutnou dopravní stavbu, který 
bude p edstavovat zna ný zásah do dot eného území a zm ní celý charakter jádra M stské ásti. Stavba 
p edstavuje vyvedení pozemní komunikace do mohutného nadjezdu, který p evyšuje okolní zástavbu 
rodinných dom . Jedná se o zna ný zásah do kvality bydlení v celém jádru M stské ásti. Taková 
výstavba se zcela vymyká dosavadní urbanistické struktu e okolní zástavby a zcela jí znehodnocuje. 

[12] V tomto M stská ást dokládá pr vodní zprávu a technickou zprávu k variant  podjezdu, ím je 
doloženo, že se v každém p ípad  jedná o realizovatelnou a šetrn jší variantou (by  ne nutn  v p esném 
provedení dle aktuáln  vypracované projektové dokumentace). Sou asn  v tomto M stská ást nechá 
vypracovat odborné vyjád ení k vhodnosti zvolené varianty pro stavbu mimoúrov ového k ížení. 

k odst. [10] [11] [12] 
Stavební ú ad posuzuje žádost o konkrétním návrhu v rozsahu, jak byla podána. Navržený zám r 
nadjezdu je v souladu s vymezenou plochou ve ejn  prosp šné stavby . 37/DK/54 Velká Chuchle – 
komunika ní propojení p es D ve Velké Chuchli, která je zanesena v platném územním plánu. Stávající 
stav úrov ového p ejezdu je nevyhovující s ohledem na bezpe nost vozidel i chodc . V rámci 
optimalizace trati dojde k nár stu po tu vlakových spojení, do budoucna lze p edpokládat uzav ení 
p ejezdu cca 50 minut ve špi kové hodin , což vyvolá zna né komplikace pro plynulost dopravy. 
Propojení Velké a malé Chuchle je historicky p ipraveno na nadjezd. Nesouhlas M stské ásti Velká 
Chuchle m l být uplatn n již v procesu po izování a schvalování územn  plánovací dokumentace. 
Preference varianty tunelu není v souladu s platným územním plánem. Nevýhodou podjezdu jsou 
technické aspekty (hladina spodní vody, zaplavení v p ípad  povodn  s následným erpáním vody, v tší 
podélné sklony náro n jší na prostor, rozhledové pom ry...)  

Stavba nadjezdu využívá stávající terén. Z hlediska posouzení krajinného rázu a zásahu do území vydaly 
závazná stanoviska a vyjád ení p íslušné správní orgány na úseku ochrany ve ejných zájm  (doloženo 
kladné stanovisko odboru ochrany prost edí magistrátu hl. m. Prahy).  
 
[13] Zastupitelstvo M stské ásti dlouhodob  usiluje o realizaci varianty podjezdu (d íve nazývané 
varianty E TUNEL), jak je patrné z p iloženého zápisu z jednání zastupitelstva M stská ásti ze dne 
24.02.2014, kdy bylo p ijato toto usnesení:  
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„ZM , na základ  doporu ení výboru dopravy bezpe nosti ze dne 3.2.2014, doporu ení výboru 
stavebního a územního plánu ze dne 19.2.2014, pr b hu jednání s majiteli dot ených nemovitostí ve 
dnech 22.1 a 28.1.2014, pr b hu jednání s p ítomnými leny ZM  dne 10.2.2014, pr b hu ve ejné 
sch ze dne 12.2.2014 a výsledku ankety, schvaluje k další projektové p íprav  a k realizaci 
mimoúrov ového k ížení ulice Starochuchelská s tratí D „variantu E TUNEL“ za p edpokladu dodržení 
v p íloze uvedených podmínek. Maximáln  do 60 dn  bude ZM  vyhlášeno místní referendum na téma 
podpory varianty E.“ 

[14] Toto usnesení M stské ásti pak bylo aktualizováno p i zasedání zastupitelstva dne 25.03.2019. 
P vodní varianta „E TUNEL“ je p itom stejného významu jako sou asná varianta podjezd a M stská 
ást na této variant  doposud trvá. Zápis ze zasedání zastupitelstva M stská ásti Praha-Velká Chuchle 

ze dne 25.03.2019 ke dni tohoto podání není ješt  k dispozici, avšak bude dodán. P ípadné 
nerespektování tohoto stanoviska M stské ásti by muselo být považováno za neakceptovatelný zásah do 
práva na samosprávu M stské ásti, jak je již popsáno výše.  

k odst. [14]  
- Dne 22. 11. 2017 Zaslala M  prost ednictvím starosty M  vyjád ení 1766/332/2017, kde k p edložené 
projektové dokumentaci silni ního nadjezdu nemá M  Velká Chuchle námitek.  

  
[15] Umíst ní stavby by bylo za t chto okolností sou asn  ve zjevném rozporu s § 20 odst. 1 na ízení . 
10/2016 Sb. hl. m. Prahy, pražskými stavebními p edpisy (dále jen „PSP“), podle kterého platí, že p i 
umis ování staveb musí být p ihlédnuto k charakteru území, zejména ke vztahu zástavby k ve ejným 
prostranstvím, p dorysným rozm r m okolních staveb a jejich výšce. P edložená dokumentace se otázce 
souladu s tímto ustanovením v nuje jen povšechn , bez skute ného zhodnocení vazeb na charakter území. 
 
k odst. [15]  
- Tvrzení ú astníka, že „umíst ní stavby by bylo za t chto okolností sou asn  ve zjevném rozporu s § 20 
odst. 1 na ízení . 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, pražskými stavebními p edpisy“ je nepodložené a jde o 
subjektivní hodnocení. 

- K charakteru území bylo p ihlédnuto. Nová komunikace maximáln  využila pro své stoupání z centra 
M  podél trati stávající stoupající konfiguraci terénu. Komunikace byla maximáln  p imknuta k trati, aby 
se maximalizovala vzdálenost od obytných budov. Pro konstrukci nadjezdu byla zvolena konstrukce z 
p edpjatého betonu, která umož uje co nejsubtiln jší návrh. Problematické bude vždy klesání 
komunikace na východní stran  trati, které je však dané pot ebnou výškou nadjezdu nad tratí a stávající 
stavební p ipravenosti ulice Mezichuchelská na napojení komunikace z nadjezdu – Stávající podoba ulice 
Mezichuchelská již p edpokládá ešení silni ním nadjezdem. 

- Tvrzení ú astníka, že „P edložená dokumentace se otázce souladu s tímto ustanovením v nuje jen 
povšechn , bez skute ného zhodnocení vazeb na charakter území“ je nepodložené. Vazby na charakter 
území jsou popsány dostate n . 

 

[16] Pro vlastníky okolních nemovitostí se jedná taktéž o zásah do jejich vlastnických a dalších práv, když 
takto mohutná dopravní stavba se má nacházet v bezprost ední blízkosti jejich nemovitostí, což bude 
velice pravd podobn  p edstavovat snížení kvality bydlení a ruku v ruce s tím také snížení hodnoty jejich 
nemovitostí. Celý zám r nevratn  zm ní krajinný ráz a dosavadní charakter celého okolí. Další zásah pak 
p edstavuje nutná výstavba protihlukových st n, která rovn ž p edstavuje významný zásah do dosavadní 
urbanistické struktury, kterou trvalé zcela naruší a zm ní, zejména z estetického hlediska. Dle judikatury 
Nejvyššího správního soudu (nap . dle rozsudku Nejvyššího správního soudu j. 8 As 27/2012–113) náleží 
mezi jednotlivé initele ovliv ující pohodu bydlení (kvalitu prost edí) také podstatné snížení odstupové 
vzdálenosti mezi budovami, úbytek oblohové složky, omezení výhledu, a tedy i míra oslun ní a osv tlení 
bytu a narušení soukromí, protože i tyto složky se na pohod  bydlení podílejí. M stská ást má za to, že 
stavba nadjezdu by bezprost edn  ovlivnila pohodu bydlení jejích obyvatel, kdy daná stavba dopravní 
infrastruktury s mizivými architektonickými hodnotami by p edstavovala ur ující, a p itom cizorodý prvek 
v intravilánu M stské ásti, který by p evyšoval svou výškou stávající obytné rodinné domy. 

k odst. [16]  
- Každá stavba p edstavuje zásah do svého okolí, a to již ze své podstaty, stejn  jako tomu bylo již 
nap íklad p i výstavb  komunikace Mezichuchelská, která po ítá se zapojením nadjezdu. Varianta 
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podjezdu je p ízniv jší pro vlastníky nemovitostí v ulici Staroláze ská . 9 až 17, od kterých se stavba 
oddaluje. Naopak se ale stavba podjezdu p ibližuje k jiným nemovitostem v ulici U Skály. 

- Pokud jde o protihlukové st ny, tak s navrhovaným nadjezdem souvisí jen st na v ulici Nad Drahou, 
která má však charakter zd ného plotu s transparentními výpln mi. Tato st na tedy chrání obyvatele 
sousedních nemovitostí, ale p itom zásadním zp sobem nenarušuje výhled, oslun ní i osv tlení bytu. 
Druhá protihluková st na související s nadjezdem je ve skute nosti pouze úprava stávající st ny v ulici 
Mezichuchelská v míst  napojení nadjezdu do p ipravené k ižovatky. Vzhledem k dnešní masivní a 
dlouhé protihlukové st n  v ulici Mezichuchelská výšky cca 4,5 metru a délky cca 380 metr  lze 
konstatovat, že protihlukové st ny charakter území zásadním zp sobem nem ní. 

 

[17] Stavba nadjezdu se krom  toho nachází v ochranném pásmu p írodní památky Nad Závodišt m a 
dále v blízkosti p írodní rezervace Chuchelský háj (evropsky významná lokalita). M stská ást nepovažuje 
za adekvátní, aby v blízkosti pouhých desítek metr  od t chto chrán ných oblastí byla vystav na 
nadúrov ová dopravní stavba navrhovaného rozsahu. 

k odst. [17]  
- Navrhovaný nadjezd nezasahuje do p írodní památky Nad Závodišt m ani do p írodní rezervace 
Chuchelský háj. Dále zám r nezasahuje ani do ochranného pásma p írodní rezervace Chuchelský háj. Do 
ochranného pásma p írodní památky Nad závodišt m zasahuje pouze napojení nové komunikace na 
Starochuchelskou a podchod pod železni ní tratí, tyto ásti stavby však do ochranného území zasahují 
stejným zp sobem i ve variant  podjezd. 

- Ob  varianty jsou tak z hlediska zásahu do p írodní památky Nad Závodišt m a do p írodní rezervace 
Chuchelský háj, v etn  jejich ochranných pásem, stejné. 

- Varianta podjezd v ochranném pásmu p írodní památky Nad Závodišt m vyvolává zábor cca 1600 m2, 
varianta nadjezd je v tomto ohledu „šetrn jší“, se záborem 950 m2. Z pohledu vlivu na ochranné pásmo 
této p írodní památky je tedy jednozna n  vhodn jší výstavba nadjezdu. 

 

[18] Dle ust. § 12 odst. 1 zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny (dále jen „zákon o ochran  
p írody“) je stanoveno, že: „Krajinný ráz, kterým je zejména p írodní, kulturní a historická 
charakteristika ur itého místa i oblasti, je chrán n p ed inností snižující jeho estetickou a p írodní 
hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umis ování a povolování staveb, mohou být provád ny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk , zvlášt  chrán ných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické m ítko a vztahy v krajin .“ Výstavbou navrhovaného nadjezdu by byl 
estetická hodnota jeho okolí nenávratn  narušena. Výstavbou nadjezdu by byly taktéž znehodnoceny 
výhledy z ady míst M stské ásti na p írodní památku Chuchelský háj, tvo enou malebnými zalesn nými 
svahy s kostelem sv. Jana Nepomuckého a taktéž na p írodní památku Nad Závodišt m, které budou 
p ekryty výhledem na nadúrov ovou vozovku. 

k odst. [18]  
- K p edloženému zám ru byl vydán souhlas k povolení stavby, a to Odborem ochrany prost edí MHMP 
jako v cn  p íslušného orgánu ochrany p írody podle ustanovení § 77 odst. 1 písmene j) zákona . 
114/1992 Sb. 

- Uvedený odbor návrh z hlediska vlivu na krajinný ráz posoudil a konstatoval, že „kvalita prost edí 
nem že být zám rem podstatn  ovlivn na a krajinný ráz zm n n i snížen, jelikož uvažovaný zám r bude 
b žnou sou ástí stávající krajinné matrice, harmonické m ítko a vztahy v krajin  z stanou zachovány.“ 

- Morfologie terénu je výrazn  ovlivn na nivou eky Berounky, železni ní tra  je lokalizována na pat  
úbo í terénu, jež se nad nivou zdvihá p es sto výškových metr . ást Velké Chuchle leží v údolí Vrutice. 
Budoucí nadjezd i podjezd jsou navrženy na kontaktu nivy Berounky s tímto údolím. Okolí je rozmanité, 
st ídá se vilová zástavba chrán ná nep íliš vzhlednou a vysokou protihlukovou st nou na ochranu p ed 
hlukem ze silni ní komunikace v ul. Mezichuchelská, plochy zahradnictví, rozvojové plochy a na 
opa nou stranu k Berounu pak dostihové závodišt . Estetická hodnota území je tak již v sou asnosti 
pom rn  významným zp sobem narušena. Existencí nadjezdu bude áste n  znehodnocen vizuální 
pohled od dnešního železni ního p ejezdu ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. Vzhledem k výše uvedeným 
skute nostem však negativní vliv silni ního nadjezdu nebude p íliš veliký. 
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[19] Výstavba nadjezdu by znamenala výrazný úbytek zelen , kdy dle dodané projektové dokumentace má 
být pokáceno celkem 159 ks strom  a dále plocha 1865 m2 ke ových porost . Náhradní výsadba p itom 
není údajn  realizovatelná. Dle M stské ásti se jedná o neadekvátní zásah, který bude mít negativní 
ekologický a estetický vliv na území M stské ást. M stská ást nepovažuje za adekvátní provád t kácení 
d evin v takovém rozsahu, když lze požadovanou mimoúrov ovou k ižovatku provést i v jiné variant , 
která bude pro další rozvoj území M stské ásti p ínosn jší, nezasáhne tak hluboce do okolní zelen , 
p ípadn  bude možné realizovat náhradní výsadbu, což ve variant  nadjezdu není možné. P edložená 
dokumentace také potvrzuje, že uvedená likvidace zelen  bude mít zásadn  negativní dopad na místní 
faunu. I takový zásah M stská ást nepovažuje za adekvátní, pokud lze daný zám r provést i ve variant  
podjezd, která nezatíží tak siln  místní faunu a flóru a nebude mít i jinak tak zásadní dopady na území 
obce. 

k odst. [19]  
- Zám r nadjezdu vyžaduje odstran ní zelen . K tomu je však t eba dodat, že v tšina odstra ované zelen  
je na západní stran  trati a je nutné její odstran ní i pro variantu podjezdu. 

- Náhradní výsadba je možná na vhodných lokalitách na základ  dohody s M , a to jako sou ást a na 
náklady p edkládané stavby. 

- Z hlediska kácení mimolesní zelen  je varianta podjezd skute n  z ásti šetrn jší než varianta nadjezd. 
(Nadjezd:  1865 m2 ke , stromy: 159 ks, pouze 19 ks strom  má obvod v tší než 80 cm a je zde nutno 
ešit povolení ke kácení. Podjezd: 1110 m2 ke , stromy: 105 ks, pouze 14 ks strom  má obvod v tší než 

80 cm a je zde rovn ž nutno ešit povolení ke kácení). Náhradní výsadba pro variantu podjezd i nadjezd je 
však principiáln  totožná. V ešené lokalit  není nová výsadba navrhována, a to z d vodu existence sítí, 
zachování rozhledových pom r , ale i ochrany trak ního vedení železni ní trati. Je však možné vysazení 
adekvátní množství zelen  na vhodných místech v katastru obce, ímž by došlo k odpovídající 
kompenzaci ekologické újmy. Navíc vliv na floru i faunu bude v m ítku obce jak pro variantu podjezd, 
tak i pro nadjezd prakticky totožný a bude se reáln  blížit nule – jedná se o lokalitu v intravilánu m sta, 
kde provedené pr zkumy zjistily jen velmi malý po et rostlinných a živo išných druh . 

 

[20] Krom  z ejmého rozporu s § 20 PSP, neodpovídá zám r ani cíl m a úkol m územního plánování dle 
§§ 18 a 19 StavZ. Povolením umíst ní zám ru by nešlo zejména o odpovídající koordinaci ve ejných i 
soukromých zám r  zm n v území, výstavby a jiných inností ovliv ujících rozvoj území, ani o ochranu, 
rozvoj p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot území, v etn  urbanistického a architektonického 
d dictví (došlo-li snad závazné stanovisko podle § 96b StavZ k jinému záv ru, jde o závazné stanovisko 
nezákonné). Zám r není v souladu s kritérii uvedenými v § 90 odst. 1 písm. a) StavZ. Nejsou proto 
spln ny podmínky pro vydání územního rozhodnutí. 

k odst. [20]  
- Tvrzení ú astníka, že „Povolením umíst ní zám ru by nešlo zejména o odpovídající koordinaci 
ve ejných i soukromých zám r  zm n v území, výstavby a jiných inností ovliv ujících rozvoj území, ani 
o ochranu, rozvoj p írodních, kulturních a civiliza ních hodnot území, v etn  urbanistického a 
architektonického d dictví.“ je nepodložené a subjektivní. Byly koordinovány ve ejné zájmy (zájem 
odstran ní nevyhovujícího železni ního p ejezdu) i soukromé (návrh v prostoru bez zástavby bez demolic 
a s minimálními dopady na okolní nemovitosti, ochrana obyvatel p ed hlukem a vibracemi). Byly brány v 
úvahu i p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, viz ást dokumentace B.3.1 Vliv stavby na životní 
prost edí. 

- Dle sd lení Ú adu m stské ásti Praha 16, odboru výstavby, dopravy a životního prost edí ( .j. 
021489/OVDŽP ze dne 31.10.2017), je p edložený zám r v souladu se zám ry územního plánování v 
dot eném území. 

- Tvrzení ú astníka, že zám r není v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích p edpis , 
je nepodložené. 

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána 30.11.2017. V pr b hu ízení došlo formou opat ení 
obecné povahy . 55/2018 s ú inností od 12.10.2018 ke zm n  územního plánu schválenou zm nou 
Z2832.  

Jelikož se ízení posuzuje podle právní úpravy stavebního zákona ve zn ní do 31.12.2017 stavební ú ad 
nevyžadoval po stavebníkovi dopln ní závazného stanoviska orgánu územního plánování a sám posoudil 
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zám r v souladu s požadavky zm ny Z2832. K ízení je doloženo souhlasné vyjád ení Magistrátu hl. m. 
Prahy Odboru územního rozvoje sp. zn. S-MHMP 1626820/2017 .j. MHMP 1640944/2017 ze dne 
23.10.2017, ve kterém je zám r souhlasn  posouzen z hlediska Zásad územního rozvoje a d ležitosti 
ve ejn  prosp šné stavby.  
 

[21] Zám r není ani v souladu s § 16 odst. 6 PSP, podle kterého platí, že vedení a parametry dopravní a 
technické infrastruktury musí být v souladu se standardem ve ejných prostranství a podmínkami 
uspo ádání a využití území, jehož jsou sou ástí. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že se má technická 
infrastruktura zásadn  p izp sobovat charakteru ve ejných prostranství, kterou jsou klí ovým prvkem pro 
vytvá ení m stské struktury. Jak vyplývá již z výše uvedeného, zám r, pro který má být územní rozhodnutí 
vydáno, by však negativn  charakter ve ejných prostranství v p vodním jádru Velké Chuchle naopak 
nep im en  narušoval (a to zejména svou mohutností, pramalou architektonickou hodnotou, a blízkým 
umíst ním u obytné zástavby). Zatímco by M stská ást Velká Chuchle by podobn  jako jiné m stské ásti 
hl. m. Prahy, pot ebovala spíše dále postupn  rehabilitovat svá ve ejná prostranství, p edložený zám r 
stávající kvality ve ejných prostranství bude naopak rozbíjet. V souvislosti s aplikací § 16 odst. 6 PSP 
upozor ujeme také na to, že požadovaná stavba nerespektuje ani doporu ení obsažená v Manuálu tvorby 
ve ejných prostranství hlavního m sta Prahy, Institut plánování a rozvoje hlavního m sta Prahy, 
Kancelá  ve ejného prostoru, Praha 2014. Tento dokument sou asn  M stská ást navrhuje za adit mezi 
podklady pro vydání rozhodnutí. K tomu M stská ást upozor uje zejm. na str. 179 uvedeného manuálu, 
kde se mimo jiné uvádí: „Funk ní a technické požadavky a nároky na proveditelnost sítí technické a 
dopravní infrastruktury z hlediska funk ních a normových požadavk  je nutné koordinovat se základní 
rolí ve ejného prostoru jako pobytového místa (…) Technická a dopravní infrastruktura by se ve 
vizuálním a dalším smyslovém vnímání prostoru m la uplat ovat co nejmén , nem la by být dominantní a 
zejména by nem la negativn  determinovat celkové prostorové ešení místa. Každý nadzemní prvek 
infrastruktury je t eba vnímat jako element spoluvytvá ející celkovou architektonickou kvalitu místa, jeho 
umís ování a designu je nutné v novat odpovídající odbornou pé i. Design prvk  infrastruktury by m l 
korespondovat s celkovým charakterem ve ejného prostranství. V p ípad  nadzemních prvk  
infrastruktury vždy platí z hlediska kvantity, velikosti a výraznosti pravidlo „ ím mén , tím lépe“. 
Nahodilé a nekoncep ní ešení bez kontextu je ve ve ejném prostoru m sta nep ípustné.“ P edložený 
zám r dle názoru M stské ásti t mto požadavk m se shora uvedených d vod  neodpovídá. 

k odst. [21]  
- Tvrzení ú astníka, že zám r není v souladu s §16 odst. 6 PSP je nepodložené, stejn  jako zmínka o 
„pramalé architektonické dohod “, kdy jde o subjektivní hodnocení ú astníka. 

- Zám r se p izp sobuje ve ejnému prostranství v tom, že v první ásti západn  od železni ní trati 
využívá prostor komunikace Nad Drahou. Výjimkou je prostor pozemku . 99, kudy je však komunikace 
trasována na základ  požadavku M , a to v obou variantách). Na východní stran  železni ní trati je 
respektována již dokon ená k ižovatka v ulici Mezichuchelská, která s napojením nadjezdu po ítala. 

- Rehabilitován bude ve ejný prostor dnešního železni ního p ejezdu, který je jak pro silni ní vozidla, tak 
pro chodce dnes nekomfortní ( asté uzav ení železni ního p ejezdu, t sná návaznost k ižovatky na 
p ejezd s potencionálními nebezpe nými kolizemi, p echázení chodc  šikmo p es p ejezd apod.). Bude 
z ízena bezpe ná možnost p ekonávání železni ní trati, a to mimoúrov ovým k ížením, které p ipouští i 
PSP. Bude zjednodušena navazující k ižovatka, celý prostor bude bezpe n jší a p ehledn ji použitelný. 

- Navržené ešení bylo koordinováno se základní rolí ve ejného prostoru. Dnes prostor ulice Nad Drahou 
tvo í komunikace a chodník plus p ístupy k nemovitostem. Toto p edkládaný zám r zachovává. Posun 
ve ejného prostoru do pozemku . 99 (zahrada) je navržena na základ  požadavku M  a je shodný v obou 
variantách. Na východní stran  trati je ve ejný prostor využíván ke sportu (h išt  – není zám rem 
dot eno) a dále jde o nezastav nou plochu, která ale se zám rem napojení nadjezdu na p ipravenou 
k ižovatku na ulici Mezichuchelská po ítá. Zám r nadjezdu je zakreslen i v platné územn  plánovací 
dokumentaci. 

- Nadzemnímu prvku byla v nována náležitá pé e. Byl navržen jako maximáln  subtilní a v nejnižší 
možné výšce nad železni ní tratí, danou bezpe nostními odstupy o živého trak ního vedení. Pro zám r 
byly zpracovány vizualizace z obou stran Mezichuchelské, aby bylo možno vnímání stavby posoudit. 

- Zám r není nekoncep ní a nahodilý, naopak je jeho podoba dána platným územním plánem, koordinací 
se stavbou optimalizace trati i již realizovanou stavební p ipraveností v podob  k ižovatky v ulici 
Mezichuchelská. 
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[22] Rozpor s t mito požadavky vynikne ješt  více, když se uváží, že pro mimoúrov ové ešení p ejezdu 
trat  existuje z hlediska zájmu na ochran  a rozvoji ve ejných prostranství citliv jší varianta podjedu. 

k odst. [22]  
- S variantou podjezdu nesouhlasí silni ní správní ú ad, Policie R a Technická správa komunikací. 
Zárove  varianta podjezdu obtížn  zajistí spojení obou ástí Velké Chuchle v p ípad  zatopení podjezdu 
(porucha erpání, povodn ), nebo  mimoúrov ové k ížení bude v každé variant  jediným možným 
spojením obou ástí trat . 

 

[23] Dále M stská ást namítá, že i kv li chyb jícím podklad m nelze požadované územní rozhodnutí 
vydat. P edložený zám r, pro který je žádáno vydání územního rozhodnutí, je nedílnou sou ástí zám ru 
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo)“ (dále jen „Zám r“). Tento zám r 
podléhal a stále podléhá minimáln  zjiš ovacímu ízení ve smyslu zákona . 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv  na životní prost edí (dále jen „ZPV“). Pro Zám r byl jako pro zám r s kódem MZP383 dle 
informa ního portálu Cenia vydán záv r zjiš ovacího ízení Ministerstva životního prost edí ze dne 10. 7. 
2012 .j. 44429/ENV/12, jelikož se jednalo o zám r napl ující dikci bodu 9.2 kategorie II p ílohy . 1 
(„Novostavby (zám ry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železni ních 
drah; novostavby nebo rekonstrukce železni ních a intermodálních za ízení a p ekladiš “), a to jako 
zm na zám ru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) ZPV. I po novelách ZPV by takový zám r m l podléhat 
p inejmenším zjiš ovacímu ízení jako zám r podle bodu 45 kategorie II p ílohy . 1 ZPV, a to rovn ž 
jako zm na zám ru ve smyslu aktuálního § 4 odst. 1 písm. c) ZPV. Eventuáln  též dle § 4 odst. 1 písm b) 
ZPV jako zm na zám ru dle bodu 44 kategorie I p ílohy . 1 ZPV. Z uvedeného tedy vyplývá, že by pro 
Zám r i za sou asného právního stavu m l existovat alespo  procesn  relevantní záv r zjiš ovacího 
ízení. 

k odst. [23]  
- Stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo), varianta nadjezd“ a 
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo)“ jsou dv  samostatné stavby, které budou 
realizovány samostatn . 

 

[24] Takovým záv rem zjiš ovacího ízení nem že být záv r zjiš ovacího ízení Ministerstva životního 
prost edí ze dne 10. 7. 2012 .j. 44429/ENV/12. K n mu nelze p i aktuální procesní úprav  p ihlížet. 
Tento procesní úkon neodpovídá již jen svou formou požadavk m ZPV ve zn ní ú inném od 1. 4. 2015 po 
novele provedené zákonem . 39/2015 Sb., který vyžaduje u záv r  zjiš ovacího ízení, podle kterých 
zám r nepodléhá posuzování vliv  na životní prost edí, oproti d ív jší úprav  kvalitativn  vyšší formu 
správního rozhodnutí. Záv r zjiš ovacího ízení je procesním úkonem. M la by se na n j proto aplikovat 
procesní úprava ú inná v dob  rozhodování správního orgánu. P im en  zde lze odkázat nap . na 
záv ry rozsudku Nejvyššího správního soudu . j. 10 As 250/2015 – 92 ze dne 6. 6. 2016. V posuzovaném 
p ípad  Nejvyšší správní soud vyslovil názor, že pokud novelizované zn ní procesního p edpisu m nící 
p edpis, z n hož vycházel stavební ú ad, neobsahuje intertemporální pravidla, pak odvolací správní 
orgán rozhoduje podle nové procesní úpravy, ú inné v dob  jeho rozhodování. Není d vod se 
nedomnívat, že tím spíše by podle nové procesní úpravy m l postupovat i prvostup ový správní orgán. 
Minimáln  bez záv ru zjiš ovacího ízení, které by odpovídalo aktuální právní úprav , nem že být 
požadované územní rozhodnutí vydáno. 

[25] Nejde p itom o formalistický a samoú elný požadavek. Zavedení formy rozhodnutí u záv r  
zjiš ovacího ízení podle § 7 odst. 3 ZPV, m lo za cíl zajistit lepší procesní záruky dot eným osobám v 
p ípadech, kdy zjiš ovací ízení uzavírá cestu plnému posouzení vliv  zám r  na životní prost edí. 
M stská ást je p itom p esv d ena, že v daném p ípad  m lo prob hnout posouzení vliv  Zám ru na 
životní prost edí podle ZPV v etn  ádného a komplexního posouzení kumulativních vliv  s dalšími 
zám ry v území, nebo  jde o rozsáhlý zám r, který p ispívá další zát ží do již velmi zatíženého obydleného 
území. 

[26] Sedm let starý záv r zjiš ovacího ízení Ministerstva životního prost edí ze dne 10. 7. 2012 .j. 
44429/ENV/12 a oznámení Zám ru navíc nemohly ani ádn  zohlednit zm ny, ke kterým v území mezitím 
došlo (rozsáhlá zástavba nejen ve Velké Chuchli, nár st dopravy a s tím související zát ž apod.). Záv r 
zjiš ovacího ízení Ministerstva životního prost edí ze dne 10. 7. 2012 .j. 44429/ENV/12 je proto 
považovat i v cn  za zastaralý. 
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k odst. [23 - 26]  
ABSENCE PROCESN  RELEVANTNÍHO ZÁV RU ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ PRODANÝ ZÁM R, 
RESP. NEPROVEDENÍPOSOUZENÍ VLIV  NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  

- Z pohledu procesu EIA je nutno brát zám ry „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice 
(mimo), varianta nadjezd“ a „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo)“ jako dva 
zcela samostatné a nesouvisející zám ry. 

- P íprava obou zám r  probíhá zcela nezávisle a žádný z nich není podmín n tím druhým. P ípadná 
realizace nadjezdu ani podjezdu nezasahují do technického ešení zám ru „Optimalizace trati Praha 
Smíchov (mimo) - ernošice (mimo)“, pro který byl vydán záv r zjiš ovacího ízení Ministerstva 
životního prost edí ze dne 10. 7. 2012 .j. 44429/ENV/12. Proto ani nelze považovat zám r 
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo), varianta nadjezd“ za zm nu zám ru 
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo)“, která by musela být posouzena z 
hlediska vliv  na životní prost edí. 

- V této souvislosti dále uvádíme, že v aktuálním zn ní zákona . 100/2001 Sb. o posuzování vliv  na ŽP 
ú inném od 1. 11. 2017 (zákon . 326/2017 Sb., kterým se m ní zákon . 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv  na životní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících zákon ) zám r „Optimalizace trati Praha 
Smíchov (mimo) - ernošice (mimo), varianta nadjezd“ jako takový nepodléhá tomuto zákonu. Navržená 
silni ní komunikace nenapl uje podmínky uvedené v bod  49 p ílohy . 1 zákona - Silnice všech t íd a 
místní komunikace I. a II. t ídy o mén  než ty ech jízdních pruzích od stanovené délky (a = 2 km); 
ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy 
p edpokládané pro novostavby a ro ního pr m ru denních intenzit pro stávající stavby (b = 1 000 voz/24 
hod). Pokud by m l zám r podléhat zákonu . 100/2001 Sb., musely by být ob  limitní hodnoty spln ny 
sou asn . 

- Zám r nepodléhá procesu EIA ani z titulu podlimitního zám ru, který dosáhne alespo  25% p íslušné 
limitní hodnoty a sou asn  je situován ve zvlášt  chrán ném území nebo jeho ochranném pásmu. A koli 
se jižní okraj zám ru nachází v ochranném pásmu p írodní památky Nad závodišt m, jeho délka 
nedosahuje 25 % limitní hodnoty. 

Pozn.: Výše uvedené skute nosti byly konzultovány p íslušným ú adem z pohledu procesu EIA -  
Magistrátem hlavního m sta Prahy b hem jednání dne 26. 10. 2017. 

- V této souvislosti lze uvést, že oznámení zám ru dle p ílohy . 3 zákona . 100/2001 Sb. „Optimalizace 
trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo)“ z roku 2012 již s výstavbou nadjezdu po ítalo a již 
tehdy byla ešena koordinace obou staveb.  

- Nelze souhlasit rovn ž se zpochyb ováním platnosti výše uvedeného záv ru zjiš ovacího ízení. 
Naposledy jeho platnost potvrdil Magistrát hlavního m sta Prahy ve vyjád ení vydaném 12. 12. 2018 pod 
. j. MHMP 1984313/2018 (doloženo ve spise). V záv ru dokumentu je uvedeno: Záv r zjiš ovacího 
ízení vydaný Ministerstvem životního prost edí . j. 44429/ENV/12 ze dne 10. 7. 2012 k zám ru 

„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) je pro aktuální podobu zám ru dle 
projektové dokumentace stále platný a využitelný. 

Ve zn ní zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na ŽP platném do 31.10.2017 daný zám r spadal 
dle p ílohy . 1 do kategorie II. (zám ry vyžadující zjiš ovací ízení), konkrétn  pod bod 9.1 Novostavby, 
rozši ování a p eložky silnic všech t íd a místních komunikací I. a II. T ídy (zám ry neuvedené 
v kategorii I). Ve smyslu § 22 písm. a) zajištoval posuzování orgán kraje, v daném p ípad  Magistrát hl. 
m. Prahy.  

V novelizovaném zn ní zákona . 100/2001 Sb. Ú inném od 1.11.2017 (zákon . 326/2017 Sb., kterým se 
m ní zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon ) již zám r obdobného rozsahu nepodléhá zákonu . 100/2001 Sb. v platném zn ní.  

Pozn. Zám r by podléhal zákonu . 100/2001 Sb., pokud by bylo spln no následující – „Silnice všech t íd 
a místní komunikace I. a II. T ídy o mén  než ty ech jízdních pruzích od stanovené délky (2 km); ostatní 
pozemní komunikace od stanovené délky (2 km) a od stanovené návrhové intenzity dopravy 
p edpokládané pro novostavby a ro ního pr m ru denních intenzit pro stávající stavby (1000 voz/24 
hod)“. Zám r optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo), varianta nadjezd toto 
nespl uje. Zám r by rovn ž podléhal zákonu . 100/2001 Sb., pokud by se jednalo o podlimitní zám r, 
který dosáhne alespo  25 % p íslušné limitní hodnoty a sou asn  se nacházel ve zvlášt  chrán ném území 
nebo jeho ochranném pásmu – ani toto není v daném p ípad  spln no.    
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[27] M stská ást se dále vyjad uje k použití softwaru MEFA p i hodnocení vliv  na kvalitu ovzduší. 
Oproti skute nému stavu model MEFA totiž nezohled uje skute nost, že zejména dieselová vozidla mají v 
reálném provozu znateln  v tší p ísp vek ke zne išt ní, než jejich výrobci deklarují (problematika tzv. 
víceemisí NOx). Model doposud vychází z toho, že vozidla s dieselovým motorem v zásad  plní normy 
Euro, a koliv tomu tak zjevn  není. Nap . i další aktuální m ení reálných emisí NOx z osobním 
dieselových vozidel provád ného respektovanou organizací Deutsche Umwelthilfe v období zá í 2017 - 
b ezen 2018 ukázalo, že dieselová osobní vozidla homologovaná pro nejnov jší normy EURO 5 a EURO 
6 v provozu hodnoty emisí NOx stanovené pro tyto normy výrazn  p ekra ují, v n kterých p ípadech až 
18x (souhrn výsledk  m ení je dostupný nap . na adrese 
https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Verkehr/dieselgate/EKI/180411
_Balkendiagramm_Wintermessungen_2017-2018.pdf ). 

[28] I s ohledem na to, že dle odhad  p evážná ást jízd motorovými vozidly je u nás vykonána vozidly s 
dieselovými motory, nem že mít model MEFA, který nereflektuje reálnou úrove  zne iš ování a 
presumuje, že vozidla plní emisní limity, žádnou vypovídací hodnotu pro zjišt ní skute ného stavu 
zne išt ní ovzduší z dopravy. Pokud však nejsou v ízení žádné d v ryhodné podklady o reálných 
budoucích dopadech na životní prost edí vyvolaných dopravou, nelze mj. s ohledem na zásadu materiální 
pravdy (§ 3 zákona . 500/2004 Sb., správního ádu) a na zásadu nezat žovat životní prost edí nad míru 
únosného zatížení (§ 11 zákona . 17/1992 Sb.), zásadu p edb žné opatrnosti (§ 13 zákona . 17/1992 
Sb.) a ochranu lidského zdraví v tomto ízení vydat pozitivní správní akt. P itom p íslušným k posouzení 
zát že z vyvolané dopravy je v takovýchto p ípadech p edevším stavební ú ad v rámci územního ízení. 

[29] Vliv na kvalitu ovzduší by m l být tedy p ehodnocen a zp esn n tak, aby odpovídal skute nosti. 

k odst. [27] [28][29]  
Zhoršení kvality ovzduší  
- Ve v ci zpracování rozptylové studie nebyla pro stavbu nadjezdu ani podjezdu rozptylová studie 
zpracovávána. Vycházeno bylo p itom ze skute nosti, že k posuzování vlivu stavby pozemní komunikace 
na ovzduší prost ednictvím rozptylové studie (jako podkladu pro stavební ízení) se p istupuje až v 
p ípad , že se stavba nachází v zastav ném území obce a intenzita dopravního proudu iní 15 tis. 
vozidel/24 hod a více, a to v návrhovém období nejmén  10 let. K umíst ní takovéto stavby pak vydává 
podle § 11 odst. (1) bod b) zák. 201/2012 Sb., o ochran  ovzduší závazné stanovisko MŽP R. V daném 
p ípad  ani jedna z variant p edm tné stavby nespl uje kritérium pro posuzování podle tohoto zákona. 
Rozptylová studie byla proto zpracovávána pouze pro provoz recykla ní základny umíst né v ŽST 
Beroun. Ta bude navíc sou ástí sousední stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice 
(mimo)“ a nikoli nadjezdu ani podjezdu. 

- K obecné námitce týkající se použití softwaru MEFA p i hodnocení vliv  na kvalitu ovzduší ŠŽDC 
uvádí, že v dob  zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby „Optimalizace trati Praha 
Smíchov (mimo) - ernošice (mimo)“ v roce 2016, resp. rozptylové studie, která je její sou ástí, byla 
použita metodika výpo tu MEFA-13.  Tato metodika byla a z stává platnou jako podklad pro výpo et 
emisí z automobilové dopravy. 

- Vzhledem k tomu, že rozptylová studie ešila pouze vlivy recykla ní základny, byl v tomto p ípad  
model MEFA-13 použit pouze pro výpo ty emisí z nákladních vozidel, spojených s provozem základny. 
Emise z osobních automobil  nebyly v rozptylové studii ešeny. Jelikož námitka se týká rozpor  
zjišt ných u osobních automobil  s dieselovými motory, není pro danou rozptylovou studii nijak 
relevantní. 

 
• 2) Mgr. Robert Plicka, V Cibulkách 49, Praha 5 
Ú astník ízení má ve vlastnictví pozemek parc. . 991/603 k.ú. Velká Chuchle.  
 
Text námitky uveden kurzívou zkrácen  v bodech: 
II. K postavení ú astníka ízení 
III. Rozpor s charakterem území 
IV. Nesoulad s pražskými stavebními p edpisy a plánem udržitelné mobility prahy a okolí  
V. Absence procesn  relevantního záv ru zjiš ovacího ízení pro daný zám r, resp. neprovedení po 
souzení vliv  na životní prost edí 
VI. Zhoršení kvality ovzduší 
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- Pozemek ú astníka se nachází v lokalit  obytného souboru Na Hv zdárn  vzdáleného od místa zám ru 
vzdušnou arou 900 metr . Z pozemku není zám r viditelný. Nemovitosti ú astníka nebudou zám rem 
dot eny.  
- Zám r zachová dopravní obslužnost pozemku od centra m sta, a naopak ji zlepší, nebo  p íjezd p es 
nadjezd bude bezpochyby rychlejší, plynulejší a bezpe n jší než p es stávající železni ní p ejezd (dlouhé 
ekání). 

Rozpor s charakterem území 
- V námitce je tvrzeno, že varianta podjezdu je šetrn jší ešení z pohledu imisní zát že z automobilové 
dopravy. Toto tvrzení není ni ím doloženo, naopak plynulejší dopravu a tím i nižší produkci emisí 
umožní ešení formou nadjezdu. 

- Zasedání zastupitelstva M , které se konalo 24. 2. 2014, jednalo pouze na základ  zpracované technické 
studie. Tato byla zpracována bez pot ebného geologického a hydrogeologického pr zkumu, což je u 
preferované varianty studie podjezdu (varianta E Tunel) s hloubkou pod hladinou podzemní vody 
chyb jící klí ová informace. K tunelové variant  ve studii vyjád ila nesouhlas OS TSK Praha – 
Jihozápad, což by byl budoucí správce podjezdu. 

- Ve studii preferovaná varianta podjezdu (varianta E Tunel) byla dále navržena s gravita ním 
odvodn ním do vodote e Vrutice. Toto ešení ale není realizovatelné, nebo  do Vrutice lze gravita n  
odvodnit pouze místa vjezd  do tunelu (v úrovni terénu), a to z ejm  ve studii uvažovanými p í nými 
odvod ovacími prahy, k nimž ale vyjád ilo nesouhlas už ve studii odd lení dopravy Odboru výstavby, 
dopravy a životního prost edí ÚM  Praha 16. Studie uvažovala se zast ešením vjezd  do tunel  a na 
základ  toho uvažovala pouze s jímkou pro mobilní erpadlo pro vodu z dopravního provozu (nap . ve 
form  sn hu). Takový návrh ne eší v bec povod ové stavy a p ívalové dešt . Jde o jednu z nejv tších 
nevýhod tunelových variant, které však uvedená studie ne ešila. Provoz v preferované variant  E Tunel 
by byl ohrožen v tšími dešti, kdy by provoz v podjezdu ohrožoval bezpe nost a zp sobil by nutné 
p erušení provozu do doby dovozu mobilního erpadla a vy erpání vody. Provoz v podjezdu by byl 
ohrožen i p i povod ových stavech, kdy by pak fakticky došlo k p erušení jediné spojnice mezi západní a 
východní ástí Velké Chuchle. 

- Z výše uvedených d vod  p istoupil stavebník Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, 
v další p íprav  ke zpracování technického ešení obou variant (nadjezdu i podjezdu), a to na úrovni 
dokumentace pro územní ízení, v etn  pot ebných geotechnických a hydrogeologických pr zkum . Ob  
varianty tak byly zpracovány s relevantn jšími podklady a ve v tší podrobnosti než studie, na základ  
které se rozhodovalo Zastupitelstvo m stské ásti 24. 2. 2014. 

- Ob  varianty mimoúrov ového k ížení (nadjezd i podjezd) byly již v konceptu projednávány 
s M stskou ástí Praha Velká Chuchle (M ) 26. 8. 2016. Záv rem jednání bylo: „Záv rem se p ítomní 
shodli na preferování NADJEZDU, jehož schvalovací ízení a následná realizace mají mnohem lepší 
p edpoklady pro zdárné dokon ení díla.“. Viz záznam z jednání. 

- Další jednání s M  prob hlo 14. 3. 2017. ešení obou variant v etn  vizualizací bylo M  zasláno v 
p edstihu p ed jednáním 1. 3. 2017 a ob  varianty byly se zástupci M  projednány. Viz záznam z jednání. 

- Na základ  požadavku M  byly znovu ob  varianty projednány i s ve ejností, a to na ve ejném jednání s 
obyvateli dne 5. 4. 2017. V p edstihu p ed tímto jednáním byly podklady k ob ma variantám v etn  
vizualizací zaslány 17. 3. 2017 na M  k jejich uve ejn ní na webových stránkách M . 

- Dne 7. 4. 2017 byla elektronickou poštou M  požádána o své vyjád ení k ob ma variantám 
mimoúrov ového k ížení. Po urgenci byla žádost znovu zaslána 7. 6. 2017. P ílohou žádosti byly k 
ob ma variantám Pr vodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Koordina ní situace a vizualizace. 

- Dne 22. 11. 2017 Zaslala M  prost ednictvím starosty M  vyjád ení 1766/332/2017, kde k p edložené 
projektové dokumentaci silni ního nadjezdu nemá M  Velká Chuchle námitek. 

- Z uvedeného vyplývá, že ob  varianty mimoúrov ového k ížení byly s M  ádn  a dlouhodob  (cca 2,5 
roku) projednávány a že M  m la dlouhodob  k dispozici podobu obou návrhu v etn  vizualizací. Stejn  
tak byly uvedené návrhy k dispozici ob an m M , a to v etn  ve ejné prezentace obou návrh . 

- Tvrzení, že navržené ešení je ve zjevném rozporu s pražskými stavebními p edpisy je nepodložené. 

- Tvrzení, že kostel Svatého Jana Nepomuckého bude ve výhledu p ekryt, je nepodložený. Naopak ást 
dokumentace C.4 prokazuje opak: 
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- I varianta podjezdu vyžaduje kácení zelen , a to 105 ks strom  a 1110 m2 ke . Problematika náhradní 
výsadby je obdobná jako pro variantu nadjezd, tak i variantu podjezd. Náhradní výsadba je možná až do 
rozsahu kácených strom , ale obecn  se p ímo v lokalit  stavby provést v takovém rozsahu nedá, u 
varianty podjezd je situace ješt  horší. Náhradní výsadba se tak zpravidla provádí dle požadavk  
samosprávy na jejích pozemcích. V tomto ohledu tedy není mezi ob ma variantami rozdíl. 

Nesoulad s Pražskými stavebními p edpisy 

- Nejcenn jším ve ejným prostorem v centru M  ovlivn ným stavbou je dnes plocha mezi ulicí 
Starochuchelská a potokem Vrutice (zele , lavi ky, vodote ) a dále pozemek . 99. P vodní ešení 
nového vedení komunikace na nadjezd maximáln  tyto plochy respektovalo a snažilo se jejich dot ení 
minimalizovat. V další p íprav  ale M stská ást vznesla požadavek na posun trasy komunikace blíže 
k dnešnímu železni nímu p ejezdu, ímž byl tento ve ejný prostor zasažen. Zásah do tohoto ve ejného 
prostoru je ale identický pro ob  varianty ešení. 

- Naopak dojde ke zklidn ní ve ejného prostoru u k ižovatky Mezichuchelská / Dostihová, nebo  zde 
dojde k poklesu dopravy, zmizí zde dlouhé stání p ed uzav eným železni ním p ejezdem i problematické 
p echázení ulice Radotínské. Toto je op t identické pro ob  varianty ešení. 

- Varianta nadjezd dále zabírá prostor pozemku 610/1, a to skute n  jen ve variant  nadjezd. Jde o prostor 
v soukromém vlastnictví, zarostlý zelení: 
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- Tato plocha nenapl uje definici ve ejného prostoru (Ve ejný prostor nebo ve ejné prostranství jsou 
prostory, které jsou p ístupné ve ejnosti, typicky vlastn né ve ejností, tj. státem nebo obcí.). 

P es ást pozemku parc. . 610/1 k.ú. Velká Chuchle je územním plánem vymezen prostor ve ejn  
prosp šné stavby nadjezdu, na ásti se nachází stávající komunikace Mezichuchelská, ást je vymezena 
jako izola ní zele  a navazující smíšené území.  

- V námitce je podtrhnutím zd razn na pasáž z Manuálu ve ejných prostranství, že nahodilé a 
nekoncep ní ešení bez kontextu je ve ve ejném prostoru m sta nep ípustné. K tomuto je nutné 
p ipomenout, že zamýšlený zám r nadjezdu je obsažen v platném územním plánu m sta, což je klí ový 
koncep ní dokument. Zám r tedy nelze ozna it za nekoncep ní. Navíc sám ú astník uvádí, že jde o 
doporu ení. 

- Snížení prostorových nárok  dopravy má být dosaženo up ednost ování využívání dopravních 
prost edk  s nízkým záborem ve ejného prostoru na p epravovanou osobu. Zde se hovo í o volb  
dopravního prost edku, kdy typicky železni ní doprava má menší pot ebu prostoru na osobu než doprava 
silni ní. Tento bod tedy nehovo í o tom, jestli je výhodn jší nadjezd i podjezd. 

Další body viz uvedeno výše v námitce . 1.  

 
• 3) Gaba  Roman, Smetanova 1261/32 Prešov SR (v zastoupení Mgr. Daniel Jankani ,) 
Ú astník ízení je vlastníkem pozemk  parc. . 627 a 628/1 v k.ú. Velká Chuchle.  
 
Text námitky uveden kurzívou zkrácen  v bodech: 
 
1) Nep íslušnost ú adu M stské ásti Praha 16 
2) Neschválení stavby m stskou ástí Praha Velká Chuchle  
3) Posouzení vlivu na životní prost edí (EIA oznámení zám ru § 6 odst. 2 zákona . 100/2001 Sb.) 
4) P ekro ení hranice hluku 
 
k bodu 1)  
Jedná se o zám r stavby silni ního nadjezdu u k ižovatky ulic Starochuchelská, Mezichuchelská, 
Radotínská a Dostihová. Sou ástí zám ru je objekt SO 61-31-05 – provizorní odbo ka Barrandov. Zám r 
je navržen na správním území m stské ásti Praha 16, provizorní odbo ka zasahuje malou ástí na 
správní území m stské ásti Praha 5. 

Vzhledem k tomu, že se v tší ást zám ru nachází na území spravovaném stavebním ú adem Praha 16, na 
území na území ve správ  stavebního ú adu m stské ásti Praha 5 je navržena pouze menší ást, 
Magistrát hl. m. Prahy odbor stavebního ádu podle § 13 odst. 6 zákona . 183/2006 Sb. stavební zákon, 
stanovil, že územní rozhodnutí vydá Ú ad m stské ásti Praha 16.Stanovení stavebního ú adu sp. zn. S-
MHMP 1350304/2018/STR, .j. MHMP 1432049/2018 ze dne 12.09.2018 je sou ástí spisu.  
k bodu 2) 
Souhlas M stské ásti Velká Chuchle - Zastupitelstvo M  24. 2. 2014 jednalo na základ  zpracované 
technické studie. Tato byla zpracována bez pot ebného geologického a hydrogeologického pr zkumu, což 
je u preferované varianty studie podjezdu (varianta E Tunel) s hloubkou pod hladinou podzemní vody 
chyb jící klí ová informace. K tunelové variant  ve studii vyjád ila nesouhlas OS TSK Praha – 
Jihozápad, což by byl budoucí správce podjezdu. 

Ve studii preferovaná varianta podjezdu (varianta E Tunel) byla navržena s gravita ním odvodn ním do 
vodote e Vrutice. Toto ešení, ale není realizovatelné, nebo  do Vrutice lze gravita n  odvodnit pouze 
místa vjezd  do tunelu (v úrovni terénu), a to z ejm  ve studii uvažovanými p í nými odvod ovacími 
prahy, k nimž ale vyjád ilo nesouhlas už ve studii odd lení dopravy Odboru výstavby, dopravy a 
životního prost edí ÚM  Praha 16. Studie uvažovala se zast ešením vjezd  do tunel  a na základ  toho 
uvažovala pouze s jímkou pro mobilní erpadlo pro vodu z dopravního provozu (nap . ve form  sn hu). 
Takový návrh ne eší v bec povod ové stavy a p ívalové dešt . Jde o jednu z nejv tších nevýhod 
tunelových variant, které však uvedená studie ne ešila. Provoz v preferované variant  E Tunel by byl 
ohrožen v tšími dešti, kdy by provoz v podjezdu ohrožoval bezpe nost a zp sobil by nutné p erušení 
provozu do doby dovozu mobilního erpadla a vy erpání vody. Provoz v podjezdu by byl ohrožen i p i 
povod ových stavech, kdy by pak fakticky došlo k p erušení jediné spojnice mezi západní a východní 
ástí Velké Chuchle. 
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Z výše uvedených d vod  p istoupil stavebník Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, v další 
p íprav  ke zpracování technického ešení obou variant (nadjezdu i podjezdu), a to na úrovni 
dokumentace pro územní ízení a v etn  pot ebných geotechnických a hydrogeologických pr zkum . 
Ob  varianty tak byly zpracovány s relevantn jšími podklady a ve v tší podrobnosti, že studie na základ , 
které se rozhodovalo Zastupitelstvo m stské ásti 24. 2. 2014. 

Ob  varianty mimoúrov ového k ížení (nadjezd i podjezd) byly již v konceptu projednávány s M stskou 
ástí Praha Velká Chuchle (M ) 26. 8. 2016. Záv rem jednání bylo: „Záv rem se p ítomní shodli na 

preferování NADJEZDU, jehož schvalovací ízení a následná realizace mají mnohem lepší p edpoklady 
pro zdárné dokon ení díla.“. Viz záznam z jednání. 

Další jednání s M  prob hlo 14. 3. 2017. ešení obou variant v etn  vizualizací bylo M  zasláno v 
p edstihu p ed jednáním 1. 3. 2017 a ob  varianty byly se zástupci M  projednány. Viz záznam z jednání. 

Na základ  požadavku M  byly znovu ob  varianty projednány i s ve ejností, a to na ve ejném jednání s 
obyvateli dne 5. 4. 2017. V p edstihu p ed tímto jednání byly podklady k ob ma variantám v etn  
vizualizací zaslány 17. 3. 2017 na M  k jejich uve ejn ní na webových stránkách M . 

Dne 7. 4. 2017 byla elektronickou poštou M  požádána o své vyjád ení k ob ma variantám 
mimoúrov ového k ížení. Po urgenci byla žádost znovu zaslána 7. 6. 2017. P ílohou žádosti byly k 
ob ma variantám Pr vodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Koordina ní situace a vizualizace. 

Dne 22. 11. 2017 Zaslala M  prost ednictvím starosty M  vyjád ení 1766/332/2017, kde k p edložené 
projektové dokumentaci silni ního nadjezdu nemá M  Velká Chuchle námitek. 

Z uvedeného vyplývá, že ob  varianty mimoúrov ového k ížení byly s M  ádn  a dlouhodob  (cca 2,5 
roku) projednávány a že M  m la dlouhodob  k dispozici podobu obou návrhu v etn  vizualizací. Stejn  
tak byly uvedené návrhy k dispozici ob an m M , a to v etn  ve ejné prezentace obou návrh . 

K dopln ní námitek, které podal dne 31.10.2019 Roman Gaba  v zastoupení Mgr. Danielem Jankani em 
stavební ú ad uvádí, že M stská ást Praha velká Chuchle je ú astníkem ízení a vydání územního 
rozhodnutí není podmín no jejím souhlasem.  

 
k bodu 3)  
Dle novelizovaného zn ní zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prost edí, zám r 
optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo), varianta nadjezd nepodléhá posouzení dle 
tohoto zákona. Viz od vodn ní výše.  

 
k bodu 4)  
Hluková zát ž 
Pro zamýšlenou stavbu bylo posouzeno zatížení obyvatel hlukem, a to v souladu s Na ízením vlády . 
272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Hluková studie byla 
odsouhlasena Hygienickou stanicí HMP. Hluková studie stanovila nutná opat ení proti hluku, která byla 
do stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo)“ zapracována. Navržená 
protihluková opat ení zabrání p ekra ování hygienických limit , a to i p i uvažování výhledové zvýšené 
dopravy. 
 

• 4) Nedv dová Pavlína, Nad Drahou 449/3a Velká Chuchle (parc. . 106/1 k.ú. Velká Chuchle) 

Kosová Jana, Mlezivová Daniela, Nad Drahou 75/3 Velká Chuchle (parc. . 104, 105, 106/1, 
106/2 k.ú. Velká Chuchle)    

 
Text námitky uveden kurzívou zkrácen  v bodech: 
- dlouhodobé omezení p ístupu na pozemky a do garáží 
- po dobu stavby nemožné používat stávající zahrady a bazén 
- statické narušení nemovitosti, vzhledem k blízkosti stavby 
- zhoršená kvalita ovzduší, prašnost, hlu nost 
- ztráta duševního zdraví 
- zásadní tržní znehodnocení nemovitostí 
- zvýšené nebezpe ní p i výjezdu z garáží 
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Dlouhodobé omezení p ístupu do garáží   
- V prostoru nemovitostí majitel  je nejnáro n jším objektem z hlediska délky výstavby nová op rná ze  
komunikace. Tak však bude realizována v pažené stavební jám , aby neznemožnila p ístup 
k nemovitostem. P ístup tak bude ovlivn n jen krátkodob , nap . v dob  realizace p eložek inženýrských 
sítí i realizace vlastní komunikace a chodníku. 

Využívání zahrady a bazénu   
- Stavba hlavních objekt  nezasahuje do zahrad. 

- Z d vodu ochrany obyvatel p ed hlukem je nutné na základ  Hlukové studie realizovat protihlukovou 
st nu podél nemovitostí. Ta nahradí stávající zd né oplocení. Po dobu výstavby st ny je nutný do asný 
zábor úzkého pruhu pozemku podél st ny, nebo  st na leží na hranici pozemk  majitel . Pod dobu 
výstavby st ny bude z ízeno provizorní staveništní oplocení zahrad, a to ve vzdálenosti 1,5 metru od 
hranice pozemku, u bazénu mén , aby oplocení šlo mimo tento bazén. 

Statické narušení   
- Vzhledem k vzdálenosti hlavních objekt  od budov majitel  a vzhledem k výstavb  op rné zdi v pažené 
stavební jám  není statické narušení pravd podobné. K posouzení stavu p ed realizací a po realizaci 
stavby je možné provést zdokumentování stávajícího stavu nemovitostí a podle stejného zdokumentování 
po stavb  ov it, zda vlivem stavby mohlo dojít k poškození. Pokud by vlivem stavby k poškození došlo, 
budou škody odstran ny na náklady investora stavby. 

Zvýšení nebezpe í p i výjezdu z garáží   
- Stávající výjezdy z stanou zachovány ve stejné podob . Jsou na nich dodrženy normové rozhledové 
pom ry. Výjezdy tak nejsou nebezpe né. 

K zám ru bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko odboru dopravy ÚM  Prahy 16 sp. zn. 
020353/17/OVDŽP/Mj ze dne 20.11.2017 s podmínkami zachování p ístupu k p ilehlým objekt m, 
minimalizování zábor  p ilehlých komunikací a další. Projektová dokumentace bude obsahovat návrh 
dopravních opat ení po dobu realizace stavby. Požadavky dot eného orgánu byly zapracovány do 
podmínek rozhodnutí. Podmínky pro samotné provád ní stavby v blízkosti soukromých pozemk  budou 
stanoveny podmínkami ve stavebním ízení.  

Duševní zdraví – stavebnímu ú adu nep ísluší posuzovat zdravotní stav. Námitka je nep ezkoumatelná.  

Tržní znehodnocení nemovitosti - dle rozsudku Nejvyššího správního soudu . j. 6 As 72/2014 ze dne 
4.3.2015, nelze pouhé konstatování, že zám r dle ú astník  ízení, sníží pohodu bydlení a hodnou 
nemovitostí, považovat za dostate né konkretizování p ímého dot ení práv ú astníka  - ve smyslu § 89 
odst. 4 stavebního zákona. Zám r m že zasáhnout do pohody bydlení soused , pokud se tak nestane 
zp sobem vybo ujícím v podstatné mí e z obecných oprávn n  požadovaných standard  se zohledn ním 
místních zvláštností dané lokality. 
 
Ohledn  námitky na možné snížení ceny nemovitostí Nejvyšší správní soud v rozsudku . j. 1 As 56/2001 
již judikoval, že „má-li vlastník nemovitostí za to, že by nový zám r mohl zp sobit snížení hodnoty jeho 
nemovitostí, musí si svá práva st ežit v as, tj. již v procesu po izování a schvalování územn  plánovací 
dokumentace“. 
 
Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu . j. 7 As 13/2010-145 ze dne 12.3.2010 ohledn  snížení 
pohody bydlení, resp. kvality prost edí, je t eba hodnotit dle „standard  obvyklých v míst  a vzhledem 
k charakteru zástavby“. Rovn ž „urbanistickou vhodnost“ navrhované stavby je nutno posuzovat 
v kontextu s územním plánem. Ohledn  snížení hodnoty nemovitosti se jedná o námitku, která m la být 
uplatn na v procesu po izování územního plánu.  
 
Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu . j. 2 As 91/2014 ze dne 13.8.2014 nem že být snížení 
pohody bydlení d vodem pro zamítnutí žádosti o umíst ní stavby, protože v zásad  každá nová stavba 
s sebou nese možné negativní vlivy a je práv  ú elem územního ízení posoudit p ípustnou míru t chto 
negativních vliv  a stanovit, zda je umíst ní navrhované stavby možné i nikoli.  
 
Stavební ú ad v daném p ípad  posuzoval zásah do pohody bydlení zejména z hlediska:  

- dodržení funk ního využití plochy zám ru dle územního plánu,  
- spln ní všech obecných požadavk  na využívání území a p íslušných právních p edpis , 
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a to na podkladu všech závazných stanovisek dot ených orgán , z nichž mimo jiné vyplývá, že uvedeným 
zám rem nedojde ke zm n  krajinného rázu ani k ohrožení životního prost edí, nenalezl žádný rozpor 
s platnými právními p edpisy, nebo skute nost, která by bránila vydání územního rozhodnutí, a 
vyhodnotil, že nedojde ke snížení pohody bydlení pod p ípustnou míru s odkazem na výše uvedené 
judikáty.  
 
• 5) Indrová Hana, Nad Drahou 39/1 Velká Chuchle 5 
Ú astník ízení je vlastníkem pozemk  parc. . 95/2, 97/2, 99, 102/3, 102/4, 103/2 k.ú. Velká Chuchle.  
- zábor pozemku parc. . 99 k.ú. Velká Chuchle  

K záboru pozemku parc . . 99 – Na pozemku je již vymezena ve ejn  prosp šná stavba nadjezdu, 
námitka m la být uplatn na v procesu po ízení a schválení územního plánu.  

 
 
• 6) Krylová Monika, Staroláze ská 488/19 Velká Chuchle 
Ú astník je vlastníkem pozemku parc. . 638/4, 638/5, 638/7 k.ú. Velká Chuchle 
- odstupová vzdálenost   

Navržená stavba nemá vliv na odstupovou vzdálenost, úbytek oblohové složky, omezení výhledu, míru 
oslun ní a osv tlení bytu v nemovitosti ú astnice ízení. V míst  nemovitosti ú astníka tyto faktory 
ovliv uje stávající protihluková st na v ulici Mezichuchelská. 

 
• 7) RNDr. Kolínská Ji ina, Staroláze ská 286 Velká Chuchle 
Ú astník je vlastníkem pozemk  parc. . 637, 638/1, 638/6 k.ú. Velká Chuchle.  
 
• 8) RNDr. Melichar Martin, Staroláze ská 277/15 Velká Chuchle  
Ú astník je vlastníkem pozemk  parc. . 635, 636 k.ú. Velká Chuchle.  
 
• 9) Vlk Radomil, Nad Drahou 5/65 Velká Chuchle  
Ú astník je vlastníkem pozemk  parc. . 113, 114, 115/1, 115/2 k.ú. Velká Chuchle.  
- odstupová vzdálenost   
- p ístup do objektu, výjezd z garáže 
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Odstupová vzdálenost   
Navržená stavba nemá vliv na odstupovou vzdálenost, úbytek oblohové složky, omezení výhledu, míru 
oslun ní a osv tlení bytu v nemovitosti ú astníka ízení. Nemovitost je situována nad úrovní silni ního 
nadjezdu a uvedené faktory tak ovliv uje p edevším vzrostlá zele  na pozemku ú astníka ízení. 

Komunikace 
Uvedené místní komunikace Pod Akáty a Na Mrázovce a Nad Drahou (v ástí severn  od ulice Na 
Mrázovce) nejsou stavbou p ímo dot eny, pouze se na nich upravuje režim dopravy (jednosm rnost 
provozu). Tyto komunikace budou nadále sloužit dnešnímu ú elu – obsluze zde umíst ných nemovitostí. 

ást ulice Nad Drahou jižn  od ulice Na Mrázovce, kde dojde k nár stu dopravy, bude vystav na zcela 
nov  v pot ebných parametrech odpovídajících o ekávanému provozu. 

P ístup a výjezd   
Na p ístupu a výjezdu nedochází navrhovanou stavbou k žádné zm n , pouze k vyrovnání chodníku. 
Zm na spo ívá jen v úprav  dopravního režimu v ulici Na Mrázovce (obrácení jednosm rnosti) a v nové 
k ižovatce (jednosm rnost pro odbo ení z nového nadjezdu do ulice Na Mrázovce). 

 
• 10) Bínová V ra, Staroláze ská 279/11 Velká Chuchle  
Ú astník je vlastníkem pozemk  parc. . 631, 632 k.ú. Velká Chuchle.  
 
• 11) Veselý David, Sádek 95, P íbram  
Spoluvlastník .p. 291/5 na pozemku parc. . 625 a parc. . 626/1 k.ú. Velká Chuchle.  
 
• 12) Dubský Milan, Starochuchelská 81/3 Velká Chuchle  
 
• 13) Malý Marek, Staroláze ská 274/9 Velká Chuchle  
Ú astník je vlastníkem pozemk  parc. . 629, 630 k.ú. Velká Chuchle.  
 
• 14) Ma íková V ra, Nad Drahou 7/66 Velká Chuchle  
Ú astník je vlastníkem pozemk  parc. . 120, 121 k.ú. Velká Chuchle.  

Odstupová vzdálenost   
Navržená stavba nemá vliv na odstupovou vzdálenost, úbytek oblohové složky, omezení výhledu, míru 
oslun ní a osv tlení bytu v nemovitosti ú astníka ízení. Nemovitost je situována nad úrovní silni ního 
nadjezdu a uvedené faktory tak ovliv uje p edevším vzrostlá zele  na pozemku ú astníka ízení. 

Komunikace 
Uvedené místní komunikace Pod Akáty a Na Mrázovce a Nad Drahou (v ástí severn  od ulice Na 
Mrázovce) nejsou stavbou p ímo dot eny, pouze se na nich upravuje režim dopravy (jednosm rnost 
provozu). Tyto komunikace budou nadále sloužit dnešnímu ú elu – obsluze zde umíst ných nemovitostí. 

ást ulice Nad Drahou jižn  od ulice Na Mrázovce, kde dojde k nár stu dopravy, bude vystav na zcela 
nov  v pot ebných parametrech odpovídajících o ekávanému provozu. 
 
Námitky ostatních ú astník  ízení, byly ve shodném zn ní, zkrácen  v bodech: 
- nesouhlas M  Praha Velká Chuchle  
- posouzení vlivu na životní prost edí (EIA oznámení zám ru § 6 odst. 2 zákona . 100/2001 Sb.) 
- hluková zát ž  
- preference podjezdu  
 
- M  Velká Chuchle (resp. její samosprávné orgány) jsou oprávn ny se jako každý jiný ú astník ízení 
vyjád it k podané žádosti o ÚR. Má postavení ú astníka ízení, není však dot eným orgánem, který 
vydává závazné stanovisko.  
Investor se zástupci M  p i p íprav  stavby po celou dobu jednal.    
Stavba byla pro obyvatele Velké Chuchle i ve ejn  prezentována v dubnu 2017.   
Dne 22. 11. 2017 zaslala M  prost ednictvím starosty M  vyjád ení 1766/332/2017, kde  
k p edložené projektové dokumentaci silni ního nadjezdu nemá M  Velká Chuchle námitek. 
Naopak všechny dot ené orgány z p edložených t í variant ešení (nadjezd, podjezd, zachování 
stávajícího úrov ového p ejezdu) svým vyjád ením jednozna n  podpo ily pokra ování další projektové 
p ípravy ve variant  „Nadjezd“.  
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Pokra ovat ve variant  „Nadjezd“ dále schválila i Centrální komise MD R. 
 
- Posouzení vlivu na životní prost edí viz od vodn no výše.  

- Podjezd není p edm tem tohoto ízení. 

- Hluková zát ž 
Stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo), varianta nadjezd“ ne eší 
rekonstrukci železni ní trat , ale výstavbu silni ního nadjezdu a podchodu pro p ší. Z tohoto d vodu bylo 
posouzeno zatížení obyvatel hlukem v d sledku navrhované silni ní stavby, a to v souladu s Na ízením 
vlády . 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Hluková studie byla 
odsouhlasena Hygienickou stanicí HMP. Hluková studie stanovila nutná opat ení proti hluku, která byla 
do stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo)“ zapracována. 
- Hluk z železni ní trati byl posuzován v rámci jiné stavby, a to „Optimalizace trati Praha Smíchov 
(mimo) - ernošice (mimo)“. Tato stavba není p edm tem tohoto územního ízení. 
Pro zamýšlenou stavbu bylo posouzeno zatížení obyvatel hlukem, a to v souladu s Na ízením vlády . 
272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Hluková studie byla 
odsouhlasena Hygienickou stanicí HMP. Hluková studie stanovila nutná opat ení proti hluku, která byla 
do stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo)“ zapracována. Navržená 
protihluková opat ení zabrání p ekra ování hygienických limit , a to i p i uvažování výhledové zvýšené 
dopravy. Budou tak dodrženy limity pro hluk požadované uvedeným Na ízením vlády. 
 
Ostatní námitky, které nejsou podloženy reálnými a racionálními argumenty jsou nep ezkoumatelné a 
stavební ú ad se k nim nevyjad oval. 
 
Stavební ú ad p i posuzování žádosti rovn ž p ihlédl k tomu, že zám r je v souladu s právními p edpisy a 
s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na ve ejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních p edpis , když k zám ru byla vydána kladná závazná 
stanoviska dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis , p i emž požadavky na ochranu 
dot ených ve ejných zájm  nejsou v rozporu. K návrhu byly vzneseny námitky, které se p evážn  
opakovaly. Na záv r je t eba uvést, že stavba mimoúrov ového k ížení dráhy „Nadjezd“ je stavbou ve 
ve ejném zájmu ešící nevyhovující a nebezpe né kolizní místo k ížení dopravy a železnice. S 
p ihlédnutím k podaným námitkám s ohledem na po et dot ených ú astník , stavební ú ad uvážil, že se 
ve ejný zájem na po et dot ených nachází na stran  bezpe nosti, propustnosti území a plynulosti 
silni ního provozu.  
 
 
Záv r: 

Stavební ú ad v provedeném územním ízení p ezkoumal p edloženou žádost, projednal ji s ú astníky 
ízení, ve ejností 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 právními p edpisy.  
 
Umíst ní stavby je v souladu se schválenou územn  plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavk m na výstavbu. Zajistil vzájemný soulad se závaznými stanovisky dot ených orgán  
vyžadovaných zvláštními p edpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební ú ad rozhodl, jak je 
uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p edpis  ve výroku uvedených. 
 

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

 

 

Upozorn ní: 

Deš ová kanalizace sloužící k odvodn ní komunikací není vodním dílem a bude povolena jako sou ást 
komunikace, protože odvádí povrchové vody výlu n  z komunikací.  

Každé nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, nap  odb r, erpání podzemní vody za 
ú elem snižování její hladiny, vypoušt ní deš ových vod do vod povrchových – jiné nakládání 
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s povrchovými vodami, podléhá vodoprávnímu povolení. P íslušným vodoprávním ú adem k vydání 
stavebního povolení je UM  Praha 16, OVDŽP, vodoprávní ú ad.  

P edm tný zám r se nachází v území s archeologickými nálezy. Stavebník má ve smyslu zákona . 
20/1987 Sb., o státní památkové pé i oznamovací povinnost. Zahájení zemních a výkopových prací musí 
být oznámeno písemn  Archeologickému ústavu AV R, Praha v p edstihu nejmén  14 dn .    

 

 

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. 

Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis  tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a 
aby každý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis , vyhotoví je 
správní orgán na náklady ú astníka. 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 grafickou p ílohou, 
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. 

 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umíst ní 
stavby platí po dobu trvání stavby i za ízení, nedošlo-li z povahy v ci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyv šeno po dobu 15 dn . 

 

Vyv šeno dne: ………………………   Sejmuto dne: …………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

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



.j. 021199/19/OVDŽP str. 50 

 
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 
IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská .p. 2077/57, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 28 
M stská ást Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2 
 sídlo: U skály .p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 
Hana Indrová, Nad drahou .p. 39/1, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 
Daniela Mlezivová, Nad drahou .p. 75/3, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 
Jana Kosová, Nad drahou .p. 75/3, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 
Pavlína Nedv dová, Nad drahou .p. 449/3a, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 
Markéta Melicharová, Smolotely .p. 114, 262 63  Kamýk nad Vltavou 
Jan Hole ek, Mokrsko .p. 37, Chotilsko, 262 03  Nový Knín 
Ing. Michal Valdhans, IDDS: pwrzak2 
 trvalý pobyt: nám stí Chuchelských bojovník  .p. 4/4, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 
Hlavní m sto Praha, zast. MHMP-EVM, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
 sídlo: Svornosti .p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
PPD, a.s., IDDS: w9qfskt 
 sídlo: U plynárny .p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf 
 místo podnikání: Hole kova .p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole nost, IDDS: fhidrk6 
 sídlo: Sokolovská .p. 42/217, 190 00  Praha 9-Vyso any 
TVNET s.r.o., IDDS: t2h8th5 
 sídlo: Rezlerova .p. 304, Praha 10-Petrovice, 109 00  Praha 111 
Technologie Hlavního m sta Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 
 sídlo: D lnická .p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 
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 
  
 
 
 
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, Praha-Radotín, kancelá  . 7. 

Pro informaci - vyv šení na ú ední desce Ú adu m stské ásti Praha-Velká Chuchle a Ú adu m stské ásti 
Praha 5 po dobu 15 dn  – bez ú ink  doru ení. 
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III. dot ené orgány: 

Drážní ú ad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Wilsonova .p. 300/8, 121 06  Praha 2-Vinohrady 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská .p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové M sto 
HS HMP, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Rytí ská .p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát HMP - ODA, 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 - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát hl. m. Prahy- RED, Odbor Kancelá  editele Magistrátu, 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   
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní ú ad, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00   
ÚM  Praha 5 - OD, IDDS: yctbyzq 
 sídlo: nám stí 14. íjna .p. 1381/4, 150 00  Praha 5-Smíchov 
ÚM  Praha 5 - OŽP, IDDS: yctbyzq 
 sídlo: nám stí 14. íjna .p. 1381/4, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Policie R, K P hlavního m sta Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: Kongresová .p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle 
 
 
 
 

IV. na v domí: 

M stská ást Praha 5, IDDS: yctbyzq 
 sídlo: nám stí 14. íjna .p. 1381/4, 150 00  Praha 5-Smíchov (ú ední deska) 

M stská ást Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2 
 sídlo: U skály .p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 (ú ední deska) 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 
 sídlo: ásnovka .p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážd ná .p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7 
 sídlo: Prá ská .p. 1885/12, Praha 10-Záb hlice, 106 00  Praha 106 
 


