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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu, jako stavební úřad (dále jen „stavební 

úřad“) příslušný podle § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále též „liniový zákon“), a podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního 

zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou podala dne 31. 3. 2021 

Městská část Praha 14, IČO 00231312, Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9-Černý 

Most, kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská 2643/1a, Žižkov, 

130 00 Praha 3, 

(dále též „žadatel“), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona 

a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodnutí o umístění stavby, 

kterým v souladu s ust. § 92 odst. 1 stavebního zákona schvaluje záměr nazvaný 

„Vlakové zastávky Praha 14“, 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Odbor stavebního řádu 

Oddělení stavebního řádu 

*MHMPXPKZ50HT* 
*MHMPXPKZ50HT* 
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(dále jen „stavba“) v území obce hlavní město Praha v městské části Praha 10, Praha 14, Praha 

Dolní Počernice, Praha Běchovice, včetně povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

Druh a účel umisťované stavby: 

Předmětem stavby (dále též „záměr“) je změna stavby dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 

písm. b) liniového zákona a související stavby technické infrastruktury. Záměr obsahuje změnu 

dokončené stavby celostátní dráhy, doplňující napojení na sítě technické infrastruktury 

a přeložky stávajících sítí. 

Účelem stavby je výstavba tří železničních zastávek Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice a Praha-

Jiráskova čtvrť na území hl. m. Prahy v městské části Praha 14 pro obsluhu nových linek PID, 

které zlepší dopravní obslužnost předmětných lokalit. Nové zastávky budou umístěny 

v mezistaničním úseku stávající železniční trati Praha-Běchovice – Praha-Malešice; dle 

Prohlášení o dráze je předmětná trať označena číslem 332 00 a je součástí celostátní dráhy, 

zařazené do systému TEN-T (tzn. transevropské dopravní sítě); dle TTP (tzn. tabulka traťových 

poměrů) je trať označena číslem 525G.  

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků, na nichž se stavba umisťuje: 

parc. č. 1218/1 (ostatní plocha), parc. č. 1220/1 (ostatní plocha), parc. č. 1220/2 (ostatní plocha) 

v katastrálním území Běchovice, parc. č. 1342 (trvalý travní porost), parc. č. 1343 (ostatní 

plocha), parc. č. 1346 (ostatní plocha), parc. č. 1502 (ostatní plocha), parc. č. 1505 (ostatní 

plocha), parc. č. 1506/1 (ostatní plocha), parc. č. 1508/1 (ostatní plocha), parc. č. 1508/14 

(ostatní plocha), parc. č. 1508/17 (ostatní plocha), parc. č. 1515/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 1558/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Dolní Počernice, 

parc. č. 2662/1 (ostatní plocha), parc. č. 2662/2 (ostatní plocha), parc. č. 2662/7 (ostatní plocha), 

parc. č. 2662/8 (ostatní plocha), parc. č. 2662/9 (ostatní plocha), parc. č. 2663/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 2663/2 (ostatní plocha), parc. č. 2665/1 (orná půda), parc. č. 2665/27 (zastavěná plocha 

a nádvoří), parc. č. 2665/79 (ostatní plocha), parc. č. 2665/207 (ostatní plocha), 

parc. č. 2665/219 (ostatní plocha), parc. č. 2665/359 (ostatní plocha), parc. č. 2670/10 (ostatní 

plocha), parc. č. 2670/24 (orná půda), parc. č. 2672/2 (ostatní plocha), parc. č. 2672/3 (ostatní 

plocha), parc. č. 2672/4 (ostatní plocha), parc. č. 2672/5 (ostatní plocha), parc. č. 2673 (orná 

půda), parc. č. 2674/3 (ostatní plocha), parc. č. 2843 (ostatní plocha), parc. č. 2844/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 2844/2 (ostatní plocha), parc. č. 2846/59 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Kyje,  

parc. č. 2440/1 (ostatní plocha), parc. č. 2442 (ostatní plocha), parc. č. 2626 (ostatní plocha) 

v katastrálním území Hloubětín, parc. č. 881/3 (orná půda), parc. č. 881/27 (ostatní plocha), 

parc. č. 881/34 (ostatní plocha), parc. č. 883 (ostatní plocha), parc. č. 884/1 (trvalý travní 

porost), parc. č. 959 (ostatní plocha), parc. č. 961 (ostatní plocha), parc. č. 962/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 988 (ostatní plocha), parc. č. 1020 (ostatní plocha), parc. č. 1021 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Hostavice,  

parc. č. 496 (ostatní plocha) v katastrálním území Hrdlořezy,  

parc. č. 924/4 (ostatní plocha), parc. č. 951/1 (ostatní plocha), parc. č. 953/1 (ostatní plocha), 

parc. č. 954/1 (ostatní plocha), parc. č. 954/12 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 954/13 

(ostatní plocha), parc. č. 954/16 (ostatní plocha), parc. č. 954/17 (ostatní plocha), parc. č. 954/18 

(ostatní plocha) v katastrálním území Malešice. 
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Umístění a prostorové řešení stavby:  

Stavba se umísťuje na výše uvedených pozemcích v rozsahu dále uvedených provozních 

souborů a stavebních objektů, tak, jak je vyznačeno v katastrálních situačních výkresech C.2 

v měřítku 1:1000 označených jako č. přílohy 1 – Katastrální situační výkres (staničení 

km 397,000 - km 1.000), č. přílohy 2 - Katastrální situační výkres (staničení km 1.000 – 

km 2.200), č. přílohy 3 - Katastrální situační výkres (staničení km 2.200 – km 3.400), 

č. přílohy 4 - Katastrální situační výkres (staničení km 3.400 - km 4.600), č. přílohy 5 - 

Katastrální situační výkres (staničení km 4.600 - km 5.700), č. přílohy 6 - Katastrální situační 

výkres (staničení km 5.700 – km 3.900), č. přílohy 7 - Katastrální situační výkres (staničení 

km 3.900 - km 4.500), které jsou spolu se situačním výkresem širších vztahů C.1, v němž je 

mimo jiné vyznačen klad výkresů C.2, přílohou tohoto rozhodnutí. 

Tři nové železniční zastávky Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice a Praha-Jiráskova čtvrť budou 

umístěny v mezistaničním úseku stávající železniční trati Praha-Běchovice – Praha-Malešice, 

budou zahrnovat výstavbu nástupišť a přístřešků, dále venkovní osvětlení, přípojky a rozvody 

nn, železniční sdělovací zařízení (rozhlasové zařízení, kamerový systém, optické kabely, 

traťový metalický kabel, informační zařízení pro cestující, přenosové zařízení), úpravy 

sdělovacího, zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení, úpravy železničního svršku a spodku 

v rozsahu nových zastávek a směrové a výškové vyrovnání v navazujících úsecích, ukolejnění, 

výstavbu navazujících přístupových chodníků a schodišť, výstavbu protihlukové stěny 

a přeložky veřejných sítí elektronických komunikací, a to provozní soubory a stavební objekty:  

Provozní soubory (technologická část): 

Železniční zabezpečovací zařízení: 

- Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

PS 01-01 Praha Běchovice – Praha-Malešice, úprava TZZ - přeložky kabelů traťového 

zabezpečovacího zařízení v prostoru nových zastávek (v prostoru zastávky Praha-

Hostavice v délce cca 300 m, přičemž stávající kabelový objekt v km 2,564 bude nahrazen 

novou kabelovou skříní; v zastávce Praha-Jahodnice v délce cca 120 m; v zastávce Praha-

Jiráskova čtvrť v délce cca 60 m), 

Železniční sdělovací zařízení: 

- Rozhlasové zařízení 

PS 02-21 Praha Běchovice – Praha-Malešice, rozhlasové zařízení - na každé zastávce bude 

vybudováno rozhlasové zařízení pro informování cestujících, ovládání bude z centrálního 

dispečerského pracoviště a příslušného pracoviště pohotovostních výpravčí, 

- Elektrická požární a zabezpečovací signalizace,  

PS 02-41 Praha Běchovice - Praha Malešice, kamerový systém - na každé zastávce budou 

umístěny 2 ks kamer na nástupišti (tedy 4 ks kamer na zastávce), které budou pomocí 

datové sítě připojeny na dohledový a záznamový server,  

- Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK), traťový 

kabel (TK) 

PS 02-51 Praha Běchovice - Praha Malešice, DOK - mezi výpravní budovou ŽST Praha -

Běchovice a výpravní budovou ŽST Praha - Malešice budou umístěny tři HDPE trubky pro 

dálkové optické kabely, které budou zajišťovat spojení telekomunikačních a datových 

zařízení, přenosového systému, kamerového systému, rozhlasového zařízení a dalších 

technologických systémů v jednotlivých železničních zastávkách v řešeném traťovém 

úseku, celková délka trasy bude cca 6,8 km. 

PS 02-52 Praha Běchovice - Praha Malešice, TK - mezi výpravní budovou ŽST Praha 
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Běchovice a výpravní budovou ŽST Malešice bude umístěn traťový metalický kabel, který 

bude zajišťovat spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému, 

kamerového systému, rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů 

v jednotlivých železničních zastávkách v řešeném traťovém úseku, celková délka trasy 

bude cca 6,8 km. 

PS 02-53 Praha Běchovice - Praha Malešice, úprava stávajících kabelů Správy železnic – 

v prostoru nových zastávek bude přeložen stávající dálkový kabel DK Běchovice – 

Malešice, dále v úseku km 2,147 – km 3,408 bude do nové HDPE přeložen i stávající 

dálkový optický kabel DOK s vyhledávacím vodičem, 

- Informační systém pro cestující 

PS 02-61 Praha Běchovice - Praha Malešice, Informační zařízení na zastávkách - 

na zastávkách bude vybudován nový elektronický hlasový a vizuální systém pro 

poskytování informací o vlakových spojích s aktuální situací na zastávce,  

- Přenosový systém 

PS 02-81 Praha Běchovice - Praha Malešice, přenosové zařízení – na zastávkách bude 

instalováno zařízení přenosového systému, na které budou připojeny hlasové a vizuální 

informační zařízení, rozhlasové zařízení a osvětlení zastávek, kamerové systémy, dálková 

diagnostika technologických systémů; na zastávkách Praha-Hostavice a Praha-Jahodnice 

bude zařízení umístěno ve venkovních klimatizovaných skříních, na zastávce Praha-

Jiráskova čtvrť bude skříň umístěna v integrovaném technologickém prostoru v přístřešku 

pro cestující, 

Stavební objekty: 

Inženýrské objekty: 

- Železniční svršek a spodek 

SO 10-01 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, žel. svršek - v místech nově navržených 

zastávek bude zřízen nový žel. svršek. V úsecích navazujících a v místě nové protihlukové 

stěny je navrženo směrové a výškové vyrovnání, celková délka nového žel. svršku bude 

cca 300 m, 

SO 11-01 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, žel. spodek - v místech nově navržených 

zastávek je navržen nový železniční spodek, celková délka nového žel. spodku bude 

shodná bude cca 300 m, odvodnění železničního spodku bude řešeno systémem trativodů 

a zpevněných příkopů, 

- Nástupiště 

SO 14-01 Zast. Praha-Hostavice, nástupiště - nová železniční zastávka Praha-Hostavice 

bude na násypovém tělese o výšce 6,0 - 6,6 m nad úrovní navazujícího terénu. Nástupiště 

bude mostového typu, délky nástupních hran nástupišť budou 100 m, šířka obou nástupišť 

bude 3 m, nástupní hrany budou 550 mm nad temenem kolejnic a ve vzdálenosti 1670 mm 

od osy přilehlé koleje, 

SO 14-02 Zast. Praha-Jahodnice, nástupiště - nová železniční zastávka Praha-Jahodnice 

bude násypovém tělese o výšce 3,5 m – 5,6 m nad úrovní navazujícího terénu. Nástupiště 

bude mostového typu, délky nástupních hran nástupišť budou 100 m, šířka nástupiště 

u koleje č. 2 bude 7,75 m, šířka nástupiště u koleje č. 1 bude 3 m, nástupní hrany budou 

550 mm nad temenem kolejnic a ve vzdálenosti 1680 mm od osy přilehlé koleje. 

SO 14-03 Zast. Praha-Jiráskova čtvrt’, nástupiště - nová železniční zastávka Praha-

Jiráskova čtvrť bude mít nástupiště bude typu SUDOP, délky nástupních hran nástupišť 

budou 100 m, šířka nástupiště u koleje č. 1 a 2 bude min. 3 m, nástupní hrany budou 550 

mm nad temenem kolejnic a ve vzdálenosti 1680 mm od osy přilehlé koleje, 
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- Ostatní inženýrské objekty 

SO 73-01 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, přeložka sděl. vedení T-Mobile - v místě 

nové zastávky Praha-Jahodnice budou přeloženy dvě trubky HDPE pro optické kabely T-

Mobile v délce trasy cca 162 m,  

SO 73-02 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, přeložka sděl. vedení CETIN - v místě nové 

zastávky Praha – Jiráskova čtvrť bude přeložen stávající metalický kabel v délce trasy cca 

221 m, 

SO 73-03 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, přeložka sděl. vedení Vodafone - v místě 

nové zastávky Praha-Jahodnice budou přeloženy trubky HDPE pro optické kabely 

Vodafone v délce trasy cca 81 m, 

- Pozemní komunikace 

SO 30-01 Zast. Praha-Hostavice, přístupový chodník - přístup pro pěší na zastávku Praha-

Hostavice budou zajišťovat dva přístupové chodníky napojené na chodník v ul. Pilská 

poblíž žel. mostu v ev. km 2,651, chodník napojený na stávající chodník 

v ul. Českobrodská a chodník propojující tuto novou zastávku se stávající zastávkou Praha-

Dolní Počernice na stávající železniční trati 501 A (označení podle TTP). Nové chodníky 

budou šířky 2,5 m v celkové délce cca 880 m, podélné sklony budou do 8,33 %, odvodnění 

bude příčným a podélným sklonem přes nezpevněnou krajnici na terén, 

SO 30-02 Zast. Praha-Jahodnice, přístupový chodník – nové chodníky a schodiště 

zajišťující přístup pro pěší na zastávku Praha-Jahodnice budou napojeny na severní straně 

předmětné železniční trati na stávající chodník ulice Českobrodská (umožňující podchod 

pod tratí v ev. km 3,520) a na jižní straně železniční trati na stávající chodník, který vede 

na bezejmennou účelovou komunikaci NN 4008 (Manželů Dostálových 1055) napojenou 

na komunikaci Manželů Dostálových, a dále na chodník realizovaný v rámci záměru „Park 

Jahodnice“. Nové chodníky budou šířky 2,5 m v celkové délce cca 500 m, podélné sklony 

budou do 8,33 %, odvodnění bude příčným a podélným sklonem přes nezpevněnou krajnici 

na terén, 

SO 30-03 Zast. Praha Jiráskova čtvrť, přístupový chodník - nové přístupové chodníky 

zajišťující přístup pro pěší na zastávku Praha-Jiráskova čtvrť budou napojeny na stávající 

účelovou komunikaci u silničního nadjezdu v ev. km 4,731, zároveň budou chodník 

a schodiště na severní straně napojeny na chodníky připravované v rámci stavby „Izolační 

zeleň Českobrodská“, jejíž stavební záměr byl schválen společným povolením ze dne 

8.11.2021 pod č.j. UMCP14/21/46235/OV/KOPZ, sp.zn. UMCP14/21, 31207/OV/KOPZ; 

schodiště na jižní straně nástupiště u koleje č. 1 bude připravené pro napojení dalších 

přístupových komunikací. Nové chodníky a schodiště budou šířky 2,5 m v celkové délce 

cca 470 m, podélné sklony chodníků budou do 8,33 %, odvodnění bude příčným 

a podélným sklonem přes nezpevněnou krajnici na terén. 

- Protihlukové objekty 

SO 50-01 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, protihlukové clony - u koleje č.1 (východně 

od zastávky Praha-Hostavice, směrem k ulici Českobrodská) v úseku ev. km 2,163 436 – 

2,320 720 km bude protihluková stěna délky 161 m a výšky 3 m, 

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

- Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích  

SO 41-01 Zast. Praha-Hostavice, přístřešek - při vnější straně obou nástupišť zastávky 

Praha-Hostavice budou přístřešky o celkových rozměrech (včetně střešních přesahů) 2,1 x 

14,1 m a výšce 2,7 m; odvod dešťových vod ze střechy přístřešku bude zajištěn spádem 

střechy a jejím přesahem mimo nástupiště, 
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SO 41-02 Zast. Praha-Jahodnice, přístřešek - ve směru Praha Malešice bude přístřešek 

zastávky Praha-Jahodnice umístěn v ose rozšířeného nástupiště a dešťové vody z jeho 

střechy budou svedeny pod nástupiště, ve směru Praha Běchovice bude přístřešek této 

zastávky na vnější straně nástupiště a odvod dešťových vod ze střechy přístřešku bude 

zajištěn spádem střechy a jejím přesahem mimo nástupiště. Přístřešky budou o celkových 

rozměrech (včetně střešních přesahů) 2,1 x 14,1 m a výšce 2,7 m, 

SO 41-03 Zast. Praha-Jiráskova čtvrť, přístřešek s technologickým objektem - při vnější 

straně obou nástupišť zastávky Praha-Jiráskova čtvrť budou přístřešky o celkových 

rozměrech (včetně střešních přesahů) 2,4 x 17,3 m a výšce 2,9 m; přístřešek u 1. koleje 

bude zahrnovat technologický objekt o půdorysných rozměrech 1,88 x 3,00. Odvod 

dešťových vod ze střechy přístřešku bude zajištěn spádem střechy a jejím přesahem mimo 

nástupiště.  

Trakční a energetická zařízení 

- Trakční vedení 

SO 81-01 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, úprava TV - v souvislosti v novými 

zastávkami budou navrženy nové trakční podpěry tak, aby nezasahovaly do nových 

nástupišť a přístupových chodníků. V zastávce Praha Hostavice bude umístěna 1 nová 

brána trakčního vedení, v zastávce Praha-Jahodnice budou umístěny 2 nové krakorce 

trakčního vedení, v zastávce Praha-Jiráskova čtvrť budou umístěny 2 nové brány trakčního 

vedení, 

- Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 61-01 Zast. Praha-Hostavice, přípojka NN z rozvodu SŽ - nová přípojková skříň 

u přístupového chodníku z komunikace Pilská bude zasmyčkována kabelem nn mezi 

trafostanici TS 304 v ulici U Hostavického potoka a přípojkovou skříň u objektu č.p. 363 

na pozemku parc.č. 388 k.ú. Hostavice v ul. Lomnická, celková délka trasy nových 

kabelů nn bude cca 210m, 

SO 61-02 Zast. Praha-Hostavice, venkovní rozvody nn a osvětlení  - rozvaděč venkovního 

osvětlení zastávky Praha-Hostavice bude umístěn u nástupiště kolej č.1, bude napájen 

z nové přípojkové skříně v rámci SO 61-01 a z něj napájeno osvětlení zastávky 

a přístupových chodníků, 

SO 61-03 Zast. Praha-Jahodnice, přípojka NN z rozvodů PRE - nová přípojková skříň 

u přístupového chodníku bude zasmyčkována novým kabelem nn vedeným ze stávající 

rozpojovací skříně u objektu na pozemku parc.č. 2665/27 k.ú. Kyje a dále napojeným na 

stávající kabel při křižovatce bezejmenné veřejně přístupné účelové komunikace NN4008 

a komunikace Manželů Dostálových, celková délka trasy nových kabelů nn bude 

cca 210 m. Z nové přípojkové skříně bude napájen rozvaděč venkovního osvětlení zastávky 

Praha-Jahodnice pro ovládání a napájení osvětlení zastávky včetně přístupových chodníků 

(SO 61-04) a z tohoto rozvaděče bude napájeno i osvětlení podchodu v ev. km 3,520 (SO 

61-05),  

SO 61-04 Zast. Praha-Jahodnice, venkovní rozvody nn a osvětlení - rozvaděč venkovního 

osvětlení zastávky Praha-Jahodnice bude umístěn vedle nové přípojkové skříně v rámci SO 

61-03 u přístupového chodníku k nástupišti kolej č.1, bude napájen z této nové přípojkové 

skříně a z tohoto rozvaděče bude napájeno osvětlení zastávky, přístupových chodníků 

i podchodu (SO 61-05), 

SO 61-05 Zast. Praha- Jahodnice, elektroinstalace podchodu v km 3,520 - osvětlení 

pochodu v ev. km 3,520 bude napájeno z rozvaděče venkovního osvětlení zastávky Praha-

Jahodnice umístěného v rámci SO 61-04, 
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SO 61-06 Zast. Praha-Jiráskova čtvrť, přípojka NN z rozvodu SŽ - nová přípojková skříň 

u přístupového chodníku k nástupišti kolej č. 2 bude zasmyčkována novým kabelem nn 

vedeným ze stávající rozpojovací skříně u objektu č.p. 248 na pozemku parc.č. 2440/2 k.ú. 

Hloubětín v ulici Českobrodská a dále napojeným do nové přípojkové skříně na pozemku 

parc.č. 2672/2 k.ú. Kyje, z níž bude napájen zapínací bod veřejného osvětlení 1243, 

celková délka trasy nových kabelů nn bude cca 290 m, 

SO 61-07 Zast. Praha-Jiráskova čtvrt’, venkovní rozvody nn a osvětlení - rozvaděč 

venkovního osvětlení zastávky Praha-Jiráskova čtvrť bude umístěn vedle nové přípojkové 

skříně v rámci SO 61-06 u přístupového chodníku k nástupišti kolej č. 2, bude napájen 

z této nové přípojkové skříně a z tohoto rozvaděče bude napájeno osvětlení zastávky 

a přístupových chodníků, ovládání a napájení osvětlení zastávky včetně přístupových 

chodníků, 

SO 61-08 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, úprava rozvodu 6kV 50Hz - v místech 

nových zastávek bude přeloženo kabelové vedení 6 kV, 

- Ukolejnění vodivých konstrukcí 

SO 61-20 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, ukolejnění - nové trakční podpěry a ocelové 

konstrukce nových zastávek budou ukolejněny. 

Umístěním výše specifikované stavby, která je změnou dokončené stavby celostátní dráhy, 

nedojde ke změně ochranného pásma dráhy. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby 

Území dotčené vlivy stavby se vymezuje v rozsahu výše uvedených pozemků, na nichž se 

stavba umisťuje, a v rozsahu pozemků níže uvedených, kterými jsou identifikováni účastníci 

řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona. 

Podmínky pro ochranu území, projektovou přípravu a realizaci stavby 

Pro projektovou a realizační přípravu stavby budou splněny dále uvedené podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů a dalších stanovisek a vyjádření: 

1. Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha, závazné stanovisko ze dne 

16.6.2022 pod č.j. DUCR-37205/22/Lj, sp.zn. MP-SOP1364/22-2/Lj: 

stavby na dráze (stavby, které nejsou stavbou dráhy a zasahují zčásti do jejího obvodu) 

a stavby v ochranném pásmu dráhy budou navrženy tak, aby, 

- nebyly nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení, 

- na nich nebyla umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést 

k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy, 

- při jejich provádění nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu 

- všechny kovové části staveb byly chráněny podle příslušných norem a předpisů před 

účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou 

trakční proudovou soustavou, 

2. Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby, souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) 

vodního zákona (vydaný formou závazného stanoviska) ze dne 2.8.2022 pod č.j. 

UMCP14/2231103/OV/RANI, sp.zn. UMCP14/223658/OV/RANI: 

- odvodnění nových žel. zastávek, včetně doprovodných komunikací, bude tam, kde je to 

technicky možné, řešeno přednostně vsakováním srážkových vod v souladu s § 5 odst. 3 

vodního zákona, případné svedení srážkových vod na terén musí být provedena tak, aby 

nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích, 
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- navrhované vsakovací zařízení srážkových vod bude řešeno v souladu s ČSN 75 9010 

Vsakovací zařízení srážkových vod,  

- pokud bude při realizaci záměru užíváno závadných látek, byly na stavbě k dispozici 

prostředky pro likvidaci případné havárie, 

- při realizaci nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, 

- zařízení staveniště bude umístěno mimo aktivní zónu záplavového území Hostavického 

potoka, 

3. Úřad městské části Praha 14, odbor dopravy, závazná stanoviska ze dne 31.11.2020 pod 

č.j. UMCP14/20/46197/OD/KORL, sp.zn. UMCP14/20/43320/OD/KORL, ze dne 5.4.2022 

pod č.j. UMCP14/22/16479/OD/KORL, sp.zn. UMCP14/22/12973/OD/KORL: 

- bude zajištěno, aby vozidla před vjezdem na veřejnou komunikaci byla čistá, např. 

vybudováním oklepové – mycí rampy na vlastním pozemku, 

4. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, stanovisko č.j. KRPA-

290048-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 3.12.2020:  

- v projektové dokumentaci budou parametry nových komunikací v souladu s ČSN 

73 6110 (zejména s čl. 10.1.2 Uspořádání komunikací pro chodce) a s vyhláškou 

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

Pro kácení dřevin budou splněny uvedené podmínky závazných stanovisek: 

5. Úřadu městské části Praha 14, odbor životního prostředí, ze dne 17.1.2022 pod č.j. 

UMCP14/22/02467/OŽP/We, sp.zn. S-UMCP14/21/52157, kterým byl vydán souhlas 

s kácením dřevin rostoucích mimo les. 

Ve smyslu uvedeného závazného stanoviska se povoluje kácení níže uvedených dřevin 

rostoucích mimo les (poř. čísla odpovídají číslům dřevin uvedeným v Dendrologickém 

průzkumu z 05/2021):  

poř.č. 32 - topol (Populus sp.) o obvodu kmene 100 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 

2670/10 k.ú. Kyje,  

poř.č. 33 - třešeň ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 85 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 2670/10 k.ú. Kyje,  

poř.č. 39 - topol (Populus sp.) o obvodu kmene 97 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 2673 

k.ú. Kyje,  

poř.č. 40 - vrba (Salix sp.) o obvodu kmene 91+ 82+72+44 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 2673 k.ú. Kyje,  

poř.č. 41 - jabloň (Malus sp.) o obvodu kmene 85+82+72+60+50 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 2673 k.ú. Kyje,  

poř.č. 73 - slivoň (Prunus sp.) o obvodu kmene 85+82+72+60+50 cm, rostoucí na 

pozemku parc.č. 2662/1 k.ú. Kyje,  

poř.č. 74 - jabloň (Malus sp.) o obvodu kmene 85 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 2662/1 

k.ú. Kyje,  

poř.č. 75 - javor jasanolistý (Acer negundo) o obvodu kmene 107+94+88 cm, rostoucí na 

pozemku parc.č. 2662/1 k.ú. Kyje,  

poř.č. 76 – bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene 82 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 2662/1 k.ú. Kyje,  
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poř.č. 501 - bříza bělokorá, třešeň obecná, vrba, javor, lípa (Betula pendula, Prunus avium, 

Salix sp., Acer sp., Tilia sp.) - zapojený porost o ploše 422 m2, rostoucí na pozemcích 

parc.č. 2670/10, 2670/24 k.ú. Kyje,  

poř.č. 502 - jasan ztepilý, dub, třešeň obecná (Fraxinus excelsior, Quercus sp., Prunus 

aviu) - zapojený porost o ploše 167 m2, rostoucí na pozemku parc.č. 2844/1 k.ú. Kyje,  

poř.č. 503 - dub, růže šípková, jabloň, jasan ztepilý (Quercus sp., Rosa canina, Malus sp., 

Fraxinus excelsior) - zapojený porost o ploše 107 m2, rostoucí na pozemku parc.č. 2846/59 

k.ú. Kyje,  

poř.č. 504 - pámelník bílý, růže šípková (Quercus sp., Rosa canina, Malus sp., Fraxinus 

excelsior) - zapojený porost o ploše 156 m2, rostoucí na pozemku parc.č. 2673 k.ú. Kyje,  

poř.č. 505 - topol, slivoň, svída, dub, růže šípková, bříza bělokorá (Populus sp., Prunus sp., 

Cornus sp., Quercus sp., Rosa canina, Betula pendula) - zapojený porost o ploše 730 m2, 

rostoucí na pozemku parc.č. 2673 k.ú. Kyje,  

poř.č. 506 - jabloň (Malus sp.) - zapojený porost o ploše 164 m2, rostoucí na pozemku 

parc.č. 2673 k.ú. Kyje,  

poř.č. 509 - slivoň, topol, jasan ztepilý, jabloň, růže šípková (Prunus sp., Populus sp., 

Fraxinus excelsior, Malus sp., Rosa canina) - zapojený porost o ploše 194 m2, rostoucí na 

pozemku parc.č. 2663/1 k.ú. Kyje,  

poř.č. 510 - bříza bělokorá, topol, dub, jabloň, slivoň, bez černý, růže šípková, ořešák 

královský (Betula pendula, Populus sp., Quercus sp., Malus sp., Prunus sp., Sambucus 

nigra, Rosa canina, Juglans regia) - zapojený porost o ploše 80 m2, rostoucí na pozemcích 

parc.č. 2674/3, 2662/2 k.ú. Kyje,  

poř.č. 511 - topol, slivoň, bříza bělokorá, ořešák královský, jasan ztepilý, bez černý, růže 

šípková (Populus sp., Prunus sp., Betula pendula, Juglans regia, Fraxinus excelsior, 

Sambucus nigra, Rosa canina) - zapojený porost o ploše 287 m2, rostoucí na pozemku 

parc.č. 2662/1 k.ú. Kyje,  

poř.č. 512 - slivoň, třešeň obecná, jabloň, topol, ořešák královský, bez černý, růže šípková, 

svída, jilm (Prunus sp., Prunus avium,  Malus sp., Populus sp., Juglans regia, Sambucus 

nigra, Rosa canina, Cornus sp., Ulmus sp.) - zapojený porost o ploše 1396 m2, rostoucí na 

pozemcích parc.č. 2844/1, 2665/2, 2665/208, 2663/2 k.ú. Kyje,  

poř.č. 513 - slivoň, růže šípková, trnovník akát, jabloň (Prunus sp., Rosa canina, Robinia 

psedoacacia, Malus sp.) - zapojený porost o ploše 159 m2, rostoucí na pozemku parc.č. 

2663/1 k.ú. Kyje,  

poř.č. 146 - slivoň (Prunus sp.) o obvodu kmene 116 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 883 

k.ú. Hostavice,  

poř.č. 147 - jabloň (Malus sp.) o obvodu kmene 82 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 883 

k.ú. Hostavice,  

poř.č. 148 - jabloň (Malus sp.) o obvodu kmene 85 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 883 

k.ú. Hostavice,  

poř.č. 149 - bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene 91 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 883 k.ú. Hostavice,  

poř.č. 150 - jabloň (Malus sp.) o obvodu kmene 82+47+44+44 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 883 k.ú. Hostavice,  

poř.č. 151 - topol (Populus sp.) o obvodu kmene 97 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 883 

k.ú. Hostavice,  

poř.č. 152 – vrba jíva (Salix caprea) o obvodu kmene 82 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 884/1 k.ú. Hostavice,  
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poř.č. 507 – růže šípková, slivoň (Rosa canina, Prunus sp.) - zapojený porost o ploše 

1504 m2, rostoucí na pozemcích parc.č. 884/1, 884/14, 884/5 k.ú. Hostavice,  

poř.č. 516 – dub, jasan ztepilý, javor, slivoň, jabloň, ořešák královský, hloh, růže šípková, 

černý bez (Quercus sp., Fraxinus excelsior, Acer sp., Prunus sp., Malus sp., Juglans regia, 

Crataegus sp., Rosa canina, Sambucus nigra) - zapojený porost o ploše 1998 m2, rostoucí 

na pozemku parc.č. 883 k.ú. Hostavice,  

poř.č. 517 – dub, jasan ztepilý, javor, černý bez, vrba jíva, růže šípková, ořešák královský, 

slivoň (Quercus sp., Fraxinus excelsior, Acer sp., Sambucus nigra, Salix caprea. Rosa 

canina, Jugians regia, Prunus sp.) - zapojený porost o ploše 1960 m2, rostoucí na pozemku 

parc.č. 884/1 k.ú. Hostavice, 

a to za podmínky, že kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše 

uvedené stavby. 

6. Úřadu městské části Praha-Dolní Počernice, oddělení přestupků a správních agend, ze dne 

12.1.2022 pod č.j. 2469/21/POK-52, kterým byl vydán souhlas s kácením dřevin rostoucích 

mimo les: 

Ve smyslu uvedeného závazného stanoviska se povoluje kácení níže uvedených dřevin 

rostoucích mimo les (poř. čísla odpovídají číslům dřevin uvedeným v Dendrologickém 

průzkumu z 05/2021):  

poř.č. 54 – dub (Quercus sp.) o obvodu kmene 100 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1346 

k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 55 – ořešák vlašský (Juglans regia) o obvodu kmene 100 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 1346 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 56 – dub (Quercus sp.) o obvodu kmene 82 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1346 

k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 57 – dub (Quercus sp.) o obvodu kmene 85+41 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 1346 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 58 – dub (Quercus sp.) o obvodu kmene 97 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1346 

k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 59 – bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene 91 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 1346 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 60 – bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene 110+104+88 cm, rostoucí na 

pozemku parc.č. 1346 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 61 – bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene 82 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 1346 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 62 – dub (Quercus sp.) o obvodu kmene 119 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1346 

k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 63 – javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene 94 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 1346 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 64 – dub (Quercus sp.) o obvodu kmene 82+79+60+57 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 1346 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 65 – javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene 100 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 1346 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 66 – ořešák vlašský (Juglans regia) o obvodu kmene 97 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 1346 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 67 – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 100 cm, rostoucí na 

pozemku parc.č. 1346 k.ú. Dolní Počernice, 
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poř.č. 68 – dub (Quercus sp.) o obvodu kmene 198 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1346 

k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 69 – dub (Quercus sp.) o obvodu kmene 178+75 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 1346 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 203 – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 100 +60+60+57+57 cm, 

rostoucí na pozemku parc.č. 1616/1 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 204 – javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene 94 cm, rostoucí na pozemku 

parc.č. 1342 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 205 – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 129 cm, rostoucí na 

pozemku parc.č. 1342 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 206 – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 94 cm, rostoucí na 

pozemku parc.č. 1342 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 207 – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 85+41 cm, rostoucí na 

pozemku parc.č. 1342 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 208 – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 100 cm, rostoucí na 

pozemku parc.č. 1342 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 209 – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 85 cm, rostoucí na 

pozemku parc.č. 1342 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 210 – jabloň (Malus sp.) o obvodu kmene 82 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1342 

k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 211 – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 85+79 cm, rostoucí na 

pozemku parc.č. 1342 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 212 – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene 100+66+63 cm, rostoucí na 

pozemku parc.č. 1342 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 233 – dub (Quercus sp.) o obvodu kmene 160 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1617 

k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 234 – suchý o obvodu kmene 85 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 1343 k.ú. Dolní 

Počernice, 

poř.č. 508 – javor, jasan ztepilý (Acer sp., Fraxinus excelsior) - zapojený porost o ploše 

896+572 m2, rostoucí na pozemku parc.č. 1346 k.ú. Dolní Počernice, 

poř.č. 516 – jasan ztepilý, javor, slivoň, jabloň, ořešák, hloh, růže šípková, černý bez  

(Fraxinus ex., Acer sp., Prunus sp., Malus sp., Juglans regia, Crataegus, sp., Rosa canina, 

Sambucus nigra) - zapojený porost o ploše 1176 rostoucí na pozemku parc.č. 1342 k.ú. 

Dolní Počernice, o ploše 504 m2 rostoucí na pozemku parc.č. 1343 k.ú. Dolní Počernice, 

o ploše 122 m2 rostoucí na pozemku parc.č. 1617 k.ú. Dolní Počernice, o ploše 1 m2 

rostoucí na pozemku parc.č. 1515/1 k.ú. Dolní Počernice, 

a to za podmínek:  

- kácení je možné až po vzniku práva provést stavební záměr podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,  

- kácení lze provést pouze v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3.,  

- žadatel bude ke kácení přistupovat šetrně, v rozsahu nezbytně nutném. Pokud v průběhu 

stavebního záměru vyjde najevo, že některé dřeviny není nutné kácet, žadatel je nepokácí 

(zejména pak dřeviny č. 68 a 69 Quercus sp., u nichž se nutnost pokácet je, jeví jako 

krajní),  

- žadatel zajistí provedení náhradní výsadby na pozemku parc. č. 1346 v k.ú. Dolní 

Počernice, spočívající ve výsadbě: - dvanácti (12) ks stromů, druh lípa srdčitá (Tilia 

cordata), které by měli lemovat nově vzniklou spojovací komunikaci mezi železničními 
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tratěmi. Bude se jednat o alejové dřeviny s obvodem kmínku minimálně 14 - 16 cm ve 

100 cm. Kmínky je nutno ukotvit na tři kůly a chránit proti (okusu zvěří) poškození při seči 

chráničkou. Kvalita výpěstků bude odpovídat české technické normě ČSN 46 4902 

Výpěstky okrasných dřevin, společná a základní ustanovení. Výsadba bude provedena 

podle technických norem ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce 

s půdou a ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich 

výsadba, 

- náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od pokácení výše uvedených 

dřevin, a to ve vhodném agrotechnickém termínu. Investor stavby vyrozumí městskou část 

Praha - Dolní Počernice o provedení kácení a za účelem kontroly, zda k náhradní výsadbě 

došlo včas v souladu s tímto závazným stanoviskem, 

- investor stavby zajistí následnou péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let v souladu 

s ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče 

o vegetační plochy. Následná péče bude spočívat zejména v pravidelné zálivce v období 

sucha, v provádění odborného výchovného řezu, kypření, přihnojení a odplevelení dřevin 

podle potřeby, ochraně proti chorobám a škůdcům a ve výměně uhynulého materiálu. 

Pro trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) budou 

splněny podmínky závazného stanoviska 

7. odboru životního prostředí ÚMČ Praha 14 ze dne 10.12.2020 pod č.j. 

UMCP14/20/44963/OŽP/Bra, sp.zn. S-UMCP14/14/202/43324, kterým byl vydán souhlas 

k trvalému odnětí půdy ze ZPF u pozemků parc.č. 2673 k.ú. Kyje, druh pozemku orná půda 

(trvale odnímaná plocha 1425 m2  z celkové plochy 37159 m2), parc.č. 2670/24 k.ú. Kyje 

druh pozemku orná půda (trvale odnímaná plocha 35 m2  z celkové plochy 125481 m2), 

parc.č. 884/1 k.ú. Hostavice, druh pozemku trvalý travní porost (trvale odnímaná plocha 

2050 m2  z celkové plochy 3559 m2), parc.č. 884/14 k.ú. Hostavice, druh pozemku trvalý 

travní porost (trvale odnímaná plocha 630 m2  z celkové plochy 2560 m2), parc.č. 884/15 

k.ú. Hostavice, druh pozemku trvalý travní porost (trvale odnímaná plocha 45 m2  z celkové 

plochy 241 m2), parc.č. 1342 k.ú. Dolní Počernice, druh pozemku trvalý travní porost 

(trvale odnímaná plocha 330 m2  z celkové plochy 1511 m2), a to 

- souhlas je udělen pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít 

jiným nezemědělským způsobem; v případě odstoupení od záměru musí zůstat odnímaná 

půda i nadále zemědělskou půdou, 

- stavebník před zahájením stavby vytýčí hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF 

a zabezpečí, aby tyto hranice nebyly narušeny či svévolně posunovány na okolní přilehlé 

pozemky ZPF, 

- veškeré plochy pro objekty zařízení staveniště, manipulační plochy, deponie budou 

zřízeny na předmětných trvale odnímaných pozemcích, 

- stavebník provede skrývku ornice ze zastavěných a zpevněných ploch trvale 

odnímaných pozemků, tj. na ploše o výměře 4515 m2, v mocnosti 10 až 15 cm (sejmuto 

bude celkem cca 554 m3 ornice) a zajisti hospodárné využití skryté ornice (v množství cca 

554 m3) v rámci ohumusování svahů a na rekultivaci ploch dotčených stavebními úpravami 

(podle pedologického průzkumu není skrývka vhodná k využití na plochách zemědělské 

půdy), 

- skrývka ornice bude separátně uložena na deponii zřízené v rámci trvale odnímaných 

pozemků, 

- během stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných 

a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. 
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Dále budou splněny podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 

pro projektovou přípravu a postup výstavby: 

8. Technická zpráva komunikací hl.m. Prahy, a.s., stanovisko ze dne 17.2.2021 pod č.j. 

TSK/50847/2021/1109/Ba: 

- přechody kabelových tras přes vozovky komunikací Českobrodská a NN 1382 budou 

navrženy výhradně bezvýkopovou technologií (protlakem, podvrtem nebo protažením ve 

stávajících chráničkách), 

- výkopy narušené chodníky po pokládce kabelů elektro v křižovatce Pilská x 

Českobrodská Lomnická budou předlážděny v celé šíři;   

9. Správa železnic, státní organizace, souhrnné stanovisko ze dne 24.11.2021 pod zn. 

S13966/DÚR – 40628/2021 -SŽ -OŘ PHA-OPS  

- stavba bude navržena v souladu se všemi příslušnými ČSN a Technických norem 

železnic a právními předpisy, zásahy do technické infrastruktury SŽ budou navrženy 

a prováděny podle Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah v platném 

znění, při projektování bude respektován Pokyn SŽ PO-20/2019-GŘ Moderní design 

a  architektura nádraží a zastávek ČR a Směrnice SŽ č.118 Orientační a informační systém 

v žel. stanicích a na žel. zastávkách, dokumentace pro stavební povolení bude zpracována 

v souladu se směrnicí generálního ředitele SŽ – SŽDC č. 11/2006, 

- stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení její funkce vlivem 

provozu dráhy, 

- stavba bude navržena tak, aby nebyly nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení 

v majetku Správy železnic, státní organizace, a stavbou nebyla ohrožena bezpečnost dráhy 

a drážní dopravy ani narušena plynulost železničního provozu, 

- v dokumentaci pro stavební povolení bude rozpracován vliv stavby na objekty mostů 

a propustků TÚDÚ 150402 v žkm 2,386 (P), žkm 2,482 (P) žkm 3,416 (M) a to včetně 

detailu umístění začátku nástupiště koleje č. 2 v žkm 3,520 (M),  

- přístřešky na nástupištích budou navrženy z materiálů, které dobře odolávají 

vandalismu, povětrnostním podmínkám a provozu na železnici,  

- v dokumentaci pro stavební povolení bude doložen příčný řez kolmý ke koleji 

v nejbližším místě přiblížení k trati, jednotlivých SO (z příčného řezu musí být patrné 

výškové poměry vzhledem k temenu kolejnice a vzdálenostní poměry vzhledem k ose 

koleje), do příčných řezů budou zakresleny hranice pozemků dráhy, dále budou doloženy 

detailní zákresy trvalých a dočasných záborů na pozemky Správy železnic, státní 

organizace, (včetně SO) do katastrálních map s jasně vyznačenými hranicemi pozemků 

včetně záborových elaborátů pro jednotlivé železniční zastávky, 

- v dokumentaci pro stavební povolení budou upřesněny majetkoprávní vztahy 

jednotlivých SO železničních zastávek. 

Organizace výstavby bude dále řešena tak, aby stavební postupy splňovaly podmínky 

vlastníků/provozovatelů dopravní a technické infrastruktury v území, zejména:  

- při souběhu a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodrženy požadavky 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 

- před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení tras a přesné určení 

uložení podzemních sítí, 

- nad trasou podzemních sítí nebudou umísťována zařízení včetně skladování 

materiálu, 

- v místě souběhu a křížení budou práce prováděny ručně bez použití mechanizace, 
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- odkrytá podzemní vedení budou ochráněna před poškozením. 

Koordinace:  

Stavba bude věcně, prostorově a časově koordinována se stavebními záměry v dotčeném území, 

zejména se stavbami „Izolační zeleň Českobrodská“, Praha 9, MČ P14, „Křižovatky 

ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská“ (investor MČ Praha 14), 

„Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba“, „Zdvoukolejnění trati 

Hrdlořezy-Praha-Malešice – Praha-Hostivař“ (investor Správa železnic, Stavební správa západ). 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona 

č. 500/2004Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): 

žadatel:  

Městská část Praha 14, IČO 00231312, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 

Praha 98, kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská 2643/1a, Žižkov, 

130 00 Praha 3, 

další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí 

vztahovat rozhodnutí správního orgánu (účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního 

zákona): 

Radim Bělík, nar. 9.6.1959, Na Chmelnici č.p. 458, 250 89 Lázně Toušeň, 

Ing. Roman Hudeček, nar. 1.4.1960,  Ohrazenice č.p. 223, 511 01 Turnov 1, 

JUDr. Vladimír Lederer, nar. 26.8.1953, Národní č.p. 364/39, 110 00 Praha 1-Staré Město, 

Jaroslava Sobotková, nar. 29.1.1968, Chuderov č.p. 13, 400 02 Ústí nad Labem 2, 

Miloš Zahradník, nar. 14.11.1958, Navrátilova č.p. 544, 274 01 Slaný 1, 

Ing. Petr Zempliner, nar. 23.11.1952, Na Babě č.p. 1809/25, 160 00 Praha 6-Dejvice, 

AP Real Consulting s.r.o., Pilská č.p. 20, Praha 9-Hostavice, 198 00 Praha 98, 

CETIN a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, 

ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov, 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město, 

České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69, 

Hlavní město Praha, zast. Magistrátem hl. m. Prahy, odborem evidence majetku, Mariánské 

náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město, 

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí - oddělení péče o zeleň, Jungmannova 

č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město, 

Městská část Praha 14, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98, 

Městská část Praha-Běchovice, Českobrodská č.p. 3, Praha 9-Běchovice, 190 11  Praha 911, 

Městská část Praha-Dolní Počernice, Stará obec č.p. 10, Praha 9-Dolní Počernice, 

190 12 Praha 912, 

OPTILINE a.s., Mlýnská č.p. 22/4, 160 00  Praha 6-Bubeneč, 

PAVLU s.r.o., Podle trati č.p. 660/3, Praha 10-Malešice, 108 00  Praha 108, 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 

č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle, 

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská č.p. 1/7, 170 00  Praha 7-Holešovice, 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 160 00  Praha 1, 

PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov, 

PRO-DOMA, SE, Budčická č.p. 1479, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916. 
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Quantcom, a.s., IDDS: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86, 

SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00  Praha 4-Michle, 

Skanska a.s., Líbalova č.p. 2348/1, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415, 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414, 

Telco Pro Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle, 

Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha 3-Strašnice, 

TTC TELEPORT, s.r.o., Tiskařská č.p. 257/10, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108, 

Türk Telekom International CZ s.r.o., Mistrovská č.p. 597/29, Praha 10-Malešice, 108 00 

Praha 108, 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové 

Město, 128 00 Praha 28, 

Vegacom a.s., Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411, 

Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská č.p. 3217/167, 100 00 Praha 10-Strašnice, 

VRL Praha a.s., Ke Kablu č.p. 378/24, Praha 10-Dolní Měcholupy, 102 00 Praha 102 

Odůvodnění: 

Dne 31. 3. 2021 podal žadatel u MHMP STR, stavebního úřadu příslušného podle § 2e odst. 1 

liniového zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené. Uvedeným dnem bylo 

dle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájeno územní řízení. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady potřebnými pro její řádné 

posouzení, stavební úřad vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání a zároveň územní 

řízení usnesením ze dne 17. 5. 2021 pod č.j. MHMP 673637/2021, sp.zn. S-MHMP 

427224/2021/STR přerušil. Ve lhůtě do 31. 3. 2022, stanovené k doplnění, žadatel doplnil údaje 

a podklady specifikované ve výzvě z 17. 5. 2021 pouze částečně. S přihlédnutím k rozsahu 

a charakteru chybějících podkladů by zastavení řízení nebylo účelné, a proto MHMP STR opět 

vyzval žadatele k odstranění nedostatků podání a zároveň územní řízení usnesením ze dne 

22. 4. 2022 pod č.j. MHMP 703227/2022, sp.zn. S-MHMP 427224/2021/STR přerušil do 

31. 12. 2022. Žádost byla zcela doplněna dne 27.9.2022. 

Stručná charakteristika umisťované stavby:  

Stavba dráhy – změna dokončené stavby dráhy (výstavba tří železničních zastávek), související 

stavby dopravní a technické infrastruktury a přeložky stávajících sítí a zařízení. 

Doložené podklady a doklady: 

Dokumentace: 

K žádosti byla přiložena dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

zpracovaná v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů ve finální verzi z 03/2021 s drobnými úpravami v 05/2021, 06/2021, 

09/2022; v rámci zpracování finální verze dokumentace oproti verzi z 09/2020 došlo k změnám 

týkajícím se úpravy přípojky elektro pro zastávku Praha-Jiráskova čtvrť, úpravy přípojky 

elektro pro zastávku Praha-Jahodnice, doplnění propojovacího chodníku mezi zastávkami 

Praha-Hostavice a Praha-Dolní Počernice; dále došlo k úpravám a rozmístění zařízení stavenišť. 

Dokumentaci zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, 

IČO: 25793349, Projektové středisko Plzeň, Husova 71,301 00 Plzeň, odpovědný projektant 

Ing. Lukáš Pánik, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT č. 0201918.  
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Zpracovatelé hlavních částí dokumentace: 

Objekty železničního zabezpečovacího zařízení: Ing. Jaroslav Dytrych, ČKAIT 0011619, IT00, 

Objekty železničního sdělovací zařízení: Ing. Martin Štrof, ČKAIT č. 0013763, IT00, 

Objekty železničního svršku a spodku, objekty nástupiště: Ing. Lukáš Pánik, ČKAIT 

č. 0201918, ID00, 

Objekty pozemních komunikací: Ing. Peter Vališ, ČKAIT 0202045, ID00, 

Pozemní stavební objekty, orientační systém: Jaroslav Soumar, ČKAIT 0013008, ID00, 

Rozvody VN, NN, VO, DOUO: Ing. Ďuriš Roman, ČKAIT 0013166, TE03, 

Požárně bezpečnostní řešení stavby: Ing. Martin Bernas, ČKAIT 0202339, IH00, 

Zásady organizace výstavby: Aleš Svoboda, ČKAIT 0012525, ID00, 

Sdělovací objekty (mimodrážní): Ing. Luděk Bláha, ČKAIT 0201333 

Objekty trakčního vedení: Ing. Jaroslav Pajas, ČKAIT 0012516, TT00, 

Geotechnický průzkum Mgr. Aleš Kubát, ČKAIT 0013873, IG00, 

Geodetické zaměření: Ing. Bohuslav Richtr, ÚOZI č. 1106. 

Plná moc  

ze dne 3.32.2020 pro společnost SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská 2643/1a, 

Žižkov, 130 00 Praha 3 k zastupování Městské části Praha 14, IČO 00231312, 1073/8, 198 21 

Praha 9-Černý Most, 

Stanoviska dotčených orgánů a organizací:   

- závazné stanovisko a stanovisko Drážního úřadu č.j. DUCR-37205/22/Lj, sp.zn. MP-

SOP1364/22-2/Lj ze dne 16.6.2022, zn. MP-SOP2497/20-2/Lj DUCR-68911/20/Lj ze dne 

26.11.2020,   

- závazné stanovisko a stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP 71058/2020, 

sp.zn. S-HSHMP 71058/2020 ze dne 16.12.2020, č.j. HSHMP 27067/2022, sp.zn. S-

HSHMP 27067/2022 ze dne 20.6.2022, 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č.j. HSAA-1482-3/2021 ze 

dne 17.2.2021, 

- vyjádření MHMP odboru územního rozvoje MHMP č.j. MHMP 1523275/2020, sp.zn. S-

MHMP 1406433/2020 ze dne 12.10.2020, osvědčení o nevydání závazného stanoviska 

odboru územního rozvoje MHMP č.j. MHMP 136806/2021, sp.zn. S-MHMP 1705747/2020 

ze dne 2.2.2021,  

- sdělení odboru památkové péče MHMP č.j. MHMP 583506/2021, sp. zn. S-MHMP 

466407/2021 ze dne 28.4.2021, 

- rozhodnutí (závěr zjišťovacího řízení) Ministerstva životního prostředí č.j. 

MZP/2021/500/2897, sp.zn. ZN/MZP/2021/500/449 ze dne 6.12.2021 (nabytí právní moci 

dne10.1.2022), 

- závazná stanoviska a vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP č.j. MHMP 42775/2021, 

sp.zn. S-MHMP 1704996/2020 ze dne 12.1.2021, č.j. MHMP 1586742/2021, sp.zn. S-

MHMP 1305811/2021/OCP ze dne 6.10.2021, vyjádření č.j. MHMP 171056/2022, sp.zn. S-

MHMP 144393/2022 ze dne 2.2.2022 (ohledně zásahu do významných krajinných prvků), 

závazné stanovisko č.j. MHMP 1586742/2021, sp.zn. S-MHMP 1305811/2021 OCP ze dne 

6.10.2021 (souhlas se stavební činností v ochranném pásmu zvlášť chráněného území – 

přírodní památky Počernický rybník),  

- rozhodnutí odboru ochrany prostředí MHMP, kterým byla povolena výjimka ze zákazů 

podle § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny v základních podmínkách ochrany zvlášť 

chráněných živočichů (ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvlášť 
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chráněných živočišných druhů) a výjimka ze zákazů podle § 49 zákona o ochraně přírody a 

krajiny v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných rostlin (ze zákazu škodlivě 

zasahovat do přirozeného vývoje zvlášť chráněného druhu rostlin) č.j. MHMP 276864/2022, 

sp.zn. S-MHMP 2023602/2021 ze dne 17.2.2022 (nabytí právní moci dne 8.3.2022) 

- závazné stanovisko odboru bezpečnosti MHMP č.j. MHMP 1891571/2020, sp.zn. S-MHMP 

1705481/2020 ze dne11.12.2020, 

- stanovisko odboru pozemních komunikací a drah MHMP č.j. MHMP-1831822/2020/O4/Šv, 

sp.zn. S-MHMP 1710863/2020PKD ze dne 2.12.2020, 

- stanovisko odboru dopravy, oddělení organizace dopravy MHMP č.j. MHMP 

1083340/2022, sp.zn. S-MHMP 816270/2022 ze dne 13.6.2022, 

- závazné stanovisko odboru výstavby ÚMČ Praha 14 č.j. UMCP14/22/31103/OV/RANI, 

sp.zn. UMCP14/22/3658/OV/RAni ze dne 2.8.2022, 

- závazná stanoviska odboru dopravy ÚMČ Praha 14 č.j. UMCP14/20/46197/OD/KORL, 

sp.zn. UMCP14/20/43320/OD/KORL ze dne 31.11.2020, č.j. 

UMCP14/22/16479/OD/KORL, sp.zn. UMCP14/22/12973/OD/KORL ze dne 5.4.2022, 

- závazné stanovisko (souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF) odboru životního 

prostředí ÚMČ Praha 14 č.j. UMCP14/20/44963/OŽP/Bra, sp.zn. S-UMCP14/20/43324 ze 

dne 10.12.2020, 

- závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí ÚMČ Praha 14 č.j. 

UMCP14/20/43829/OŽP/SIM, sp.zn. S-UMCP14/20/43321 ze dne 25.11.2020, č.j. 

UMCP14/22/02467/OŽP/We, sp.zn. S-UMCP14/21/52157 ze dne 17.1.2022, č.j. 

UMCP14/22/20206/OŽP/Vich, sp.zn. S-UMCP14/22/19963 ze dne 30.5.2022,  

- závazné stanovisko oddělení přestupků a správních agend ÚMČ Praha - Dolní Počernice 

č.j. 2469/21/POK-52 ze dne 12.1.2022,  

- závazná stanoviska a vyjádření odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 

č.j. UMCP21/16011/2020/OZPD/Sla, zn. SZ/UMCP21/16011/2020/2 ze dne 31.12.2020, 

- závazné stanovisko odboru dopravy ÚMČ Praha 10 zn. P10-156987/2020 ze dne 

23.11.2020, 

- závazné stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ 

Praha 10 zn. P10-156942/2020 ze dne 27.1.2021, 

- stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy č.j. KRPA-

290048-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 3.12.2020, 

Vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a dalších osob:  

- vyjádření a stanovisko Správa železnic, s.o. zn. č.j. S13180/IS-9688/2020-SŽDC-OŘ ze dne 

6.3.2020, zn. S13966/DÚR-40628/2021-SŽ-OŘ ze dne 24.11.2021, zn. S13966/dU-

13656/2021-SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 22.4.2022, 

- vyjádření PREdistribuce, a.s. ze dne 10.2.2021, zn. S 21130/300094120 ze dne 15.11.2021, 

smlouva o připojení ze dne 24.5.2021,  

- vyjádření PVS, a.s. a PVK, a.s. č.j. ZADOST202105331 ze dne 14.6.2021,  

- Povodí Vltavy, s.p. zn. PVL-39969/2022/410 ze dne 31.5.2022, 

- vyjádření DP hl.m. Prahy a.s.  č.j. DP/1712/22/100630/MP/19 ze dne 9.6.2022, 

- vyjádření CETIN a.s. č.j. 815092/20 ze dne 24.11.2020,  

- vyjádření ČD-Telematika a.s. zn. 09563/2020/-O ze dne 1.12.2020, č.j.  07100/2021-O ze 

dne 18.8.2021,  

- vyjádření SITEL, s.r.o., zn. 1112003784 ze dne 7.9.2020, zn. 1112201206 ze dne 29.3.2022, 

- vyjádření Technologie hl.m. Prahy, a.s., č.j. VPD-01725/2020 ze dne 9.11.2020, č.j.VPD-

02622/2022 ze dne 25.08.2022, 
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- vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., zn. 201109-1334228333 ze dne 15.11.2020, 

MW9910190319377343 ze dne 19.1.2022,  

- vyjádření Türk Telekom International CZ, s.r.o., zn. TUTE01093/20 ze dne 7.9.2020, zn. 

TUTE01093/20 ze dne 25.1.2021, zn. TUTE00079/22 ze dne 12.1.2022,  

- vyjádření ČEPS, a.s. zn. 9772/2012/MRO ze dne 30.11.2021,  

- vyjádření České Radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/2546/74/2020 ze dne 14.9.2020, 

UPTS/OS/294339/2022 ze dne 13.1.2022,  

- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., č.j. E38122/20 ze dne 8.9.2020, zn. PPl210517/01 

ze dne 17.5.2021, č.j. E02139/22 ze dne 12.1.2022, č.j. E02140/22 ze dne 12.1.2022,  

- vyjádření Optiline a.s., zastoupené společností SITEL, s.r.o., zn. 1412002099 ze dne 

7.9.2020, zn. 1412200735 ze dne 29.3.2022, 

- vyjádření GasNet, s.r.o., zn. 5002256528 ze dne 10.11.2020, č.j. 5002678447 ze dne 

29.08.2022, 

- vyjádření Pražské teplárenské a.s. zn. JAR/2836/2020 ze dne 30.11.2020, zn. 

JAR/1206/2022 ze dne 16.5.2022, 

- vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., zn. 2021/OSDS/02607 ze dne 3.5.2021,  

- vyjádření ABAK, spol. s r.o., č.j. 3720/20 ze dne 7.9.2020, 

- vyjádření ALFA TELECOM s.r.o. 17.09.2020, bez č.j. ze dne 7.2.2022, 

- vyjádření BTS Support s.r.o. č.j. BTSU00016/20 ze dne 7.9.2020, č.j. BTSU00019/22 ze 

dne 12.1.2022, 

- vyjádření CentroNet, a.s., č.j. 5344/2019 ze dne 8.9.2020,  

- vyjádření COPROSYS a.s., č.j. neuvedeno ze dne 17.9.2020, č.j. neuvedeno ze dne 

09.09.2022, 

- vyjádření Čez ICT, a.s., č.j. 700261424 ze dne 4.9.2020, zn. 0700528518 ze dne 28.3.2022, 

- vyjádření ČEZ Distribuce a.s., č.j. 101374722 ze dne 7.9.2020, č.j. 101739670 ze dne 

11.5.2022, 

- vyjádření ČEPRO a.s., č.j. 10897/20 ze dne 4.9.2020, č.j. 4380/22 ze dne 24.1.2022, 

- vyjádření CNL INVEST s.r.o., č.j. CNIN00084/20 ze dne 7.9.2020, č.j. CNIN00296/22 ze 

dne 28.08.2022, 

- vyjádření Dial Telecom, a.s., (nyní Quantcom, a.s.), zn. PH 757345 ze dne 16.1.2020, 

- vyjádření Quantcom, a.s., zn. PH 988214 ze dne 12.1.2022, 

- vyjádření Eco Rec s.r.o., č.j. ECRE00066/20 ze dne 7.9.2020, č.j. ECRE00012/22 ze dne 

12.1.2022, 

- vyjádření ENGEN, s.r.o., vyjádření/razítko na situaci č.j. neuvedeno ze dne 10.9.2020, 

- vyjádření Fast Communication s.r.o., č.j. FACO01968/20 ze dne 7.9.2020, č.j. 

FACO00096/22 ze dne 12.1.2022, 

- vyjádření Fine Technology Outsource, s.r.o, č.j. 22921 ze dne 8.9.2020, č.j. 37271 ze dne 

13.1.2022, 

- vyjádření FRAMAKA, s.r.o., č.j. neuvedeno ze dne 8.9.2020, 

- vyjádření GREPA Networks, s.r.o., vyjádření/razítko na situaci č.j. neuvedeno ze dne 

29.10.2020, vyjádření/razítko na situaci č.j. neuvedeno ze dne 26.1.2022,  

- vyjádření INETCO.CZ, a.s., č.j. 122413375 ze dne 29.9.2020, č.j. 122416546 ze dne 

2.3.2022, 

- vyjádření Internet Praha Josefov s.r.o., č.j. neuvedeno ze dne 15.9.2020, č.j. neuvedeno ze 

dne 21.1.2022, 

- vyjádření KAORA s.r.o., č.j. KAOR00252/20 ze dne 7.9.2020, č.j. KAOR00079/22 ze dne 

12.1.2022, 
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- vyjádření Kolektory Praha, a.s., č.j.KP/002579/2020_001 ze dne 16.9.2020, 

č.j. KP/002755/2022_001 ze dne 08.09.2022, 

- vyjádření KPE, s.r.o., č.j. 22922 ze dne 8.9.2020, č.j. 44358 ze dne 25.08.2022, 

- vyjádření Levný.net s.r.o., č.j. 22923 ze dne 8.9.2020, č.j. 37272 ze dne 13.1.2022, 

- vyjádření Michal Košík, č.j. neuvedeno ze dne 8.9.2020, 

- vyjádření Ministerstvo vnitra ČR, vyjádření/razítko na situaci č.j. neuvedeno ze dne 

9.9.2020, vyjádření/razítko na situaci č.j. neuvedeno ze dne 25.08.2022, 

- vyjádření Ministerstvo obrany ČR, vyjádření/razítko na situaci č.j. 113446/2020-1150-

OÚPP-DMA ze dne 3.2.2020, vyjádření/razítko na situaci č.j. ÚP-573/16-720-2020-1150 ze 

dne 1.10.2020, vyjádření/razítko na situaci č.j. 134916/2022-OUZ-PHA-1322 ze dne 

11.4.2022, 

- vyjádření Netcore services s.r.o., č.j. NESE01098/20 ze dne 7.9.2020, NESE00046/22 ze 

dne 12.1.2022, 

- vyjádření NET4GAS, s.r.o., č.j. 8422/20/OPV/Z ze dne 7.9.2020, č.j. 9492/22/OVP/Z ze 

dne 22.9.2022,  

- vyjádření NEW TELECOM, s.r.o., č.j. 133408133 ze dne 29.9.2021, zn. 133411586 ze dne 

2.3.2022, 

- vyjádření Planet A a.s., vyjádření/razítko na situaci č.j. neuvedeno ze dne 8.10.2020, 

vyjádření/razítko na situaci č.j. neuvedeno ze dne 9.6.2022, 

- vyjádření POPE servis s.r.o., č.j. neuvedeno ze dne 15.10.2020,  

- vyjádření Praha 12.net, č.j. neuvedeno ze dne 30.9.2020, č.j. neuvedeno ze dne 17.2.2022, 

- vyjádření Pranet s.r.o., č.j. 1955400922 ze dne 23.9.2020, zn. 7464 ze dne 27.1.2022, 

- vyjádření Rychlý drát, s.r.o., č.j. RYDR00289/20 ze dne 7.9.2020, 

- vyjádření SyS-DataCom s.r.o., č.j. 22924 ze dne 8.9.2020, č.j. 37270 ze dne 25.1.2022, 

- vyjádření TC NET s.r.o., č.j. TCNE00249/20 ze dne 7.9.2020, TCNE00075/22 ze dne 

12.1.2022, 

- vyjádření Telco Pro SERVICES, a.s., zn. 201121392 ze dne 4.9.2020, zn. 0201390519 ze 

dne 28.3.2022,  

- vyjádření TTC TELEPORT, s.r.o., č.j. neuvedeno ze dne2.9.2020,  

- vyjádření UCED Distribuce s.r.o., č.j. neuvedeno ze dne 15.9.2020, č.j. neuvedeno ze dne 

19.1.2022, 

- vyjádření UVT Internet s.r.o., č.j. 20261824 ze dne 29.9.2020, č.j. 222003956 ze dne 

13.2.2022, č.j. 222074020 ze dne 13.09.2022, 

- vyjádření PT Distribuční, s.r.o., bez č.j. ze dne 13.1.2022, 

- vyjádření Airwaynet a.s., zn. 177401516 ze dne 2.3.2022, 

- vyjádření Cznet s.r.o., č.j. 220100221 ze dne 5.5.2022, 

- vyjádření EKOLA group, s.r.o. zn. 22.0251-03 ze dne 19.5.2022, 

- vyjádření Irongate, s.r.o., č.j. IRGA00513/22 ze dne 5.5.2022, 

- vyjádření Nej.cz, s.r.o., zn. VYJNEJ-2022-00557-01 ze dne 21.1.2022 

- stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP, oddělení péče o zeleň, č.j. MHMP 

1351389/2021, sp.zn. S-MHMP 1333162/2021 ze dne 27.10.2020,  

- vyjádření Lesy hl.m. Prahy (správce Hostavického potoka) zn. 0875/2022/VT_211/21 ze 

dne 11.5.2022, 

- vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy, příspěvková organizace, č.j. 13862/20 

ze dne neuvedeno, 

- vyjádření odboru stavební řád ÚMČ Praha 21 č.j. UMCP21/01057/2021/SÚ/Bro, sp.zn. 

SZ/UMCP21/1613/2020/SU/Bro ze dne 20.1.2021, 
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- sdělení odboru výstavby ÚMČ Praha 14 č.j. UMCP14/20/45996/OV/MILD, sp.zn. 

UMCP14/20/43318/OV/MILD ze dne 30.11.2020, 

- sdělení odboru stavebního ÚMČ Praha 10 č.j. P10-159945/2020, sp.zn. 

OST 156956/2020/La ze dne 24.11.2020, 

- vyjádření odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 

č.j. MCP09/200530/2020/OVÚR/POL, sp.zn. S MCP09/183912/202/OVÚR/POL ze dne 

2.12.2020, 

- vyjádření TSK hl.m. Prahy vyjádření e-mailem č.j. TMI97LHN ze dne 7.10.2020, č.j. 

TSK/50847/20//1109/Ba ze dne 17.2.2021, koordinační vyjádření č.j TSK/5/21/1110/Še ze 

dne 15.2.2021. 

Práva k pozemkům a stavbám: 

Žadatel je vlastníkem části pozemků, na nichž se má stavební záměr uskutečnit. Pro další 

pozemky a stavby, dotčené umístěním záměru, žadatel nedokládal souhlas jejich vlastníků, 

neboť pro získání potřebných práv k těmto pozemkům a stavbám je pro požadovaný stavební 

záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem. Ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je záměr veřejně prospěšnou stavbou celostátní dráhy, 

obsahuje stavbu cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavby, které rozšiřují, doplňují, mění 

nebo zabezpečují dráhu; podle § 5 odst. 2 téhož zákona tak lze k jejímu uskutečnění odejmout 

nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému 

břemeni k pozemku nebo ke stavbě podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Účastníci územního řízení:  

Okruh účastníků územního řízení o změně územního rozhodnutí MHMP STR stanovil podle 

§ 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona (účastníci jsou zároveň specifikováni ve smyslu § 27 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že: 

I. účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) 

správního řádu - žadatel: 

Městská část Praha 14, IČO 00231312, Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9-Černý Most, 

kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská 2643/1a, Žižkov, 

130 00 Praha 3, 

II. účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního 

řádu - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: 

Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 

2077/57, 128 00 Praha 2, 

III. účastníky řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) 

správního řádu - vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr 

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

stavbě: 

Radim Bělík, nar. 9.6.1959, Na Chmelnici č.p. 458, 250 89 Lázně Toušeň, 

Ing. Roman Hudeček, nar. 1.4.1960, Ohrazenice č.p. 223, 511 01 Turnov 1, 

JUDr. Vladimír Lederer, nar. 26.8.1953, Národní č.p. 364/39, 110 00 Praha 1-Staré Město, 

Jaroslava Sobotková, nar. 29.1.1968, Chuderov č.p. 13, 400 02 Ústí nad Labem 2, 
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Miloš Zahradník, nar. 14.11.1958, Navrátilova č.p. 544, 274 01 Slaný 1, 

Ing. Petr Zempliner, nar. 23.11.1952, Na Babě č.p. 1809/25, 160 00 Praha 6-Dejvice, 

AP Real Consulting s.r.o., Pilská č.p. 20, Praha 9-Hostavice, 198 00 Praha 98, 

CETIN a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, 

ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov, 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město, 

České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69, 

Hlavní město Praha, zast. Magistrátem hl. m. Prahy, odborem evidence majetku, Mariánské 

náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město, 

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí - oddělení péče o zeleň, Jungmannova 

č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město, 

Městská část Praha 14, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98, 

Městská část Praha-Běchovice, Českobrodská č.p. 3, Praha 9-Běchovice, 190 11 Praha 911, 

Městská část Praha-Dolní Počernice, Stará obec č.p. 10, Praha 9-Dolní Počernice, 

190 12 Praha 912, 

OPTILINE a.s., Mlýnská č.p. 22/4, 160 00  Praha 6-Bubeneč, 

PAVLU s.r.o., Podle trati č.p. 660/3, Praha 10-Malešice, 108 00  Praha 108, 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 

č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle, 

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská č.p. 1/7, 170 00  Praha 7-Holešovice, 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 160 00  Praha 1, 

PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov, 

PRO-DOMA, SE, Budčická č.p. 1479, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 

Quantcom, a.s., IDDS: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86, 

SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00  Praha 4-Michle, 

Skanska a.s., Líbalova č.p. 2348/1, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415, 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, 

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414, 

Telco Pro Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle, 

Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha 3-Strašnice, 

TTC TELEPORT, s.r.o., Tiskařská č.p. 257/10, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108, 

Türk Telekom International CZ s.r.o., Mistrovská č.p. 597/29, Praha 10-Malešice, 108 00 

Praha 108, 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové 

Město, 128 00 Praha 28, 

Vegacom a.s., Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411, 

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 

Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská č.p. 3217/167, 100 00 Praha 10-Strašnice, 

VRL Praha a.s., Ke Kablu č.p. 378/24, Praha 10-Dolní Měcholupy, 102 00 Praha 102, 

IV. účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu - 

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a nebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich (neoznačují se stavby, které jsou součástí pozemku) může být 

územním rozhodnutím přímo dotčeno (podle § 87 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci 
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v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou 

identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): 

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1209/1, 1210, 1213/1, 1214, 1216/1, 1217/1, 1218/19, 1218/20, 1218/26, 1218/36, 

1218/39, 1219/4, 1221 v katastrálním území Běchovice, parc. č. 549, 550, 551, 552, 554, 555, 

556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566/1, 567/1, 568/1, 570/1, 570/2, 572, 574, 

576, 578, 580/1, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 588/1, 588/2, 589, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 

591/4, 592/1, 592/2, 593, 596/1, 596/2, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604/1, 604/3, 604/4, 

604/5, 604/6, 604/7, 605/1, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 605/9, 606, 607, 609/2, 610/1, 610/2, 

611/1, 611/2, 655, 656/4, 656/5, 656/6, 656/7, 656/9, 1344/1, 1344/2, 1344/3, 1344/4, 1345, 

1347/1, 1347/2, 1347/4, 1348, 1472/1, 1472/8, 1475/1, 1475/3, 1475/4, 1475/7, 1476, 1478, 

1479, 1480, 1481, 1491, 1492/1, 1495/1, 1496/1, 1506/3, 1506/4, 1507, 1508/4, 1508/5, 1508/6, 

1508/13, 1508/15, 1508/19, 1508/20, 1509, 1510, 1514, 1516, 1517, 1552, 1553, 1556, 1558/1, 

1585, 1586, 1588, 1589, 1616/1, 1617, 1626 v katastrálním území Dolní Počernice, 

parc. č. 2653/59, 2659/1, 2659/3, 2659/6, 2660, 2661, 2662/5, 2663/9, 2663/16, 2664/2, 2664/3, 

2664/4, 2664/5, 2665/2, 2665/28, 2665/208, 2665/216, 2665/218, 2665/377, 2665/378, 

2665/379, 2670/7, 2671/4, 2672/6, 2672/9, 2672/10, 2672/11, 2672/12, 2672/14, 2674/1, 

2674/2, 2820, 2821, 2844/3, 2844/4, 2846/61, 2847 v katastrálním území Kyje, parc. č. 2106/1, 

2106/2, 2440/2, 2440/3, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2517/5, 

2627, 2628, 2629 v katastrálním území Hloubětín, parc. č. 388, 389, 412/5, 415, 416, 418, 

881/4, 881/25, 881/26, 881/34, 881/35, 882, 884/5, 884/14, 884/15, 884/20, 887/1, 888/3, 958/1, 

962/2, 963 v katastrálním území Hostavice, parc. č. 495, 497/28 v katastrálním území 

Hrdlořezy, parc. č. 10/7, 652, 656/1, 657/1, 657/2, 657/5, 663/64, 663/65, 663/71, 663/90, 

663/99, 793/40, 793/42, 793/95, 793/97, 795/1, 796/1, 797/1, 797/5, 798, 799/1, 799/2, 800/1, 

801/1, 803/2, 803/16, 803/93, 803/94, 803/95, 803/96, 925/2, 925/3, 928/2, 953/3, 954/2, 954/6, 

954/8, 954/9, 954/15 v katastrálním území Malešice (neoznačují se stavby, které jsou součástí 

pozemků), 

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Technologie hl. m. Prahy, Dělnická 213/12, 170  00 Praha 7 

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10, 

Net 4 GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21, Praha 4. 

Při vymezení těchto účastníků řízení stavební úřad vycházel z vymezení místa stavby. Další 

vlastníci pozemků a staveb ani osoby, které mají věcná práva k sousedním pozemkům a 

stavbám, nebyli zařazeni do okruhu účastníků řízení, neboť stavební úřad posoudil, že jejich 

práva nemohou být navrhovanou změnou stavby, která je předmětem územního rozhodnutí, 

přímo dotčena.  

V. účastníci řízení § 27 odst. 2) správního řádu ve spojení s ustanovením § 18 odst. 1 písm. h) 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů – osoby, 

o kterých to stanoví zvláštní zákon:  

- Městská část Praha 14, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Černý Most, 198 00 Praha 98, 

- Městská část Praha-Běchovice, Českobrodská č.p. 3, Praha 9-Běchovice, 

190 11 Praha 911, 

- Městská část Praha-Dolní Počernice, Stará obec č.p. 10, Praha 9-Dolní Počernice, 

190 12 Praha 912 

- Městská část Praha 10, Vršovická č.p. 1429/68, Vršovice, 101 00 Praha 101, 

neboť zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v § 18 

odst. 1 písm. h) obsahuje oprávnění městské části vystupovat jako účastník územního řízení 
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v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí podle zvláštního předpisu v území této 

městské části. 

Jelikož je v tomto řízení více než 30 účastníků, jedná se ve smyslu § 144 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o řízení s velkým počtem účastníků. 

Proto se podle § 2 odst. 5 liniového zákona, oznámení o zahájení řízení doručovalo postupem 

podle stavebního zákona. Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem 

účastníků řízení oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle § 144 odst. 6 správního 

řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se 

doručuje jednotlivě, přičemž účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy 

účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.  

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům přípisem ze dne 5.10.2022 pod č.j. MHMP 1820616/2022, sp.zn. S-MHMP 

427224/2021/STR. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1) stavebního zákona upustil od 

ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a předložená žádost po doplnění 

ze dne 27.9.2022 poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, stanovil, že ve lhůtě 

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska, a upozornil na to, že k později uplatněným závazným 

stanoviskům, námitkám účastníků nebude přihlédnuto.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení podle liniového zákona, stavební úřad v oznámení rovněž 

účastníky řízení upozornil, že ostatní písemnosti budou podle ustanovení § 2 odst. 5 uvedeného 

zákona doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, 

a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení že budou doručovány veřejnou vyhláškou. 

Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 

písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě. 

Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) 

stavebního zákona, účastníkovi řízení podle § 27 odst. 2) správního řádu ve spojení 

s ustanovením § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů, doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Magistrátu 

hlavního města Prahy v době od 7. 10. 2022 do 23. 10. 2022. Právní účinky doručení oznámení 

se odvozují od zveřejnění na úřední desce úřadu, který vede územní řízení, tzn. na úřední desce 

Magistrátu hl.m. Prahy.  

Pro informaci (bez účinků doručení) bylo oznámení o zahájení územního řízení vyvěšeno i na 

úředních deskách: 

Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Černý Most, 198 00 Praha 98, v době 

od 10. 10. 2022 do 26. 10. 2022, 

Úřad městské části Praha-Běchovice, Českobrodská č.p. 3, Praha 9-Běchovice, 

190 11 Praha 911 v době od 7. 10. 2022 do 24. 10.2022, 

Úřad Městské části Praha-Dolní Počernice, Stará obec č.p. 10, Praha 9-Dolní Počernice, 

190 12 Praha 912 v době od 10.10.2022 do 26.10.2022, 

Úřadu městské části Praha 10, Vršovická č.p. 1429/68, Vršovice, 101 00 Praha 10 v době od 

10. 10. 2022 do 26. 10. 2022, 

Úřad městské části Praha 21, Staroklánovická č.p. 260, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 

Praha 916, v době od 10. 10. 2022 do 27. 10. 2022, 
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Úřad městské části Praha 9, Sokolovská č.p. 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9 v době od 

10. 10. 2022 do 26. 10. 2022. 

Oznámení bylo rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Na základě uplatněných námitek jednoho z účastníků řízení - Miloše Zahradníka, Navrátilova 

č.p. 544, 274 01 Slaný, byla upravena trasa sdělovacích kabelů tak, že již nezasahuje na 

pozemek parc.č. 1508/20 k.ú. Dolní Počernice, což se promítlo do situačních výkresů 

Koordinační situační výkres č. přílohy 1 a Katastrální situační výkres č. přílohy 1 doplněných 

do spisového materiálu dne 10. 1. 2023 a dne 18. 1. 2023. Vzhledem k tomu, že se tímto 

způsobem změnila projektová dokumentace, stavební úřad oznámil pokračování územního 

řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům přípisem ze dne 23. 1. 2023 pod 

č.j. MHMP 147659/2023, sp.zn. S-MHMP 427224/2021/STR. Současně podle ustanovení § 87 

odst. 1) stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry 

v území a předložená žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, stanovil, že 

ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 

a dotčené orgány svá závazná stanoviska, a upozornil na to, že k později uplatněným závazným 

stanoviskům, námitkám účastníků nebude přihlédnuto. Protože se jednalo o další písemnost 

v řízení podle liniového zákona a stavební úřad v oznámení ze dne 5.10.2022 pod č.j. MHMP 

1820616/2022, sp.zn. S-MHMP 427224/2021/STR účastníky řízení upozornil, že ostatní 

písemnosti budou podle ustanovení § 2 odst. 5 uvedeného zákona doručovány jednotlivě pouze 

žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním 

účastníkům řízení že budou doručovány veřejnou vyhláškou, stavební úřad doručil oznámení 

o pokračování řízení jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, 

a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení doručil oznámení o pokračování řízení 

veřejnou vyhláškou. 

Oznámení o pokračování řízení bylo účastníkům řízení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního 

zákona, účastníkovi řízení podle § 27 odst. 2) správního řádu ve spojení s ustanovením § 18 

odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy 

v době od 24. 1. 2023 do 9. 2. 2023. Právní účinky doručení oznámení o pokračování řízení se 

odvozují od zveřejnění na úřední desce úřadu, který vede územní řízení, tzn. na úřední desce 

Magistrátu hl.m. Prahy.  

Pro informaci (bez účinků doručení) bylo oznámení o pokračování územního řízení znovu 

vyvěšeno i na úředních deskách Úřadu městské části Praha 14, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, 

Černý Most, 198 00 Praha 9, Úřadu městské části Praha-Běchovice, Českobrodská č.p. 3, Praha 

9-Běchovice, 190 11 Praha 911, Úřadu Městské části Praha-Dolní Počernice, Stará obec č.p. 10, 

Praha 9-Dolní Počernice, 190 12 Praha, Úřadu městské části Praha 10, Vršovická č.p. 1429/68, 

Vršovice, 101 00 Praha 10, Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická č.p. 260, Praha 9-

Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916, a Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská č.p. 14/324, 

Vysočany, 190 00 Praha 9. 

Oznámení bylo rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, stavební úřad informoval o pokračování územního řízení občanská sdružení, 

resp. spolky, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny a které 

požádaly, aby byly předem informovány o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných 

správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné 
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podle tohoto zákona, s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí 

podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a to zveřejněním na úředních 

deskách Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu městské části Praha 14, Úřadu městské části 

Praha-Běchovice, Úřadu městské části Praha-Dolní Počernice, Úřadu městské části Praha 10, 

Úřadu městské části Praha 21, Úřadu městské části Praha 9, jak je uvedeno výše. Tato občanská 

sdružení, resp. spolky však stavební úřad v oznámení informoval o tom, že informace o zahájení 

řízení nezakládá spolkům postavení účastníka řízení v řízeních vedených podle stavebního 

zákona. 

Součástí záměru, který je předmětem výše uvedeného územního rozhodnutí jsou i stavební 

objekty a provozní soubory: 

- PS 02-91 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, DDTS ŽDC - jde o systém dálkové 

diagnostiky technologických systémů, kterým je řešeno připojení technologických 

systémů zastávek do datové sítě, přičemž zařízení budou umísťována do 

technologických skříní umístěných v rámci PS 02-81 Praha-Běchovice – Praha-

Malešice, přenosové zařízení, a proto nevyžaduje samostatné umístění podle § 79 odst. 

1 stavebního zákona, 

- SO 10-02 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, výstroj trati – jde o nové traťové značky 

související s výstavbou zastávek, tedy o dopravní značení, které nevyžaduje rozhodnutí 

o umístění stavby podle § 79 odst. 1 stavebního zákona, 

- SO 30-10 Provizorní komunikace – nejde o stavby komunikací, ale o nezpevněné 

cesty/trasy pro pojíždění stavebních strojů, které nevyžadují umístění podle § 79 odst. 1 

stavebního zákona, 

- SO 30-11 Dopravně inženýrská opatření - jde o dočasnou úpravu dopravního režimu 

v síti veřejně přístupných komunikací vyvolanou realizací stavby, nevyžaduje 

rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 odst. 1 stavebního zákona, 

- SO 30-12 Opravy objízdných komunikací – opravy veřejně přístupných komunikací 

nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 odst. 1 stavebního zákona, 

- SO 83-01 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, vegetační úpravy – vegetační úpravy, 

nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 odst. 1 stavebního zákona ani 

rozhodnutí o změně využití území podle § 80 odst. 2 stavebního zákona, 

- SO 83-02 Praha-Běchovice – Praha-Malešice, rekultivace – rekultivace úseku 

opuštěných částí komunikací vlivem nových železničních zastávek nevyžaduje 

rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 odst. 1 stavebního zákona, 

- SO 50-02 Praha Běchovice – Praha Malešice, IPO (individuální protihluková opatření) 

– jde o stavební úpravy stávajících objektů, které nevyžadují rozhodnutí o umístění 

stavby podle § 79 odst. 1 stavebního zákona, 

- SO 43-01 Zast. Praha Hostavice, orientační systém pro cestující, SO 43-02 Zast. Praha 

Jahodnice, orientační systém pro cestující, SO 43-03 Zast. Praha Jiráskova čtvrť, 

orientační systém pro cestující – jde o orientační tabule (např. označení názvu stanice, 

označení směru jízdy, označení nástupních hran – kolejí a sektorů, naváděcí tabule pro 

cestující) nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 odst. 1 stavebního 

zákona, 

- SO 42-01 Zast. Praha Hostavice, drobná architektura, SO 42-02 Zast. Praha Jahodnice, 

drobná architektura, SO 42-03 Zast. Praha Jiráskova čtvrť, drobná architektura – jde o 

městský mobiliář, který nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 odst. 1 

stavebního zákona. 
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Soulad stavby s veřejnými zájmy: 

Stavební úřad v územním řízení posoudil, že záměr žadatele je v souladu s požadavky 

ustanovení § 90 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a to 

a) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 

požadavky na využívání území: 

Záměr splňuje požadavky na využívání území, které jsou na území hl.m. Prahy stanoveny 

nařízením č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 

území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze (dále jen „PSP“), ve znění pozdějších 

předpisů, zejména:  

§ 11 odst. 3, neboť stavba zajišťuje dostupnost a obsluhu území a prostupnost veřejných 

prostranství, 

§ 16 odst. 1, neboť šířka přístupových chodníků 2,5 m odpovídá významu místa a potřebám 

pěšího pobytu, 

§ 16 odst. 6), neboť vedení a parametry dopravní a technické infrastruktury jsou v souladu se 

standardem veřejných prostranství, podmínkami uspořádání a využití území, přístupové 

chodníky pro pěší vhodně řeší napojení navrhovaných vlakových zastávek na stávající síť 

komunikací pro pěší i pěší propojení mezi navrhovanou zastávkou Praha-Hostavice se stávající 

zastávkou Praha-Dolní Počernice,  

§ 17 odst. 7), neboť nová protihluková stěna je v zastavitelném území navrhována podél 

stávající železniční trati, 

18 odst. 1), neboť sítě technické infrastruktury (přípojky nn) jsou v zastavitelném území 

navrhovány do uličních prostranství, 

§ 18 odst. 2), neboť rozvodná energetická vedení se umisťují v zastavitelném pod terénem, 

§ 20 odst. 1), neboť umístění nových vlakových zastávek odpovídá charakteru území 

vymezenému pro celostátní dráhu a zlepšuje dopravní obslužnost předmětných lokalit, v nichž 

jsou nové zastávky umístěny, 

§ 20 odst. 6) – návrh zastávky Praha-Hostavice a přístupových chodníků k ní v záplavovém 

území Hostavického potoka nezhoršují průtokové a odtokové poměry, o čemž svědčí souhlas 

podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona (vydaný formou závazného stanoviska) Úřadu 

MČ Praha 14, odbor výstavby, jako příslušného vodoprávního úřadu ze dne 2.8.2022 pod č.j. 

UMCP14/2231103/OV/RANI, sp.zn. UMCP14/223658/OV/RANI, 

§ 38 odst. 1), neboť dešťové vody z přístřešků a komunikací budou vsakovány na přilehlém 

terénu. 

Záměr splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména co se týká šířky a navrhovaného sklonu 

přístupových chodníků. Stavba je v rozsahu a podrobnosti dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí řešena tak, že v následné projektové dokumentaci bude možné zabezpečit příslušné 

požadavky této vyhlášky,  

b) s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu 

napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: 

Přístup pro pěší na zastávku Praha-Hostavice budou zajišťovat dva přístupové chodníky 

napojené na chodník v ul. Pilská poblíž žel. mostu v ev. km 2,651, chodník napojený na 

stávající chodník v ul. Českobrodská a chodník propojující tuto novou zastávku se stávající 

zastávkou Praha-Dolní Počernice. Nové chodníky a schodiště zajišťující přístup pro pěší na 

zastávku Praha-Jahodnice budou napojeny na severní straně předmětné železniční trati na 

stávající chodník ulice Českobrodská (umožňující podchod pod tratí v ev. km 3,520) a na jižní 
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straně železniční trati na stávající chodník, který vede na bezejmennou účelovou komunikaci 

NN 4008 (Manželů Dostálových 1055) napojenou na komunikaci Manželů Dostálových, a dále 

na chodník realizovaný v rámci záměru „Park Jahodnice“. Nové přístupové chodníky zajišťující 

přístup pro pěší na zastávku Praha-Jiráskova čtvrť budou napojeny na stávající účelovou 

komunikaci u silničního nadjezdu v ev. km 4,731, zároveň budou chodník a schodiště na severní 

straně napojeny na chodníky připravované v rámci stavby „Izolační zeleň Českobrodská“, jejíž 

stavební záměr byl schválen společným povolením ze dne 8.11.2021 pod č.j. 

UMCP14/21/46235/OV/KOPZ, sp.zn. UMCP14/21, 31207/OV/KOPZ; schodiště na jižní straně 

nástupiště u koleje č. 1 bude připravené pro napojení dalších přístupových komunikací. Pro 

navrženou změnu stavby dráhy bylo řešeno doplňující napojení na stávající veřejnou technickou 

infrastrukturu, přeložky sítí, které jsou v kolizi se stavebním a technologickým řešení stavby, 

a ochrana stávajících sítí, do jejichž ochranných nebo bezpečnostních pásem bude stavba 

zasahovat, a to v souladu s požadavky a podmínkami vlastníků a správců veřejné technické 

infrastruktury. Jejich vyjádření jsou součástí dokladové části předložené dokumentace, jejich 

požadavky týkající umístění byly zapracovány do dokumentace k žádosti o územního 

rozhodnutí, zásadní požadavky z hlediska ochrany sítí elektronických komunikací jsou 

stanoveny v podmínce pro přípravu a postup výstavby. Podmínky a požadavky vlastníka stavby 

dráhy Správy železnic, s.o., týkající se umístění stavby, projektové přípravy a postupu výstavby 

byly zapracovány do podmínek územního rozhodnutí, s výjimkou požadavků vylučujícího 

použití skleněných výplní konstrukcí přístřešku a požadavku na zakrytí venkovních schodišť – 

viz podrobné vypořádání se s požadavky (námitkami) uplatněnými v podání ze dne 21.10.2022 

na str. 31 až 32 v odůvodnění rozhodnutí.  

c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě 

s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona:  

Návrh na umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž 

posuzují návrh dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla 

souhlasná. Stanoviska byla zkoordinována a podmínky a požadavky z těchto stanovisek pro 

umístění stavby a pro projektovou a realizační přípravu stavby byly stanoveny ve výrokové části 

rozhodnutí. 

Do podmínek rozhodnutí nebyly převzaty podmínky a požadavky dotčených orgánů a vlastníků 

nebo správců dopravní a technické infrastruktury, 

- které byly splněny v dokumentaci nebo vyplývají z platných právních předpisů,  

- které se týkaly vlastního provádění a užívání stavby dráhy a jejích součástí, neboť budou 

řešeny při vydání stavebního povolení, ohlášení případně kolaudačního souhlasu. 

Navrženou stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 2673, 2670/24 k.ú. Kyje, 884/1 

k.ú. Hostavice, 1342 k.ú. Dolní Počernice, které jsou podle údajů v Katastru nemovitostí 

součástí zemědělského půdního fondu (dále „ZPF“). Souhlas k trvalému odnětí části těchto 

pozemků ze ZPF vydal odbor životního prostředí ÚMČ Praha 14 formou závazného stanoviska 

dne 10.12.2020 pod č.j. UMCP14/20/44963/OŽP/Bra, sp.zn. S-UMCP14/20/43324. Podmínky 

závazného stanoviska č. 1, 2, 3, 5, 6, 9 byly zapracovány do podmínek územního rozhodnutí, 

podmínky č. 4, 7 a 8, nebyly zapracovány, neboť jimi stanovené povinnosti vyplývají ze zákona 

č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcí vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského 

půdního fondu.  

Souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (les ve smyslu § 2 písm. a) 

lesního zákona – tj. lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa), 
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kterým jsou pozemky parc.č. 1338/1, 1340/24, 1491, 1475/3 k.ú. Dolní Počernice, parc.č. 493/1, 

495 k.ú. Hrdlořezy, parc.č. 2445, 2446, 2447, 2448, 2449 k.ú. Hloubětín a parc.č. 2672/9 k.ú. 

Kyje, vydal MHMP OCP jako příslušný orgán státní správy lesů závazným stanoviskem pod 

bodem 2 písemnosti ze dne 12. 1. 2021 pod č.j. MHMP 42775/2021, sp.zn. S-MHMP 

1704996/2020. Lesní pozemky nebudou navrženou stavbou dotčeny, MHMP OCP přihlédl 

zejména ke skutečnosti, že se jedná o stavbu ve veřejném zájmu a železniční trať v současnosti 

prochází kolem lesních pozemků. 

Na podkladě závazných stanovisek odboru životního prostředí ÚMČ Praha 14 

č.j. UMCP14/22/02467/OŽP/We, sp.zn. S-UMCP14/21/52157 ze dne 17. 1. 2022 a oddělení 

přestupků a správních agend ÚMČ Praha - Dolní Počernice č.j. 2469/21/POK-52 ze dne 

12. 1. 2022 bylo povoleno kácení dřevin rostoucích mimo les včetně stanovení podmínek pro 

realizaci kácení.  

Stavba byla předmětem zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon „EIA“); výsledkem řízení byl 

závěr zjišťovacího řízení ze dne 6. 12. 2021 pod č.j. MZP/2021/500/2897, sp.zn. 

ZN/MZP/2021/500/449 (nabytí právní moci 10. 1. 2022), podle kterého stavba nemůže mít 

významný vliv na životní prostředí a nebude posuzována podle zákona EIA.  

K navrhované stavbě, která sdělovacími kabely v délce cca 950 m (PS 01-01 Praha Běchovice – 

Praha-Malešice, úprava TZZ, PS 02-51 Praha Běchovice - Praha Malešice, DOK, PS 02-52 

Praha Běchovice - Praha Malešice, TK) částečně zasahuje do ochranného pásma přírodní 

památky Počernický rybník, byl MHMP OCP jako příslušným orgánem ochrany přírody dne 

6. 10. 2021 pod č.j. MHMP 1586742/2021, sp.zn. S-MHMP 1305811/2021 OCP udělen souhlas 

se stavební činností v ochranném pásmu zvlášť chráněného území přírodní památce Počernický 

rybník s tím, že záměr nepředstavuje rušivý vliv na zvláště chráněné území, záměr není 

v rozporu s definovanými opatřeními pro předmětné zvláště chráněné území, a tedy nemůže být 

ohrožen nebo narušen hlavní předmět ochrany přírodní památky.  

Pro navrhovanou stavbu MHMP OCP jako příslušný orgán ochrany přírody rozhodnutím ze dne 

17. 2. 2022 pod č.j. MHMP 276864/2022, sp.zn. S-MHMP 2023602/2021 povolil výjimku ze 

zákazů podle ustanovení § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů, v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných živočichů, 

konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů 

následujících druhů: Čmelák zemní (Bombus terrestris), zařazený dle přílohy č. III. vyhlášky 

MŽP č. 395/199; Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška“), do 

kategorii druhů „ohrožené“, Kuňka ohnivá (Bombina bombina), zařazená dle vyhlášky do 

kategorie druhů „silně ohrožené“, Skokan skřehotavý (Pelophylax ridihundus), zařazený dle 

vyhlášky do kategorie druhů „kriticky ohrožené“, Slavík obecný (Luscinia megarhynchos), 

zařazený dle vyhlášky do kategorie druhů „ohrožené“, Rorýs obecný (Apus apus), zařazený dle 

vyhlášky do kategorie druhů „ohrožené“, Vlaštovka obecná (Hirundo rustica), zařazená dle 

vyhlášky do kategorie druhů „ohrožené“, a dále povolil výjimku ze zákazů podle ustanovení 

§ 49 uvedeného zákona v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných rostlin, konkrétně 

ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu lomikámen 

trojprstý (Saxifraga tridactylites), zařazeného dle vyhlášky do kategorie druhů „silně ohrožené“; 

rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 3. 2022. 



29/ 38                                Č.j. MHMP  453382/2023 

MHMP OCP jako příslušný orgán ochrany přírody ve vyjádření ze dne 2. 2. 2022 pod 

č.j. MHMP 171056/2022, sp.zn. S-MHMP 144393 posoudil, že při pokládce kabelů sdělovacího 

zařízení v tělese stávající železniční trati nedojde k zásahu do žádného významného krajinného 

prvku a že tedy nemůže dojít k poškození nebo zničení významných krajinných prvků nebo 

ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí. 

Úřad MČ Praha 14, odbor výstavby, jako příslušný vodoprávní úřad vydal dne 2. 8. 2022 pod 

č.j. UMCP14/2231103/OV/RANI, sp.zn. UMCP14/223658/OV/RANI k navrhované stavbě 

souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona formou závazného stanoviska, 

stanovené podmínky byly zapracovány do podmínek územního rozhodnutí kromě podmínky 

č. 7, která se týká platnosti tohoto souhlasu. 

Úřad městské části Praha 14, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad vydal závazná 

stanoviska ze dne 31. 11. 2020 pod č.j. UMCP14/20/46197/OD/KORL, sp.zn. 

UMCP14/20/43320/OD/KORL, ze dne 5. 4. 2022 pod č.j. UMCP14/22/16479/OD/KORL, 

sp.zn. UMCP14/22/12973/OD/KORL, stanovené podmínky byly zapracovány do podmínek 

územního rozhodnutí. K záměru dále vydal Úřad městské části Praha 21, odbor životního 

prostředí a dopravy, jako silniční správní úřad, souhlasné závazné stanovisko bez podmínek pod 

č.j. UMCP21/16011/2020/OZPD/Sla, zn. SZ/UMCP21/16011/2020/2 ze dne 31. 12. 2020 

a Úřad městské části Praha 10, odbor dopravy, jako silniční správní úřad, souhlasné závazné 

stanovisko bez podmínek pod č.j. P10-156987/2020 ze dne 23.11.2020.  

Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní rozvoj Praha, jako drážní správní úřad vydal pro 

stavby na dráze (stavby, které nejsou stavbou dráhy a zasahují zčásti do jejího obvodu) a stavby 

v ochranném pásmu dráhy závazné stanovisko ze dne 16.6.2022 pod č.j. DUCR-37205/22/Lj, 

sp.zn. MP-SOP1364/22-2/Lj, stanovené podmínky č. 2, 3, 4, 5 byly zapracovány do podmínek 

územního rozhodnutí, podmínky č. 1, 6 a 7 se týkaly vlastní realizace staveb, proto nebyly 

zapracovány do podmínek územního rozhodnutí. 

Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví, vydala na 

základě Hlukové studie z 09/2020, zpracované společností Ecological Consulting a.s., 

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, závazné stanovisko č.j. HSHMP 71058/2020, sp.zn. S-

HSHMP 71058/2020 ze dne 16. 12. 2020 bez podmínek, na základě aktuální verze Hlukové 

studie z 06/2021 (3.vydání), zpracované rovněž společností Ecological Consulting a.s., 

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, bylo vydáno stanovisko č.j. HSHMP 27067/2022, sp.zn. 

S-HSHMP 27067/2022 ze dne 20. 6. 2022, podle něhož vydané závazné stanovisko ze dne 

16. 12. 2020 zůstává v platnosti. 

K záměru se vyjádřil odbor územního rozvoje MHMP (dále jen „MHMP UZR“), jako úřad 

územního plánování, ve vyjádření č.j. MHMP 1523275/2020, sp.zn. S-MHMP 1406433/2020 ze 

dne 12. 10. 2020 s tím, že politika územního rozvoje ve znění aktualizace č. 1 - 3 a 5 není 

předloženým záměrem dotčena, z hlediska souladu se zásadami územního rozvoje hl.m. Prahy 

ve znění aktualizace č. 1 – je záměr posuzován jako přípustný, v zastavitelné ploše DZ - tratě 

a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály je v souladu s hlavním či přípustným využitím 

této plochy podle přílohy č. 1 vyhlášky hl.m. Prahy č. 32/1999 Sb., o závazné části Územního 

plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů. Dne 2. 2. 2021 vydal MHMP 

UZR pod č.j. MHMP 136806/2021, sp.zn. S-MHMP 1705747/2020 osvědčení o nevydání 

závazného stanoviska orgánu územního plánování; vzhledem k tomu, že nevydal požadované 
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závazné stanovisko ve lhůtě stanovené pro jeho vydání podle § 149 odst. 4 správního řádu, 

považuje se podle § 4 odst. 9 stavebního zákona za souhlasné bez podmínek.  

Pokud stavební úřad stanovil v podmínkách rozhodnutí o změně územního rozhodnutí některé 

údaje (zejména délky) jako „min.“, nebo „cca“, pak tak stavební úřad učinil s přihlédnutím 

k tomu, zda je nutné konkrétní údaj stanovit přesně, přibližně nebo s určitým omezením, a to, 

aniž by došlo k zásahu do veřejných zájmů nebo k dotčení vlastnických práv, tedy s takovou 

mírou tolerance, aby při nepodstatných změnách kót nemusel být vyvolán proces změny 

rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby. 

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

předpisů ve výroku uvedených. 

Vypořádání s námitkami účastníků řízení (námitky zestručněny):  

Regionální správa majetku Praha (dále jen „RSM Praha“), IČO 70994226, Prvního pluku 

81/2A, 130 00 Praha 3, pověřená správou majetku Českých drah, a.s., v podání ze dne 

13.10.2022 uplatnila námitky, týkající se toho, že neobdržela k vyjádření projektovou 

dokumentaci k vyjádření a nevydala kladné stanovisko se stavbou na pozemcích ve vlastnictví 

Českých drah, a.s., a to 1218/1 k.ú. Běchovice, 1508/17 k.ú. Dolní Počernice, 951/1, 954/1, 

954/12, 954/13, 954/16, 954/17, 954/18 k.ú. Malešice a vzhledem k tomu nesouhlasí 

s pokračováním územního řízení pro předmětnou stavbu a požaduje přerušení řízení do doby 

dodání projektové dokumentace a vydání souhlasného stanoviska se stavbou: 

K tomu stavební úřad uvádí, že společnost České dráhy, a.s., jako národní dopravce, není 

dotčeným orgánem ani vlastníkem veřejné dopravní a technické infrastruktury, jejichž 

stanoviska žadatel podle § 86 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona připojí k žádosti o vydání 

územního rozhodnutí. Z titulu vlastnictví pozemků parc.č. 1218/1 k.ú. Běchovice, 1508/17 k.ú. 

Dolní Počernice, 951/1, 954/1, 954/12, 954/13, 954/16, 954/17, 954/18 k.ú. Malešice, které jsou 

pozemky dotčenými umístěním stavby, jsou České dráhy, a.s., účastníkem řízení. Ve smyslu § 5 

odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je záměr veřejně 

prospěšnou stavbou celostátní dráhy, obsahuje stavbu cesty určené k pohybu drážních vozidel 

a stavby, které rozšiřují, doplňují, mění nebo zabezpečují dráhu; podle § 5 odst. 2 téhož zákona 

tak lze k jejímu uskutečnění odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě 

nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě podle zákona 

č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon 

o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k uvedenému není pro pozemky 

a stavby, dotčené umístěním záměru, které nejsou ve vlastnictví žadatele, třeba dokládat souhlas 

jejich vlastníků, neboť pro získání potřebných práv k těmto pozemkům a stavbám je pro 

požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem. Vzhledem k výše uvedenému, 

není vyjádření RSM Praha nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí. 

Účastník řízení přesto na základě uplatněných námitek obdržel v říjnu 2022 dokumentaci pro 

vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby a v lednu 2023 upravenou dokumentaci týkající 

se změny trasy sdělovacích kabelů na pozemku parc.č. 1508/20 k.ú. Dolní Počernice, do 

dnešního dne se k ní však nevyjádřil.  

Miloš Zahradník, nar. 14.11.1958, Navrátilova č.p. 544, 274 01 Slaný 1, jako spoluvlastník 

pozemku parc.č. 1508/20 k.ú. Dolní Počernice dotčeného stavbou, uplatnil dne 2.11.2022 

námitku týkající se nesouhlasu s vedením trasy sítí elektronických komunikací přes pozemek 

parc.č. 1508/20 k.ú. Dolní Počernice; navrhuje, aby zařízení dráhy bylo budováno raději na 

pozemcích ČD, a.s., v sousedství a uvádí, že modernizace zařízení dráhy na pozemku 
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parc.č. 1508/20 k.ú. Dolní Počernice bude komplikovaná a technicky nevýhodná. Dále 

požaduje, aby v rámci stavby byla z pozemku parc.č. 1209/1 k.ú. Běchovice vymístěna stávající 

rozvodná skříň ROV 16 pro ovládání žst. Běchovice, která je těžko přístupná pro pracovníky 

údržby a částečně přesahuje koridor věcného břemena:  

Jak bylo již výše uvedeno, na základě námitky týkající se dotčení pozemku parc.č. 1508/20 k.ú. 

Dolní Počernice novým kabelem (i když do stávající kabelové trasy) byla upravena trasa nových 

sdělovacích kabelů tak, že již nezasahuje na pozemek parc.č. 1508/20 k.ú. Dolní Počernice, 

čímž bylo účastníkovi řízení vyhověno. 

K požadavku na vymístění stávající rozvodné skříně ROV 16 pro ovládání žst. Běchovice 

z pozemku parc.č. 1209/1 k.ú. Běchovice stavební úřad uvádí, že pozemek parc.č. 1209/1 

k.ú. Běchovice není pozemkem dotčeným předmětnou stavbou, vymístění rozvodné skříně nelze 

řešit v rámci územního řízení o umístění výše uvedené stavby ale samostatně s vlastníkem 

tohoto zařízení. 

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, jako 

vlastník veřejné dopravní a technické infrastruktury a vlastník pozemků dotčených umístěním 

stavby v písemnosti ze dne 21. 10. 2022 (podání dne 24. 10. 2022) sdělila, že k uvedené stavbě 

vydala souhrnné stanovisko pod zn. S13966/DÚR-40628/2021-SŽ-OŘ ze dne 24. 11. 2021, 

a 1. dodatek souhrnného stanoviska zn. S13966/dU-13656/2021-SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 

22. 4. 2022, který je nedílnou součástí uvedeného souhrnného stanoviska. Uvedla, že trvá na 

tom, aby byly podmínky uvedené v uvedeném souhrnném stanovisku a v jeho 1. dodatku 

zapracovány do podmínek územního rozhodnutí jako nezbytně závazné s uvedením zn. a data 

vydání souhrnného stanoviska a jeho 1. dodatku: 

K tomu stavební úřad uvádí, že Správa železnic, s.o., je jako vlastník veřejné dopravní 

a technické infrastruktury, jejíž změna je předmětnou stavbou navrhována, a jako vlastník 

pozemků dotčených umístěním předmětné stavby účastníkem územního řízení. Uvedené 

závazné stanovisko Správy železnic, s.o., pod zn. S13966/DÚR-40628/2021-SŽ-OŘ ze dne 

24. 11. 2021, a 1. dodatek souhrnného stanoviska zn. S13966/dU-13656/2021-SŽ-OŘ PHA-

OPS ze dne 22. 4. 2022, jsou doloženy v dokladové části spisového materiálu. Podmínky 

souhrnného stanoviska č. 1, 2, 3, 14, 15 (zčásti), 16, 21, 24, 25, 26, 27 jsou zapracovány do 

podmínek územního rozhodnutí; chráničky pro optické kabely požadované v podmínce č. 9 jsou 

územním rozhodnutím umístěny v rámci PS 02-51 a PS 02-53, požadavek na koordinaci 

s připravovanými stavbami Správy železnic, s.o., v podmínce č. 7 byl zapracován do podmínky 

územního rozhodnutí na koordinaci stavby. Konkrétní materiálové řešení výplní konstrukcí 

přístřešků na nástupištích není pro umístění předmětné stavby nezbytné a bude jednoznačně 

specifikováno v dokumentaci ke stavebnímu povolení, která bude znovu projednána Správou 

železnic, s.o.; v tom smyslu byly z části podmínky č. 15 souhrnného stanoviska do podmínek 

územního rozhodnutí zapracovány jen obecné požadavky na materiálové řešení přístřešků bez 

vyloučení skleněných výplní, jejichž materiálové řešení nestanoví žádné závazné právní 

předpisy a jejichž návrh podle vyjádření projektanta vycházel z dřívějších požadavků Správy 

železnic, s.o. Z podmínky č. 15 souhrnného stanoviska rovněž nebyl do podmínek územního 

rozhodnutí zapracován požadavek na zakrytí venkovních schodišť (Poznámka: venkovní 

schodiště jsou navržena u zastávek Praha-Jahodnice a Praha-Jiráskova čtvrť), neboť ani ten 

nevyplývá z žádných závazných právních předpisů; pro přístup k nástupištím, která jsou rovněž 

nekrytá, je možno využít i přístupové chodníky bez schodišť a podle vyjádření projektanta 

budou přístupová schodiště dostatečně odolná proti povětrnostním vlivům. Z podmínky č. 28 

souhrnného stanoviska byl do podmínek územního rozhodnutí zapracován pouze požadavek 
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týkající se speciálního výkresu – příčného řezu ke koleji v nejbližším místě přiblížení k trati 

jednotlivých SO a požadavek na majetkoprávní řešení stavby; další požadavky vycházející 

z požadavků na obsah a rozsah dokumentace pro stavební povolení v příloze č. 3 vyhláška 

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, není třeba 

zapracovávat do podmínek územního rozhodnutí. Dále lze konstatovat, že projektová 

dokumentace pro stavební povolení bude se Správou železnic, s.o., jako vlastníkem veřejné 

dopravní infrastruktury, znovu projednána a v textové části dokumentace tedy budou informace 

o zapracování požadavků vyplývajících z projednání projektové dokumentace ke stavebnímu 

povolení, nikoli o zapracování požadavků z projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí. 

Další podmínky, které se týkají vlastní realizace stavby, nebyly zapracovány do podmínek 

územního rozhodnutí, neboť budou stanoveny ve stavebním povolení. 

Dodatek č. 1 souhrnného stanoviska zn. S13966/dU-13656/2021-SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 

22. 4. 2022 se týká pouze individuálních protihlukových opatření řešených v rámci SO 50-02 

u staveb č.p. 473 na pozemku par.č. 1514 k.ú. Dolní Počernice a č.p. 78 na pozemku parc.č. 598 

k.ú. Dolní Počernice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 

Správu železnic, s.o. Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán ochrany veřejného 

zdraví, vydala na základě Hlukové studie z 09/2020 zpracované společností Ecological 

Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, závazné stanovisko č.j. HSHMP 

71058/2020, sp.zn. S-HSHMP 71058/2020 ze dne 16. 12. 2020 bez podmínek; na základě 

aktuální verze Hlukové studie z 06/2021 (3.vydání), zpracované rovněž společností Ecological 

Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, bylo vydáno stanovisko č.j. HSHMP 

27067/2022, sp.zn. S-HSHMP 27067/2022 ze dne 20. 6. 2022, podle něhož vydané závazné 

stanovisko ze dne 16. 12. 2020 zůstává v platnosti. Doložená hluková studie z 06/2021 

zpracovaná společností Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, 

predikuje možné překročení platných hygienických limitů hladiny akustického tlaku (hluku) 

z drážního provozu mimo jiné i v chráněném venkovním prostoru stavby č.p. 78 (objekt pro 

bydlení) ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Individuální 

protihluková opatření spočívají ve výměně oken obytných místností v nadlimitně zasažených 

fasádách a zajištění provětrávání těchto místností jiným způsobem než přirozeně. Objekt 

občanské vybavenosti č.p. 473, který obsahuje bytovou jednotku, nemá chráněný venkovní 

prostor staveb ve smyslu ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nicméně obytné 

místnosti bytové jednotky mají chráněný vnitřní prostor staveb ve smyslu uvedeného ustanovení 

a vzhledem k vypočtené hlukové zátěži před objektem je odhadována výměna oken obytných 

místností; o nutnosti realizace individuálních protihlukových opatření má být rozhodnuto na 

základě měření hluku v chráněném vnitřním prostoru. Součástí stavby je SO 50-02 Praha 

Běchovice – Praha Malešice, IPO (individuální protihluková opatření), který však není 

předmětem územního rozhodnutí, neboť výměna oken a zajištění provětrávání místností jinak 

než přirozeně, jsou stavební úpravy stávajících staveb, které nevyžadují rozhodnutí o umístění 

stavby podle § 79 odst. 1 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že individuální protihluková 

opatření nejsou předmětem územního rozhodnutí, nelze do podmínek územního rozhodnutí 

zapracovat ani požadavky a podmínky Dodatku č. 1 souhrnného stanoviska zn. S13966/dU-

13656/2021-SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 22.4.2022.  

Další účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu 

dopravy podáním u zdejšího správního orgánu. 

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

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Přílohou územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby podle § 9 odst. 8 vyhlášky 

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

řádu, ve znění pozdějších předpisů, je soubor výkresů: 

- Situační výkres širších vztahů v měřítku 1: 5000 – č. přílohy 1 části dokumentace C.1, 

- Katastrální situační výkres (staničení km 397,000 - km 1.000) v měřítku 1: 1000 – 

č. přílohy 1 části dokumentace C.2, 

- Katastrální situační výkres (staničení km 1.000 - km 2.200) v měřítku 1: 1000 – 

č. přílohy 2 části dokumentace C.2, 

- Katastrální situační výkres (staničení km 2.200 – km 3.400) v měřítku 1: 1000 – 

č. přílohy 3 části dokumentace C.2, 

- Katastrální situační výkres (staničení km 3.400 - km 4.600) v měřítku 1: 1000 – 

č. přílohy 4 části dokumentace C.2, 

- Katastrální situační výkres (staničení km 4.600 - km 5.700) v měřítku 1: 1000 – 

č. přílohy 5 části dokumentace C.2, 

- Katastrální situační výkres (staničení km 5.700 – km 3.900) v měřítku 1: 1000 – 

č. přílohy 6 části dokumentace C.2, 

- Katastrální situační výkres (staničení km 3.900 - km 4.500) v měřítku 1: 1000 – 

č. přílohy 7 části dokumentace C.2, 

Územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy 

nabylo právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, 

nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 

dokumentací Situační výkres širších vztahů v měřítku 1: 5000 – č. přílohy 1 části dokumentace 

C.1, Katastrální situační výkres (staničení km 397,000 - km 1.000) v měřítku 1: 1000 – 

č. přílohy 1 části dokumentace C.2, Katastrální situační výkres (staničení km 1.000 - km 2.200) 

v měřítku 1: 1000 – č. přílohy 2 části dokumentace C.2, Katastrální situační výkres (staničení 

km 2.200 – km 3.400) v měřítku 1: 1000 – č. přílohy 3 části dokumentace C.2, Katastrální 

situační výkres (staničení km 3.400 - km 4.600) v měřítku 1: 1000 – č. přílohy 4 části 

dokumentace C.2, Katastrální situační výkres (staničení km 4.600 - km 5.700) v měřítku 1: 

1000 – č. přílohy 5 části dokumentace C.2, Katastrální situační výkres (staničení km 5.700 – 

km 3.900) v měřítku 1: 1000 – č. přílohy 6 části dokumentace C.2, Katastrální situační výkres 

(staničení km 3.900 - km 4.500) v měřítku 1: 1000 – č. přílohy 7 části dokumentace C.2, 

Koordinační situační výkres (staničení km 397,000 - km 1.000) v měřítku 1: 1000 – č. přílohy 1 

části dokumentace C.3, Koordinační situační výkres (staničení km 1.000 - km 2.200) v měřítku 

1: 1000 – č. přílohy 2 části dokumentace C.3, Koordinační situační výkres (staničení km 2.200 – 

km 3.400) v měřítku 1: 1000 – č. přílohy 3 části dokumentace C.3, Koordinační situační výkres 

(staničení km 3.400 - km 4.600) v měřítku 1: 1000 – č. přílohy 4 části dokumentace C.3, 

Koordinační situační výkres (staničení km 4.600 - km 5.700) v měřítku 1: 1000 – č. přílohy 5 

části dokumentace C.3, Koordinační situační výkres (staničení km 5.700 – km 3.900) v měřítku 

1: 1000 – č. přílohy 6 části dokumentace C.3, Koordinační situační výkres (staničení km 3.900 - 
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km 4.500) v měřítku 1: 1000 – č. přílohy 7 části dokumentace C.3 v souladu s ustanovením 

§ 92 odst. 4 stavebního zákona, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený 

doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16, také stavebnímu úřadu 

příslušnému k povolení stavby. 

K žádosti o stavební povolení stavby nebo její části, pro kterou je k vydání stavebního povolení 

příslušný speciální stavební úřad, je nutno předložit souhlas MHMP STR podle § 15 stavebního 

zákona, který ověří dodržení podmínek tohoto územního rozhodnutí v projektové dokumentaci. 

 

 

 

 

Ing. Markéta Vacínová 

ředitelka odboru 

podepsáno elektronicky 

 

Poplatek: 

Správní poplatek nebyl s ohledem na ustanovení Sazebníku, Položky 17 odst. „Osvobození“ 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměřen. 
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Obdrží: 

I. účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) 

správního řádu – žadatel: 

1. SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy 

 sídlo: Olšanská č.p. 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

 doručovací adresa: SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň,  

Husova 1250/71, 301 00 Plzeň 

 zastoupení pro: Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9 

II. účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu - 

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:  

2. Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 

 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 

III. další účastníci řízení 

3. Magistrát hlavního města Prahy, úřední deska po dobu 15 dní s účinky doručení, 

Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město  

pro:  

• účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního 

řádu - vlastníci pozemků 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,  

- Radim Bělík, nar. 9.6.1959, Na Chmelnici č.p. 458, 250 89 Lázně Toušeň, 

- Ing. Roman Hudeček, nar. 1.4.1960, Ohrazenice č.p. 223, 511 01 Turnov 1, 

- JUDr. Vladimír Lederer, nar. 26.8.1953, Národní č.p. 364/39, 110 00 Praha 1-Staré 

Město, 

- Jaroslava Sobotková, nar. 29.1.1968, Chuderov č.p. 13, 400 02 Ústí nad Labem 2, 

- Miloš Zahradník, nar. 14.11.1958, Navrátilova č.p. 544, 274 01 Slaný 1, 

- Ing. Petr Zempliner, nar. 23.11.1952, Na Babě č.p. 1809/25, 160 00 Praha 6-Dejvice, 

- AP Real Consulting s.r.o., Pilská č.p. 20, Praha 9-Hostavice, 198 00 Praha 98, 

- CETIN a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, 

- ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov, 

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město, 

- České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 

Praha 69, 

- Hlavní město Praha, zast. Magistrátem hl. m. Prahy, odborem evidence majetku, 

Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město, 

- Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí - oddělení péče o zeleň, 

Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město, 

- Městská část Praha 14, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 

98, 

- Městská část Praha-Běchovice, Českobrodská č.p. 3, Praha 9-Běchovice, 190 11 Praha 

911, 

- Městská část Praha-Dolní Počernice, Stará obec č.p. 10, Praha 9-Dolní Počernice, 

190 12 Praha 912, 

- OPTILINE a.s., Mlýnská č.p. 22/4, 160 00  Praha 6-Bubeneč, 

- PAVLU s.r.o., Podle trati č.p. 660/3, Praha 10-Malešice, 108 00  Praha 108, 
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- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U 

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

- Pražská teplárenská a.s., Partyzánská č.p. 1/7, 170 00  Praha 7-Holešovice, 

- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká č.p. 110/2, 160 00  Praha 1, 

- PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov, 

- PRO-DOMA, SE, Budčická č.p. 1479, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 

- Quantcom, a.s., IDDS: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86, 

- SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00  Praha 4-Michle, 

- Skanska a.s., Líbalova č.p. 2348/1, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415, 

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, 

- Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, 

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 

414, 

- Telco Pro Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle, 

- Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha 3-

Strašnice, 

- TTC TELEPORT, s.r.o., Tiskařská č.p. 257/10, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108, 

- Türk Telekom International CZ s.r.o., Mistrovská č.p. 597/29, Praha 10-Malešice, 108 

00 Praha 108, 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 

2-Nové Město, 128 00 Praha 28, 

- Vegacom a.s., Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411, 

- Veolia Energie ČR, a.s., 28. října č.p. 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava 2 

- Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská č.p. 3217/167, 100 00 Praha 10-Strašnice, 

- VRL Praha a.s., Ke Kablu č.p. 378/24, Praha 10-Dolní Měcholupy, 102 00 Praha 102, 

• účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 

správního řádu - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, a nebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1209/1, 1210, 1213/1, 1214, 1216/1, 1217/1, 1218/19, 1218/20, 1218/26, 1218/36, 

1218/39, 1219/4, 1221 v katastrálním území Běchovice, parc. č. 549, 550, 551, 552, 554, 555, 

556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566/1, 567/1, 568/1, 570/1, 570/2, 572, 574, 

576, 578, 580/1, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 588/1, 588/2, 589, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 

591/4, 592/1, 592/2, 593, 596/1, 596/2, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604/1, 604/3, 604/4, 

604/5, 604/6, 604/7, 605/1, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 605/9, 606, 607, 609/2, 610/1, 610/2, 

611/1, 611/2, 655, 656/4, 656/5, 656/6, 656/7, 656/9, 1344/1, 1344/2, 1344/3, 1344/4, 1345, 

1347/1, 1347/2, 1347/4, 1348, 1472/1, 1472/8, 1475/1, 1475/3, 1475/4, 1475/7, 1476, 1478, 

1479, 1480, 1481, 1491, 1492/1, 1495/1, 1496/1, 1506/3, 1506/4, 1507, 1508/4, 1508/5, 1508/6, 

1508/13, 1508/15, 1508/19, 1508/20, 1509, 1510, 1514, 1516, 1517, 1552, 1553, 1556, 1558/1, 

1585, 1586, 1588, 1589, 1616/1, 1617, 1626 v katastrálním území Dolní Počernice, parc. č. 

2653/59, 2659/1, 2659/3, 2659/6, 2660, 2661, 2662/5, 2663/9, 2663/16, 2664/2, 2664/3, 2664/4, 

2664/5, 2665/2, 2665/28, 2665/208, 2665/216, 2665/218, 2665/377, 2665/378, 2665/379, 

2670/7, 2671/4, 2672/6, 2672/9, 2672/10, 2672/11, 2672/12, 2672/14, 2674/1, 2674/2, 2820, 

2821, 2844/3, 2844/4, 2846/61, 2847 v katastrálním území Kyje, parc. č. 2106/1, 2106/2, 

2440/2, 2440/3, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2517/5, 2627, 
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2628, 2629 v katastrálním území Hloubětín, parc. č. 388, 389, 412/5, 415, 416, 418, 881/4, 

881/25, 881/26, 881/34, 881/35, 882, 884/5, 884/14, 884/15, 884/20, 887/1, 888/3, 958/1, 962/2, 

963 v katastrálním území Hostavice, parc. č. 495, 497/28 v katastrálním území Hrdlořezy, 

parc. č. 10/7, 652, 656/1, 657/1, 657/2, 657/5, 663/64, 663/65, 663/71, 663/90, 663/99, 793/40, 

793/42, 793/95, 793/97, 795/1, 796/1, 797/1, 797/5, 798, 799/1, 799/2, 800/1, 801/1, 803/2, 

803/16, 803/93, 803/94, 803/95, 803/96, 925/2, 925/3, 928/2, 953/3, 954/2, 954/6, 954/8, 954/9, 

954/15 v katastrálním území Malešice (neoznačují se stavby, které jsou součástí pozemků) 

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Technologie hl. m. Prahy, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10, 

Net 4 GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21, Praha 4 

• účastníci řízení § 27 odst. 2) správního řádu ve spojení s ustanovením § 18 odst. 1 

písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů – osoby, 

o kterých to stanoví zvláštní zákon: 

- Městská část Praha 14, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Černý Most, 198 00 Praha 98, 

- Městská část Praha-Běchovice, Českobrodská č.p. 3, Praha 9-Běchovice, 

190 11 Praha 911 

- Městská část Praha-Dolní Počernice, Stará obec č.p. 10, Praha 9-Dolní Počernice, 

190 12  Praha 912 

- Městská část Praha 10, Vršovická č.p. 1429/68, Vršovice, 101 00 Praha 101 

4. Úřad městské části Praha 14, úřední deska po dobu 15 dní pro informaci, bez účinků 

doručení, IDDS: pmabtfa 

 sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Černý Most, 198 00  Praha 98 

5. Městská část Praha-Běchovice, úřední deska po dobu 15 dní pro informaci, bez účinků 

doručení, IDDS: erdb3s9 

 sídlo: Českobrodská č.p. 3, Praha 9-Běchovice, 190 11  Praha 911 

6. Městská část Praha-Dolní Počernice, úřední deska po dobu 15 dní pro informaci, bez 

účinků doručení, IDDS: ehpb75m 

 sídlo: Stará obec č.p. 10, Praha 9-Dolní Počernice, 190 12  Praha 912 

7. Úřad městské části Praha 10, úřední deska po dobu 15 dní pro informaci, bez účinků 

doručení, IDDS: irnb7wg 

 sídlo: Vršovická č.p. 1429/68, Vršovice, 101 00  Praha 101 

8. Úřad městské části Praha 21, úřední deska po dobu 15 dní pro informaci, bez účinků 

doručení, IDDS: bz3bbxj 

9. Úřad městské části Praha 9, úřední deska po dobu 15 dní pro informaci, bez účinků 

doručení, IDDS: nddbppc 

 sídlo: Sokolovská č.p. 14/324, Vysočany, 190 00  Praha 9 

IV. Dotčené orgány:  

10. Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 

11. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 

 sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město 

12. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 

 sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00  Praha 1-Staré Město 

13. Magistrát hlavního města Prahy, odbor bezpečnosti, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  

Praha 1-Staré Město 
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14. Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  

Praha 1-Nové Město 

15. Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  

Praha 1-Nové Město 

16. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby 

dopravní policie, IDDS: rkiai5y 

 sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle 

17. Úřad městské části Praha 10, IDDS: irnb7wg 

 sídlo: Vršovická č.p. 1429/68, Vršovice, 101 00  Praha 101 

- odbor dopravy 

- odbor životního prostředí a územního rozvoje 

18. Úřad Městské části Praha 14, IDDS: pmabtfa 

 sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98 

- odbor životního prostředí 

- odbor výstavby (vodoprávní úřad) 

- odbor dopravy 

19. Úřad městské části Praha 21, IDDS: bz3bbxj 

 sídlo: Staroklánovická č.p. 260, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916 

- odbor životního prostředí a dopravy 

20. Úřad Městské části Praha-Dolní Počernice, IDDS: ehpb75m 

 sídlo: Stará obec č.p. 10, Praha 9-Dolní Počernice, 190 12  Praha 912 

- oddělení přestupků a správních agend 

IV. Na vědomí: 

21. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, evidence územních rozhodnutí, IDDS: c2zmahu 

 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 

22. MHMP STR – spis 
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