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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLE NÉHO ÍZENÍ 

 
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") podal dne 20.09.2021 žádost o vydání spole ného povolení na stavbu nazvanou: 

"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, 1205/1, 1207/3, 1208, 1211/11, 1211/16, 1211/17, 1213 v 
katastrálním území Velká Chuchle. Uvedeným dnem bylo zahájeno spole né územní a stavební ízení 
(dále jen "spole né ízení"). 
 

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) 

- 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 
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• 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. 

 
 

 
 
 
 
 

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  oznamuje zahájení spole ného ízení podle § 94m 
stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dot ené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska, ú astníci ízení své námitky a ve ejnost p ipomínky do 

15 dn  od doru ení tohoto oznámení. 

Ú astníci ízení mohou nahlížet do podklad  rozhodnutí (Ú ad m stské ásti Praha 16, Odbor výstavby, 
dopravy a životního prost edí, ú ední dny Po a St 8.00-12.00, 13.00-18.00, Pá 8.00-12.00). 
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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 . 

Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona v ízení s velkým po tem ú astník  se oznámení o 
zahájení ízení a další úkony v ízení doru ují ú astník m ízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 
písm. a) a dot eným orgán m jednotliv . 

Ú astníci ízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení o zahájení ízení a v dalších 
úkonech v ízení doru ovaných ve ejnou vyhláškou identifikují ozna ením pozemk  a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dot ených vlivem zám ru. V tomto ízení se jedná o následující 
ú astníky: 

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 

 

Pou ení: 

Závazná stanoviska dot ených orgán , námitky ú astník  ízení a p ipomínky ve ejnosti musí být 
uplatn ny v uvedeném termínu, jinak se k nim nep ihlíží. K závazným stanovisk m a námitkám k v cem, 
o kterých bylo rozhodnuto p i vydání územn  plánovací dokumentace, se nep ihlíží. K námitkám, které 
p ekra ují rozsah a nespl ují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nep ihlíží. Ú astník ízení ve 
svých námitkách uvede skute nosti, které zakládají jeho postavení jako ú astníka ízení, a d vody podání 
námitek. 

Obec m že uplatnit námitky k ochran  zájm  obce a zájm  ob an  obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný zám r uskute n n, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné v cné 
právo k tomuto pozemku nebo stavb , nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné v cné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemk m nebo stavbám na nich m že být spole ným povolením p ímo 
dot eno, m že uplat ovat námitky proti projednávanému zám ru v rozsahu, jakým je její právo p ímo 
dot eno. Osoba, která je ú astníkem ízení podle zvláštního právního p edpisu, m že uplat ovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným zám rem dot en ve ejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního p edpisu zabývá. 

Ú astník ízení m že podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, zp sobu provád ní a užívání stavby nebo požadavk m dot ených orgán , pokud je jimi 
p ímo dot eno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opat ení nebo 
právo odpovídající v cnému b emenu k pozemku nebo stavb ; k námitkám, které p ekra ují uvedený 
rozsah, se nep ihlíží. 

Nechá-li se n který z ú astník  zastupovat, p edloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

Obdrží: 

I. ú astníci ízení podle § 85 odst. 1,  § 85 odst. 2 písm. a)  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 ízení podle § 85 odst. 2 písm. b) a c)  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 a Ú adu m stské ásti 
Praha 5 po dobu 15 dn  – bez ú ink  doru ení. 
 

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 
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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 
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 
 


