HLAVNÍ MĚSTO P RAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA P RAHY
ODBOR DOP RAVNÍCH AGEND
Oddělení speciáln ího stavebního úřadu

- dle rozdělovníku -

Váš dopis zn./ze dne
13189/DAST/2018/I64
U5478

Č.j.
MHMP

1506476/2018

Sp. zn.
S-MHMP 1181974/2018

Vyřizuje / linka
Ing. Petr Kraus / 4261

Datum
3.10.2018

Počet listů / příloh: 4 / 0

R O ZH O D N U TÍ
Magistrát hl.m.Prahy, odbor dopravních agend (dále jen „ODA MHMP“), jako stavební úřad
příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal pro stavbu

„SSZ 4.409 Chodovská - U Plynárny“,
společné územní rozhodnutí a stavební povolení, č.j. MHMP 1232425/2016 ze dne 31.8.2016.
Předmětem
řízení
o
prodloužení
platnosti
společného
územního
a stavebního povolení je obnova stávajícího světelného signalizačního zařízení.

rozhodnutí

Předmětná stavba bude umístěna a provedena na pozemcích parcelní číslo 3186, 3403/1, 2425/1,
3409, 3401/1 a 3067/5 v katastrálním území Michle, Praha 4 a 10.
Obnova SSZ 4.409 zahrnuje demontáž stávajícího SSZ a montáž nového SSZ. Demontáž se týká
výstroje, stožárů SSZ, řadiče, KS a stávající kabeláže. Stávající zařízení pro preferenci BUS
(včetně inframajáků zůstane zachováno) a bude zapojeno do nového řadiče. Dále zůstane
zachován i stožár pro ráhno v ulici Bohdalecké (obsahuje zařízení pro dokumentaci jízdy na
červenou). Následně bude položeno nové kabelové vedení, bude osazen nový řadič a
koordinační skříň, stožáry SSZ včetně výstroje. Bude osazena videodetekce, indukční smyčka,
zvuková návěstidla pro nevidomé včetně chodeckých tlačítek, přijímačů pro dálkovou aktivaci
těchto návěstidel a jednotky pro časové nastavení těchto návěstidel. Bude nainstalován přepínač
na BŽ, komunikační rozhraní OCIT, paměťový modul pro sčítání intenzit, komponenty
tramvajové detekce, SDZ, jednotky aktivní detekce BUS. Budou osazena informativní výzvová
návěstidla aktivní detekce BUS.
V rozsahu stavby SSZ bude provedena příprava pro demontáž vrchního kabelového vedení
zařízení pro sledování jízdy na červenou (JČ) a městského kamerového systému (MKS) –
položení chrániček, kabelů a optických trubek. Dále bude obnovena kabeláž ke kameře
televizního dohledu SSZ.

Sídlo: M ariáns ké nám. 2/2, 110 01 P raha 1
P racoviš t ě: J ungmannov a 35/29, 110 00 P raha 1
t el.: K ont akt ní cent rum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu, ID D S: 48ia97h

Elektronický podpis - 9.10.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Petr Kraus
Vydal : ACAeID2.1 - Qualified ...
Platnost do : 14.5.2019

č.j. MHMP

1506476/2018

Na základě žádosti stavebníka hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01
Praha 1, IČO 000 64 581, zastoupeného společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IČO 034 47 286, dále zastoupeného společností
ELTODO, a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 01, IČO 452 745 17, dále
zastoupeného společností AŽD Praha, s.r.o., se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČO
480 29 483, ODA MHMP
p ro d l už uj e
podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost shora uvedeného společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení do 4.10.2020.
Pro provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:
-

Podmínky společného územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j.
1232425/2016 ze dne 31.8.2016 zůstávají v platnosti.

MHMP

Účastníkem řízení o prodloužení platnosti společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, je:





Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČO 00064581
Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
Hlavní město Praha zastoupené odborem hospodaření s majetkem MHMP HOM
České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Odůvodnění:
Stavebník hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO 00064581,
zastoupený společností Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s. se sídlem
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IČO 034 47 286, dále zastoupený společností ELTODO, a.s. se
sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO 45274517, dále zastoupený společností AŽD
Praha, s.r.o., se sídlem Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČO 480 29 483, požádal dne
30.7.2018 o prodloužení platnosti společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
z důvodu rozhodnutí investora o tom, že realizace stavby bude zahájena až v roce 2019.
Zahájení řízení oznámil stavební úřad známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
opatřením č.j. MHMP 1289074/2018 ze dne 21.8.2018.
Stavební úřad dle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona oznámil zahájení řízení
o prodloužení platnosti společného územního rozhodnutí a stavebního povolení účastníkům
řízení a dotčeným orgánům a určil lhůtu pro uplatnění jejich námitek a závazných stanovisek
s upozorněním, že k později podaným nebude přihlédnuto, stejně tak jako k námitkám účastníků
řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu
a současně podle ustanovení § 94k stavebního zákona tak, že za účastníka předmětného řízení
považuje:


ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k stavebního zákona:
-

stavebníka a vlastníka stavby; tedy hlavní město Praha, se sídlem Mariánské
náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO 000 64 581
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obec hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1,
IČO 70883858 zastoupená Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
vlastníky pozemků a staveb na pozemcích parcelní číslo 3186, 3403/1, 2425/1,
3409, 3401/1 a 3067/5 v katastrálním území Michle, Praha 4 a 10 a ty, kteří mají
k těmto stavbám a pozemkům právo odpovídající věcnému břemeni

ve smyslu ustanovení § 27 odst. 3 správního řádu, § 18, odst. 1, písm. h) zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákona č. 131/2000“) a § 94k, písm. b)
stavebního zákona:
- městská část, na jejímž území se vydává územní rozhodnutí

Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci řízení a dotčené orgány státní správy žádné námitky.
Stavební úřad posoudil uvedený důvod, a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo
společné územní rozhodnutí a stavební povolení vydáno se nezměnily, žádosti o prodloužení
platnosti společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vyhověl.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení
k Ministerstvu pro místní rozvoj, podáním učiněným u odboru dopravních agend MHMP.

Ing. Jan H e r o u d e k v.r.
ředitel odboru dopravních agend

Za správnost vyhotovení: Ing. Petr Kraus
Podepsáno elektronicky

Od správního poplatku podle poznámky č. 6 položky č. 17 spolu s položkou č. 18, odst.
2 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník dle ustanovení § 8 odst. 2, písm. c) téhož
zákona osvobozen.
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ROZDĚLOVNÍK:
I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručení jednotlivě):
a) AŽD Praha, s.r.o. se sídlem Žirovnická 2/3146 106 17 Praha 10
b) Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
c) Hlavní město Praha zastoupené odborem hospodaření s majetkem MHMP HOM
d) České dráhy, a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):
a) Zveřejněním na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy po dobu 15 dnů
b) Zveřejněním na úřední desce MČ Praha 4 po dobu 15 dnů se žádostí o vyvěšení
písemnosti a o její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a o podání
informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti
c) Zveřejněním na úřední desce MČ Praha 10 po dobu 15 dnů se žádostí o vyvěšení
písemnosti a o její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a o podání
informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti
III. Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
a) MHMP odbor dopravních agend – silniční správní úřad (ODA / O4 – Dr)
b) MHMP odbor památkové péče (OPP)
c) MHMP odbor ochrany prostředí (OCP)
d) MHMP odbor územního rozvoje (UZR)
e) MHMP odbor “Kancelář ředitele magistrátu“ (RED-KM)
f) Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady
g) Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
h) Úřad MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
i) Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
j) Hygienická stanice hl.m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1
k) Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl.m. Prahy, odbor služby dopravní policie,
Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4
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