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ROZHODNUTI

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Odbor stavební Úřadu městské části Praha ] 5 se sídlem Boloňská 478/1, Praha 10 - Horní Měcholupy,

jako Speciální stavební úřad příslušný podle ust. š 15 odst. 5 a 5 106 odst. 1 zákona č. 254/2001. Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a podle ust. &
15 odst. 1 písm. d.) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon")„ a podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. 111. m. Prahy,

kterou se vydává, Statut 111. 111. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o vydání stavebního
povolení kterou dne. 8.11.2019 podalo & dne 10.3.2020 doplnilo
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, Mariánské náměstí 212,110 00 Praha-Stalé Město,

ktelé zastupuje Plažská vodohospodářská společnost a..s, IČO 25656112, Žatecká 110/2, 110 00
Pl aha—Stal e Město, ktelou zastupuje Sweet) I—Iydmplojektams.., IČO 26475081, Tábmská 940/31,140

OO Pl aha-Nusle

(dále Jen "stavební!ď), & na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle ust. © 15 odst. 1 vodního zákona. a ust. 5 115 stavebního zákona
stavební

povolení

ke stavbě vodního díla nazvané:

"Obnova vodovodních řadů, ul. Miranova & okolí, Praha 15"

řad ] (1. část) TLT DN 200 dl. 149,65 m
řad 1 (2. část) TLT DN 200 dl. 471,8811'1 + propoj DN 200 dl. 4,65 m

podvrt ulice Švehlova - ocelová chránička HDPE DN 400, dl. 35,1 m
řad 1.1.

TLT DN 150 dl. 270,33 m

řad ]..1-1

TLT DN 100 dí. 54,18 m

řad 1.1-2

TLT DN 100 dl. 119,43 m

řad 1.1-3.

TLT DN 100 d'l. 128,77 m

řad 1.2.

TLT DN 200 dl. 24,81 m

řad 1.2-1

TLT DN 150 dl.

Sídlo: Bořoňská MSM 109 00 Praha 10
Piacovištč: Baioňslgá čiTSf'l, 109 00 Faaha IO

Bankovníspojcní: ČS a.s.,čú.19-2000?19399£0800
c——mail: podatclna©p15.111epnctcz

77,65 111

tel.: 4420231 003 111
fax: +420-274 364 756
IČO: 00231355
DIČ: cz00231355

Č.j. ÚMČ P'15 03539/2020/osmco

str. 2

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 370/234, 524/14, 524/15, 524/16, 524/17, 524/18, 534/1, 552/1,

553/1, 553/2, 554/1, 594, 599, 607, 608, 611/2, 611/3, 666, 672/1, 689/8, 2668/2, 2728/3, 2762/8, 2762/9,
2762/10, 2768/26 v katastrálním území Hostivař.
Popis stavby:
Jedná se o nové vodovodní řady v ulicích Miranova, Stavovská, Purkrabská, Safářova, Daliborova &

v části ulic Zemské právo, U Hostivařského nádraží, Hostivařská. Podvrtem — bezvýkopové bude
proveden vodovodní řad pod Švehlovou ulicí.
Součástí stavby bude i napojení stávajících vodovodních přípojek pod veřejným prostranstvín'l.

II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Petr Kuba, ČKAIT —0009820 autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství & krajinného inženýrství.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou, oprávněnou
k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
Název a sídlo, nebo jménu a adresu této osoby, včetně dokladu o jejím oprávnění, doručí stavebník

stavebnímu úřadu nejpozději 7 dnů před zahájením stavby.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu nejpozději 7 dnů předem termín zahájení stavby.
Budou dodrženy podmínky uvedené \! závazném stanovisku OŽP ÚMČ Praha 15 čj. ÚMČ P15

41179/2019/OŽP/VVa ze dne 27.9.2019:
- s ukončením stavby budou na vyžádání správním orgánem předloženy doklady o likvidaci odpadů,
pokud jejich další využití nebude možné, tyto doklady budou obsahovat název odpadu, zařazených
dle katalogu odpadů do kategorií & přiřazení katalogových čísel, jejich orientační množství &

— u manipulační techniky a technologických zařízení používat zařízení, která splňují emisní normu
EURO 4 a vyšší, resp. Normu STAGE III a lepší,

- u staveništní techniky preferovat napájení elektřinou nebo použití baterie před využíváním
generátorů na naftový nebo benzínový motor,
- monitorovat prašnost na stavbě, pokud je zaznamenána zvýšená prašnost, provést adekvátní
opatření,

—- koordinovat protiprašná úpatí—em se současně probíhající rekonstrukcí kanalizace,
—všechna opatření k omezení prašností zařadit do provozních předpisů a zajistit prokazatelné
seznámení pracovníků na stavbě s těmito opatřeními.

Budou splněny pochnínky dle stanoviska OD ÚMČ Praha. 15 čj. 37409/2019/OD/JHr ze dne
19.8.2019:
- v případě zásobování stavby materiálem na staveniště (přejezd vozidel přes chodník) požádejte
Odbor dopravy UMC Praha 15 o povolení sjezdu nebo nájezdu pro staveništní dopravu na místní
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zabezpečeny před. nežádoucím znehodnocením; odcizením nebo únikem.
- aplikovat účinná opatření !( minimalizaci zatěžování dané lokality prachem,
- vybavit staveniště zařízením umožňujícím sklápění zdrojů prašnosti,
- omezit rychlost vozidel na staveništi & na přilehlých kon'mnikacícly
— při převozu prašného 111ateriálu & stavebního odpadu zajistit nákladní prostor vozidel proti
jakémukoli úniku nákladu. a důsledně dodržovat plachtování nákladu na ložné ploše vozidel,
- redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů na minimum,
- případné mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal,
- při vykládce prašného materiálu & nakládce prašného odpadu minimalizovat spádovou výšku,

.

identifikaci oprávněné osoby, které byl odpad předán,
- odpady vzniklé v rámci stavby budou před předáním oprávněné osobě řádně tříděny &
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komunikace Miranova, Stavovská, Purkrabská, Safářova, Daliborova & v části ulic Zemské právo, U
Hostivařského nádraží & Hostivařská. k.ú. Hostivař, Praha 10,

- před zásahem do místní komunikace (vozovka) Švehlova \! k.ú. Hostivař, požádejte s předstihem
min. 1 měsíce MHMP —— Odbor pozemních komunikací a drah, Jungmanova 35/29, 111 21 Praha 1 o
povolení zvláštního užívání komunikace podle 5 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, s předložením náležitostí podle 5 40 odst. 5 prováděcí vyhlášky
!( zákonu o pozemních komunikacích č. 104/ 1997 Sb., v platném znění.

- před zásahem do místních komunikací Miranova, Stavovská, Purkrabská, Šafářova, Daliborova &
v části ulic Zemské právo, U Hostivařského nádraží & Hostivařská (případně účelové komunikace
NN5223) v k.ú. Hostivař, požádejte s předstihem min. 1 měsíce Odbor dopravy ÚMČ Praha 15 o
povolení omezení obecného užívání komunikace podle ust. & 24 a 5 25 zákona č. 13/1997 Sb., o

pozemních komunikacích, v platném znění, s předložením náležitostí podle ust. š 39 & š 40 odst. 5
prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb., v platném znění.
- po dobu stavby budou provedena taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací
stavbou, v případě znečištění musí být toto ihned odstraněno.
6. Budou. splněny podmínky dle stanoviska MHMP, odboru. pozemních komunikací & drah čj. MHMP1760128/2019/04/Kf ze dne 28.8.2019:
- termínově musí být akce naplánována & koordinována tak, aby její dopad na plynulost dopravního
provozu na komunikační sítí \: dotčené oblasti byl minimalizováu, Zvolený termín akce včetně
rozsahu navrhovaných opatření musí být v žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí řádně
zdůvodněn,

- po celou dobu realizace stavby, která se týká i místní komunikace I. Třídy Švehlova, pro kterou je
odbor pozemních komunikací & drah Magistrátu hl. m. Prahy příslušným silničním správním úřadem,
správní obvod Praha 15, k.ú. Hostivař:

- budou minimalizovány zábory komunikace pro účely stavby
- bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce
- bude zachován přístup k přilehlým objektům & zastávkám MHD

- nebude omezen vjezd pohotovostním vozidlům & vozidlům svozu domovního odpadu

- bude umožněn přístup !( ovládacím armaturám inženýrských sítí
- budou vozovky & chodníky přiléhající ke stavbě udržovány \! čistotě
- v případě záboru místní komunikace pro účely stavby (výkopy, skládka materiálu, zařízení
staveniště aj.) budou využívány pouze plochy povolené rozhodnutím příslušného silničního správního

úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace ve smyslu 5 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
ko-nmnikaoíclu \: platném znění. Omezení provozu na pozemní komunikaci částečnou nebo úplnou
uzavírkou musí být povoleno rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o omezení
obecného užívání pozemní komunikace ve smyslu 5 24 zákona o pozemních komunikacích. Žádost o
vydání dopravně inženýrského rozhodnutí společně s návrhem dopravně inženýrského opatření bude
předložena k posouzení nejpozději 30 dní před začátkem realizace akce.

?.

Důsledně budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských sítí, v jejichž
ochranných pásmech bude stavba realizována, ato zejména.:
bude respektována ochrana podzemního vedení elektronických komunikací, výkopové práce
—
v jejich ochranném pásmu budou prováděny ručně bez použití mechanizace,
—

bude zajištěna ochrana odkrytých kabelů eíektronických komunikací před poškozením, nad

—
-

kabely bude zachováno stávající nadloží,
nesmí dojít k poškození inženýrských sítí, podzemních ani. vrchních vedení,
při zahájení. a před ukončením stavby (před záhozem) V blízkosti stávajícího technického
vybavení bude přítomen pracovník vlastníka (správce, provozovatele) předmětné sítě.
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8.

Vyskytnou-lí se při provádění stavby podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další
stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuálních úprav nebo přeložení těchto
vedení musí být projednán s příslušným správcem & stavebním úřadem.

9.

Stavba bude koordinována s akcemi č. 2016-1025—02304 —- Miranova, RD, 2016-1025-02304 Miranova RD, č. 2017-1025—00988 —- Mil'anova 524/16 novostavba RD, č. 2017-1025-02546 _

Miranova, RD, přípajky, č. 2017-1025—02548 — Miranova, RD, přípojky, č. 2018-1025-02047 —
Miranova, NTL & STL 100397131, č. 2018—1025—02126 — Švehlova- Hostivařská, polyfunkční dům a
č. 2018-1025-03417 —— Daliborova 519/6, přeložka elektřiny.
10. Důsledně budou dodrženy podmínky stanovené \; souhrnném stanovisku Správy železnice (Správy
železniční a dopravní cesty), státní organizace, č.j. S93 62/S-5 1906/2019-SŽDC-OŘ PHA-OSP ze dne
30.10.2019

11. Důsledně budou dodrženy podmínky stanovené v závazném stanovisku Drážního úřaduýčj. DUCR—
66848/19/Kr ze dne 28.11.2019
- stavba bude provedena dle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny
této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
— stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení
- na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy
— všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou
soustavou.

12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu nejpozději 10 dní předem tyto ukončené etapy
výstavby !( provedení kontrolní prohlídky stavby:
po dokončení stavby (k provedení závěrečné kontrolní prohlídky).

13. Stavba bude dokončena nejpozději do 6/2022.
14. Stavbu. lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízgíaí, 318. něž se vztahujg rozhodnutí správního orgánu:
HLAVNI MESTO PRAHA, ICO 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha—Staré Město.

Odůvodnění:
Dne 8.11.2019 podal a dne 10.3.2020 naposledy deplnil stavebník žádost o stavební povolení na výše

uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Výše uvedená stavba byla umístěna územním rozhodnutím vydaným pod čj. ÚMČ 1315
49421/2018/OST/JG-o zn. 33511/2018/OST/JG0 dne 19.11.2018.
Po doplnění žádosti speciální stavební úřad v souladu s ust. & 112 odst. 1 stavebního zákona dne

27.1.2020 pod čj, ÚMČ P 15 03195/2020/OST/JG0 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým
účastníkům řízení & dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ust. 5 ] 15 odst. 8 vodního zákona &
ust. €: 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry

byly dobře známy & žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby. Zároveň
speciální stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci
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řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy & dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je
upozornil, žena později podané námitky nebude, podle ust. 5 115 odst. 8 vodního zákona, brán zřetel.
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad 2 této úvahy:
Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. & 115 VOdl'lÍhO zákona & ust. 5 109 stavebního
zákona a s ust. š 27 zákona č. 500/2004 Sb.,spiávní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „splávní
řá.d“) V souladu s Výše uveď'enýmJe účastníkem“lízení stavebník & současně i vlastník části pozemků na

ktelých má být stavba plováděna- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA IČO 00064581,Mana115ke náměstí 2/2,
110 00 Plaha-Stalé Město, ktelé zastupuje Ptažská vodohospodářská společnost a.5., IČO 25656112,
Žatecká 110/2, 110 00 Plaha-Stalé Město, ktelou zastupuje Sweco Hydloprojekt a.s., IČO 26475081,
Táborská 940/31, 140 00 Praha-Nusle.

Dále jsou účastníky vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna & ti, kdo mají ktěmto
pozemkům nebo stavbám práva odpovídající věcnému břemena, mohou- lí být jejich pláva plováděním

Městská část Plaha 15, zastoupena Odborem majetkovým Plažská
stavby přímo dotčena
vodohoslaodářská společnost a.s., HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MHMP, zastoupena Odborem evidence
majetku, CETIN — Česká telekonnmikační inflwastluktma a.s., PREdistlibuce, a.s., Plažská plynárenská
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., ".P-Mobile Czech Republic a.s., Dopravní podnik
hl m. Plahy, akciová společnďost jednotka Dopravní cesta Tramvaje Doplavní podnik hl m Prahy,
akciová společnost, svodná komise, Technická spláva komunikací 111.111 Prahy, & s.,Sp1áva železniční
doplavní cesty, státní 01gamzace Sp1ava dOplElVllÍ cesty Plaha, ČD— Telematika & 5., České dláhy, & s.
Regionální Správa majetku Vodafone Czech Republic a..s (UPC Česká lepublika 5.1..0) & vlastníci
sousedních pozemků a staveb a ti, kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám práva odpovídající
věcnému 1916117181111 mohou- li být jejich pláva plováděním stavby 13111110 dotčena, může--li být jejich
vlastnické ]JIáVO prováděním stavby pl uno dotčeno- Cent: um stavebního mzenyl stV1 a.s., Petr Toman,

Bytový &. obchodní komplex Hostivař, s.r.o., A-TRIO Residence, a.s., Lukáš Bernard, Anežka
Bernardová, Michal Panuška, . Marie Panušlcová, Norbert Joel—gas, Ing. Jaroslav Svoboda, Pavlá
Svobodová, SITEL, spol. s r.o., Telia Carrier Czech Republic a.s., Technologie Hlavního města Prahy,
a.s., Pražské vodovody & kana.lizace,a.s.

Další účastníky speciální stavební úřad nestanovil s ohledem na umístění stavby, zejména její orientací
!( okolním stavbám & odstupům od hranic sousedních pozemků a staveb.

Vypořádání s návrhy & námitkami účastníků:

-

Účastníci neuplatnili návrhy & námitky.

Vypořádání s vyj ádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
— Účastníci se k podkladum rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad může ve smyslu ust. š 15 odst. 2 stavebního zákona stavbu povolit jen se
souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání úzenmího rozhodnutí. Souhlas k jeho vydání

byl dán OST Úřadu městské části Praha 15, jako stavebním úřadem příslušným kjeho vydání pod č.j.

ÚMČ m 38456/2019/OST/JG0, zn. 374'13/2019/OST/JG0 ze dne 15.8.2019.

Stavební úřad \! provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o povolení stavby uvedené ve výroku
rozhodnutí z hledisek uvedených \! ust. & 111 stavebního zákona. Stavba je V souladu s ust. š 10 vyhlášky
č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla. & vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,

Sídlo: Boloňská 4?8/1, 109 00 Praha 10
Pracoviště: Boioňská 478/1, 109 00 Praha 10
Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 19—200071939910800
c-maii: poclatelua©pl 5.1uepnct.cz

tel.: +420-281 003 111
fax: +420-274 864 ?56
IČQ: 00231355
DIC: CZOO231355
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(zákon o vodovodech a kanalizacích), projednal jí s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení & zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci 3 účastníky řízení a na základě
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Projektová dokumentace stavby byla zpracována v 11/2019 a proto je posuzována podle nařízení č.
10/2016 Sb. HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na
stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Stavební úřad dokumentaci posoudil a došel k

závěru., že je v souladu s těmito předpisy.

K žádosti byla Qředložw následující © ! a stanoviska dotčegch ggánů:
dokumentace z listopadu 2019, kterou vypracoval Ing. Petr Kuba, autorizovaný inženýr pro stavby

vodního hospodářství & IG'ajínného inženýrství, ČKAIT —— 0009820
plná moc k zastupování od společnosti Pražské vodohospodářské společnosti a.s. pro spol. Sweco
Hydroprojekt a.s ze dne 7.8.2017
plná moc k zastupování od Hlavního města Prahy Pražské vodohospodářské společnosti a. ze dne
3 1.8.2006

souhlas ÚMČ PIS OST podle 5 15 odst. 2 sz, č.j. ÚMČ Pl 5 38456/2019/OST/JGO ze dne 15.8.2019,

_.
_
__
.
.
\
. „
.
_

.

.. .

stanovisko BVM MHMP pod čj. MHMP 2385981/2019 ze dne 27.11.2019,

..

_

.!

.

_ -

závazné stanovisko BEZ MHW pod čj. MHMP 1959606/2019 ze dne 30.9.2019,
sdělení OPP MIZIMP pod čj. MHMP 1908333/2019 ze dug 18.9.2019,

SŽDC-OŘ PHA-OSP ze dne 30.10.2019
závazné stanovisko Drážního úřadu, č.j. DUCR- 66848/19/Kr ze dne 28.1 1.2019

vyjádření ČD a.s. č.j. 2122/2019 ze dne 10.9.2019
souhrnné stanovisko ČD — Telematika a.s., zn. 1201818764 ze dne 19.12.2018

vyjádření PVK a.s., zn. PVK 44796/ÚTPČ/19 ze dne 5.9.2019
vyjádření PVS a.s. , č.j. ].51/325/Kra/DOP 1907-0731 ze dne 19.8.2019
vyjádření Pražské Plynárenské Distribuce, a.s., zu. 2019/OSDS/05924 ze dne 27.9.2019
vyjádření PREdistribuce, a.s., zn. S 21130/300069482 ze dne 23.9.2019

vyjádření spol. CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 715079/19 ze dne 15.8.2019
vyjádření Technologie Hlavního města Prahy, a.s., č.j. 1979/18 ze dne 12.11.2018
vyjádření "I'—mobile Czech Republic a.s., č.j. 1341419/18 ze dne 9.11.2018
vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. (UPC Česká republika s.r.o.), zn. 2177/2018 ze dne
14.11.2018

tel.: +420-281 003 11 1
fax: +420-2M 864. ?56

Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 19—2000?1939910300

IČO: 00231355

e-mail: podatelna©pl 5.mepnet.cz

DIČ: (200231355

'
_
.
-

vyjádření Dopravního podniku hl. rn. Prahy č.j. 10063 0/3214101489/1486 ze dne 27.8.2019
koordinační vyjádření TSK a.s. č.j. TSK/1561/19/5130/Man ze dne 22.8.2019
souhrnné stanovisko Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, č.j. S9362/S-51906/2019-

_

_

n.

.

. .

.

_

sdělení Policie CR, č.j. KRPA-ZO2787—2/CJ—2019-0000DZ ze dne 29.8.2019
technické stanovisko TSK a.s. č.j. TSK/29148/1.9/5110/KA ze dne 23 . 1.0.2019

Sídlo: Boloňská 478!1, 109 00 Praha 10

.
.

.

„ -

stanovisko PKD MHMP pod čj. MHJVIP 1760128/2019/04/Kf ze dne 28.8.2019,

-

závazná stanoviska a vyjádření OCP MI.-IMP pod čj. MHMP 1992662/2019 ze dne 8.10.2019,

Pracoviště: Boloňská 47811, 109 00 Praha 10

-

města Prahy a kraje

Středočeského, zn. SBS 20333/2019/OBÚ-02/1 ze dne 21.6.2019

.

závazné stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního

.

„

závazná stanoviska a vyjádření OZP UMC Praha 15 čj. UMC PIS 41179/2019/OZPNVa ze dne
2792019,
rozhodnutí o povolení kácení ÚMČ Praha 15 čj. ÚMČ P15 12641/2020/OŽP/MHL1 ze dne 20.5.2020,
stanoviska & vyjádření—OD ÚMČ Praha 15 čj. 37409/2019/OD/JHr ze dne 19.8.2019,

.

závazné stanovisko HZS 111. m. Pralšy čj HĚAA—9301—3/201r9 2% dne 6.9.2019,

_

závazné stanovisko HS 111. m. Prahy čj. HSHMP 42137/2019 ze dne 21.82019,

Č.j. ÚMČ P15 0353912020f03TfJGo
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stanovisko Lesy hl. m. Prahy zn. 151/458/KRA/DOP1909-0901 ze dne 14.11.2019
vyjádření SITEL, spol. s r.o., zn. 1111903469 ze dne 8.8.2019
vyjádření Talia Carrier Czech Republic a.s., zastupuje SITEL, spol. s r.o., zn. 1311902074 ze dne
8.8.2019
vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik č.j. 60047/2019-263 ze dne 16.9.2019
vyjádření a razítka správců sítí: Alfa Telecom, CentroNet, a.s., Cznet, s.r.o., ČEPRO, a.s., České
radiokomunikace a.s., ČEPS, a.s., Dial Telecom, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. — DCT, Dopravní
podnik 111. m. Prahy, a.s. — JDCM, ICT Support, s.r.o., iLine s.r.o., INETCOCZ a.s., Fast
Comunícation s.r.o., Fine Technology Outsource, s.r.o., Grepa Networks s.r.o., Ministerstvo vnitra,
NEW TELEKOM, spol. s r.o., Optiline a.s., MO—ČR SNM, NET4GAS, s.r.o., Planet A, a.s., Pražská
teplárenská a.s., Turk Telecom International CZ, s.r.o., Veolia Energie ČR, a.s., Vodafone Czech

republic a.s., Zdeněk Pěč.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek účastníků řízení & závazných
stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy & zahrnul je do podmínek rozhodnutí:
Podmínka č. 4 vyplývá ze závazného stanoviska OŽP ÚMČ Praha 15 čj. ÚMČ P15
41179/2019/OŽP/VVa ze dne 27.9.2019. Podmínka č. 5 vyplývá ze stanoviska OD ÚMČ Praha 15 čj.
ÚMČ Praha 15 37409/2019/0DÍH—Il' ze dne 19.8.2019. Podmínka č. 6 vyplývá ze stanoviska MI—HVLP
Odboru pozemních komunikací & drah čj. MHNLP-1760128/2019/O4/Kf ze dne 28.8.2019. Podmínka č.
10 vyplývá ze souhrnného stanoviska souhrnné stanovisko Správy železnic (Správy železniční a dopravní

cesty), státní organizace, č.j. S93 62/8-51906/2019—SŽDC-OŘ PHA-OSP ze dne 30.10.2019. Podmínka č.
] ] vyplývá ze závazného stanoviska "Drážního úřadu, č.j. DUCR— 66848/19/141' ze dne 28.11.2019.
Stavební úřad dále zabezpečil plnění požadavků vías'míků res-p. správců veřejné dopravní a technické
infrastruktury stanovením podmínek č. 6 a 7.
Pro provedení stavby stanovil stavební úřad podmínky č. ] až 13 tohoto rozhodnutí & podmínku č. 14 pro
užívání stavby.

Upozornění stavebníka na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:

Stavba nesmí být zaháj ena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci (ust. š 74 odst. 1 zákona

správního řádu).
Stavební povolení pozbývá podle 5 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla
zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může
stavební úřad prodloužit na. odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním
žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., () bližších minimálních požadavcích na.
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Sídlo: Boloňská 478f1, 109 00 Praha 10
Pracoviště: Boloňská 4731, 109 00 Praha IO
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Při provádění stavby budou dodrženy platné technické požadavky na stavby a příslušné technické
normy.
Stavební práce budou prováděny s největší opatrností tak, aby obyvatelé okolních nemovitostí byli co
nejméně obtěžováni hlukem & prachem způsobených stavbou. Při stavebních pracích & manipulaci s
prašným materiálem musí být aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem.
Stavebník zabezpečí splnění podmínek, závazných stanovisek, rozhodnutí a vyjádření uvedených
v odůvodnění tohoto rozhodnutí, pokud. v tomto rozhodnutí není stanoveno jinak. Rovněž budou
respektovány podmínky stanovené ve vyjádřeních vlastníků & správců inženýrských sítí, zařízení a
podzemních vedení & stavebník jim oznámí zahájení prací. Jejich vyjádření jsou vyjmenovaná
v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
Při provádění stavby j a nutno dbát na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dle

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku & vibrací (včetně příloh).
Stavebník musí dodržovat povinnosti a odpovědnosti uvedené V111. IV stavebního zákona, zejména
v ustanovení 5 152 odst. 1 - 3, 5 153, 5 156, 5 157 a š 160 odst. 1—2.

-

-

Upozorňujeme, že dotčené území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu
ust, š 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Protoje povinností stavebníka
již v době přípravy stavby tento záměr oznámit archeologickému ústavu AV CR a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci provést v dostatečném předstihu veškelých zemních prací záchranný
archeologický výzkum, jehož náklady hradí stavebník. Podrobné informace lze získat
v archeologickém oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště

Zjištěné závady na stavbě, které ohrožují život nebo zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, budou

k vyzvednutí pro stavebníka na Odboru stavebním UMC Praha 15 se sídlem Boloňská 478, Praha 10,
Horní Měcholupy, 3. patro, kancelář 32.1, návštěvní dny Po a St 8.00 — 17.30 hod.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru ochrany prostředí
Magistrátu hl. 111. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává. s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Napadá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
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Doklady spolu s žádosti na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny
v příloze č. 14 vyhl. č. 432/2001 Sb., předkládá žadatel speciálnímu stavebnímu úřadu.
Stavební úřad po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověří předloženou prqjektovou dokmnentaoi.
Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé vyhotovení a štítek s údaji () povolené stavbě bude

_

.

vodních děl jsou uvedeny vust. & l l a vyhlášky č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů..

.

Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opaďí závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Doklady pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání

-

_

_

- ..

neprodleně po jejich zjištění ohlášeny stavebnímu úřadu.

. __

Stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými "látkami.

.

-

“_.

-

předloženo písemné potvrzení o provedení archeologického výzkumu.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek s údaji () povolené stavbě a bude zde
ponechán až do dokončení stavby.
V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě k dispozici ověřená dokumentace stavby.
Předmětem tohoto rozhodnutí není zábor veřejného prostranství.
Zařízení staveniště není součástí tohoto rozhodnutí.

n

V hlavním městě Praze, Na Perštýně 12, Praha 1, tel.: 234 653 307. Stavebnímu úřadu bude

Č.j. ÚMČ P15 03589/2020/osmeo
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Mgr.

vedoucí Od. ru stavebního
Poplatel x*"
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 18 odst. 1 písm. 11) ve výši 3.000 Kč byl zaplacen dne 30.1.2020 (ms 3018001487).
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení & sejmutí rozhodnutí.

Doručuje se (na doručenkuy
Účastníci řízení podle 5 109 písm. a) stavebního zákona (na doručenkm:

.
, . — 1 ..
..
-_,
—
__

Účastníci řízení dle ust. % 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou dle ust.
& 144 správního řádu):
2. Městská část Praha 15, Kancelář tajemníka, zde (k vyvěšení na úřední desce ÚMČ Praha 15 po dobu 15

.

.

- .

.

.

1. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2

Pracoviště: Bořoňská LWB/l, 109 00 Praha 10

Bankmmí spojení: Cs a.s., č.ú. 19-2000119399msoo

tel.: +420-281 003 111
fax: +420»2?4 864 756

IČO: 00231355

e-mail: podatelna©p I 5.mepnetcz

DIČ : (32002313 55

Sídlo: Boloňská MSH, 109 00 Praha 10

._
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601, 603, 604, 598/1, 585, 600/2, 600/1., 613, 614, 606, 605, 617/1, 2735, 652, 2725/14, 654/1, 616,
653/3, 650, 618, 648, 619, 646, 623, 644, 645, 625, 629, 635, 637, 638, 639, 640, 642, 667, 668, 665,
669, 670, 671, 672/2, 636, 633, 632, 610/1, 552/5, 552/3, 552/2, 552/8, 552/9, 554/2, 550, 549, 547,
593/1, 593/2, 593/3, 544, 542, 539, 537, 561/2, 560/2, 560/1, 557, 558/2, 370/291, 370/293, 370/177,
370/277, 370/55, 370/180, 534/3, 534/2, 536, 535, 556, 564, 524/20, 370/173, 370/63, 370/227, 561/1,
562, 567, 591, 590, 589, 587, 568/1, 575, 584/2, 584/1, 525/4, 582, 673, 674, 630, 627, 611/1, 611/6,
611/7, 624/8, 624/7, 624/6, 612, 1198, 11.96, 1194, 1192, 1191/1, 1190, 1187, 677, 678, 679, 2668/6,
2668/4, 2668/5, 683, 689/2, 1188, 2762/7, 2762/6, 2762/2, 689/10 v k.ú. Hostivař, a ti, kdo mají k těmto
pozemkům právo odpovídající věcnému břemena
- vlastníci staveb č.p. 344, 169, 174, 327, 257, 414, 102, 137, 265, 145, 232, 144, 166, 150, 170, 152, 198,
163, 191,153, 176, 155, 156, 157, 158, 266, 249, 274, 834, 461, 403, 675, 519, 714, 437, 542, 866, 37.9,
349, 325, 435, 276, 541, 267, 159, 160, 259, 178, 189, 497, 162, 146 a 151 V k.ú. Hostivař, & ti, kdo mají
k těmto stavbám právo odpovídající věcnému břemenu

_

„_

_

dnů & doložení dokladu o vyvěšení).
- vlastníci pozemků parc. č. 370/280, 370/33, 524/19, 524/2, 524/1, 580, 525/2, 579, 583, 525/3, 596, 595,
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Účastníci řízení dle ust. 5 109 písm. c) a (1) stavebního zákona:

3. Městská část Praha 15, Odbor majetkový, zde
4. Pražská vodohospodářská společnost a.s., (obeslána pod č. 1)
5. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, Odbor evidence majetku, IDDS: 48ia97h

6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
7. PREdistríbuce, a.s., IDDS: vgsfsrB
8. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
9. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwchSi
10. Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, IDDS: Íhiclrkó
- jednotka Dopravní cesta Tramvaje
- svodná komise
11. Technická správa komunikací 111. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
12. Správa železnice, státní organizace, Správa dopravní cesty Praha, IDDS: uccchjm
13. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

14. České dráhy, a.s., Regionální správa majetku, IDDS: eS2cdsf
15. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hd544f
16. Centrum stavebního inženýrství a.s., IDDS: ciónówx

17. Petr Toman, V dolinách 345/3, 111 01 Praha lO-Dolní Měcholupy
18. Bytový & obchodní komplex Hostivař, s.r.o., IDDS: 51121111119
19. A-TRIO Residence, a.s., IDDS: ddscxuj
20. Lukáš Bernm'd, Tymiánová 564/4, Praha IO—Kolovraty, 103 00 Praha 113
21. Anežka Bernardová, Tymiánová 564/4, Praha lO—Iíolovraty, 103 00 Praha 113

22. Michal Panuška, IDDS: g74pi2u
23. Marie Panušková, IDDS: nnupd
24. Norbert Joerges, Poljanovova 3159/3, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
25. Ing. Jaroslav Svoboda, MíranovaůóBTF/Z Praha lO—Hostívař, 102 00 Praha 102
26. Pavla Svobodová, Miranova 163 7/7, Praha 10—Hostivař, 102 00 Praha 102
27. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 6977929
. u _ . . -_ _ . _ - . _ _ . _ _ . _ . _ - _ _

28. Talia Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a
29, Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: uShgkji
30. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ecspf
Dotčené orgány, ostatní (na doručenku):

-

.

31. Hygienická stanice hlavního města, Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha - Východ, IDDS: zpqai2i
32. Hasičský záchranný sbor hlavního města. Prahy, IDDS: i a a

-

-

.

33. Městská část Praha 15, Odbor dopravy, zde
34. Městská část Praha 15, Odbor životního prostředí, zde

Koncept OST
Spis OST

Sídlo: Boloňská zna/1, 109 00 Praha 10

tel.: 4—420-281 003 111

Pracoviště: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

“fax: +420-2?4 864 756

e-maíl: podatelna©p15.111epnet.cz

ICQ: 00231355
DIC: (300231355

Bankovní spojení: čs a.s., č.ú. 19—2000n9399/0300

_ _ .
__._
—
—
.

— Odbor pozemních komunikací & drah
- Odbor ochrany prostředí
— Odbor bezpečností
— Odbor památkové péče
36. Obvodní báňský úřad pro území hl. 111. Prahy a kraje Středočeského, Kozí 748/4, 110 00 Praha 1
-Staré Město
37. Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha, IDDS: Smjaatd
38. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
39. Lesy 111. m. Prahy, IDDS: 4118xbv7
40. Sweco Hydroprojekt a.s., IDDS: iZoegrB

_

35, HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MHMP, (obeslán pod číslem 5)

