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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  

 

 

ROZHODNUTÍ 

 o  u m í s t ě n í  s t a v b y 

Výroková část: 

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, Odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad 

příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 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 společném 

územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 17.4.2013 podal 

T-Systems Czech Republic a.s., IČ 61059382, Na Pankráci 1685/19, 140 00  Praha-Nusle 

(dále jen "stavebník"), zastoupený společností Projekting s.r.o., IČ: 24707066, Lešenská 547/3, Praha 8-Troja,  a na 

základě tohoto přezkoumání 

v y d á v á 

 

 na základě tohoto posouzení podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 

 r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 

na stavbu podzemního komunikačního vedení sítí elektronických komunikací vedené pod názvem 

 

„Připojení lokalityA9LHO na síť PRAGONET Praha 20 – Horní Počernice“ 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 3740/1, 3765, 2200/5, 3816, 3815, 2498/76, 2498/108, 2498/59, 2498/58, 

2498/57, 2498/107, 2498/77, 3810, 3811, 2194, 3817 a 3813, vše v k.ú. Horní Počernice. 

V ulicích Khodlova, Vojická, Lhotská a Běchorská v Praze 9 na pozemcích parc. č. 2194 (ostatní plocha), 

parc. č. 2200/5 (ostatní plocha), parc. č. 2498/57 (ostatní plocha), parc. č. 2498/58 (ostatní plocha), parc. č. 2498/59 

(ostatní plocha), parc. č. 2498/76 (ostatní plocha), parc. č. 2498/77 (ostatní plocha), parc. č. 2498/107 (ostatní 

plocha), parc. č. 2498/108 (ostatní plocha), parc. č. 3740/1 (ostatní plocha), parc. č. 3765 (ostatní plocha), 

parc. č. 3810 (ostatní plocha), parc. č. 3811 (ostatní plocha), parc. č. 3813 (ostatní plocha), parc. č. 3815 (ostatní 

plocha), parc. č. 3816 (ostatní plocha), parc. č. 3817 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Počernice se 

umisťuje stavba podzemního komunikačního vedení sítí elektronických komunikací vedené pod názvem vedená 

pod názvem „Připojení lokalityA9LHO na síť PRAGONET Praha 20 – Horní Počernice“.  

 

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1) Trasa nového vedení sítě elektronických komunikací bude napojena na stávající trasu v nové kabelové komoře 

na rohu ulic Božanovská a Khodlova, na pozemku parc. č. 3740/1 v k.ú. Horní Počernice. Dále povede 

východním směrem ulicí Khodlova. Khodlovou ulicí bude trasa vedena její severní stranou pozemku parc. 3765 

přes pozemek parc. č. 2200/5 ulice Libošovická a následně poz.parc.č. 3816 ulice Vlásenická. Na rohu ulic 
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Khodlova a Vojická bude trasa pokračovat severovýchodním směrem ulicí Vojickou při západním okraji 

komunikace a chodníku po pozemku parc.č. 3815 a 3810 v k.ú. Horní Počernice. Na křižovatce ulic Vojická a 

Běchorská odbočí trasa severovýchodním směrem do ulice Běchorská. V ulici Běchorská bude trasa vedena její 

jižní stranou přes poz.parc.č. 3817 ulice Vlásenické až k pozemku parc. č. 2194 k.ú.Horní Počernice,  kde bude 

napojena do stávající trasy v severovýchodním rohu před č.p. 1016.  V rámci výše popsané trasy budou zřízeny 

dvě odbočky k objektu Lhotská č.p. 2203/20. Jedna povede ulicí Lhotskou podél její jižní strany 

na poz.parc.č. 2498/57.  Druhá odbočka bude zřízena na úrovni severního chodníku vjezdu na parkoviště mezi 

ulicemi Khodlova a Lhotská.  

2) Délka nové trasy bude cca 800 m. V trase bude uloženo 3 ks trubek HDPE pro T-Systems Czech Republic, a.s. 

Trubky v rostlém terénu budou uloženy v zemním výkopu v pískovém loži s krytím 0,6 m, v chodníku budou 

uloženy do výkopu o hloubce 0,5 m. Křížení komunikací bude provedeno překopy nebo podvrty v minimální 

hloubce 1,2 m pod niveletou vozovky. 

3) Budou dodrženy podmínky ze stanoviska MHMP ODA ze dne 6.6.2012: 

a) Při realizaci nebude dotčen provoz na místních komunikacích I. třídy a je nutno vždy zachovat přístup k 

objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům  

4) Budou dodrženy podmínky z vyjádření ÚMČ Praha 20, OŽPD ze dne 20.6.2012:  

a)Pokud bude realizací stavby dotčena vzrostlá zeleň – keřový porost, bude tato zachována a maximálně 

ochráněna proti poškození ve smyslu ustanovení ČSN 18920 (oplocení nebo obednění, ochrana kořenového 

prostoru).  

b)Ruční výkopy budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému dřevin.  

c) Nezpevněné pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do stavu před zahájením prací a budou zatravněny. 

5) Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska HZS hl.m.Prahy ze dne 26.6.2012: 

a) V průběhu výkopových a stavebních prací pro inženýrské sítě musí být zachován přístup do okolních 

stávajících objektů, zajištěn přístup ke stávajícím uličním požárním hydrantům a ovládacím armaturám 

stávajících inženýrských sítí. 

b) Okolní komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku, 

tj. zachovat alespoň jeden jízdní pruh šířky 3,0 m. 

6) Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Policie ČR ze dne 5.6.2012: 

a) Pokud dojde výkopy k poškození svislého nebo vodorovného dopravního značení, je požadována jeho 

úplná obnova. 

b) Návrh dopravně inženýrských opatření pod dobu výstavby bude nejpozději 30 dní před jejich 

předpokládaným zahájení předložen k odsouhlasení Policii ČR, Krajskému ředitelství policie hl.m.Prahy, 

Odboru služby dopravní policie prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu. 

7) Budou dodrženy podmínky technického stanoviska TSK hl.m.Prahy ze dne 17.7.2012: 

a) Stavba bude časově koordinována se stavbou „Božanovská, komunikace a TV“ investora MHMP OMI, 

zast. ZAVOS, s.r.o. (č. akce 2003-1025-00029). 

b) Před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby do oddělení 

5300 TSK (geodetické zaměření + realizační dokumentace). 

8) Budou dodrženy podmínky z vyjádření PVK, ze dne 2.7.2012:  

a. V ochranném pásmu vodovodu provádět výkopové práce ručně. Tento požadavek platí i pro místa křížení s 

vodovodním řadem.  

b. Nad stávajícími vodovodními řady neskladovat stavební ani výkopový materiál.  

c. V prostoru staveniště je třeba respektovat stávající vodovodní řady, to znamená, že v průběhu celé stavby 

bude umožněn přístup PVK, a.s. k těmto řadům a ovládacím armaturám za účelem provádění manipulace, 

údržby a oprav. Stejná podmínka se týká stok nalézajících se v prostoru staveniště.  

9) Budou dodrženy podmínky z vyjádření Pražské teplárenské a.s. ze dne 9.9.2014:  

a. Před zahájením prací bude na staveništi geodetickým vytýčením vyznačena poloha podzemního vedení 

společnosti Pražské teplárenské a.s. 

b. Zahájení stavby bude oznámeno min. 14 předem prokazatelným způsobem Pražské teplárenské a.s. 

c. Při křížení či souběhu stavby s tepelnými rozvody bude dodržena ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení. 

d. Výkopové práce v ochranném pásmu stávajících tepelných rozvodů a zařízení provádět pouze ručně, bez 

použití mechanizace. 
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e. Před zásypem míst křížení (popř. souběhů) nových inženýrských sítí se zařízením Pražské teplárenské a.s. 

prokazatelně vyzvat správce oblasti ke kontrole těchto míst.  

f. V ochranném pásmu tepelných rozvodů nestavět objekty zařízení staveniště, stanoviště stavební techniky, 

skládky vytěžené zeminy, stavebního a jiného materiálu.  

10) Budou dodrženy podmínky z vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s. ze dne 6.6.2012:  

a) Plně respektovat stávající plynárenské zařízení nacházející se v oblasti stavby.  

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

c) Termín předání staveniště oznámit písemně min. 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti na 

adresu společnosti Pražské plynárenské Distribuce, a.s.  

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

zařízení stavenišť, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu.  

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

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

nebo elektrických nástrojů.  

11) Budou dodrženy podmínky z vyjádření PREdistribuce, a.s. ze dne 11.9.2014:  

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

b) Požadujeme nahlášení zahájení prací v ochranných pásmech a výzvu ke kontrole stavby před opětovným 

záhozem energetického zařízení. 

12)Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., ze dne 24.1.2014, zejména: 

a)  Započetí činnosti v blízkosti sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím 

pověřená osoba, povinen oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě (dále jen 

"POS").  

b) Před započetím zemních prací je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras 

podzemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica (dále je "PVSEK") na terénu 

podle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které 

budou a nebo by mohly činnosti provádět. 

c) 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. 

d) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica (dále je 

"SEK") je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby 

nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu SEK. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 

od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK nesmí používat mechanizačních prostředků a 

nevhodného nářadí. 

13) Budou dodrženy podmínky z vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 8.9.2014 

a) Budou dodrženy Všeobecné podmínky ochrany vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) společnosti UPC 

b) Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení podzemního vedení komunikační sítě VVKS společnosti 

UPC přímo na místě stavby podle podkladů předaných UPC.  

14) Budou dodrženy podmínky ze smlouvy č. 3211221156 o ochraně zařízení společnosti ELTODO-CITELUM, 

s.r.o. ze dne 26.6.2012 prodloužené 11.9.2014 pod č.j. 4030/14 a EC 0400/4030/14  

a) Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy 

podzemního vedení sítí VO se nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí. 

b) V případě, že dochází ke křížení nebo souběhu výkopů s kabely zařízení správce, je stavebník povinen 

před zahájením zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové části dotčeného zařízení, 

nejméně 5 dní předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by 

mohly činnosti provádět. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

T-Systems Czech Republic a.s., IČ 61059382, Na Pankráci 1685/19, 140 00  Praha-Nusle 
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Odůvodnění: 

 

Dne 17.04.2013 podal stavebník T-Systems Czech Republic a.s., IČO 61059382, Na Pankráci 1685/19, 

Praha-Nusle zastoupený společností Projekting s.r.o., IČ: 24707066, Lešenská 547/3, Praha 8-Troja žádost 

o vydání územního rozhodnutí s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení sítí elektronických 

komunikací pod názvem „Připojení lokalityA9LHO na síť PRAGONET Praha 20 – Horní Počernice“ 

na pozemcích parc. č. 3740/1, 3765, 2200/5, 3816, 3815, 2498/76, 2498/108, 2498/59, 2498/58, 2498/57, 

2498/107, 2498/77, 3810, 3811, 2194, 3817 a 3813 v k.ú. Horní Počernice. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

územní řízení o umístění stavby. 

Jelikož předložené podání neobsahovalo předepsané náležitosti a bylo nutno jej doplnit, stavební úřad 

vyzval žadatele k doplnění podkladů, stanovil lhůtu k jejich doplnění a řízení přerušil. Následně stavební úřad lhůtu 

k doplnění požadovaných podkladů na žádost stavebníka ještě 2x prodloužil. Dne 30.7.2014 byla předložena 

smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s MČ Praha – Horní Počernice. 

 

Stavební úřad opatřením ze dne 29.08.2014 oznámil zahájení řízení podle § 87 odst. 1 stavebního zákona 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně upozornil účastníky řízení, že své námitky popř. důkazy mohou 

uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení opatření.  

Oznámení o zahájení územního řízení bylo žadateli, obci a účastníkům řízení podle § 85 odst.  2 písm. a) 

stavebního zákona doručeno jednotlivě ve dnech 1.9.2014 až 17.9.2014. Ostatní účastníkům vzhledem k jejich 

velkému počtu oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou (řízení s velkým počtem účastníků). Dotčené orgány 

byly o zahájení územního řízení informovány opatřením ze dne 1.9.2014. 

Dotčené orgány na základě oznámení o zahájení řízení nesdělily k návrhu žádná stanoviska. Účastníci 

neuplatnili ve stanovené lhůtě žádné námitky. 

 

Okruh účastníků územního řízení je upraven ustanoveními § 85 stavebního zákona, ze kterých mimo jiné 

plyne, že podle odst. 1 je účastníkem územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn. Podle odst. 2 jsou dále účastníky územního řízení vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 

požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo 

stavbě; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 

stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní 

předpis.  

Stavební úřad posoudil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního zákona tak, že účastníkem tohoto 

řízení ve smyslu § 85 odst. 1 a) stavebního zákona je žadatel – T-Systems Czech Republic a.s. Účastníkem 

územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být požadovaný 

záměr uskutečněn, a to hl. m. Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

Účastníky územního řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou vlastníci pozemků, na kterých 

má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten který má k těmto pozemkům jiné věcné právo. V daném případě je 

tímto účastníkem vlastník pozemku parc. č. 3740/1 – Hl.m. Praha zast. MHMP OSVM, vlastník pozemků parc. č. 

3765, 2200/5, 3815, 3816, 2498/57, 2498/76, 2498/77, 2498/107, 3810, 3811, 3813, 3817 a 2194 – Městská část 

Praha 20 a vlastníci pozemků parc.č. 2498/58, 2498/59 a 2498/108 - Jana Kočandrlová, Ing. Monika Šindlerová, 

Ing. Jaromír Holý, Michaela Pokorná, Zuzana Fričová, Věra Maurerová, Václav Bezděka, František Maurer, Jakub 

Charvát, Jan Novák, Michal Fojt, Bc. Eva Trejbalová, Ing. Josef Voltr, Tomáš Hrubý, Jakub Hýžďal, Ing. Michal 

Pokorný, Václav Huřťák, Petr Svoboda, ing. Michal Trejbal, Helena Haklová, František Stražovský, Ondřej Kvita, 

Marcela Červená, Monika Fojtová, Lukáš Sohr, Zuzana Kučerová, Jiří Červený, Alena Stražovská, Věra 

Rechbergová, Jan Michálek, Družstvo Lhotská 22O3-O4, Simona Fejtová, Marika Kvitová, Gustav Görlich, 

Daniela Fenciková, Mgr. Jaroslava Mertlová, Iva Huřťáková, Dana Svobodová, Milan Fencik, PharmDr. Milena 

Holá, Jiřina Žáčková, Jaromír Žáček, Jiří Oblonský, Michal Klíma, Jana Šindlerová, Václav Šindler, Ing. Jaroslav 

Kula, Jana Kulová. Stavební úřad považuje za tyto účastníky i přímo dotčené vlastníky a správce inženýrských sítí 

– Pražskou plynárenskou Distribuci (člen koncernu Pražská plynárenská), ELTODO-CITELUM, s.r.o., Pražské 

vodovody a kanalizace, a.s., Pražskou teplárenskou a.s.,  UPC Česká republika, s.r.o., PREdistribuci, a.s. a O2 

Czech Republic, a.s. 
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Dále podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou účastníky vlastníci sousedních pozemků a staveb: 

parc.č. 2319, 2320, č.p. 1016, parc. č. 2304/1, 2304/3, 2304/2, č.p. 2044, parc.č. 2302, č.p. 1009, parc.č. 2303, 

2301/1, 2301/2, č.p. 1008, parc.č.2300/1, 2300/2, č.p. 911, parc.č. 2459, 2458, č.p. 1083, parc.č. 2498/58, 

2498/108, 2498/94, 2498/59, 2298, č.p. 1007, parc.č. 2296, č.p. 1006, parc.č. 2294, č.p. 1005, parc.č. 2292, č.p. 

1004, parc.č. 2291/1, č.p. 1003, parc.č. 2291/4, č.p. 2914, parc.č. 2289, č.p. 1002, parc.č. 2288/1, 2288/2, č.p. 1995, 

parc.č. 2286, č.p. 1001, parc.č. 2284, č.p. 1000, parc.č.2285, 2264, 2263, č.p. 989, parc.č.2262, 2261, č.p. 988, 

parc.č.2259, č.p. 987, parc.č. 2200/2, 2200/23, č.p. 1707, parc.č.2200/3, 2200/17, č.p. 1706, parc.č. 2200/16, 

2198/96.  

A ve smyslu § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona - podle zvláštního zákona, je účastníkem územního řízení též 

m. č. Praha 20 zast. OHSaI - odd. RO Úřadu m. č. Praha 20. Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v § 18 odst. 1 písm. h) obsahuje 

oprávnění městské části vystupovat jako účastník územních řízení, v nichž se vydává územní rozhodnutí v území 

této městské části. 

 

V daném případě stavební úřad neinformoval žádný spolek (občanské sdružení), protože se jedná o umístění 

podzemní stavby sítě elektronických komunikací, kdy jeho umístěním nemohou být dotčeny zájmy ochrany krajiny 

a přírody. Záměr byl kladně projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny, kterým je odbor ŽP MHMP a který ve 

svém závazném stanovisku a vyjádření ze dne 21.6.2012 konstatuje, že umístěním stavby nemůže být snížen či 

změněn krajinný ráz.  

Podání bylo předepsaným způsobem doloženo. 

 

Popis stavby:  

Nová úložná trasa komunikačního vedení bude provedena od místa návaznosti na stávající trasu z nově instalované 

kabelové komory, umístěné na severovýchodním rohu ulic Božanovská a Khodlova. Od místa návaznosti na 

stávající trasu bude nová trasa vedena přes ulici Božanovská, do ulice Khodlova. Khodlovou ulicí bude trasa 

vedena její severní stranou směrem na východ, přes ulice Libošovická, Vlásenická, až do ulice Vojická. Vojickou 

ulicí bude trasa vedena po její západní straně, směrem na sever, přes ulici Lhotskou až do Běchorské. Běchorskou 

ulicí bude trasa vedena po její jižní straně směrem na západ přes Vlásenickou ulici až k místu, kde naváže na 

stávající trasu. V rámci výše popsané trasy budou zřízeny dvě odbočky nové úložné trasy přes ulici Vojická 

k objektu Lhotská č.p. 2203/20. Druhá odbočka bude zřízena na úrovni severního chodníku vjezdu na parkoviště 

mezi ulicemi Khodlova a Lhotská.  

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na 

využívání území. Dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení 

neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Navrhovaná stavba je umístěna v území, které je v územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleným 

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, ve znění pozdějších předpisů, určeno jako plocha OB – čistě 

obytná, ve které je jako doplňkové funkční využití možné umisťovat nezbytná plošná zařízení a liniová vedení 

technického vybavení. Stavba částečně zasahuje i do plochy S4-ostatní dopravně významné komunikace, kde je 

obdobně jako v ploše OB možné jako doplňkové využití umisťovat nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.  

Umisťovaná trasa vedení sítě elektronických komunikací je vedena v pozemcích (ostatní plocha) převážně 

komunikacích.  Lze proto konstatovat, že stavba je v souladu s územním plánem. 

 

Obecné technické požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby jsou v hlavním městě Praze 

s účinností od 1.10.2014 stanoveny nařízením č. 11/2014 Sb. Hl.m.Prahy (dále jen „Pražské stavební předpisy“). 

Podle přechodného ustanovení - § 85 odst. 1 Pražských stavebních předpisů platí, že dokumentace a projektová 

dokumentace, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a předložena stavebnímu úřadu 

ve lhůtě do dvou let od nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy. V daném 

případě byla k žádosti doložena dokumentace zpracovaná v květnu 2012, tudíž stavební úřad tuto dokumentaci 

ve smyslu výše uvedeného přechodného ustanovení posuzoval podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o 

obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (dále jen „OTPP“). 

 

 



Č.j. MCP20 013723/2014/OVUR/Ko str. 6 

 

 
Telefon FAX IČ E-mail úřadu WWW úřadu 

271 071 611 281 920 093  00240192 urad@pocernice.cz www.pocernice.cz 

 

  POČET STRAN: 11 

Stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl. m. Praze stanoveným vyhláškou č. 26/1999 

Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, v platném znění, a to zejména:  

čl. 4 odst. 1 - Umístění stavby a její začlenění do území respektuje omezení vyplývající z právních předpisů 

chránících veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území; umístění stavby a míra zastavění odpovídá 

urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zdravé zachování ŽP.  

čl. 4 odst. 10 – Rozvodné telekomunikační vedení je umisťováno pod zem.  

čl. 7 odst. 1 - Stavba se umisťuje na pozemcích, které svou polohou, tvarem a velikostí umožňují realizaci a 

bezpečné užívání navrhované stavby.  

 

Navržené umístění stavby je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, podle nichž posuzují návrh 

dotčené orgány. Stanoviska dotčených orgánů předložená stavebnímu úřadu jsou kladná. Požadavky, stanovené ve 

stanoviscích dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto územního rozhodnutí v rozsahu, v jakém se 

týkají umístění a provedení stavby (stavba již nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení). Stavební úřad zajistil 

vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy. 

Dotčenými orgány uplatněné obecné požadavky, které stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek rozhodnutí 

zahrnuty. 

 

Dokumentaci vypracovala Ing. Ľubica Majkusová , autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, vedený 

ČKAIT pod ev. č. 0007292.  

 

Stavba je umisťována na následující pozemky v katastrálním území Horní Počernice:  

parc. č. 3740/1 

- vlastník Hlavní město Praha zastoupené MHMP OSVM 

- souhlas vlastníka 

  

parc. č. 3765, 2200/5, 3815, 3816, 2498/76, 2498/57, 2498/107, 2498/77, 3810, 3811, 2194, 3817 a 3813  

- správa svěřena MČ Praha 20  

-  smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 26.6.2014 

 

parc. č. 2498/58, 2498/59 a 2498/108 

- Vlastnictví – Jana Kočandrlová, Ing. Monika Šindlerová, Ing. Jaromír Holý, Michaela Pokorná, Zuzana 

Fričová, Věra Maurerová, Václav Bezděka, František Maurer, Jakub Charvát, Jan Novák, Michal Fojt, Bc. 

Eva Trejbalová, Ing. Josef Voltr, Tomáš Hrubý, Jakub Hýžďal, Ing. Michal Pokorný, Václav Huřťák, Petr 

Svoboda, ing. Michal Trejbal, Helena Haklová, František Stražovský, Ondřej Kvita, Marcela Červená, 

Monika Fojtová, Lukáš Sohr, Zuzana Kučerová, Jiří Červený, Alena Stražovská, Věra Rechbergová, Jan 

Michálek, Družstvo Lhotská 2203-04, Simona Fejtová, Marika Kvitová, Gustav Görlich, Daniela 

Fenciková, Mgr. Jaroslava Mertlová, Iva Huřťáková, Dana Svobodová, Milan Fencik, PharmDr. Milena 

Holá, Jiřina Žáčková, Jaromír Žáček, Jiří Oblonský, Michal Klíma, Jana Šindlerová, Václav Šindler, Ing. 

Jaroslav Kula, Jana Kulová 

- Souhlas s realizací (uložením) HDPE trubek  

 

S žádostí o vydání územního rozhodnutí a v průběhu územního řízení byly předloženy tyto doklady:  

- Stanovisko HS hl.m. Prahy ze dne 13.6.2012, č.j. HSHMP 25335/2012  

- Závazné stanovisko HZS hl.m. Prahy ze dne 26.6.2013, č.j. HSAA-8343-2/2012  

- stanovisko Policie ČR, odboru služby dopravní policie KŘPHMP ze dne 5.6.2012 č.j. KRPA-71431-1/ČJ-2012-

0000DŽ  

- Stanovisko MHMP ODA ze dne 6.6.2012, č.j. MHMP-774955/2012/ODA-O4/Fr  

- Stanovisko MHMP OŽP ze dne 21.6.2012, SZn. S-MHMP-0750894/2012/1/OZP/VI  

- Vyjádření ÚMČ Praha 20, OŽPD ze dne 20.6.2012, zn. MCP20 8227/2012/OŽPD/Čech  

- Vyjádření MHMP OPP ze dne 27.6.2012, č.j. S-MHMP 751054/2012/Rad  

- Vyjádření MHMP OBKR ze dne 27.6.2012, č.j. S-MHMP 763020/2012/BKR  

- Vyjádření MHMP OMI ze dne 26. 6.2012, č.j. OMI/2420/847/12  

- Vyjádření MHMP OSVM ze dne 7.8.2012 pod č.j. SVM/VP/10189/12/su  
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- Vyjádření MHMP OUP (nyní SUP) ze dne 12.6.2012, č.j. S-MHMP 751056/2012/OUP  

- Vyjádření TSK hl.m. Prahy ze dne 17.7.2012, zn. TSK/18679/12/2200/Vo  

- Vyjádření DP, a.s. ze dne 6.6.2012, zn. 240200/1067/12/Čp 

                                  ze dne 11.6.2012 zn. 100130/23Ku802/916       

- Vyjádření Povodí Vltavy, s.p. ze dne 17.7.2012, zn. 38600/2012-263 

- Vyjádření PVS, a.s. ze dne 8.6.2012 zn. 3003/132/2/02  

 - Vyjádření PVK, a.s. ze dne 2.7.2012 zn. PVK 23956/OTPČ/12  

- Vyjádření PREdistribuce, a.s. ze dne 7.6.2012, zn. S 21300/300006327 aktualizováno dne 11.9.2014 zn. 

S 21130/3000/20826 

- vyjádření Pražské teplárenské a.s. ze dne 20.7.2012 zn. EÚ/ 1178/112/DAM aktualizováno dne 9.9.2014 zn. 

DAM/2351/2014 

- vyjádření Pražské plynárenské distribuce, a.s. ze dne 6.6.2012 zn. 609/Fo/ORDS12 a z 8.6.2012 zn. 

1859/Sa/OSDS/2012 

- Vyjádření Českých radiokomunikací, a.s. ze dne 5.11.2013 zn. ÚPTS/OS/96189/2013 aktualizováno dne 

10.9.2014 zn. UPTS/OS/1070027/2014 

- Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 21.6.2012, č.j. 2845/2013  aktualizováno dne 8.9.2014 zn. 

1983/2014 

- Vyjádření SITEL, spol. s r.o. ze dne 4.6.2012 zn. 131203035  

- Vyjádření Kolektory Praha, a.s. ze dne 5.6.2012, zn. 1209/005/11/13  

- smlouva s ELTODO-CITELUM, s.r.o. ze dne 26.6.2012 aktualizováno 11.9.2014 s přílohou k vyjádření EC 

0400/4030/14  

- MV Vojenská ubytovací a stavební správa Praha ze dne 4.7.2012 č.j. 6569H/59830-ÚP/2012-7103/44  

- Vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 30.5.2012, č.j. 94203/12  

- UNI Promotion s.r.o. v zastoupení společnosti INETCO.CZ, a.s. ze dne 9.9.2014 zn. 142000845 

- UNI Promotion s.r.o. v zastoupení společnosti Air Telecom, a.s. ze dne 9.9.2014 zn. 142000853 

- Vyjádření GTS Czech s.r.o. ze dne 8.9.2013, zn. 1211401978 

- Vyjádření Pražská DS elektro s.r.o. ze dne 12.9.2014, č.j. 1409150 

- Vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. ze dne 8.9.2014, zn. 1311401053 

- Vyjádření SITEL, spol. s r.o. ze dne 8.9.2014 zn. 1111401819  

- Vyjádření Českých radiokomunikací, a.s. ze dne 10.9.2014 zn. ÚPTS/OS/107027/2014  

- Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 4.9.2014, zn. 0200238654  

- Vyjádření ČEPS, a.s. ze dne 9.9.2014, zn. 1252/14/KOC/Ro/2 

- Vyjádření újezd.net, ze dne 30.9.2014, zn. 169/14 SS  

  

Vyjádření razítkem do situace:  

 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem ze dne 3.9.2014 čj. ÚP-M47-5-2014 

 ICT SUPPORT ze dne 10.9.2014 

 T-Mobile 

 Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.(kabelová síť) ze dne 9.9.2014 č.j. 1332/14 

 Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 1.9.2014 

 Dial Telecom, a.s. ze dne 8.9.2014 

 ČD – Telematika a.s. ze dne 4.9.2014  

 Ministerstvo vnitra ČR ze dne 1.9.2014  

 

Ze stanovisek dotčených orgánů a vyjádření vlastníků, příp. správců, technické infrastruktury města a účastníků 

řízení, zahrnul stavební úřad do podmínek rozhodnutí následující požadavky:  

 ze závazného stanoviska odboru dopravy MHMP ODA ze dne 6.6.2012byl požadavek, týkající se nedotčení 
provozu na místních komunikacích I. třídy a zachování přístupu, převzat do podmínky č. 3 tohoto rozhodnutí,  

 z vyjádření ÚMČ P20, OŽPD byly převzaty požadavky týkající se ochrany zeleně do podmínky č. 4 tohoto 
rozhodnutí,  
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 ze závazného stanoviska HZS ze dne 26.6.2012 byl požadavek, týkající se sjízdnosti a zachování přístupu, 
převzat do podmínky č. 5 tohoto rozhodnutí,  

 ze závazného stanoviska Policie ČR ze dne 5.6.2012 byl požadavek, týkající se dopravního značení a projednání 

dopravně inženýrského opatření, převzat do podmínky č. 6 tohoto rozhodnutí,  

 ze stanoviska TSK hl.m.Prahy ze dne 17.7.2012 byly převzaty požadavky především ohledně koordinace s jinou 
stavbou do podmínky č. 7 tohoto rozhodnutí 

 z vyjádření  PVK ze dne 2.7.2012 byly převzaty požadavky týkající provádění stavby v ochranných pásmech 
vodovodních a kanalizačních řadů do podmínky č. 8 tohoto rozhodnutí,  

 z vyjádření  Pražské teplárenské a.s. ze dne 9.9.2014 byly převzaty požadavky ochrany teplárenského zařízení 

do podmínky č. 9 tohoto rozhodnutí 

 z vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s. ze dne 6.6.2012 byly převzaty požadavky ochrany 
plynárenského zařízení do podmínky č. 10 tohoto rozhodnutí 

 z vyjádření PREdistribuce, a.s. ze dne 11.9.2014 byly převzaty požadavky na ochranu silových kabelů el. 
energie do podmínky č. 11 tohoto rozhodnutí,  

 z vyjádření společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., ze dne 24.1.2014, byly převzaty požadavky na ochranu 

před kolizí do podmínky č. 12 tohoto rozhodnutí  

 z vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 8.9.2014 byly převzaty požadavky ochrany a vytyčení sítí do 

podmínky č. 13 tohoto rozhodnutí 

 ze smlouvy č. 3211221156 o ochraně zařízení společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. ze dne 26.6.2012 

prodloužené 11.9.2014 pod č.j. 4030/14 a EC 0400/4030/14, byly převzaty požadavky pro zajištění vytyčení a 

následné ochrany sítí do podmínky č. 14 tohoto rozhodnutí 

 

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o umístění stavby z hledisek uvedených v § 

90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a 

připomínky. Zjistil, že žádost splňuje obecné technické požadavky na využití území a že uskutečněním záměru 

nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.  

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným 

technickým požadavkům na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění 

výše uvedené stavby, proto s přihlédnutím k výsledkům územního řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové 

části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Jana Kočandrlová, Ing. Monika 

Šindlerová, Ing. Jaromír Holý, Michaela Pokorná, Zuzana Fričová, Věra Maurerová, Václav Bezděka, 

František Maurer, Jakub Charvát, Jan Novák, Michal Fojt, Bc. Eva Trejbalová, Ing. Josef Voltr, Tomáš 

Hrubý, Jakub Hýžďal, Ing. Michal Pokorný, Václav Huřťák, Petr Svoboda, ing. Michal Trejbal, Helena 

Haklová, František Stražovský, Ondřej Kvita, Marcela Červená, Monika Fojtová, Lukáš Sohr, Zuzana 

Kučerová, Jiří Červený, Alena Stražovská, Věra Rechbergová, Jan Michálek, Družstvo Lhotská 22O3-O4, 

Simona Fejtová, Marika Kvitová, Gustav Görlich, Daniela Fenciková, Mgr. Jaroslava Mertlová, Iva 

Huřťáková, Dana Svobodová, Milan Fencik, PharmDr. Milena Holá, Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 

člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., Jiřina Žáčková, Jaromír Žáček, Jiří Oblonský, Michal Klíma, Jana 

Šindlerová, Václav Šindler, Ing. Jaroslav Kula, Jana Kulová, ELTODO-CITELUM, s.r.o., Pražské vodovody 

a kanalizace, a.s., Pražská teplárenská a.s., PREdistribuce, a.s., O2 Czech Republic a.s., UPC Česká 

republika, s.r.o., MČ Praha 20 zast. OHSaI 

+vlastníci následujících pozemků a staveb na nich (identifikace v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona 

označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) :  

- pozemky parc. č. 2320, 2304/1, 2303, 2301/1, 2300/1, 2458, 2459, 2498/94, 2288/1, 2284, 2285, 2286, 

2289, 2290, 2291/1, 2291/4, 2292, 2294, 2296, 2298, 2259, 2261, 2262, 2263, 2264, 2200/2, 2200/3, 

2200/16, 2200/17 a 2198/96  

- objekty č. p. 911, 987, 988, 989, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1016, 1083, 

1706, 1707, 1995, 2044 a 2914  
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Upozornění pro účastníky řízení:  

 Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli.  

 Územní rozhodnutí platí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podle § 93 

odst. 2 stavebního zákona podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, 

nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.  

 Podle § 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti 

započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon 

nevydává. 

 Podle § 93 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu 

doručeno sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace 

záměru již zahájena.  

 Provedení umisťované stavby nevyžaduje ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavební povolení ani 

ohlášení. Dokončenou stavbu však lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu  

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu a územního plánu 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Richard Měšťan 

Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje 

  

 

 

Za správnost vyhotovení: Ivana Konvalinová, referent oddělení výstavby 

 

  

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

Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení. 

 

 

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

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000,- 

Kč byl zaplacen dne 3.9.2014. 
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ROZDĚLOVNÍK:  

Účastníci územního řízení:  
Zplnomocněný zástupce žadatele (do datové schránky):  

 Projekting s.r.o., Lešenská 547/3, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81  

 

Obec:  

Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, Praha 2 - Nové 

Město, 128 00 Praha 28  

 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastníci pozemků nebo staveb, na 

kterých má být záměr uskutečněn (doporučeně do vlastních rukou):  

o Hlavní město Praha, odbor evidence, správy a využití majetku, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1-Staré Město  

o Městská část Praha 20, zast. OHSaI - ORO, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 20 - Horní Počernice  

o Jana Kočandrlová, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Ing. Monika Šindlerová, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Ing. Jaromír Holý, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Michaela Pokorná, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Zuzana Fričová, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Věra Maurerová, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Václav Bezděka, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o František Maurer, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Jakub Charvát, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Jan Novák, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Michal Fojt, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Bc. Eva Trejbalová, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Ing. Josef Voltr, Fibichova 153/13, Zeleneč, 250 91 Zeleneč v Čechách  

o Tomáš Hrubý, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Jakub Hýžďal, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Ing. Michal Pokorný, Radonice 391, 250 73 Radonice  

o Václav Huřťák, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Petr Svoboda, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o ing. Michal Trejbal, Dolní Sytová 166, Háje nad Jizerou, 513 01 Semily  

o Helena Haklová, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o František Stražovský, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913 IDDS: xv6zwjv 

o Ondřej Kvita, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Marcela Červená, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Monika Fojtová, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Lukáš Sohr, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Zuzana Kučerová, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Jiří Červený, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Alena Stražovská, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Věra Rechbergová, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Jan Michálek, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Družstvo Lhotská 22O3-O4, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, IDDS: yibz2tr 

o Simona Fejtová, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Marika Kvitová, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Gustav Görlich, Jana Želivského 1801/22, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  

o Daniela Fenciková, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  
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o Mgr. Jaroslava Mertlová, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Iva Huřťáková, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Dana Svobodová, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Milan Fencik, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o PharmDr. Milena Holá, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Jiřina Žáčková, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Jaromír Žáček, Lhotská 2203/20, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Jiří Oblonský, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Michal Klíma, Uruguayská 437/4, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2  

o Jana Šindlerová, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Václav Šindler, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913 IDDS: 8yzhtyu 

o Ing. Jaroslav Kula, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

o Jana Kulová, Lhotská 2204/18, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913  

 

- vlastníci sítí technického vybavení:  

o Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 

 sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle  

o ELTODO-CITELUM, s.r.o., IDDS: k3h3xq2 

 sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00  Praha 411 

o Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf 

 sídlo: Pařížská č.p. 67/11, 110 00  Praha 1-Josefov 

o Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq 

 sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, 170 00  Praha 7-Holešovice 

o PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 

 sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 

o O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 

 sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00  Praha 4-Michle 

o UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 

 sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00  Praha 4-Nusle 

 

Ostatní účastníci řízení - doručuje se veřejnou vyhláškou:  

- vlastníci pozemků a staveb na nich:  

- pozemky parc. č. 2320, 2304/1, 2303, 2301/1, 2300/1, 2458, 2459, 2498/94, 2288/1, 2284, 2285, 2286, 2289, 

2290, 2291/1, 2291/4, 2292, 2294, 2296, 2298, 2259, 2261, 2262, 2263, 2264, 2200/2, 2200/3, 2200/16, 2200/17 a 

2198/96  

- objekty č. p. 911, 987, 988, 989, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1016, 1083, 1706, 

1707, 1995, 2044 a 2914  

 

Dotčený orgán:  

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 1595/62, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2  

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor stavební a územního plánu, Jungmannova 35/29, Praha 1-Nové Město  

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor životního prostředí, Jungmannova 35/29, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1  

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravních agend, Jungmannova 35/29, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1  

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Nám. Franze Kafky 16/1, Praha 1-Staré Město 

Úřad městské části Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, Jívanská 647/10, Praha 20-Horní Počernice 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12, Praha 1-Staré Město 

STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, Gorazdova 1969/24, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2  

Krajské ředitelství policie HMP, Odbor služby dopravní policie, Kongresová 1666/2,140 00 Praha 4-Nusle  

 

Ostatní:  

o Technická správa komunikací hl.m.Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  

Co: spis, OV 
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