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   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 
   ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
   Jívanská 647/10, Praha 20-Horní Počernice, 193 00  Praha telefon: 271 071 611, 
    fax: 281 920 093  

 

R O Z H O D N U T Í 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20 - odbor výstavby a územního rozvoje, speciální stavební úřad 

příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhlášky č. 55/2000 

Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 

úřad"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou 

dne 31. 3. 2017 podal stavebník,  

Hlavní město Praha, zast. odborem technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy, IČ 000 64 581, 

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, 

v zastoupení: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o., IČ 186 26 084, 

Náchodská 2421, Praha 20 - Horní Počernice  

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu vydává 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na změnu stavby – stavební úpravy chodníků v ulici Běluňská, Praha 20 – Horní Počernice, na pozemcích parc. 

č. 693/30, 694/3, 695/12, 695/18, 695/24, 695/35, 781/7, 786/231, 786/232, 787/2, 1204/1, 3696/40, 3867/3, 3886, 

3898/1, 3898/4 v kat. území Horní Počernice, která je vedena pod názvem  

"Stavba č. 3295 - TV Horní Počernice, etapa 0037 Rekonstrukce chodníku ul. Běluňská"  
(dále jen „stavba“). 

 

Stavba obsahuje: 

- Výměna povrchu oboustranného chodníku ul. Běluňská v úseku mezi ul. Chodovická - Komárovská. Nové 

povrchy budou provedeny za zámkové dlažby, včetně nových podkladových vrstev a betonových obrubníků. 

Celková délka úseku je cca 681 m. V prostoru před řadovými rodinnými domy v dotčeném úseku bude 

provedena souvislá údržba stávajícího asfaltového povrchu.   

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Pospíšil, autorizovaný 

inženýr pro dopravní stavby, vedený ČKAIT pod č. 0004256, a která se po nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí předává stavebníkovi. 

2. Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem. Nejméně 5 dní před zahájením stavby 

stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín jejího zahájení, dále jméno, adresu stavebního podnikatele a jméno 

a příjmení stavbyvedoucího a předloží doklad o jeho oprávnění k provádění staveb, včetně dokladu 

stavbyvedoucího o jeho oprávnění k odbornému vedení provádění stavby.  

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

a) odstranění podkladních vrstev stávajících chodníků,  

b) provedení pokládky nových vrstev chodníků. 

4. Při provádění stavby budou splněny požadavky ze závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy sp. 

zn. HSHMP 03508/2017/000952 ze dne 31. 1. 2017: 

a) Veškeré stavební a související práce budou probíhat pouze v denní době od 7:00 do 21:00 hodin. 

Č. j.: 

Číslo spisu: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

MCP20 017282/2017/OVUR/Kr 

SZ MCP20 005916/2017 

Mgr. Hana Krůlová 

271 071 638 

V Praze dne 9. 10. 2017 
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5. Při provádění stavby budou splněny požadavky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru hl. m. 

Prahy č. j.: HSAA-8576-3/2017 ze dne 30. 1. 2017: 

a) Bude zachována průjezdnost komunikací alespoň v jednom jízdním pruhu šířky 3 m, stávající uzávěry 

energií zůstanou přístupné. 

b) O případné nepoužitelnosti venkovních hydrantů a uzavírkách komunikace stavebník uvědomí HZS hl. m. 

Prahy, Sokolská 62, Praha 2, e-mail: opis@aaak.izscr.cz nebo tel. 950 856 101 – 104, a to nejméně 15 dnů 

předem. 

6. Při provádění stavby budou splněny požadavky ze souhrnného stanoviska a vyjádření odboru ŽPD Úřadu m. 

č. Praha 20 zn.: MCP20 001301/2017/OŽPD/Čech ze dne 8. 2. 2017: 

a) Minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací bude u zdejšího silničního správního úřadu (odbor ŽPD 

Úřadu m. č. Praha 20) podána žádost o dopravně inženýrské rozhodnutí včetně dopravně inženýrského 

opatření, které bude schváleno příslušným zástupcem odboru služby dopravní policie Policie ČR.  

b) V průběhu výstavby budou použity prostředky v řádném technickém stavu, v případě zvýšeného výskytu 

prachu se bude používat skrápění vodou. 

c) Při odvozu prašných materiálů budou používány uzavřené dopravní prostředky (kontejnery, plachty) tak, 

aby se vyloučilo znečištění okolí prachem. 

d) Prašnost bude dále omezena čištěním odjíždějících vozidel stavby a případným kropením a čištěním 

komunikací. 

7. Při provádění stavby budou splněny požadavky z vyjádření společnosti PREdistribuce, a. s. zn. 

S 21130/300039836 ze dne 24. 1. 2017, zejména:  

a) Výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů musí být prováděny ručně s maximální 

opatrností. 

b) Při snižování terénu v prostoru našich sítí je nutné zjištění případného krytí kabelů formou kopaných sond. 

V případě nedodržení platných norem bude provedeno zahloubení těchto sítí. Při změně nivelety terénu 

(např. snížení) v prostoru našich sítí je nutné dodržení hodnot minimálního krytí dle platných technických 

norem. Stávající krytí před započetím prací lze zjistit ručně kopanými sondami. Veškeré práce na 

podzemních kabelových vedeních PREdistribuce, a.s. může provádět výhradně firma vybraná z databáze 

zhotovitelů PREdistribuce, a.s. 

c) Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdistribuce, a.s. je nezbytné 

získat souhlas se zahájením výkopových prací, a to osobně na pracovišti „Výdej mapových podkladů“ 

nejpozději 3 dny před plánovaným zahájením stavby. 

d) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení (e-mail: 

inspektori@pre.cz, tel. 26705 2167). Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně zhutněna, kabely 

zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.  

8. Při provádění stavby budou splněny podmínky vyjádření společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. č. j.: VO 

024/17 ze dne 9. 3. 2017, zejména: 

a) Při činnosti v ochranném pásmu zařízení veřejného osvětlení (dále jen „VO“) ve vzdálenosti menší než 1 m 
od vyznačené trasy podzemního vedení nesmí stavebník používat strojní mechanismy.  

b) Pokud dojde ke změně nivelity komunikace, musí stavebník zajistit na vlastní náklady úpravu osazení 
patic, stožárů, elektrické výzbroje a uložení kabelů podle příslušných norem. 

c) V případě dočasné demontáže VO je stavebník povinen zajistit a provozovat náhradní osvětlení (stupeň a 
intenzita musí odpovídat třídě komunikace), než bude zprovozněno nové VO. 

d) Pokud dojde k poškození nebo jinému zásahu do zařízení VO, je stavebník povinen ohlásit to neprodleně 
na dispečink - tel. 224 915 151, příp. jiné aktuální číslo uvedené na webových stránkách správce VO. 

e) V průběhu stavby musí stavebník vyzvat správce ke kontrole uloženi kabelové trasy VO, slavnostního 
osvětlení (dále jen „SO”) před zásypem, a to minimálně 7 dní předem. Pokud se správce nedostaví ke 
kontrole, platí, že souhlasí se zásypem kabelové trasy. V případě zásypu kabelové trasy bez vyzvání 
předem (tj. bez souhlasu správce) je stavebník povinen na své náklady vykopat na vyzvání správce sondy 
za účelem kontroly hloubky a způsobu uložení kabelu. 

f) Při zemních pracích v blízkosti kabelového vedení VO je stavebník povinen zajistit, aby nedošlo ke změně 
nivelity nebo prostorového uspořádání. Při stavbě musí být dodržována norma ČSN 73 6005 „Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení". Odkryté kabelové vedení je stavebník povinen zajistit proti 
poškození, odcizeni a prověšení. Trasa kabelového vedení nesmí být přejížděna vozidly nebo jinou 
stavební mechanizací až do doby, kdy bude zabezpečena proti mechanickému poškození. Pokud dojde k 
přepravě vysokého nákladu stavebníka pod trasou nadzemního vedení, musí být respektována výška vedení 
nad zemí, aby nedošlo k jeho poškození. 

http://www.pocernice.cz/
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g) Stavebník si musí nechat od správce vytyčit stávající kabelové vedení předem.  
h) Stavebník je povinen po dobu provádění své činnosti zajistit, aby zařízení správce bylo přístupné a 

ovladatelné 24 hodin denně. 
9. Při provádění stavby budou splněny podmínky z vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a. s., zn.: 

2017/OSDS/02741 ze dne 4. 5. 2017, zejména:  

a) Požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení nacházející se v místě stavby. 

b) Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. 

Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných do roku 1996, provede na vyžádání naše společnost 

(viz poslední odstavec vyjádření), a to do 30 dní od objednání. Vytyčení plynárenských zařízení, 

vybudovaných po roce 1996, si zajistí stavebník prostřednictvím oprávněného geodetického pracovníka. 

Plynárenské zařízení musí být vytyčeno v rozsahu stavby a o jeho vytyčení musí být učiněn záznam ve 

stavebním deníku předmětné stavby. Podklady k vytyčení si zajistí stavebník na provozu technické 

dokumentace PPD na adrese: U plynárny 500, Praha 4- Michle, budova ě. 19, 2. patro, č. dveří 333, 

návštěvní dny pondělí a středa 7,30 - 12,00 hod a 13,00 - 15,00 hod. Bez vytyčení a přesného určení 

plynárenského zařízení nesmějí být zahájeny stavební práce. Stavebník je povinen všechny osoby, 

provádějící stavební činnost, prokazatelně seznámit s polohou stávajícího plynárenského zařízení, 

rozsahem jeho ochranného (případné bezpečnostního) pásma a těmito podmínkami. 

c) V ochranném pásmu plynárenského zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit 

plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu a při provádění veškerých činností v 

ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Ochranné pásmo činí 1 

metr na obě strany od půdorysu. 

d) Dodržet nařízení vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu, v platném znění, krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení ČSN EN 12007, technických 

pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a technických předpisů souvisejících. 

e) Termín předání staveniště oznamte písemně minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti 

na adresu naší společnosti, k rukám odpovědného technika, uvedeného v záhlaví tohoto vyjádření. 

Přílohou dopisu musí být situace z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby. Na tomto 

předání staveniště Vám bude uděleno písemné stanovisko (viz předchozí odstavec), a to formou Zápisu o 

předání staveniště, včetně konkrétních podmínek pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení. 

f) Do vzdálenosti menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizace neumísťovat objekty 

zařízení stavenišť, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací 

stanice pohonných hmot a jiných hořlavin. 

g) Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení provádět pouze 

ručně, ve vzdálenosti menši než 0,5m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických 

nebo elektrických nástrojů. 

h) U odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu - 

diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden písemný záznam. 

i) Dojde-li při stavbě k poškození izolace, je stavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit její 

opravu a pozvat našeho technika k ověření její kvality. 

j) Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení požadujeme být přizváni ke kontrole dodržení 

prostorové normy ČSN 73 6005. O výsledku kontroly musí být proveden záznam. 

k) Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ostrohranných částic s velikostí zrn 

do 16 mm až do výše min. 20 cm nad vrch potrubí. 

l) Po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče. O 

výsledku kontroly musí být proveden záznam. 

m) Po skrývce konstrukční vrstvy vozovky a chodníku nebo frézování a po zhutnění konstrukční vrstvy 

požadujeme být přizváni na kontrolu těsnosti provozovaného plynárenského zařízení. 

n) V ochranném pásmu plynárenského zařízení provádět hutnění konstrukčních vrstev vozovky a chodníku 

bez vibrací. 

o)  Po dokončení výstavby komunikace požadujeme být přizváni ke kontrole povrchových znaků. O výsledku 

kontroly musí být proveden záznam. 

10. Při provádění stavby budou splněny požadavky z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, 

a.s. č. j.: 649645/17 ze dne 23. 6. 2017, zejména: 

a) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení 

nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými 
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normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při 

jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení 

SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

b) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude 

obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 

c) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen 

zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK 

prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět. 

d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět 

zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je 

srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi 

skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 

e) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté 

PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a 

odcizení. 

f) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V 

přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v 

pracích. 

g) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající 

krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je 

povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných 

právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických 

postupů. 

h) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba 

před zakrytím PVSE/C vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy 

prokazatelně obdržel souhlas POS. 

i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a 

vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly 

nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. 

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy 

PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku IWSEK nad zemí. 

k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) 

jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch 

(např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 

vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány 

ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 

m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 

ochranné a pomocné prvky SEK. 

n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat 

s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, 

technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 

o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od 

okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 345 135 nebo v mimopracovní 

době na telefonní číslo 238 462 690. 

11. Při provádění stavby budou splněny požadavky z vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. zn. 

PVK 4774/OTPČ/17 ze dne 17. 2. 2017: 

a) Veškeré nově navržené objekty, včetně zařízení staveniště a skládky matriálu, musí být navrženy mimo 

ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. 

b) V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a stávajících veřejných částí přípojek 

vodovodu a kanalizace musí být výkopové práce prováděny ručně.  
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c) Pokud se provádění stavebních prací dotkne povrchových znaků vodovodu a kanalizace pro veřejnou 

potřebu, požadujeme jejich rektifikaci na náklady investora. Kanalizační šachtové poklopy musí splňovat 

podmínky ČSN EN 124 – třídy D 400 (poklop s pražským znakem a rámem DN s kloubem a pojistkou 

proti samovolnému uzavření a možností osazení zámku PVK, výměna kónusů, osazení betonových 

rektifikačních prstenů). 

d) Případně odkryté vodovodní a kanalizační potrubí zabezpečit proti poklesu a vybočení. 

e) V době sníženého nadloží nepojíždět nad vodovodním řadem a kanalizační stokou těžkou nákladní 

technikou. 

f) V průběhu stavby bude umožněn přístup PVK, a.s. k vodovodním řadům a kanalizačním stokám a jejich 

ovládacím armaturám a poklopům za účelem provádění manipulace, údržby a oprav. 

g) Výkopový materiál musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho napadání nebo splavení do kanalizačních 

objektů či potrubí. 

h) Zahájení stavebních prací stavebník oznámí v předstihu 14 dnů písemně na adresu PVK, a.s., Ke Kablu 

971, Praha 10. 

i) Před vlastní realizací stavby (před zahájením a po skončení stavby) přizvat na předání staveniště 

pracovníka PVK (Samek, tel. 284 013 244, 724 174 338), Na Rozhraní 1, Praha 8.  

12. V průběhu provádění stavby budou splněny požadavky ze stanoviska Policie ČR, KŘ policie hl. m. Prahy č. j.: 

KRPA-27891-1/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 24. 1. 2017: 

a) Návrh dopravně inženýrského opatření a definitivního dopravního značení předložte k posouzení a 

odsouhlasení v dostatečné lhůtě před zahájením stavby, resp. před uvedením stavby do užívání.  

13. Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

14. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 
 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 Hlavní město Praha, zast. odborem technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy, IČ 000 64 581, Mariánské 

náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město0 

 

O d ů v o d n ě n í 

Dne 31. 3. 2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Dnem podání 

žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky 

potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dopisem ze dne 10. 5. 2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení 

bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 11. 8. 2017. 

Stavební úřad opatřením ze dne 30. 8. 2017 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a 

dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 

ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro 

posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit 

své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo stavebníkovi doručeno do vlastních rukou, ostatním účastníkům 

stavebního řízení bylo doručeno veřejnou vyhláškou (na úřední desce vyvěšeno ve dnech 31. 8. 2017–18. 9. 2017), 

a to vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 144 

správního řádu, podle kterého se rozumí řízením s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky.   

Účastníci řízení v průběhu stavebního řízení neuplatnili žádné námitky, dotčené orgány na základě oznámení o 

zahájení řízení nesdělily žádná stanoviska. 

Stavební úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 110 stavebního zákona a současně 

podle ustanovení § 27 správního řádu, a to následovně: 

 Účastníkem tohoto řízení ve smyslu ustanovení § 110 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 

správního řádu je stavebník, tj. hlavní město Praha zast. OTV MHMP, Mariánské nám. 2/2, Praha 1. 

 Účastníkem tohoto řízení ve smyslu ustanovení § 110 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona a § 27 odst. 2 

správního řádu je vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, a vlastník pozemku, na 

kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním 

stavby přímo dotčeno, tj. městská část Praha 20 (svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce m. č. 

k pozemkům parc. č. 693/30, 694/3, 695/12, 695/18, 695/24, 695/35, 781/7, 786/231, 786/232, 787/2, 1204/1, 
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3696/40, 3867/3, 3886, 3898/1), ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek parc. č. 

3898/4 v kat. území Horní Počernice). 

 Účastníkem tohoto řízení podle § 110 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu je 

vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě 

právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, tj. vlastníci, 

resp. správci inženýrských sítí – Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Pražská plynárenská Distribuce, 

a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., PREdistribuce, a.s., TRADE CENTRE PRAHA a.s.,  

 Účastníkem tohoto řízení podle § 110 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu je 

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho právo prováděním stavby přímo dotčeno, a 

ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být jeho právo prováděním 

stavby přímo dotčeno, tj. vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí a držitelé práv k těmto stavbám 

odpovídající věcnému břemeni - parc. č. 679, 693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8, 693/10, 693/11, 693/12, 

693/13, 693/14, 693/15, 693/16, 693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 693/22, 693/23, 693/24, 693/25, 693/26, 

693/27, 693/28, 693/29, 693/31, 693/32, 693/33, 693/34, 693/37, 694/1, 694/4, 694/5, 694/6, 694/7, 694/8, 

695/2, 695/5, 695/6, 695/8, 695/9, 695/10, 695/11, 695/14, 695/15, 695/16, 695/17, 695/19, 695/20, 695/21, 

695/22, 695/23, 695/25, 695/26, 695/27, 695/28, 695/29, 695/36, 695/37, 395/38, 695/39, 695/40, 695/41, 

695/42, 695/43, 695/44, 695/45, 695/46, 695/50, 695/51, 695/52, 695/53, 695/54, 695/55, 695/56, 695/57, 

786/7, 786/8, 1204/41, 3867/5 v kat. území Horní Počernice a domy č. p. 305, 340, 339, 337, 336, 335, 334, 

333, 344, 343, 342, 341, 1960, 1820, 1711, 1981, 1976, 1971, 1966, 1961, 1903, 1904, 1982, 1983, 1984, 1985, 

1977, 1978, 1979, 1980, 1972, 1973, 1974, 1975, 1967, 1968, 1969, 1970, 2846, Praha 20 – Horní Počernice 
 

Vyjádření podle § 15 stavebního zákona vydal stavební úřad dne 6. 10. 2017 pod č. j.: MCP20 

017256/2017/OVUR/Kr. 
 

Stavebník v souladu s § 110 odst. 2 stavebního zákona prokázal, že má k pozemkům dotčeným stavbou právo 

provést navrženou stavbu. Navrženou stavbou jsou dotčeny následující pozemky v kat. území Horní Počernice: 

- parc. č.  693/30, 694/3, 695/12, 695/18, 695/24, 695/35, 781/7, 786/231, 786/232, 787/2, 1204/1, 3696/40, 

3867/3, 3886, 3898/1- vlastník hl. m. Praha, svěřená správa ve vlastnictví obce m. č. Praha 20 – souhlas m. č. 

Praha 20 – usnesení Rady m. č. Praha 20 č. RMC/83/23/0744/17 ze dne 28. 3. 2017  

- parc. č. 3898/4  - vlastník ĆR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – souhlasné stanovisko č. j.: 

ÚZSVM/A/3834/2017-HMU1 ze dne 19. 1. 2017 
 

Stručný popis stavby:  

- Bude provedena výměna povrchu oboustranného chodníku ul. Běluňská v úseku mezi ul. Chodovická - 

Komárovská. Nové povrchy budou provedeny za zámkové dlažby, včetně nových podkladových vrstev a 

betonových obrubníků. Celková délka úseku je cca 681 m. V prostoru před řadovými rodinnými domy v 

dotčeném úseku bude provedena souvislá údržba stávajícího asfaltového povrchu.   
 

Záměr se podle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy 

č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu 

sídelního útvaru hl. m. Prahy, ze dne 26.10.1999, vč. schválených a platných změn, zejména Z1000/00 vydané 

opatřením obecné povahy č. 06/2009 (dále jen „územní plán“), nachází v území OB – čistě obytné a SV – 

všeobecně smíšené,  kde pěší komunikace a prostory patří k doplňkovému funkčnímu využití  území. Jedná se o 

úpravu stávajícího oboustranného chodníku podél veřejně přístupné komunikace, lze konstatovat, že stavba je 

v souladu s územním plánem hl. m. Prahy. 
 

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Pospíšil, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, vedený ČKAIT 

pod č. 0004256. 

Stavební úřad posoudil žádost z hlediska nařízení Rady hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se 

stanovují obecné technické požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (pražské 

stavební předpisy), dále jen „PSP“, a to zejména: 

 s § 31 odst. 1 – stavba má zajištěno vyhovující připojení na pozemní komunikaci, která svými parametry tomuto 

připojení vyhovuje, 

 § 16 odst. 6 – vedení a parametry dopravní a technické infrastruktury musí být v souladu se standardem 

veřejných prostranství a podmínkami uspořádání a využití území, jehož jsou součástí, 

 § 39 odst. 1, 2 – stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro 

určené využití a současně splnila základní požadavky, kterými jsou zejména, mechanická odolnost a stabilita, 
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ochrana proti hluku, bezpečnost a přístupnost užívání, apod.; tyto požadavky stavba musí splňovat při běžné 

údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby, 

 s § 52 – negativní účinky stavby a jejího zařízení na ŽP, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, 

prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, nepřekročí limity uvedené 

v příslušných předpisech   
 

Stavba rovněž splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, zejm. § 4 a § 5 cit. vyhlášky. Stavba je navržena v souladu s požadavky přílohy č. 1 a 

č. 2 uvedené vyhlášky. 

Stavba dále splňuje obecné technické požadavky na komunikace stanovené vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích, v části páté této vyhlášky, zejména: 

 § 16 - Při stavebních úpravách stávajících komunikací je nutno podle místních podmínek zlepšovat kvalitu 

komunikace zvýšením bezpečnosti a plynulosti provozu na ní anebo alespoň přispívat k homogenitě celého 

tahu. 

 § 17 odst. 1 - Návrhové prvky komunikace musí být voleny tak, aby poskytovaly všem uživatelům patřičné 

podmínky pro plynulou a bezpečnou jízdu se zřetelem k požadované funkci komunikace a při zohlednění 

únosného zatížení území. 
 

S žádostí a v průběhu řízení byly předloženy tyto doklady:  

 plná moc k zastupování stavebníka pro Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. ze dne 12. 12. 2016 

 závazné stanovisko HS hl. m. Prahy č. j.: HSHMP 03508/2017 ze dne 31. 1. 2017 

 závazné stanovisko HZS hl. m. Prahy č. j.: HSAA-857-3/2017 ze dne 30. 1. 2017 

 závazné stanovisko a vyjádření odboru ŽPD Úřadu m. č. Praha 20 zn. MCP20 001301/2017/OŽPD/Čech ze dne 

8.2.2017 

 závazné stanovisko a vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP č. j.: MHMP 222312/2017 ze dne 14. 2. 2017 

 stanovisko Policie ČR, KŘ policie hl. m. Prahy č. j.: KRPA-27899-1/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 24. 1. 2017 

 stanovisko odboru dopravních agend MHMP č. j.: MHMP-106651/2017/O4/Sv ze dne 23. 1. 2017 

 vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a. s. zn. PVK 4774/OTPČ/17 ze dne 17. 2. 2017 

 vyjádření Ministerstva obrany – SEM Praha č. j.: 92738/2017-8201-OÚZ-PHA ze dne 6. 2. 2017 

 vyjádření Ministerstva vnitra ČR – razítko na situaci ze dne 23. 1. 2017 

 vyjádření PREdistribuce, a. s. zn. S 21130/300039836 ze dne 24. 1. 2017 

 vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s. zn. 2017/OSDS/02741 ze dne 4. 5. 2017  

 vyjádření TRADE CENTRE PRAHA a. s. č. j.: VO 024/17 ze dne 9. 3. 2017 

 vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. č. j.: 649645/17 ze dne 23. 6. 2017 

 souhlasné stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. j.: UZSVM/a/3834/2017-HMU1 ze 

dne 17. 2. 2017 

 usnesení Rady m. č. Praha 20 č. RMC/83/23/0744/17 ze dne 28. 3. 2017 
 

Požadavky a podmínky stanovisek dotčených orgánů byly do podmínek rozhodnutí zahrnuty takto:  

 Požadavky ze závazného stanoviska HS hl. m. Prahy ze dne 31. 1. 2017, týkající se ochrany zdraví, byly 

převzaty do podmínky č. 4 výroku tohoto rozhodnutí. 

  Požadavky ze závazného stanoviska HZS hl. m. Prahy ze dne 30. 1. 2017, týkající se zajištění požární 

bezpečnosti, byly převzaty do podmínky č. 5 výroku tohoto rozhodnutí. 

 Požadavky ze závazného stanoviska vyjádření odboru ŽPD úřadu m. č. Praha 20 ze dne 8. 2. 2017, týkající se 

provozu na pozemních komunikacích a ochrany ovzduší, byly převzaty od podmínky č. 6 výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 Požadavky z vyjádření PREdistribuce, a.s. ze dne 24. 1. 2017, týkající se ochrany kabelového vedení, byly 

převzaty do podmínky č. 7 výroku tohoto rozhodnutí. 

 Požadavky z vyjádření TRADE CENTRE PRAHA a.s. ze dne 9. 3. 2017, týkající se ochrany VO, byly převzaty 

do podmínky č. 8 výroku tohoto rozhodnutí. 

 Požadavky z vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s. ze dne 4. 5. 2017, týkající se ochrany plynovodního 

zařízení, byly převzaty do podmínky č. 9 výroku tohoto rozhodnutí. 

 Požadavky z vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. ze dne 23. 6. 2017, týkající se ochrany vedení 

sítě elektronických komunikací, byly převzaty do podmínky č. 10 výroku tohoto rozhodnutí. 
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 Požadavky z vyjádření PVK, a.s. ze dne 17. 2. 2017, týkající se ochrany vodovodů a kanalizací, byly převzaty 

do podmínky č. 11 výroku tohoto rozhodnutí. 

 Požadavky ze stanoviska Policie ČR ze dne 24. 1. 2015, týkající se DIO a dopravního značení, byl převzat do 

podmínky č. 12 výroku tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 

stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo 

užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 

předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení 

neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 

zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stanoviska dotčených orgánů předložená stavebnímu 

úřadu jsou kladná. Požadavky, stanovené ve stanoviscích dotčených orgánů, týkající se provádění umisťované 

stavby byly zahrnuty do podmínek výroku tohoto rozhodnutí. Dotčenými orgány uplatněné obecné požadavky, 

které stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek rozhodnutí zahrnuty, jsou uvedeny v upozornění pro stavebníka 

v závěru rozhodnutí.  

Stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku 

uvedených. 

Uvedení účastníků řízení ve smyslu § 69 odst. 2 správního řádu: 

hlavní město Praha zast. OTV MHMP, vlastníci pozemků dotčených stavbou – parc. č. 693/30, 694/3, 695/12, 

695/18, 695/24, 695/35, 781/7, 786/231, 786/232, 787/2, 1204/1, 3696/40, 3867/3, 3886, 3898/1, 3898/4 v kat. 

území Horní Počernice , vlastníci pozemků a nemovitostí a držitelé práv k těmto stavbám odpovídající věcnému 

břemeni - parc. č. 679, 693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8, 693/10, 693/11, 693/12, 693/13, 693/14, 693/15, 693/16, 

693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 693/22, 693/23, 693/24, 693/25, 693/26, 693/27, 693/28, 693/29, 693/31, 693/32, 

693/33, 693/34, 693/37, 694/1, 694/4, 694/5, 694/6, 694/7, 694/8, 695/2, 695/5, 695/6, 695/8, 695/9, 695/10, 

695/11, 695/14, 695/15, 695/16, 695/17, 695/19, 695/20, 695/21, 695/22, 695/23, 695/25, 695/26, 695/27, 695/28, 

695/29, 695/36, 695/37, 395/38, 695/39, 695/40, 695/41, 695/42, 695/43, 695/44, 695/45, 695/46, 695/50, 695/51, 

695/52, 695/53, 695/54, 695/55, 695/56, 695/57, 786/7, 786/8, 1204/41, 3867/5 v kat. území Horní Počernice a 

domů č. p. 305, 340, 339, 337, 336, 335, 334, 333, 344, 343, 342, 341, 1960, 1820, 1711, 1981, 1976, 1971, 1966, 

1961, 1903, 1904, 1982, 1983, 1984, 1985, 1977, 1978, 1979, 1980, 1972, 1973, 1974, 1975, 1967, 1968, 1969, 

1970, 2846, Praha 20 – Horní Počernice, PREdistribuce, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská 

plynárenská distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., TRADE CENTRE PRAHA a.s.  

Upozornění stavebníka na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů:  

1. Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud výrok stavebního povolení nenabude právní moci podle § 73 a 74 

správního řádu.  

2. Stavební povolení pozbývá platnosti podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 

let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost 

stavebníka podanou před jejím uplynutím.  

3. Před zahájením stavby je stavebník povinen na viditelném místě na staveništi umístit štítek s identifikačními 

údaji o stavbě (označení stavby, stavebníka, stavebního podnikatele a stavebního úřadu, číslo jednací stavebního 

povolení a datum nabytí právní moci, stanovený termín k dokončení stavby). Štítek, který obdrží stavebník po 

nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, musí být chráněn před povětrnostními vlivy a na místě stavby ponechán 

až do dokončení stavby.  

4. Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení. V případě užívání veřejného prostranství má 

uživatel ohlašovací povinnost vůči Úřadu m. č. Praha 20 - odboru životního prostředí a dopravy podle vyhlášky 

č. 24/2003 Sb. HMP, o místním poplatku na užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Případné změny oproti schválené dokumentaci budou před jejich uskutečněním předloženy stavebnímu úřadu k 

projednání a ke schválení.  

6. Hluk ze stavební činnosti nesmí v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb překračovat hygienické 

limity akustického tlaku LAeq,s = 65 dB v době od 7:00 do 21:00 hodin. 

7. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejm. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích.  
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8. Při provádění stavby musí být staveniště zabezpečeno podle části 4 přílohy č. 2vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.   

9. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu zdraví podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

10. Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/2008 Sb. HMP, 

obecně závazná vyhláška o udržování čistoty na ulicích a jiných veř. prostranstvích (vyhláška o čistotě).  

11. Veškeré zneškodňování odpadů je nutno provádět v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzniklé odpady budou předány pouze právnickým 

nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění 

nebo ke sběru výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu § 14 zákona o odpadech. Odpady musí být důsledně 

zařazeny podle druhu a kategorií a musí být odstraněny vhodným způsobem. Podrobnosti o nakládání s odpady 

upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Nakládání se stavebním odpadem na 

území hl. m. Prahy upravuje obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP.  

12. Návštěvní hodiny pracoviště „Výdej mapových podkladů“ PREdistribuce, a.s. po a st 8:00-15:00, út 8:00-12:00, 

čt po telefonickém objednání (tel. 26705 2169/2353). K udělení souhlas se zahájením výkopových prací je 

nezbytné předložit platné stanovisko PREdistribuce, a.s., včetně koordinační situace a vyplněný formulář 

„Oznámení o zahájení výkopových prací v ochranném pásmu kabelového vedení“. Podrobnější informace na 

www.predistribuce.cz. 

13. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník předloží spolu se žádostí o 

vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 odst. 1 stavebního zákona zejména tyto doklady:  

 dokumentaci skutečného provedení stavby s vyznačením a zdůvodněním provedených změn (pokud byly 

provedeny změny oproti dokumentaci ověřené ve stavebním řízení),  

 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek - protokoly o provedení hutnících zkoušek, atd.,  

 doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty, atesty),  

 doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, 

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve výšk. systému Balt p. v. a potvrzení o jeho předání na 

IPR hl. m. Prahy,  

 protokol o předání a převzetí stavby, pokud bude sepsán,  

 závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby - odbor ŽPD Úřadu m. č. Praha 20, Policie ČR – 

KŘ policie hl. m. Prahy. 
 

P o u č e n í  
  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravních agend Magistrátu 

hlavního města 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. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady 

účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

Ing. Richard Měšťan  

vedoucí odboru výstavby a územního 

rozvoje 

 

 

Za správnost vyhotovení:  

Mgr. Hana Krůlová 

vedoucí oddělení výstavby 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 

výši 5 000,- Kč byl zaplacen dne 25. 9. 2017. 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu m. č. Praha 20  

a současně způsobem umožňující dálkový přístup, tj. vyvěšeno po stejnou dobu na elektronické úřední desce 

Úřadu m. č. Praha 20. Patnáctý den ode dne vyvěšení je dnem doručení. 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení: 

Stavebník (doporučeně do vlastních rukou): 

Hl. město Praha, zast. OTV MHMP, IDDS: 48ia97h,Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 

v zastoupení: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o., IDDS: 46n3bmz, 

Náchodská 2421, 193 00 Praha 913 
  

Ostatní účastníci řízení – doručuje se veřejnou vyhláškou (Úřad - úřední deska) : 

 vlastníci dotčených pozemků - parc. č. 693/30, 694/3, 695/12, 695/18, 695/24, 695/35, 781/7, 786/231, 786/232, 

787/2, 1204/1, 696/40, 3867/3, 3886, 3898/1, 3898/4 v kat. území Horní Počernice 

 vlastníci sousedních pozemků a nemovitostí a držitelé práv k těmto stavbám odpovídající věcnému břemeni 

parc. č.  679, 693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8, 693/10, 693/11, 693/12, 693/13, 693/14, 693/15, 693/16, 

693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 693/22, 693/23, 693/24, 693/25, 693/26, 693/27, 693/28, 693/29, 693/31, 

693/32, 693/33, 693/34, 693/37, 694/1, 694/4, 694/5, 694/6, 694/7, 694/8, 695/2, 695/5, 695/6, 695/8, 695/9, 

695/10, 695/11, 695/14, 695/15, 695/16, 695/17, 695/19, 695/20, 695/21, 695/22, 695/23, 695/25, 695/26, 

695/27, 695/28, 695/29, 695/36, 695/37, 395/38, 695/39, 695/40, 695/41, 695/42, 695/43, 695/44, 695/45, 

695/46, 695/50, 695/51, 695/52, 695/53, 695/54, 695/55, 695/56, 695/57, 786/7, 786/8, 1204/41, 3867/5 v kat. 

území Horní Počernice  

domy č. p. 305, 340, 339, 337, 336, 335, 334, 333, 344, 343, 342, 341, 1960, 1820, 1711, 1981, 1976, 1971, 

1966, 1961, 1903, 1904, 1982, 1983, 1984, 1985, 1977, 1978, 1979, 1980, 1972, 1973, 1974, 1975, 1967, 1968, 

1969, 1970, 2846 

 vlastníci, příp. správci, sítí technického vybavení – PREdistribuce, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 

Pražská plynárenská distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., TRADE CENTRE PRAHA a.s.  
 

Dotčené orgány:  

HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j, Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2 

HS hl. m. Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i, Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1 

Policie ČR – KŘ policie hl. m. Prahy, IDDS: rkiai5y, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 

MHMP - odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 

MHMP - odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 

Úřad městské části Praha 20 - odbor životního prostředí a dopravy 
 

Ostatní: 

Městská část Praha 20, zastoupená OHSaI Úřadu m. č. Praha 20  

Úřad městské části Praha 20 - odbor místního hospodářství  
 

Co: 

2x spis 

1x OVUR 

evidence 
 

Pozn.: 

Všem odborům MHMP se doručuje na adresu: 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IDDS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 
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