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ROZHODNUTÍ 
Výroková ást: 

Ú ad m stské ásti Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, jako stavební ú ad p íslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky . 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy, ve zn ní pozd jších p edpis  ve spole ném územním a stavebním ízení (dále jen 
"spole né ízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání spole ného povolení, kterou 
dne 20.09.2021 podala spole nost 

Správa železnic, státní organizace, I O 70994234, Dlážd ná 1003/7, 110 00  Praha-Nové M sto, 
v zastoupení SUDOP PRAHA a.s., I O 25793349, Olšanská 2643/1a, 130 00  Praha-Žižkov 

(dále jen "žadatel"), a na základ  tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky . 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav  
územního rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m  r 

na stavbu: 

"Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo)" 
Lávka pro p ší Velká Chuchle 

Praha 5 - Velká Chuchle  
(v prostoru železni ního p ejezdu a k ížení ulic Starochuchelská, Dostihová, Mezichuchelská, 

Radotínská a U Skály)  

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. . 1156 (ostatní plocha), parc. . 1205/1 (ostatní plocha), parc. . 
1207/3 (vodní plocha), parc. . 1208 (vodní plocha), parc. . 1211/11 (ostatní plocha), parc. . 1211/16 
(ostatní plocha), parc. . 1211/17 (ostatní plocha), parc. . 1213 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Velká Chuchle. 

Popis: 

- Stavba lávky pro p ší bude umíst na v prostoru stávajícího železni ního p ejezdu v ž. km 6,287 
(spojnice ulic Starochuchelská a Dostihová) 
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- Navrhovaná stavba lávky bude do asná, do doby vybudování trvalého mimoúrov ového k ížení v 

prostoru železni ního p ejezdu. 

- Do asná lávka pro p ší bude umíst na šikmo p es koleje z chodníkové plochy ulice Starochuchelské 
p es ulici Mezichuchelskou do prostoru k ulici U Skály, p eklenujíc tra , potok a ulici 
Mezichuchelskou v etn  protihlukových st n.   

 

Soupis objekt  

SO 67-34-91 Praha Velká Chuchle, lávka pro p ší v km 6,283 

SO 67-35-21 Praha Velká Chuchle, lávka pro p ší v km 6,283, p eložka místního rozhlasu 

SO 61-35-24 Praha Velká Chuchle, lávka pro p ší v km 6,283, p eložka místního rozhlasu ETAPA 2 

SO 67-38-91 Praha Velká Chuchle, lávka pro p ší v km 6,283, DIO  

SO 67-66-01 Praha Velká Chuchle, lávka pro p ší v km 6,283, osv tlení 

 

• Celkový popis stavby 

- Lávka se skládá ze dvou prostých polí. Na obou stranách kolejišt  jsou podp ry dopln né schodišti. 
Na západní stran  bude podp ra (P3) umíst na vedle plochy chodníku. Konstrukce lávky bude 
áste n  p esahovat nad op rnou ze  vodote e. P ístup pro p ší bude z ulice Starochuchelské po 

schodech. St ední podp ra (P2) bude umíst na do prostoru zálivu ulice Radotínské a kolejišt m. 
Východní op ra (P1) bude umíst na za náb h protihlukových st n do prostoru ulic Radotínská a U 
Skály. P ístup pro p ší bude do prostoru k ižovatky ke stávajícímu p echodu. 

- Konstruk n  je lávka tvo ena dv ma mostními provizorii. Pilí e jsou systémové ocelové 
rozebíratelné. Uložení pilí  (P1, P3) je na silni ní panely na zhutn ném št rkovém podkladu, pilí  
P2 má monolitický železobetonový základ. 

- Sou ástí zám ru je p eložka místního rozhlasu 

 

• Ú el užívání stavby 

- Ú elem stavby je do asn  (do vybudování trvalého mimoúrov ového k ížení) doplnit kolizní p ší 
propojení obou stran kolejišt , které je dnes skrze stávající železni ní ty kolejný p ejezd. Nové 
propojení pro p ší bude mimoúrov ové, bezkolizní se silni ní a železni ní dopravou. Stávající 
p ejezd z stane zachován. 
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II. Stanoví spole né podmínky pro umíst ní stavby: 

1. Na pozemcích parc. . 1156, 1205/1, 1207/3, 1208, 1211/11, 1211/16, 1211/17, 1213 v katastrálním 
území Velká Chuchle ve stani ení ž. km 6,283 v prostoru stávajícího p ejezdu (ž. km 6,287) spojnic 
ulic Starochuchelská a Radotínská/Dostihová bude umíst na stavba provizorní lávky pro p ší. 

SO 67-34-91 Praha Velká Chuchle, lávka pro p ší v km 6,283 bude o dvou mostních otvorech    
tvo ených p íhradovou ocelovou konstrukcí – modulárn  ML36, s osazením na provizorních pilí ích.  

Délka p emost ní:    21,7 + 33,6 m 

Délka mostu:    61,05 m 

Rozp tí jednotlivých polí:   24,0 + 36,0 m 

Celková délka lávky – cca 76 m (v etn  schodiš ových ramp) 

Šikmost mostu:    šikmý 70o, uložení kolmé   

Ší ka pr chozího prostoru   2,0 m 

Volná výška na most    2,5 m 

Volná výška pod mostem:   7,8 m 

Výška mostu:   10,7 m 

Stavební výška:    0,180 m 

Plocha nosné konstrukce mostu:  1378 m2  

Provizorní lávka bude p emos ovat stávající železni ní tra  skládající se z kolejí . 1, . 2, . 3 a . 4, 
potok Vrutici a ulici Mezichuchelskou.   

P evád nou komunikací je stávající p ší trasa – chodník ší ky 2,0 m umož ující p echod p es 
železni ní p ejezd v km 6,287. Po obou stranách je napojena pomocí provizorních schodiš . 

Výškov  je stavba p ší lávky umíst na: 

Pilí  P1 u komunikace starochuchelské je na kót  199,264 Bpv (nástupní hrana schodišt );  

St ední pilí  P2 je na kót  197,970 Bpv (horní hrana monolitického základu); 

Pilí  P3 u komunikace Mezichuchelské je na kót  199,549 (nástupní hrana schodišt ).  

2. SO 67-35-21 Praha Velká Chuchle, lávka pro p ší v km 6,283, p eložka místního rozhlasu 

P eložka kabelu místního rozhlasu za íná na stožáru ve ejného osv tlení VO . 523802 na 
komunikaci Mezichuchelská odkud bude nov  vedení pokra ovat k provizorní lávce na které bude 
uloženo v chráni ce DN 40 a p ichyceno ke konstrukci lávky. Za tratí bude p ichyceno ke stožáru 
ve ejného osv tlení VO . 515938 a vedeno p ev sem ke stožáru . VO 515939 zp t do p vodní 
trasy na komunikaci Starochuchelská. 

3. SO 61-35-24 Praha Velká Chuchle, lávka pro p ší v km 6,283, p eložka místního rozhlasu ETAPA 2 

Definitivní p eložka vedení místního rozhlasu bude provedena s ohledem na posun stožár  VO 
v rámci objektu SO 31-35-11 (koordinace se stavbou optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – 

ernošice (mimo). Definitivní p eložka bude mezi stožáry VO . 523802, VO . 515766 ke stožáru 
VO 515941.     

4. SO 67-38-91 Praha Velká Chuchle, lávka pro p ší v km 6,283, DIO  

Veškeré uzavírky a omezení komunikací v etn  do asného dopravního zna ení budou dop edu 
projednány se silni ním správním ú adem Prahy 16.  

5. SO 67-66-01 Praha Velká Chuchle, lávka pro p ší v km 6,283, osv tlení 

Lávka v etn  schodiš  bude osv tlena pomocí svítidel LED umíst ných na konstrukci lávky a 
p ístupových schodištích. Napájení osv tlení bude z provizorního rozvád e R1, definitivn  pak 
z rozvad e v rámci objektu SO 02-66-04 zastávka Praha Velká Chuchle.   

6. Odvád ní deš ových vod z lávky bude provedeno pomocí podélného sklonu a p í nými 
odvod ovacími žlaby nad podporami a následn  svedeno na terén, kde bude deš ová voda 
zasakována. Deš ové vody u pilí  P2 a P3 bude svedena do potoka Vrutice. 

7. Stavba lávky bude do asná do doby realizace ve ejn  prosp šné stavby VPS 37/DK/54 – Velká 
Chuchle – komunika ní propojení p es D ve Velké Chuchli, na kterou bylo vydáno platné územní 
rozhodnutí pod sp. zn. 023860/17/OVDŽP/ r, .j. 011150/19/OVDŽP ze dne 8.11.2019 s názvem 
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo), varianta nadjezd, s nabytím právní 
moci dne 20.09.2021. Nadjezd eší mimoúrov ové k ížení trati v etn  podchodu pro p ší.   
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III. Stanoví spole né podmínky pro provedení stavby: 

8. Stavba bude a provedena podle ov ené projektové dokumentace nazvané „Optimalizace trati Praha 
Smíchov (mimo) – ernošice (mimo), lávka pro p ší Velká Chuchle“, kterou vypracovala jako 
generální projektant spole nost SUDOP PRAHA a.s., Projektové st edisko Hradec Králové, 
Hradecká 1151 Hradec Králové, hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Krsek KAIT0601655. 
Projektová dokumentace bude po nabytí právní moci tohoto povolení ov ena a p edána 
stavebníkovi.     

9. Do asná stavba lávky bude koordinována s t mito souvisejícími stavbami: 

• hlavní stavba Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) na kterou vydal 
ÚM  Praha 16 územní rozhodnutí o umíst ní stavby spis. zn. 017674/12/OVDŽP/Mk dne 
15.07.2013. 

• navazující stavba „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo), úsek km 9,964 
– 10,600“ dopln ná o protipovod ové opat ení v ulici Vrážská, územní rozhodnutí sp. zn. 
017121/17/OVDŽP/ r ze dne 10.08.2018.  

• stavební povolení pro stavbu na dráze, které vydal pro celý úsek stavby Drážní ú ad pod sp. zn. 
MP-SDP0373/19-25/Su .j. DUCR-5999/20/Su dne 21.02.2020 v etn  následných zm n.  

10. Stavba bude provád na stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávn nou k provád ní stavebních nebo 
montážních prací jako p edm tu své innosti podle zvláštních p edpis , který p i realizaci zabezpe í 
odborné vedení provád ní stavby stavbyvedoucím. 

11. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu ú adu min. 10 dní p edem termín zahájení stavby: 
- název a sídlo stavebního podnikatele v etn  dokladu o jeho oprávn ní k innosti (výpis 

z obchodního rejst íku, resp. živnostenský list) 
- jméno, p íjmení stavbyvedoucího v etn  kontaktu na n j a oprávn ní o jeho autorizaci  

(podle . 360/1992 Sb., v platném zn ní) 
- oznámení termínu zahájení stavby (den, m síc, rok). 
- každá zm na stavebního podnikatele nebo stavbyvedoucího v pr b hu stavby bude neprodlen  

oznámena stavebnímu ú adu. 

12. P ed zapo etím stavby bude provedena d sledná koordinace se správci stávajících podzemních 
a nadzemních sítí, stavebník si vyžádá aktuální stav t chto sítí, resp. požádá o aktualizaci t ch 
vyjád ení správc  a vlastník  inženýrských sítí, jejichž platnost skon í p ed zahájením stavebních 
prací. V pr b hu stavebních prací budou respektovány podmínky stanovené ve vyjád eních 
dot ených správc  sítí. 

13. Výkopové práce v míst  k ížení se stávajícími podzemními vedeními a v blízkosti t chto vedení 
budou provád ny ru n . 

14. Výkopy a skládky nesm jí zabra ovat p ístup m ke vchod m a vjezd m p ilehlých staveb  
a pozemk  i k za ízením, které z d vod  bezpe nostních, požárních nebo provozních musí být stále 
p ístupné (uzáv ry, vstupy do inženýrských sítí aj.) 

15. Na základ  požadavk  závazného stanoviska vydaného ÚM  Praha 16, odbor dopravy sp. zn. 
06281/2021/OVDŽP/Mj, .j. 09665/2021/OD ze dne 28.05.2021 bude realizace stavby provád na 
tak, aby:  

- po celou dobu realizace stavby bude zachován p ístup k p ilehlým objekt m a budou 
minimalizovány zábory komunikace pro ú ely stavby,  

- nebude omezen vjezd pohotovostním vozidl m a vozidl m svozu domovního odpadu, 
- budou minimalizovány zábory komunikace pro ú ely stavby,  
- bude umožn n p ístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí,  
- budou vozovky a chodníky p iléhající ke stavb  udržovány v istot .  

 
V p ípad  záboru místní komunikace pro ú ely stavby (skládka materiálu, za ízení staveništ  aj.) 
budou využívány pouze plochy povolené rozhodnutím p íslušného silni ního správního ú adu o 
zvláštním užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích. 
P ípadné omezení provozu na pozemní komunikaci áste nou nebo úplnou uzavírkou musí být 
povoleno rozhodnutím p íslušného silni ního správního ú adu o omezení obecného užívání pozemní 
komunikace ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích.   
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Stavba lávky bude do asná do doby realizace stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – 

ernošice (mimo) mimoúrov ové k ížení v etn  podchodu pro p ší.  
Stavebník bude na lávce pro p ší zajiš ovat celoro ní údržbou bezpe ný provoz jejím uživatel m.  

16. Na základ  požadavk  závazného stanoviska vydaného ÚM  Praha 16, odbor výstavby, dopravy a 
životního prost edí, odd lení životního prost edí sp. zn. 06280/2021/OVDŽP/Sm, .j. 
06945/2021/OŽP ze dne 03.05.2021 bude realizace stavby provád na tak, aby:  

- P i manipulaci se stavebním, sypkým i jiným materiálem, mezideponiích zemin budou 
aplikována ú inná opat ení k minimalizaci zat žování okolí prachem (plachtování, kropení za 
suchého a v trného po así) 

- p i zne išt ní ve ejných komunikací v souvislosti se stavbou budou tyto ne istoty na náklady 
investora neprodlen  o išt ny, 

- používat výhradn  vozidla a stavební mechanismy, které spl ují p íslušné emisní limity podle 
platné legislativy pro mobilní zdroje,  

- p ed výjezdem vozidel ze staveništ  bude zajišt no odstra ování ne istot z pneumatik a 
podb h , 

- nákladní prostor automobil  byl zajišt n proti jakémukoliv úniku p eváženého materiálu, nap . 
plachtou,  

- jakékoliv materiály nebudou voln  shazovány z výšky, ale pouze uzav enými shozy, 

17. Na základ  požadavk  závazného stanoviska vydaného ÚM  Praha 16, odbor výstavby, dopravy a 
životního prost edí, vodoprávní ú ad sp. zn. 09140/2021/OVDŽP/Lh, .j. 13652/2021/OŽP ze dne 
02.08.2021 budou dodrženy tyto podmínky:  

- Deš ové vody budou svedeny p í nými odvod ovacími žlaby nad podporami a následn  
svedeny po podporách a vyúst ny do prostoru panelové rovnatiny, kde bude voda zasakována. 
Deš ová voda u pilí  P2 a P3 bude svedena do potoka Vrutice.  

- V aktivní zón  záplavového území nesmí byt umíst no za ízení staveništ  ani skladován 
odplavitelný materiál, látky a p edm ty. Stavební materiál bude zajišt n a p ebyte ný materiál 
bude ze záplavového území odvezen. Mechaniza ní prost edky budou zabezpe eny p ed 
úkapy ropných látek a olej .  

- Pro výstavbu bude zpracován povod ový plán, který bude odsouhlasen Povodím Vltavy s.p. a 
schválen povod ovým orgánem M  Velká Chuchle.  

- V p ípad  velkých vod se stavební práce budou ídit pokyny povod ového orgánu M  Praha 
Velká Chuchle.  

- Veškerá p ípadná manipulace se závadnými látkami musí být provád na tak, aby bylo 
zabrán no nežádoucímu úniku závadných látek do p dy nebo jejich nežádoucímu smísení 
s odpadními nebo srážkovými vodami.  

18. Na základ  požadavk  závazného stanoviska, které vydal Drážní ú ad pod sp. zn. MP-SOP0729/21-
4/Su .j. DUCR-22964/21/Su ze dne 27.04.2021 budou spln ny tyto podmínky:   

- Stavbou nesmí být nep ízniv  ovlivn ny drážní objekty a za ízení. 
- Na stavb  nesm jí být umíst na taková sv tla nebo barevné plochy, které by mohly vést 

k zám n  s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.  
- P i provád ní stavby nesmí být ohrožena bezpe nost a plynulost železni ního provozu. 

Veškeré kroky p i provád ní stavby v obvodu dráhy – tj harmonogram prací, nutná ochranná 
opat ení, p ípadn  výluky kolejí apod. je t eba ádn  v p edstihu projednat s vlastníkem a 
provozovatelem dráhy. 

- Všechny kovové ásti stavby je nutno chránit podle p íslušných norem a p edpis  p ed ú inky 
bludných proud  vzniklých p i provozování elektrifikované dráhy stejnosm rnou trak ní 
proudovou soustavou.  

- Stavebník je povinen písemn  oznámit Drážnímu ú adu termín zahájení stavby.  
- Po ukon ení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci.  

19. Stavebník oznámí stavebnímu ú adu tyto jednotlivé fáze výstavby: 

- dokon ení stavby (záv re ná kontrolní prohlídka)  

20. Stavba podléhá vydání kolauda ního souhlasu podle § 119 Stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby 
byly p ed zapo etím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a m ení p edepsané 
zvláštními právními p edpisy.  

21. K užívání stavby bude doložen protipovod ový plán schválený M  schválený M  Velká Chuchle.  
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IV. Povolení kácení: 

22. Pro povolení kácení 2 k. jasanu ztepilého o obvodu 109 cm a 194 cm ve výšce 130 cm nad zemí a 75 
m2 ke  na parc. . 1156 a 1211/17 k.ú. Velká Chuchle se stanovuje podmínka: 

Kácení bude provedeno až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a v období vegeta ního klidu.  

Jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením bude provedena náhradní výsadba v rozsahu 
3 ks strom  v minimální velikosti 18-20 cm a 10 ks ke , a to na pozemcích v k.ú. Velká a Malá 
Chuchle. Zárove  se stanovuje pé e o stromy po dobu 3 let. Termín výsadby je stanoven do 2 let od 
nabytí právní moci rozhodnutí, které vydal ÚM  Velká Chuchle sp. zn. 577/2021/Mach dne 
05.03.2021.  

Náhradní výsadba bude podrobn  up esn na ve spolupráci s odborem životního prost edí ÚM  
Velká Chuchle.    

 

  

Ú astníci ízení, na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa železnic, státní organizace, Dlážd ná 1003/7, 110 00  Praha-Nové M sto 
Hlavní m sto Praha, zast. MHMP-EVM, Mariánské nám stí 2/2, 110 00  Praha-Staré M sto 
M stská ást Praha-Velká Chuchle, U skály 262/2, 159 00  Praha-Velká Chuchle 
Povodí Vltavy, státní podnik, Hole kova 106/8, 150 24  Praha-Smíchov 
 

 

 

Od vodn ní: 

Dne 20.09.2021 podal žadatel žádost o vydání spole ného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
spole né ízení. 

Stavební ú ad oznámil zahájení spole ného ízení známým ú astník m ízení a dot eným orgán m dne 
12.11.2021 pod .j. 20190/2021/OVDŽP. Sou asn  podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona 
upustil od ohledání na míst  a ústního jednání, protože jsou mu dob e známy pom ry v území a žádost 
poskytuje dostate ný podklad pro posouzení zám ru, a stanovil, že ve lh t  do 15 dn  od doru ení tohoto 
oznámení mohou ú astníci ízení uplatnit své námitky a dot ené orgány svá závazná stanoviska.  

Jelikož je v tomto ízení více než 30 ú astník , jedná se ve smyslu ustanovení § 144 zákona . 500/2004 
Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , o ízení s velkým po tem ú astník . 

Oznámení o zahájení spole ného ízení bylo ú astník m ízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního 
zákona a dot eným orgán m doru eno jednotliv . 

Oznámení o zahájení spole ného ízení bylo ú astník m ízení podle § 94k písm. e) doru eno ve ejnou 
vyhláškou vyv šením na ú ední desce ÚM  Praha 16 ve dnech: 16.11.2021 – 02.12.2021.  

Oznámení bylo rovn ž zve ejn no zp sobem umož ujícím dálkový p ístup.  

Ú astníci ízení podle § 94k písm. e) byli v oznámení o zahájení ízení doru ovaným ve ejnou vyhláškou 
identifikováni ozna ením pozemk  a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.  

 

 
Stru ná charakteristika stavby: 

Jedná se do asnou stavbu v prostoru stávajícího železni ního p ejezdu v ž. km 6,287 (spojnice ulic 
Starochuchelská Dostihová). Navrhovaná lávka bude do asná a bude využívána do doby realizace 
související stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo) – výstavby 
definitivního mimoúrov ového k ížení komunikace s železni ní tratí.   
Lávka je navržena jako mimoúrov ové k ížení pro p ší s propojením z chodníkové plochy komunikace 
Starochuchelská p es ulici Mezichuchelskou do prostoru k ulici U Skály p eklenujíc tra , potok, ulici 
Mezichuchelskou v etn  protihlukové st ny. Je navržena jako rozebíratelná ocelová konstrukce 
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systémových prvk  a pilí  uložená na betonové silni ní panely na zhutn ný št rkový podklad 
v kombinaci s monolitickým železobetonovým základem. Celková délka lávky – cca 76 m (v etn  
schodiš ových ramp).  
 
K žádosti byla p ipojena dokumentace pro vydání spole ného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, zpracovaná v souladu s požadavky vyhlášky . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn ní 
ke dni vydání dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována v b eznu 2021.  

Projektová dokumentace byla jako celek také projednána s dot enými orgány a dalšími organizacemi a 
závazná stanoviska a vyjád ení jsou ádným podkladem pro vydání spole ného povolení. 

 

Projektovou dokumentaci v jednotlivých ástech vypracovali: 

- Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Krsek, KAIT 0601655 (autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby).  

- Hlavní zpracovatel v etn  statické ásti: Ing. Ond ej Lojík Ph. D. KAIT 0010348 (autorizovaný 
inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce). 

- Geodetická dokumentace:  Ing. Drahoslava Nau ová (ú edn  oprávn ný zem m i ský inženýr).  

 

Žádost byla doložena následujícími doklady: 

Doklady prokazující vlastnické právo podle § 184a stavebního zákona: 

Vlastnictví pozemk  bylo ov eno nahlížením do katastru nemovitostí hl. m. Prahy. 

Pozemky parc. . 1205/1 (ostatní plocha), parc. . 1211/16 (ostatní plocha), parc. . 1211/17 (ostatní 
plocha a stavba komunikace v k. ú. Velká Chuchle jsou ve vlastnictví Hlavního m sta Prahy, písemný 
souhlas se zám rem byl vydán dne 25.10.2021 pod sp. zn. S-MHMP 1075186/20221 s vyzna ením na 
situaci stavby.  

Pozemek parc. . 1207/3 (vodní plocha) k.ú. Velká Chuchle je ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p., písemný 
souhlas se zám rem s vyzna ením na situaci stavby byl vydán 19.10.2021. K žádosti p iložena smlouva o 
pronájmu pozemku ze dne 20.08.2021.  

Pozemky parc. . 1211/11 (ostatní plocha), parc. . 1213 (ostatní plocha) v katastrálním území Velká 
Chuchle jsou ve vlastnictví žadatele, Správa železnic s.p.   

Pozemky parc. . 1208 (vodní plocha), parc. . 1156 (ostatní plocha), jsou ve vlastnictví Hlavního m sta 
Prahy se sv enou pé í ve vlastnictví obce Praha Velká Chuchle, písemný souhlas s vyzna ením na 
situaci stavby byl vydán dne 11.10.2021 pod .j. 1066/2021. 

 
Stanoviska dot ených orgán : 

- MHMP, odbor územního rozvoje, .j. MHMP 496065/2021, sp. zn. S-MHMP 466444/2021 ze 
dne 10.05.2021 

- MHMP, odbor ochrany prost edí, .j. MHMP 704682/2021, sp. zn. S-MHMP 669365/2021 ze 
dne 18.05.2021 

- ÚM  Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, odd lení dopravy sp. zn. 
06281/2021/OVDŽP/Mj, .j. 09665/2021/OD ze dne 28.05.2021  

- ÚM  Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, odd lení životního prost edí sp. 
zn. 06280/2021/OVDŽP/Sm, .j. 06945/2021/OŽP ze dne 03.05.2021  

- ÚM  Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prost edí, vodoprávní ú ad sp. zn. 
09140/2021/OVDŽP/Lh, .j.13652/2021/OŽP ze dne 02.08.2021 

- Hasi ský záchranný sbor hl. m. Prahy, .j. HSAA-4022-3/2021 ze dne 26.04.2021 
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- Drážní ú ad sekce infrastruktury, územní odbor Praha sp zn. MP-SOP0729/21-4/Su .j. DUCR-

22964/21/Su ze dne 27.04.2021 
- ÚM  Velká Chuchle odbor životního prost edí – rozhodnutí o povolená kácení zn. 

577/2021/Mach ze dne 05.03.2021. 
 
Další stanoviska a vyjád ení: 

- TSK hl. m. Prahy .j. TSK/13563/21/1109/Br ze dne 14.06.2021 
- NIPI Bezbariérové prost edí o.p.s. .j. 110210134 ze dne 03.06.2021 
- Ministerstvo vnitra R – razítko na situaci ze dne 14.04.2021 
- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany sp zn. 124348/2021-OÚZ-PHA-1150 ze dne 

26.05.2021 
- D Telematika a.s. zn. 05114/2021-O ze dne 03.06.2021 
- Povodí Vltavy s.p. zn. 31236/2021-263 ze dne 13.05.2021 v . smlouvy o pronájmu pozemku 

PVL-1311/2021/SML,  E618-S-3473/2021. 
- PREdistribuce a.s. zn. S21130/300088111 ze dne 27.04.2021 
- T-Mobile Czech Republic a.s. zn. E19067/21 
- Technologie hl. m. Prahy a.s. vyj. VPD-01473/2021 ze dne 26.04.2021 
- Lesy hl. m. Prahy zn. 1009/21 ze dne 16.07.2021 

 
 

Soulad zám ru s ve ejnými zájmy: 

Stavební ú ad posoudil zám r žadatele v souladu s § 94o stavebního zákona takto: 

• § 94o odst. 1 písm. a) a § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona - soulad s požadavky tohoto 
zákona a jeho provád cích právních p edpis ; posoudil soulad stavby s obecnými 
technickými požadavky na výstavbu stanovenými na ízením . 10/2016 Sb. hl. m. Prahy 
(pražské stavební p edpisy) 

- § 20 – Obecné požadavky na umis ování staveb – stavba provizorní lávky je z hlediska charakter  
stavby problematická, p edevším kv li své výšce (spodní hrana konstrukce je ve výšce cca 8 m na 
kolejemi). Ta je však nutná k bezpe nému p ekonání elektrizované železni ní trat . Stavba lávky je 
navržena jako do asná s p edpokladem pro dlouhodob jší využití. Lávka z stane v provozu až do 
realizace mimoúrov ového k ížení, na které je vydáno platné územní rozhodnutí „Optimalizace trati 
Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo), varianta nadjezd, pod sp. zn. 023860/17/OVDŽP/ r, .j. 
011150/19/OVDŽP ze dne 8.11.2019 s nabytím právní moci dne 20.09.2021. Nadjezd eší 
mimoúrov ové k ížení trati v etn  podchodu pro p ší. Vzhledem k omezenému prostoru bude do asná 
lávka bariérová se dv ma schodišti. Bezbariérové propojení bude umožn no úrov ovým propojením 
p es stávající železni ní p ejezd. 

Do asná stavba lávky vyvolává odstran ní zelen , lávka koliduje se dv ma vzrostlými jasany a 
plochou ke  s p evažujícím skalníkem. Celý prostor, kam se lávka umis uje, je velmi stísn ný a po 
obou stranách trati je to jediné možné místo pro umíst ní podp r a schodiš . Nelze se tak vyhnout 
odstran ní zelen , nebo  podp ra P3 (západní) nem že být umíst na mimo vzrostlé stromy na základ  
požadavku správce toku Vrutice (Lesy hl. m. Prahy) na p ístupnost ke vtoku Vrutice pod železni ní 
most pro odstran ní spláví.  Jedná se o související stavbu k probíhající ve ejn  prosp šné stavb  
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo), jejíž probíhající stavební innost 
vyvolává dlouhodobé uzavírky stávajícího ty kolejného železni ního p ejezdu. K zám ru bylo 
vydáno kladné rozhodnutí o kácení zelen  odborem životního prost edí ú adu M stské ásti Praha 
Velká Chuchle se stanovením náhradní výsadby. Pro délku používání do asné lávky nelze stanovit 
konkrétní datum. P edpokládá se dlouhodob jší využití až do doby realizace další etapy související 
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stavby mimoúrov ového k ížení, jehož sou ástí je bezbariérový podchod pro p ší. Po odstran ní lávky 
budou plochy zelen  zrekultivovány. 

Stavba nezhorší pr tokové a odtokové pom ry v území. Podp ra P3 (západní) se nachází 
v záplavovém území Q100 potoka Vrutice a v normálním stavu nezhoršuje jeho pr to né 
charakteristiky. Rozliv Q100 je v celém prostoru ulice Starochuchelské a Vrutice, nelze se tedy rozlivu 
vyhnout. Podp ra P3 leží mimo aktivní zónu potoka Vrutice. Protože lávka p edstavuje alternativu 
stávajícího základního komunika ního propojení p es železni ní p ejezd, je možnost ji v p ípad  
povodní z bezpe nostních d vod  uzav ít. V moment  rozlivu Q100 je navíc zatopena celá ulice 
Starochuchelská západn  od trati.        

- § 38 – Hospoda ení se srážkovými vodami – je spln no. Odvodn ní mostovky bude provedeno 
pomocí podélného sklonu daného nadvýšením. Odvodn ní povrchu mostovky bude realizováno 
p í nými odvod ovacími žlaby nad podporami a následn  svedeno po podporách a vyúst no do 
prostoru panelové rovnatiny, kde bude voda zasakována. Zasakování bude probíhat v rámci stavebního 
pozemku po dobu do asnou. V prostoru podp r P2 a P3 bude možné napojit srážkovou vodu do 
stávající vodote e potoka Vrutice.  

- § 39 Základní zásady a požadavky – Bezpe nost stavby je dána její mechanickou odolností a stabilitou 
a jejímu vybavení schodišti s prvky požadovanými dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. 

K zám ru je doložena konstruk ní ást se statickým výpo tem, zpracovaná odpov dnou osobou.   

Objekt do asné lávky nemá vliv z hlediska požární bezpe nosti staveb (kodexu norem t ídy SN 73 
08xx) a nemá p ímý vztah k zabezpe ení pozemních objekt  upravovaných, p ípadn  budovaných 
v rámci stavby.  

Do asná lávka pouze pro p ší využití nebude zdrojem hluku.  

Dopravn  bude lávka napojena na stávající zpevn nou chodníkovou plochu ulice Starochuchelské do 
prostoru zpevn né plochy ulice U Skály.  

Sít  železni ní technické infrastruktury v prostoru lávky (kabelové vedení) eší hlavní stavba 
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo), ob  stavby budou vzájemn  
koordinovány. V bezprost ední blízkosti základu pro pilí  P2 prochází sd lovací podzemní kabely. 
(CETIN, Technologie hl. m. Prahy, d íve Eltodo, NN PREdistristribuce, VN a STL plynu Pražské 
plynárenské. V prostoru pod lávkou je vedena zrušená trasa vodovodu ve správ  PVK. P ed zahájením 
prací budou sít  ádn  vyty eny a provedena opat ení na jejich ochranu.     

Lávka je navržena tak, aby neohrožovala provozuschopnost dráhy, a to ve všech etapách výstavby.  

- § 41 – Zakládání staveb – Vzhledem k charakteru lávky a její do asnosti je založení plošné na 
povrchu. Na zhutn ný podsyp bude uložena rovnatina ze silni ních panel , která zajistí rovnom rný 
roznos zatížení lávky a v ží do podloží (pilí e P1, P3). Pilí  P2 bude založen do monolitického 
železobetonového základového bloku.  

Navržené založení neovliv uje okolní pozemky ani vodní režim na nich. Zasakování deš ových vod 
bude do asné. Vzhledem k do asnosti lávky bude založení plošné na povrchu Založení nebude 
vystaveno agresivním vodám.   

- § 53 – Bezpe nost a p ístupnost p i užívání – lávka bude z izována a demontována za nep ístupnosti 
jejich uživatel . Lávka neovlivní p ístupy do okolních staveb a na okolní pozemky, i k požárním 
za ízení, svým umíst ním nezasahuje do stávajících komunikací.  

Omezení p ístupu je k toku Vrutice v prostoru mezi železni ní tratí a ulice Mezichuchelská.  

Bezpe nostní prvky budou v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb.  
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- § 58 – Zábradlí – je navrženo v celém rozsahu lávky v etn  schodiš  jako plné ve výšce 1,30 m 

s madlem ve výšce 0,90 m.   

- § 59 – Protiskluznost – bude spln no. Schodišt  bude systémové dle výb ru konkrétního dodavatele, 
všechny pochozí plochy budou spl ovat podmínky dle § 84.     

 
Obecné technické požadavky zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, stanovené vyhláškou . 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 
bezbariérové užívání staveb, jsou u stavby spln ny. K návrhu bylo doloženo stanovisko NIPI 
Bezbariérové prost edí, o.p.s. .j. 110210134 ze dne 03.06.2021. Do asná stavba lávky je navržena jako 
bariérová s ohledem na charakter stavby a prostorovými podmínkami. Návrh nezlepšuje stávající 
podmínky bezbariérového p ístupu ani je nezhoršuje. Toto ešení je možné v souladu s ustanovením, 2 
odst. 2 vyhlášky . 398/2009 Sb. Bezbariérové propojení bude zajišt no stávajícím úrov ovým 
propojením p es železni ní p ejezd. Ú el stavby spl uje alternativní p ší propojení obou ástí Velké 
Chuchle bezpe ným, mimoúrov ovým a bezkolizním zp sobem obou ástí rozd lených stávající 
ty kolejnou tratí. Do asnost je stanovena do doby realizace související stavby mimoúrov ového k ížení 

v etn  podchodu.  
 

• § 94o odst. 1 písm. b) a § 94o odst. 2 písm. b) stavebního zákona – soulad s požadavky na 
dopravní a technickou infrastrukturu, zejména, zda je zajišt n p íjezd ke stavb , v asné 
vybudování technického, p ípadn  jiného vybavení: 

 
Navržený zám r je v souladu s požadavky na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu. K zám ru 
byla p edložena vyjád ení vlastník  a správc  sítí. V podmínkách tohoto rozhodnutí je zapracována 
koordinace a respektování podmínek stanovených ve vyjád ení správc  a vlastník  inženýrských sítí. 
Podmínky obsažené v závazném stanovisku odd lení dopravy ÚM  Prahy 16 sp. zn. 
06281/2021/OVDŽP/Mj, .j. 09665/2021/OD ze dne 28.05.2021 byly zapracovány do podmínky . 15.  

Stavba do asné lávky nebrání v p ístupu do nejbližších objekt . P ší vazby navazují na zpevn né 
chodníkové plochy. Stavba do asné lávky bude koordinována se stavbou hlavní Optimalizace trati Praha 
Smíchov (mimo) – ernošice (mimo). Realizaci obou staveb zajištuje stejný generální zhotovitel, který 
zajistí koridor pro p ší p es stávající úrov ový p ejezd. P íjezd ke stavb  je zajišt n ze stávajících 
komunikací a prostoru dráhy v koordinaci s hlavní probíhající stavbou. Sou ástí dokumentace jsou zásady 
organizace výstavby s harmonogramem prací, popisem postupu výstavby a p edpokládaných asových 
omezení týkajících se chodc , železni ní i silni ní dopravy. Kompletní výluky a objízdné trasy jsou 
detailn  popsány v objektu SO 67-38-91. 

• § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona - soulad s požadavky zvláštních právních p edpis , 
se stanovisky dot ených orgán  podle zvláštních právních p edpis  a s ochranou práv a 
právem chrán ných zájm  ú astník  ízení: 

Stavební ú ad zajistil vzájemný soulad p edložených závazných stanovisek dot ených orgán  
vyžadovaných zvláštními p edpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Odbor územního rozvoje MHMP vydal souhlasné závazné stanovisko .j. MHMP 496065/2021, sp. zn. S-
MHMP 466444/2021 ze dne 10.05.2021 bez podmínek. V od vodn ní souhlasného závazného stanoviska 
byl popsán podrobný soulad s územn  plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. 
P edložený stavební zám r do asné lávky pro p ší p es železni ní koridor ve Velké Chuchli, se nachází 
v zastavitelném území v plochách OB – ist  obytné, ploše DZ – trat  a z ízení železni ní dopravy, 
nákladní terminály a S4 – ostatní dopravn  významné komunikace a DU – urbanisticky významné plochy 
a dopravní spojení, ve ejná prostranství, ZMK – zele  dále v území nezastavitelném v plochách 
s rozdílným zp sobem využití IZ -izola ní zele  m stská a krajinná a VOP – vodní toky a plochy, 
plavební kanály, ve kterých je zám r posuzován jako p ípustný, nebo  se jedná o do asný prostor 
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využívaný jako mimoúrov ový p echod (p ší komunikace) p es železni ní tra  s návazností na 
komunika ní prostor.  

Díl í ásti zám ru zasahují do ve ejn  prosp šných staveb VPS 37/DK/54 – Velká Chuchle – 
komunika ní propojení p es D ve Velké Chuchli (vydané platné územní rozhodnutí) a VPS 23/DZ/54 
Velká Chuchle, nová železni ní zastávka Praha Velká Chuchle (v sou asné dob  v realizováno v rámci 
hlavní stavby Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo). Stavby budou ve vzájemné 
koordinaci.    

Zám r je z hlediska dot enosti ve ejn  prosp šných staveb posuzován jako p ípustný. Ú ad územního 
plánování ve svém stanovisku zkonstatoval, že p edložený stavební zám r je v souladu s platným 
Územním plánem hl. m. Prahy.  

Drážní ú ad vydal k zám ru souhlasné závazné stanovisko sp. zn. MP-SOP0729/21-4/Su .j. DUCR-
22964/21/Su s podmínkami, které byly zapracovány do podmínky . 18 tohoto rozhodnutí.  

Po posouzení všech t chto uvedených skute ností došel stavební ú ad k záv ru, že lze p edm tný zám r v 
daném území umístit. Stavební ú ad postupoval v sou innosti i s dalšími dot enými orgány, p i emž po 
vyhodnocení záv r  dot ených orgán  a na základ  p edložené dokumentace zám ru konstatuje, že lze 
p edm tný zám r v území umístit, nebo  zám r neohrožuje zájmy chrán né právními p edpisy. 
 

• § 94o odst. 1 písm. a) a § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona - soulad s požadavky tohoto 
zákona a jeho provád cích právních p edpis ; zejména, zda je dokumentace úplná a 
p ehledná, a zda jsou v odpovídající mí e ešeny obecné požadavky na výstavbu: 

K žádosti byla p ipojena projektová dokumentace, zpracovaná v souladu s požadavky vyhlášky . 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zn ní ke dni vydání dokumentace. Projektová dokumentace byla 
zpracována v 03/2021.  

 

• § 94o odst. 3 stavebního zákona – ov í ú inky budoucího užívání stavby 

Stavební ú ad posoudil ú inky užívání tak, že nebudou vyšší, než jaké jsou v sou asnosti. Jedná se o 
prostor železni ního p ejezdu se zabezpe ovacím za ízení se sv telnou signalizací, závorami s 
k ižovatkou ulic Radotínská – Dostihová – Mezichuchelská – Starochuchelská. Je to je jediné a úzké 
propojení ástí Velké Chuchle rozd lené tratí.  

Navazující k ižovatka t sn  sousedící s železni ním p ejezdem nespl uje požadavky kladené normou 
SN 736380 l. 5.2.1. Železni ní p echody a p ejezdy a SN 736102 l. 4.4.4.5 Projektování k ižovatek 

na pozemních komunikacích. Sou asný stav k ižovatky byl koncipován jako do asné ešení do 
zprovozn ní mimoúrov ového k ížení. Ve špi kových obdobích dne se na k ižovatce vytvá ejí kolony 
vozidel, které vyvolávají v blízkosti úrov ového zabezpe eného p ejezdu i na n m opakovan  velmi 
dopravn  nebezpe né a kolizní situace. Je zde zvýšené riziko bezpe nosti zejména chodc , kte í 
p ekonávají ty kolejný p ejezd a velmi frekventovanou navazující k ižovatku v rámci p ších vztah  
s návazností na BUS. Stavba lávky umožní oproti stávajícímu stavu bezpe n jší p evedení p ší trasy 
spojnice Starochuchelská/Dostihová.    

Jedná se ve ejný prostor s kombinací automobilové, železni ní a p ší dopravy.  

Stavba je do asná. Do asnost lávky není stanovena konkrétním datem, ale podmín na realizací 
související stavby mimoúrov ového k ížení, jehož sou ástí je podchod, který bezkolizn  s železni ní 
dopravou a bezbariérov  zcela vy eší p ší propojení mezi ulicemi rozd lenými tratí. Zárove  bude 
navazovat na novou železni ní stanici Praha Velká Chuchle, která je sou ástí ve ejn  prosp šné hlavní 
stavby Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice (mimo). Lávka bude provozována do doby 
realizace stavby mimoúrov ového k ížení, které nahradí stávající železni ní p ejezd v ulici 
Starochuchelská.   
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Do asnost je zapracována do podmínky . 7 tohoto rozhodnutí. (Stavba lávky bude do asná do doby 
realizace ve ejn  prosp šné stavby VPS 37/DK/54 – Velká Chuchle – komunika ní propojení p es D ve 
Velké Chuchli, na kterou bylo vydáno platné územní rozhodnutí pod sp. zn. 023860/17/OVDŽP/ r, .j. 
011150/19/OVDŽP ze dne 8.11.2019 s názvem „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – ernošice 
(mimo), varianta nadjezd, s nabytím právní moci dne 20.09.2021. Nadjezd eší mimoúrov ové k ížení 
trati v etn  podchodu pro p ší). 

Lávka není zdrojem hluku, ani jiných emisí.  

Po demontáži lávky budou všechny provizorní konstrukce v etn  silni ních panel  odstran ny, 
železobetonová konstrukce pilí e . 2 bude zasypána. Stávající terén a zpevn né plochy budou 
zrekultivovány a uvedeny do p vodního stavu.   

 

 
Ú astníci ízení: 

Ú astníci spole ného ízení podle § 94k stavebního zákona ve spojení s § 27 správního ádu: 

§ 94k písm. a) – stavebník, 

§ 94k písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný zám r uskute n n. 

§ 94k písm. c) – vlastník stavby, na které má být zám r uskute n n, není-li sám stavebníkem, nebo ten, 
kdo má ke stavb  jiné v cné právo, 

 § 94k písm. d) – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný zám r uskute n n, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné v cné právo k tomuto pozemku, 

§ 94k odst. 2 písm. e) – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné v cné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemk m nebo stavbám na nich m že být územním rozhodnutím p ímo dot eno. 

Ú astníkem ízení jsou dle ustanovení § 27 odst. 3 správního ádu i osoby, o kterých tak stanoví zvláštní 
právní p edpis. 

S ohledem na shora citovaná ustanovení stavebního zákona ur il stavební ú ad jako ú astníky spole ného 
ízení: 

- dle § 94k písm. a) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 1 správního ádu 

Ú astníkem ízení dle tohoto ustanovení je stavebník: spole nost Správa železnic, státní organizace, 
Dlážd ná .p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové M sto, kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., Olšanská .p. 
2643/1a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

- dle § 94k písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný zám r uskute n n 

Ú astníkem ízení dle tohoto ustanovení je hlavní m sto Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy. 

- § 94k písm. c) – vlastník stavby, na které má být zám r uskute n n, není-li sám stavebníkem, nebo 
ten, kdo má ke stavb  jiné v cné právo 

Ú astníkem ízení dle tohoto ustanovení jsou  

eské dráhy a.s. národní dopravce, náb eží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00  Praha-Nové M sto, 
Hlavní m sto Praha, zast. MHMP-EVM, Mariánské nám stí 2/2, 110 00  Praha-Staré M sto,  
M stská ást Praha-Velká Chuchle, U skály 262/2, 159 00  Praha-Velká Chuchle,  
Povodí Vltavy, státní podnik,  sídlo: Hole kova .p. 106/8, 150 24  Praha 5-Smíchov 
 

- § 94k písm. d) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 1 správního ádu – vlastník pozemku, na 
kterém má být požadovaný zám r uskute n n, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné 
v cné právo k tomuto pozemku, 

Ú astníci jsou Správa železnic, státní organizace, Dlážd ná .p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové M sto  
M stská ást Praha-Velká Chuchle, U skály 262/2, 159 00  Praha-Velká Chuchle,  

eské dráhy, národní dopravce, náb eží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00  Praha-Nové M sto  
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Povodí Vltavy, státní podnik, Hole kova .p. 106/8, 150 24  Praha 5-Smíchov 
Technologie Hlavního m sta Prahy, a.s., D lnická .p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 
 

- § 94k odst. 2 písm. e) stavebního zákona ve spojení § 27 odst. 2 správního ádu – osoby, jejichž 
vlastnické právo nebo jiné v cné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemk m nebo 
stavbám na nich m že být územním rozhodnutím p ímo dot eno. 

Ú astníkem ízení dle tohoto ustanovení jsou osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k 
sousedním pozemk m.  

Jelikož je v tomto ízení více než 30 ú astník , jedná se ve smyslu ustanovení § 144 zákona . 500/2004 
Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , o ízení s velkým po tem ú astník . 

Ú astníci byli identifikováni parcelními ísly: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m: 

parc. . 99, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 596/3, 596/6, 596/7, 597, 598, 599, 600, 602/1, 602/2, 
602/3, 603, 604, 605, 606, 607, 760, 761, 762/1, 762/2, 767, 769/1, 769/2, 772, 1155, 1157, 1169, 
1173/1, 1203, 1204, 1209/1, 1209/6, 1209/7, 1214 v katastrálním území Velká Chuchle  

Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním stavbám: 

Praha, Velká Chuchle .p. 14, .p. 62, .p. 64, .p. 78, .p. 81, .p. 82, .p. 133, .p. 177, .p. 186, 
.p. 187, .p. 207, .p. 262 

 

- podle ustanovení § 27 odst. 3 správního ádu je ú astníkem ízení osoba, o které tak stanoví 
zvláštní právní p edpis 

Podle tohoto ustanovení je ú astníkem ízení M stská ást Praha – Velká Chuchle, nebo  dle ustanovení 
§ zákona . 131/2000 Sb., o hlavním m st  Praze, ve zn ní pozd jších p edpis , v § 18, odst. 1 písm. h) 
obsahuje oprávn ní m stské ásti vystupovat jako ú astník spole ného ízení v t ch ízeních, v nichž se 
vydává spole né povolení v území této m stské ásti.  
 
 
 
Pr b h ízení:  
 

Stavební ú ad oznámil zahájení spole ného ízení známým ú astník m ízení a dot eným orgán m dne 
12.11.2021 pod .j. 20190/2021/OVDŽP. Sou asn  podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona 
upustil od ohledání na míst  a ústního jednání, protože jsou mu dob e známy pom ry v území a žádost 
poskytuje dostate ný podklad pro posouzení zám ru, a stanovil, že ve lh t  do 15 dn  od doru ení tohoto 
oznámení mohou ú astníci ízení uplatnit své námitky a dot ené orgány svá závazná stanoviska.  

Jelikož je v tomto ízení více než 30 ú astník , jedná se ve smyslu ustanovení § 144 zákona . 500/2004 
Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , o ízení s velkým po tem ú astník . 

Oznámení o zahájení spole ného ízení bylo ú astník m ízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního 
zákona a dot eným orgán m doru eno jednotliv . 

Oznámení o zahájení spole ného ízení bylo ú astník m ízení podle § 94k písm. e) doru eno ve ejnou 
vyhláškou vyv šením na ú ední desce ÚM  Praha 16 ve dnech: 16.11.2021 – 02.12.2021.  

Oznámení bylo rovn ž zve ejn no zp sobem umož ujícím dálkový p ístup.  

Ú astníci ízení podle § 94k písm. e) byli v oznámení o zahájení ízení doru ovaným ve ejnou vyhláškou 
identifikováni ozna ením pozemk  a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.  
 
 
Vypo ádání se s námitkou v ízení  
 
- Ve stanovené lh t  nesd lily dot ené orgány k návrhu žádné stanovisko. 

- Ve stanovené lh t , neuplatnili ú astníci ízení námitky k projednávané žádosti.  
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• Dne 21.12.2021 podal námitku ú astník ízení pan Petr Štika, U skály 187/4, 159 00 Praha 5 v tomto 

zn ní (uvedeno kurzívou):  
 

V c: "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - ernošice (mimo)" 

Lávka pro p ší Velká Chuchle, Praha 5 - Velká Chuchle 

Vzhledem k tomu, že by plánovaná lávka pro p ší m la stát v bezprost ední blízkosti našeho domu „U 
skály 187/4“ a m la by být podstatn  vyšší, než poslední obytné podlaží zmín ného domu zásadn  ovlivní 
kvalitu bydlení ve výše zmín ném dom . Na stran  domu, která je sm rem k plánované lávce se nacházejí 
obytné prostory, zejména ložnice. Proto výhled do oken, hluk a zejména ve erní osv tlení bude rušit 
klidné bydlení.  

Dle judikatury Nejvyššího správního soudu (zejm. dle rozsudku Nejvyššího správního soudu 
j. 8 As 27/2012–113) náleží mezi jednotlivé initele ovliv ující pohodu bydlení (kvalitu prost edí) také 

podstatné snížení odstupové vzdálenosti mezi stavbami, úbytek oblohové složky, omezení výhledu, a tedy 
i míra oslun ní a osv tlení bytu a narušení soukromí, protože i tyto složky se na pohod  bydlení podílejí. 

Je s podivem, že tak velké prost edky mají být vynaloženy na lávku, která má být bariérová. Tím pádem ji 
nemohou používat maminky s ko árky, starší lidé o holi atd., kterým bude muset být umožn n p echod 
p es p ejezd. Tak je ur ena pro malou skupinu lidí.  

Další v c je délka existence provizorní lávky. V návrhu je uveden termín „do vybudování trvalého 
mimoúrov ového k ížení“. Toto k ížení je sice naplánováno, ale termín výstavby není znám. 

Po zvážení všech aspekt  musíme s výstavbou lávky nesouhlasit. 

Stavební ú ad v oznámení .j. 20190/2021/OVDŽP o zahájení ízení upozornil na možnost uplat ování 
námitek a stanovisek v rámci ízení a stanovil lh tu 15 dn  od doru ení.  Oznámení bylo vyv šeno na 
ú ední desce Ú adu m stské ásti Praha 16 dne 16.11.2021. Tímto dnem po ala b žet lh ta 15 dn  pro 
oznámení a 15 dn  pro podání námitek. Lh ta pro podání námitek uplynula dne 16.12.2021. Teprve dne 
21.12.2021 bylo stavebnímu ú adu prost ednictvím elektronické podatelny doru ena námitka ú astníka 
ízení. K pozd ji uplatn ným námitkám se nep ihlíží.  

• K pozd  uplatn né námitce stavební ú ad uvádí: 

Rodinný d m .p. 187 se nachází na pozemku parc. . 604 k.ú Velká Chuchle v sousedství s ve ejným 
prostorem komunikace U Skály. Stavba lávky, konkrétn  pilí  P1 se schodišt m bude umíst n na 
pozemku parc. . 1211/17 k.ú. Velká Chuchle ve vlastnictví hl. m. Prahy jižním sm rem od stávajícího 
rodinného domu .p. 187. Tato ve ejná plocha je ohrani ená komunikacemi U Skály, Dostihová, 
protihlukovou st nou komunikace Mezichuchelské a pozemkem rodinného domu .p. 82. Uložení lávky 
na pilí i P1 (horní hrana schodišt ) je dle projektové dokumentace osazeno ve výšce 205,7 m.n.m. Výška 
h ebene st echy rodinného domu  .p. 187 je ve výškové kót  209,2 m.n.m. (výškopis dle programu 
Misys). Lávka nebude podstatn  vyšší horní podlaží távajícího rodinného domu .p. 187. Severní strana 
schodišt  sm rem k rodinnému domu .p. 187 bude zakryta prodyšnou nepr hlednou textilií zamezující 
výhled ze schodiš ové v že sm rem k pozemku rodinného domu. Lávka jako taková není zdrojem hluku. 
Hluk zp sobený provozem chodc  p i používání lávky nebude vyšší než b žný provoz ve ve ejném 
prostoru.    

Lávka bude do asná (bez možnosti stanovení konkrétního data), ale v budoucím nep esn  ohrani eném 
ase bude demontována. Její bezbariérovost nelze vy ešit z d vodu nedostate ného prostoru. Podrobné 

od vodn ní viz výše v od vodn ní zám ru (vyhláška PSP, 398/2009 Sb.)  

Lávka jako související stavba s ve ejn  prosp šnou stavbou Optimalizace trati, bude užívána ve ve ejném 
zájmu v tší ásti populace chodc  zpr chod ující rušný dopravní uzel ve Velké Chuchli.   

Stavební ú ad se p iklonil k ve ejnému zájmu u up ednostnil ho nad zájem jednotlivce. V p ípad  
v asného podání by námitku zamítl.  
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Záv r:  

Stavební ú ad v provedeném ízení p ezkoumal žádost o vydání spole ného povolení z hledisek 
uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s ú astníky ízení a s dot enými orgány a zjistil, že 
uskute n ním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy zájmy chrán né stavebním zákonem, p edpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními p edpisy. 
Stavební ú ad v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 správního ádu v od vodn ní uvedl d vody výroku 
rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se ídil p i jejich hodnocení a na základ  toho 
rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové ásti rozhodnutí.  

 

Upozorn ní na povinnosti vyplývající z n kterých právních p edpis : 

- Stavba nesmí být zahájena d íve, než toto spole né povolení nabude právní moci. 

- Spole né povolení pozbývá platnosti, jestliže do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude 
stavba zahájena.  

- P i provád ní stavebních prací je nutno dbát na bezpe nost práce a ochranu zdraví osob  
na staveništi, zejména na dodržení požadavk  vyhlášky . 591/2006 Sb., o bezpe nosti práce 
a technických za ízení p i stavebních pracích, ve zn ní pozd jších p edpis  

- P i nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky . 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, 
ve zn ní pozd jších p edpis , kterou se stanoví systém shromaž ování, sb ru, p epravy a t íd ní 
využívání a nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).  

- P i provád ní stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle na ízení vlády . 272/2011 Sb. 
o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. 

- V pr b hu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona . 133/1985 Sb.  
o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky . 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 

- P i realizaci stavby nesmí být použito sousedních pozemk  a staveb, které nejsou ve vlastnictví 
stavebníka, nebo nebudou smluvn  zajišt ny.  

- Dokon enou stavbu zám ru lze užívat na základ  žádosti o vydání kolauda ního souhlasu podle § 
122 stavebního zákona. 

- Zábor ve ejného prostranství není p edm tem tohoto povolení. V p ípad , že bude p i stavebních 
pracích provád n jakýkoliv zábor ve ejného prostranství na p ilehlých místních komunikacích 
(chodník) je nutno požádat p ed zahájením akce p íslušný silni ní správní ú ad o vydání rozhodnutí 
o zvláštním užívání komunikací. 

 

Pou ení ú astník : 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn  ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního m sta 
Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis  tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu a 
aby každý ú astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis , vyhotoví je 
správní orgán na náklady ú astníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. 

Stavební ú ad po dni nabytí právní moci spole ného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení 
spole ného povolení opat ený doložkou právní moci a vyhotovení ov ené dokumentace stavebníkovi, 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dot eným orgán m a stavebnímu ú adu p íslušnému 
k umíst ní nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu ú adu, nejde-li o 
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifika ní údaje o povoleném stavebním 
zám ru. 

P i provád ní stavby je stavebník povinen 

- oznámit stavebnímu ú adu p edem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, 
který bude stavbu provád t, u svépomocné formy výstavby jméno a p íjmení stavbyvedoucího nebo 
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osoby, která bude vykonávat stavební dozor; zm ny v t chto skute nostech oznámí neprodlen  
stavebnímu ú adu, 

- p ed zahájením stavby umístit na viditelném míst  u vstupu na staveništ  štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do dokon ení stavby, p ípadn  do vydání kolauda ního souhlasu; rozsáhlé 
stavby se mohou ozna it jiným vhodným zp sobem s uvedením údaj  ze štítku. 

- zajistit, aby na stavb  nebo na staveništi byla k dispozici ov ená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se provád né stavby nebo její zm ny, pop ípad  jejich kopie, 

- ohlašovat stavebnímu ú adu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné d vody, této prohlídky se zú astnit, 

- ohlásit stavebnímu ú adu neprodlen  po jejich zjišt ní závady na stavb , které ohrožují životy a 
zdraví osob, nebo bezpe nost stavby, 

Spole né povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 
dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyv šeno po dobu 15 dn . 
 
Vyv šeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení. 
 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis  se 
nevym uje. Provizorní lávka je sou ástí ve ejn  prosp šné stavby Optimalizace trati Praha Smíchov 
(mimo) – ernošice (mimo)   
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Obdrží: 

 

I. ú astníci spole ného ízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona  - doru ení jednotliv   

 
SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy 
 sídlo: Olšanská .p. 2643/1a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská .p. 2077/57, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 28 
Hlavní m sto Praha, zast. MHMP-EVM, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
M stská ást Praha-Velká Chuchle, IDDS: nqdbuw2 
 sídlo: U skály .p. 262/2, Praha 5-Velká Chuchle, 159 00  Praha 59 
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Hole kova .p. 106/8, 150 24  Praha 5-Smíchov 
Technologie Hlavního m sta Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 
 sídlo: D lnická .p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 
 
 
 
II.  ú astníci spole ného ízení podle § 94k odst. 2 písm. e)  stavebního zákona - doru ení ve ejnou 

vyhláškou 

vyv šením písemnosti na ú ední desce Ú adu M stské ásti Praha 16 po dobu 15 dn , do grafických 
p íloh rozhodnutí lze nahlédnout na Odboru výstavby, dopravy a životního prost edí ÚM  Praha 16, 
Václava Balého 23, Praha-Radotín, kancelá  . 7. 

Pro informaci - vyv šení na ú ední desce Ú adu m stské ásti Praha-Velká Chuchle po dobu 15 dn  – bez 
ú ink  doru ení. 

Rozhodnutí bylo rovn ž zve ejn no zp sobem umož ujícím dálkový p ístup.  
 

Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m: 

parc. . 99, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 596/3, 596/6, 596/7, 597, 598, 599, 600, 602/1, 602/2, 
602/3, 603, 604, 605, 606, 607, 760, 761, 762/1, 762/2, 767, 769/1, 769/2, 772, 1155, 1157, 1169, 
1173/1, 1203, 1204, 1209/1, 1209/6, 1209/7, 1214 v katastrálním území Velká Chuchle  

Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním stavbám: 

Praha, Velká Chuchle .p. 14, .p. 62, .p. 64, .p. 78, .p. 81, .p. 82, .p. 133, .p. 177, .p. 186, 
.p. 187, .p. 207, .p. 262 

 
 

III. dot ené orgány: 

HS hl. m. Prahy - pob. Západ, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Dukelských hrdin  .p. 347/11, 170 00  Praha 7-Holešovice 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská .p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové M sto 
Drážní ú ad, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Wilsonova .p. 300/8, 121 06  Praha 2-Vinohrady 
MHMP - odbor pozemních komunikací a drah, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát HMP - OPP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 01  Praha 1 
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova .p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
Magistrát hl. m. Prahy- odbor bezpe nosti, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské nám stí .p. 2/2, 110 01  Praha 1 
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ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00   
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prost edí, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00 
ÚM  Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní ú ad, Václava Balého .p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00   

  

IV. na v domí: 

Lesy eské republiky, s.p., správa tok  - oblast povodí Vltavy, IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: P emyslova .p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68  Hradec Králové 8 

D-Telematika, a.s., IDDS: dgzdjrp 
 sídlo: Pernerova .p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 
 sídlo: ásnovka .p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré M sto 
T-Mobile CR a.s., IDDS: ygwch5i 
 sídlo: Tomí kova .p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
 sídlo: Svornosti .p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 

eská telekomunika ní infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská .p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
AHNM Praha, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Hradební .p. 772/12, Praha 1-Staré M sto, 110 05  P.O. Box 45 
NIPI R o.s., IDDS: 5ec62h6 
 sídlo: Karlínské nám stí .p. 59/12, 186 00  Praha 86 
MV R - správa kabel , IDDS: 6bnaawp 
 sídlo: nám. Hrdin  .p. 1634/3, 140 21  Praha 4-Nusle 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spole nost, IDDS: fhidrk6 
 sídlo: Sokolovská .p. 42/217, 190 00  Praha 9-Vyso any 
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážd ná .p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové M sto 
 


