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Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení
Dne 14.11.2018 podal stavebník Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČO 000 05 886, žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu

„RTT Starostrašnická – V Olšinách“,
v rozsahu stavebních objektů
SO 11 Tramvajová trať
SO 12 Odvodnění tramvajové trati
SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek
SO 15 Mazníky
SO 21 Trolejové vedení
SO 22 EOV
SO 24 Dráhové kabely
SO 51 Úpravy chodníků u zastávky Vozovna Strašnice
SO 52 Úpravy chodníků u zastávky Strašnická
SO 61 Odvodnění vozovek a chodníků
Stavba bude umístěna a provedena na pozemcích parcelní 852/2, 855/1, 980/1, 980/2, 1174,
1247/4, 1256/1, 1260/1, 1269/1, 4460/1, 4460/3, 4460/6, 4474/2, 4474/22, 4474/23, 4474/24 a
4522/1 v katastrálním území Strašnice, Praha 10.
Předmětem společného řízení je rekonstrukce tramvajové trati délky cca 710 m v ulicích
Starostrašnická (od křižovatky s ulicí Vinohradská) a V Olšinách (po křižovatku s ulicí
Průběžná) v Praze 10. Stavba zahrnuje rekonstrukci tramvajového svršku a spodku (včetně
odvodnění), zřízení bezbariérové zastávky Vozovna Strašnice, rekonstrukce napájení, ovládání a
ohřev výhybek, instalaci mazníků v oblouku ul. Mrštíkova a další objekty. Dojde též k
vybudování šesti nových trakčních stožárů, k výměně jednoho stávajícího stožáru za nový a
demontáž jedenácti ks trakčních stožárů. V rámci objektu bude provedena v celém úseku nová
nosná síť a natažen nový trolejový drát. Rekonstrukce pozemních komunikací ani SSZ nejsou
předmětem této stavby.
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Popis stavebních objektů:
SO 11 Tramvajová trať
V rámci objektu bude v ulici Starostrašnická stávající konstrukce z velkoplošných panelů BKV
nahrazena novou konstrukcí pevné jízdní dráhy, tj. stojinové žlábkové kolejnice s pružným
rektifikovatelným upevněním na podkladní betonové desce. Povrch bude asfaltový (litý asfalt),
v oblasti zastávky Strašnická dlážděný. Konstrukce bude doplněna o antivibrační rohože.
V oblasti výhybek u vozovny budou kolejnice uloženy na dřevěných pražcích, mimo kolejové
konstrukce na betonových pražcích. V ulici V Olšinách bude tramvajová trať zřízena
se zatravněným povrchem, tj. stojinové hlavové kolejnice na železobetonových pražcích
ve štěrkovém loži, v místě přejezdu a přechodu doplněny o ocelové žlábky. Kromě odvodnění
přestavníkových skříní všech výhybek je navrženo troje odvodnění žlábků kolejnic.
Odvodňovače jsou zaústěny do kalových jímek (KJ), které jsou nově zapojeny do kanalizace
(viz SO 12), do kterých jsou zaústěny i trativody. Trativody pro odvodnění jsou navrženy v ulici
Starostrašnická až k ulici Mršítkova. V oblasti křížení s konstrukcí metra je trativod vynechán,
za tubusem pak pokračuje až ke křižovatce s ulicí Průběžná. Na trativodu jsou navrženy revizní
šachty (RŠ) po vzdálenosti 75~100 m.
SO 12 Odvodnění tramvajové trati
Pro odvodnění dešťových vod z tramvajového tělesa do kanalizace budou provedeny kalové
jímky KJ1 – KJ7 (z toho KJ1 a KJ7 jsou stávající – rekonstruované). Do jímek budou zapojeny
drenáže odvodňující zemní pláň tramvajové trati a odvodňovače kolejí. Kalové jímky budou
přípojkami DN 200 napojeny do stávajícího jednotného kanalizačního systému. Napojení
na stávající stoku bude řešeno v některých případech navrtáním nové kolmé odbočky, jež bude
mechanicky upevněna. U některých kalových jímek se využijí stávající přípojky resp. odbočky
vysazené na kanalizaci v rámci související stavby PVS.
SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek
Na zastávkách Vozovna Strašnice, Nad Primaskou, Strašnická ZC a Strašnická DC budou
demontovány (v rámci SO51 a SO52) stávající označníky a před jejich demontáží budou
v rámci tohoto SO odpojeny a demontovány stávající přívody NN. Následně bude v rámci
tohoto stavebního objektu připojeno NN napájení nových staničních označníků novými kabely
na tramvajových zastávkách Vozovna Strašnice DC. a ZC a Strašnická DC a ZC. Ve stávajících
označníkách zastávek Strašnická jsou umístěny inframajáky IRCOM, které budou přemístěny
do nových označníků.
SO 15 Mazníky
Předmětem objektu je instalace systému mazacích zařízení v oblouku tramvajové trati
v křižovatce ulic Starostrašnická – Mrštíkova. Budou instalovány dva nezávislé systémy
mazníků. Jeden pro směr Vinohradská a druhý pro směr opačný. Systém se skládá z mazací
stanice včetně napájecího zdroje, která bude umístěna v plastovém rozvaděči na stožáru,
odpínací skříňky a svodičem přepětí v rozvodnici na stožáru, trolejových detektorů průjezdu
tramvaje a mazacích trysek umístěných u kolejnic.
SO 21 Trolejové vedení
Bude umístěno a provedeno celkem 6 nových stožárů se základy, 11 stožárů bude
zdemontováno, z toho jeden stožár č. 072-12 bude včetně základu vyměněn za nový v místě
stávajícího. 33 ks stávajících trakčních stožárů bude pouze renovováno (odrezení, nové nátěry,
protiplakátovací úprava do výšky 2,8m, finální barva RAL 7021).
Kotevní závěsy na budovách budou obnoveny ve stávajících místech pomocí chemických kotev.
Nosný systém lan a trolejový drát budou nové. Všechny úsekové děliče budou nové, u všech
napájecích a dělicích bodů bude ochrana proti atmosférickému přepětí provedena svodiči
přepětí, ukolejněnými kabelem YY-1 x 50mm2 přes rozpojovací krabičku. Obnova ukolejnění
SSZ a trolejových kontaktů SSZ bude provedena do stávajících míst. Předmětem objektu nejsou
sloupy veřejného osvětlení (ani ty, na kterých je zavěšena stávající nosná síť).
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SO 22 EOV
Předmětem objektu je rekonstrukce stávajících systémů EOV pro ovládání a vytápění
rozjezdových a sjezdových výměn. Dotčeny budou celkem čtyři samostatné řídící systémy a dva
systémy jen pro vytápění výměn. U těchto dotčených zařízení bude provedena repase skříní
s řídící technologií, výměna kabeláže za novou, nové topnice, kolejové obvody, rádia,
signalizační lampy, svodiče s odpínací skříňkou. Do křižovatky Průběžná - V Olšinách bude
implementováno vzdálené rádio.
SO 24 Dráhové kabely
Předmětem objektu je obnova připojení stavbou dotčených odsávacích kabelů a výměna
stávajícího plechového rozvaděče ZDS Škola za plastový, ve stávajícím umístění.
SO 51 Úpravy chodníků u zastávky Vozovna Strašnice
V rámci objektu dojde především ke stavbě nového nástupiště tramvajové zastávky Vozovna
Strašnice (v obou směrech) formou vysazených chodníkových ploch jako náhrada za stávající
zastávky Vozovna Strašnice a Nad Primaskou, které jsou bez nástupiště. Obě nástupiště budou
provedena formou vysazených chodníkových ploch s výškou nástupní hrany 200 mm nad
spojnicí TK. Dále budou upravena i nároží navazujících chodníků v křižovatce s ulicemi
Kralická / Krátká. Povrch pochozích ploch bude proveden asfaltový. Nástupní hrany budou
tvořeny novými žulovými obrubníky 150/300 mm s nášlapem 200 mm nad spojnicí TK.
Zastávka směrem k Vinohradské bude umístěna před křižovatkou s ulicí Kralická, zastávka pro
směr k metru Strašnická bude umístěna mezi vozovnu a křižovatku s ulicí Krátká. Budou
provedeny hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké.
SO 52 Úpravy chodníků u zastávky Strašnická
Objekt řeší úpravu pochozích ploch u tramvajové zastávky Strašnická, zejména bezbariérový
přístup od ulice Mrštíkova, zmenšení odsazení nástupní hrany v horní části nástupiště směrem k
Průběžné a zvýšení nástupní hrany.
V rámci SO 11 bude niveleta kolejí vedena tak, aby při zachování stávající úrovně nástupišť
zastávky Strašnická ZC, DC byla dosažena výška nástupní hrany 200 mm nad spojnicí TK.
U stávajících nástupišť budou osazeny pouze nové obrubníky s napojením na stávající plochu.
Dojde k posunu nástupišť směrem k signalizované křižovatce. Dojde též k úpravě jihozápadního
nároží křižovatky Starostrašnická - Mrštíkova. Zřízením vysazené plochy se zúží šířka vozovky
jednosměrné ulice na 6,0 m. Z důvodu úprav pro nevidomé bude nově upraven i povrch SZ
nároží křižovatky. V oblasti signalizovaného přechodu zůstanou pochozí plochy beze změny.
Povrch pochozích ploch bude asfaltový. Nástupní hrany budou tvořeny novými žulovými
obrubníky 150/300 mm s nášlapem 200 mm nad spojnicí TK. Budou provedeny hmatové
úpravy pro nevidomé a slabozraké.
SO 61 Odvodnění vozovek a chodníků
Za účelem odvodnění nově navrhovaných zastávkových mysů bude v prostoru zastávek
Vozovky Strašnice vybudováno celkem pět uličních vpusti UV1 – UV5 tak, aby zachytávaly
jednak dešťovou vodu z plochy mysů a aby se též obnovilo původní odvodnění vozovek.
Ke vpustem budou navrženy nové přípojky DN 200, pouze pro UV 3 bude pravděpodobně
možno využit stávající přípojku, jež se pouze zkrátí.
Předmětem žádosti byl též objekt SO 31 Definitivní dopravní značení, který však není zahrnut
ve výčtu umísťovaných a povolovaných objektů, neboť dle ustanovení § 79 stavebního zákona
se jedná o stavbu, která nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Dle
ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pak dále platí, že místní a
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán
opatřením obecné povahy.
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Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, jako stavební úřad příslušný dle
ustanovení § 15 odst. 1, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 7 a § 54 odst. 2
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu
s ustanovením § 94m stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení
společného územního a stavebního řízení. Od ohledání na místě i od ústního jednání stavební
úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 upouští, neboť jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.
Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznamuje se zahájení společného
územního a stavebního řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením
§ 94m odst. 2 stavebního zákona:
- účastníkům podle ustanovení § 94k a) stavebního zákona, tj. stavebníkovi, jednotlivě;
- účastníkům podle ustanovení § 94k b) stavebního zákona, tj. obci, na jejímž území má
být požadovaný záměr uskutečněn, jednotlivě;
- účastníkům řízení podle ustanovení § 94k d) stavebního zákona, tj. vlastníkům pozemků
parcelní číslo 852/2, 855/1, 980/1, 980/2, 1174, 1247/4, 1256/1, 1260/1, 1269/1, 4460/1,
4460/3, 4460/6, 4474/2, 4474/22, 4474/23, 4474/24 a 4522/1 v katastrálním území
Strašnice, Praha 10 a staveb na nich, jednotlivě;
- účastníkům řízení podle ustanovení § 94k e) stavebního zákona, tj. vlastníkům
sousedních pozemků parcelní číslo 192/6, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832,
833, 834, 839/1, 839/2, 840, 847, 852/1, 855/2, 855/3, 855/4, 855/5, 856, 857, 858, 859,
860, 863, 864/1, 864/2, 865, 870, 871, 872, 873, 874, 875/1, 875/2, 886, 887, 888, 889,
890, 891/1, 891/2, 891/3, 896, 897/1, 897/2, 897/3, 897/4, 900, 901, 902, 903, 904, 905,
914, 915/1, 915/2, 915/3, 997/1, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2, 1011, 1012, 1013, 1014/1,
1014/2, 1015/1, 1015/2, 1017, 1019/9, 1019/13, 1019/14, 1037, 1038, 1039, 1040,
1064, 1065, 1066, 1067, 1068/8, 1071, 1072, 1073, 1074, 1121, 1166, 1171, 1172,
1173, 1174, 1175, 1177, 1178, 1182, 1183, 1189, 1233, 1235, 1236, 1238, 1242/1,
1242/7, 1242/9, 1242/10, 1243, 1244, 1246, 1247/1, 1249/1, 1254, 1255, 1256/4, 1257,
1258, 1259, 1260/2, 1261 a 1279 v katastrálním území Strašnice, Praha 10 a staveb na
nich, veřejnou vyhláškou;
- účastníkům řízení podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tj. Městské části Praha 10, veřejnou
vyhláškou.
Účinky doručení jsou spojeny s vyvěšením na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.
Účastníci společného územního a stavebního řízení mohou své námitky, případně důkazy
uplatnit ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá
závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,
popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Dle ustanovení § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k
věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.
Podle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona platí, že osoba, která je účastníkem řízení
podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru,
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku
nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního
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předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek.
V předmětném řízení má stavební úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu
s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dává tímto účastníkům možnost se vyjádřit
k podkladům rozhodnutí.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři odboru dopravních agend Magistrátu
hlavního města Prahy, se sídlem Jungmannova 29/35, Praha 1, č. dveří 147, a to vždy v úřední
dny, tj. v pondělí od 12:00 do 17:00 hodin a ve středu od 8:00 do 18:00 hodin, v ostatní dny po
předchozí telefonické dohodě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jan H e r o u d e k
v.r.
ředitel odboru dopravních agend
Za správnost vyhotovení: Ing. Filip Gottwald
Podepsáno elektronicky
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ROZDĚLOVNÍK:
I. Účastníci řízení (doručení jednotlivě):
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
- Hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 (účastník pouze územního řízení)
- Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
- Hlavní město Praha zastoupené odborem evidence majetku MHMP, Mariánské náměstí 2,
110 01 Praha 1
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
- PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny
500, 145 08 Praha 4
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
- ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
II. Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou):
- Zveřejněním na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy po dobu 15 dní
- 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):
- MHMP Odbor dopravních agend, drážní správní úřad (ODA / O2)
- MHMP Odbor dopravních agend, silniční správní úřad (ODA / O4)
- MHMP Odbor bezpečnosti (BEZ)
- MHMP Odbor ochrany prostředí (OCP)
- MHMP Odbor památkové péče (OPP)
- MHMP Odbor územního rozvoje (ÚZR)
- Úřad Městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Vršovická 68,
101 38 Praha 10
- Úřad Městské části Praha 10, odbor stavební Vršovická 68, 101 38 Praha 10
- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
- Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1
- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie,
Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4
IV. Originál:
- spis
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