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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního 
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění 
stavby“), kterou dne 23.05.2022 podala 

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha-Libeň, 
v zastoupení: Projekting s.r.o., IČO 24707066, Koněvova 2660/141, 130 00  Praha-Žižkov 

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

"FTTH_Zbraslav_sídliště_PRZBR1-11010-102548" 
Praha-Zbraslav, ulice Žabovřeská, Jaromíra Vejvody, Pelzova, U Včely, Pirnerova, Elišky 

Přemyslovny, Svépomoci, Ke Kamínce, Na Baních, Jiřiny Štěpničkové, Pickova 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 707/3 (ostatní plocha), parc. č. 1314/79 (ostatní plocha), parc. č. 
2874/387 (ostatní plocha), parc. č. 2874/451 (ostatní plocha), parc. č. 2874/605 (ostatní plocha), parc. č. 
2909/6 (ostatní plocha), parc. č. 2909/15 (ostatní plocha), parc. č. 2909/65 (ostatní plocha), parc. č. 
2909/210 (orná půda), parc. č. 2909/249 (ostatní plocha), parc. č. 2910/71 (ostatní plocha), parc. č. 
2919/110 (ostatní plocha), parc. č. 3163/25 (ostatní plocha), parc. č. 3163/29 (ostatní plocha), parc. č. 
3164/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Zbraslav. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- předmětem stavby je rozšíření optické sítě společnosti CETIN, a.s. na území MČ Praha-Zbraslav 

- jedná se o stavbu liniové technické infrastruktury podzemního komunikačního vedení veřejné sítě 
elektronických komunikací. Jedná se o výstavbu nové optické sítě – nové vedení veřejné 
komunikační sítě elektronických komunikací. 

- stavba bude sloužit k poskytování služeb elektronických komunikací na veřejné komunikační síti 

- stavbou vznikne ochranné pásmo vedení sítě elektronických komunikací o šířce 0,5 m na každou 
stranu od krajního vedení 

- úsek č. 1 (délka: cca 29 m): nová úložná trasa bude vedena od napojení na stávající trasu v severní 
části ulice Žabovřeská. Od stávající trasy bude nová trasa vedena směrem na jih, k objektu 
Žabovřeská č.p. 1227. 

- úsek č. 2 (délka: cca 14 m): nová úložná trasa bude vedena od napojení na výměnu stávajícího vedení 
na křížení ulic Jaromíra Vejvody/Pirnerova. Nová trasa bude vedena z jihozápadního chodníku ulic 
Jaromíra Vejvody/Pirnerova směr na sever přes komunikaci ulice Jaromíra Vejvody, kde naváže na 
výměnu stávajícího vedení. 

- úsek č. 3 (délka: cca 10 m): nová úložná trasa bude vedena od napojení na výměnu stávajícího vedení 
křížení ulic Elišky Přemyslovny/U Včely. Nová trasa bude vedena ze severovýchodního rohu ulic 
Elišky Přemyslovny/U Včely do severozápadního rohu, přes komunikaci ulice U Včely, kde naváže 
na výměnu stávajícího vedení.  

- úsek č. 4 (délka: cca 54 m): nová úložná trasa bude vedena od napojení na trasu výměny stávajícího 
vedení na křížení ulic Elišky Přemyslovny/Pirnerova. Nová trasa bude vedena ze severovýchodního 
rohu ulic Elišky Přemyslovny/Pirnerova východní stranou ulice Pirnerova směrem na sever, kde 
naváže na stávající trasu.   

- úsek č. 5 (délka: cca 2 m): nová úložná trasa bude vedena od napojení na trasu výměny stávajícího 
vedení za objektem Pelzova č.p.1512. Nová trasa bude vedena k objektu Pelzova č.p. 1512.  

- úsek č.6 (délka: cca 12 m): nová úložná trasa bude vedena od napojení na trasu výměny vedení v 
severním chodníku na křížení ulic Svépomoci/Tunelářů. Nová trasa bude vedena severním 
chodníkem ulice Tunelářů směrem na západ, kde naváže na výměnu stávajícího vedení.  

- úsek č.7 (délka: cca 22 m): nová úložná trasa bude vedena od napojení na trasu výměny stávajícího 
vedení v jižním chodníku na křížení ulic Ke Kamínce/Nad Starou pískovnou. Nová úložná trasa bude 
vedena jižním chodníkem ulice Ke Kamínce směrem na východ k objektu Ke Kamínce č.p.1288. 

- úsek č.8 (délka: cca 65 m): nová úložná trasa bude vedena od napojení na trasu výměny stávajícího 
vedení v severovýchodním chodníku ulic Jiřiny Štěpničkové/Pickova. Nová úložná trasa bude vedena 
přes komunikaci ulice Pickova a bude dále vedena severním chodníkem ulice Jiřiny Štěpničkové 
směrem na západ, kde naváže na výměnu stávajícího vedení.  

- úsek č.9 (délka: cca 42 m): nová úložná trasa bude vedena od napojení na trasu výměny stávajícího 
vedení ve východním chodníku ulice Na Baních. Nová trasa bude vedena přes komunikaci ulice Na 
Baních směrem na západ a dále na západ, k místu napojení na trasu z kolektoru. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí: Martin Marek, autorizovaný 
technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT č. 0009957, která obsahuje zejména – situace 
širších vztahů, č.výkr. C.1.1, měřítko: 1:4000. 

2. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu 
termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a údaje o 
osobě, která bude zabezpečovat odborné vedení stavby (autorizace podle zákona č.360/1992 Sb.). 

3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pokud nebude na 
odůvodněnou žádost stavebníka rozhodnuto jinak. 

4. Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) inženýrských sítí, 
kteří si to ve vyjádření ke stavbě vyžádali a podle jimi stanovených podmínek. 

5. Budou dodržena stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a vyjádření vlastníků (správců) 
inženýrských sítí a dalších osob ke stavbě. 
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6. Po celou dobu realizace stavby, která se nachází na území v k.ú. Zbraslav bude zachován přístup 

k přilehlým objektům, nebude omezen vjezd pohotovostním vozidlům a vozidlům svozu domovního 
odpadu, budou minimalizovány zábory komunikace pro účely stavby, vozovky a chodníky 
přiléhající ke stavbě budou udržovány v čistotě - viz podmínka závazného stanoviska ÚMČ Praha 
16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, odd. dopravy ze dne 19.01.2022. 

7. V případě záboru místní komunikace pro účely stavby (skládka materiálu, zařízení staveniště aj.) 
budou využívány pouze plochy povolené rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o 
zvláštním užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích. 
Případné omezení provozu na pozemní komunikaci částečnou nebo úplnou uzavírkou musí být 
povoleno rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o omezení obecného užívání pozemní 
komunikace ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích - viz podmínka závazného 
stanoviska ÚMČ Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, odd. dopravy ze dne 
19.01.2022.   

8. Budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění 
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady hl.m.Prahy č. 95 ze dne 31.01.2012 a č. 
127 ze dne 28.01.2014 – viz podmínka souhlasu Magistrátu hl.m.Prahy, odbor evidence majetku ze 
dne 23.02.2022, zn. S-MHMP 99083/2022, č.j. MHMP 338947. 

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha-Libeň 
 

Odůvodnění: 

Dne 23.05.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Jelikož předložená žádost 
neměla předepsané náležitosti stavební úřad opatřením ze dne 10.06.2022 řízení přerušil a současně 
vyzval stavebníka k doplnění žádosti. Žádost byla doplněna dne 27.06.2022 a 29.07.2022.  

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 01.08.2022 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, 
dotčeným orgánům. V souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona stavební úřad upustil od ústního jednání, 
protože jsou mu dobře známi poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení 
záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit 
své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.   

Ve stanovené lhůtě nesdělily dotčené orgány k návrhu žádné stanovisko. 
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.  

 
Účastníci územního řízení: 

 Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem územního řízení o umístění stavby žadatel a obec, 
na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:  
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN a.s.), IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 

190 00  Praha-Libeň, zastoupena: Projekting s.r.o., IČO 24707066, Koněvova 2660/141, 130 00  
Praha-Žižkov 

- Hlavní město Praha – zastoupené Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077, Praha 2 

 Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále účastníky územního řízení:  

  vlastník pozemku 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 

   osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno 

   osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis 
Hlavní město Praha, Kamila Valič, Barbora Biegelová, Ing. Josef Vondra, Helena Vondrová, Ing. 
Vladimír Vaníček, Alena Vaníčková, Olga Dvořáková,  Sabina Falteisková, Marek Třešňák, Ing. Monika 
Heřmanová, Ing. Luděk Heřman, Veronika Žáková,Tomáš Novotný, Pavel Pekárek, Iveta Pekárková,  
Jan Emingr, Šárka Kosková, Catteau Antoine Gilles Marie, Jiří Jurčo, Iva Teplárková, Ing.Dr. František 
Klufa, Simona Klufová, Marcela Havránková, Ing. Kateřina Zekič, Krajské ředitelství policie 
Středočeského kraje, Relax Sport Centrum Zbraslav, PPD, a.s., PVS a.s., PVK, a.s., PREdistribuce, a.s.,  
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Technologie hlavního města Prahy, a.s., Veolia Energie Praha, a.s., T-Mobile CR a.s., UPC Česká 
republika, s.r.o., COMTES CZ spol. s r.o.  Internet Praha Josefov s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s.,  
ČD - Telematika a.s., pozemky a stavby: parc.č.2909/16 (č.p.1227), 707/4 (součástí je stavba), 2909/48 
(č.p.1397), 2909/2, 1546/1, 1540, 2909/1, 2909/217 (č.p.1512), 2910/28 (č.p.1184), 2910/69, 1314/80, 
1314/88, 1314/81 (č.p.1288), 1314/82 (č.p.1287), 1314/115, 2874/415, 2874/388, 2874/466, 2874/43 
(č.p.1488), 2875/1, 2919/38 (č.p.1535) vše v katastrálním území Zbraslav.  

 
K návrhu byly doloženy následující doklady:    

- vlastnictví LV č. 1707, 3792, 1879, 4554 v k.ú.Zbraslav bylo ověřeno nahlížením do internetového 
KN 

- 3x projekt.dokumentace – Martin Marek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, 
ČKAIT č. 0009957            

- plná moc k zastupování stavebníka pro Projekting s.r.o., IČO: 24707066 ze dne 18.12.2020 
- souhlas Magistrátu hl.m.Prahy, odbor evidence majetku ze dne 23.02.2022, zn. S-MHMP 

99083/2022, č.j. MHMP 338947 + souhlas na situacích 
- souhlas na situaci od: Vladimír Vaníček, Alena Vaníčková, Kateřina Zekič 
- prohlášení (podmínky dotč.orgánů, správců sítí a dalších osob) ze dne 28.07.2022, CETIN a.s. 
- usnesení rady MČ Praha-Zbraslav č. R10 66 22 ze dne 21.03.2022 
 
Stanoviska, vyjádření a sdělení dotčených orgánů: 
- usnesení o odložení věci od Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy (úsek požární ochrany a úsek 

ochrany obyvatelstva) ze dne 16.12.2021, č.j.HSAA- 14523-3/2021 
- závazné stanovisko, vyjádření Magistrátu hl.m.Prahy, odbor ochrany prostředí ze dne 28.12.2021, č.j. 

MHMP 2115625/2021, sp.zn.S-MHMP 1976326/2021 OCP 
- sdělení Magistrátu hl.m.Prahy, odbor památkové péče ze dne 14.12.2021, č.j. MHMP 2076064/2021, 

sp.zn.S-MHMP 1976330/2021 
- závazné stanovisko Magistrátu hl.m.Prahy, odbor bezpečnosti ze dne 07.01.2022, č.j. MHMP 

32746/2022, sp.zn.S-MHMP 1994661/2021 
- sdělení Magistrátu hl.m.Prahy, odbor územního rozvoje ze dne 08.12.2021, č.j. MHMP 

2052624/2021, sp.zn.S-MHMP 1976332/2021 
- závazné stanovisko ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd.dopravy ze dne 19.01.2022, č.j.01405/2022/OD, 

sp.zn.21575/2021/OVDŽP/Mj  
- vyjádření a sdělení ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd.životního prostředí ze dne 21.06.2022, 

č.j.11697/2022/OŽP, sp.zn.11376/2022/OVDŽP/Sm vč. vyjádření vodoprávního úřadu ÚMČ Praha 
16 (chráněné zájmy nejsou podle vodního zákona dotčeny) 

- příloha usnesení rady MČ Praha-Zbraslav č. R10 66 22 ze dne 21.03.2022: podmínky odboru 
místního hospodářství ÚMČ Praha-Zbraslav  

 
Vyjádření a stanoviska dotčených vlastníků (správců) inženýrských sítí, dopravní infrastruktury a dalších 
osob: 
- vyjádření Policie České republiky, krajské ředitelství policie hl.m.Prahy ze dne 20.01.2022, č.j. 

KRPA-325695-2/ČJ-2021-0000DŽ 
- stanovisko TSK a.s. ze dne 12.01.2022, č.j.TSK/45688/21/1109/Br + koordinační vyjádření ze 

03.01.2022, č.j.TSK/1241/21/1110/Ko + vyjádření ze dne 30.11.2021 (email od: Radovan Pikna) 
- souhlas Magistrátu hl.m.Prahy, odbor evidence majetku ze dne 23.02.2022, zn. S-MHMP 

99083/2022, č.j. MHMP 338947 
- souhlas od Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové ze dne 

23.03.2022 
- vyjádření CETIN a.s. - č.j. 686849/22 ze dne 16.06.2022 
- stanovisko Dopravního podniku hl.m.Prahy ze dne 14.12.2021, zn.100630/46Z2087/2021 + razítko 

na situaci ze dne 15.12.2021 (DPM) 
- sdělení Povodí Vltavy s.p. ze dne 17.12.2021, zn. 88247/2021-263 
- vyjádření MO-ČR SNM ze dne 10.12.2021 - razítko na situaci 
- vyjádření PVK a PVS ze dne 23.12.2021, č.j.ZADOST202115161 
- vyjádření Pražské teplárenské a.s. ze dne 08.12.2021, č.j.343312021-razítko na situaci 
- vyjádření Pražské plynárenské Distribuce a.s. ze dne 08.12.2021, zn.2021/OSDS/07552 
- vyjádření PREdistribuce a.s. ze dne 10.12.2021, zn.S 21130/300095316 
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- vyjádření ALFA TELECOM  s.r.o. ze dne 27.12.2021 
- vyjádření CNL INVEST s.r.o. (za společnost BMB-Green s.r.o.), č.žádosti: BM GR00005/22 ze dne 

07.01.2022 
- vyjádření Comtes CZ spol.s r.o. ze dne 07.03.2022 
- vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 07.03.2022, č.j. 6308/22 
- vyjádření ČEPS, a.s. ze dne 30.11.2021, zn. 10734/2021/CEPS 
- vyjádření CRA (České Radiokomunikace, a.s.) ze dne 01.12.2021, zn. UPTS/OS/291299/2021 
- vyjádření Dial Telecom, a.s. ze dne 01.12.2021, zn.PH969101 
- vyjádření Fine Technology Outsource, s.r.o., č. j. 36014 ze dne 03.12.2021 
- vyjádření INETCO.CZ a.s. (za UNI Promotion s.r.o.) ze dne 03.12.2021, zn.122416308 
- vyjádření Internet Praha Josefov s.r.o. ze dne 08.12.2021 
- vyjádření Nej.cz s.r.o. ze dne 15.12.2021, zn. VYJNEJ-2021-08490-01 
- vyjádření Fine Technology Outsource, s.r.o. (za společnost Praha4.net – Pavel Nechvátal) ze dne 

03.12.2021, č.j. 36013  
- vyjádření PlanetA a.s., ze dne 11.05.2021 - razítko na situaci 
- vyjádření CNL INVEST s.r.o. (za společnost Rychlý drát, s.r.o.), č.žádosti: RYDR02827/21 ze dne 

30.11.2021 
- vyjádření Fine Technology Outsource, s.r.o. (za společnost Sys-DataCom s.r.o.) ze dne 03.12.2021, 

č.j.36015 
- vyjádření Technologie hl.m.Prahy ze dne 30.11.2021, č.vyjádření VPD-03692/2021 
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 30.11.2021, č.j.E59560/21 
- vyjádření ÚVT Internet s.r.o, č.j. 212104517 ze dne 08.12.2021 
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 03.12.2021, zn.MW9910187848364537 
- vyjádření VAKBeroun a.s. ze dne 03.12.2021, zn. O211-18298/2021 + razítko na situaci  
- stanovisko ČD – Telematika a.s. ze dne 11.04.2022, č.j. 1202207951 
- vyjádření Sitel, spol. s r.o. ze dne 30.11.2021, zn. 1112104728 
- sdělení Telco Pro Services, a.s. ze dne 30.11.2021, zn.0201336666 
- vyjádření Telia Carrier Czech Republic a.s. ze dne 30.11.2021, zn.1312102796 
- vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. ze dne 17.05.2022, zn.REVE/20220413-003/UZ 
- stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 07.12.2021, č.j. MV-49-96/SIK5-2021 
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 30.11.2021, zn.0700475164 
- sdělení ČEZdistribuce, a.s. ze dne 30.11.2021, zn. 0101645006 
 

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleného usnesením ZHMP č.10/05 ze 
dne 9.9.1999 a vyhlášky č.32/99 Sb.hl.m.Prahy, o závazné části územního plánu hl.m.Prahy, v úplném 
znění, v souladu s pozdějšími změnami, zejména platné změny Z č. 2832/00 ÚPn HMP, se předmětné 
pozemky nacházejí v ploše OB - čistě obytné, OB – čistě obytné se stanoveným kódem míry využití C, 
SP – sportu, S4 - ostatní dopravně významné komunikace, OV – všeobecně obytné se stanoveným kódem 
míry využití D, SV – všeobecně smíšené, SV – všeobecně smíšené se stanoveným kódem míry využití C, 
D a F, VVA – armáda a bezpečnost. 
OB – čistě obytné a OB – čistě obytné se stanoveným kódem míry využití C: hlavní využití: plochy pro 
bydlení. Přípustné využití: byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské 
školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb. Drobné vodní plochy, zeleň, 
cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické 
infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. 
SP – sportu: hlavní využití: plochy pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu. Přípustné 
využití: klubová zařízení, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, 
zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení do 50 lůžek, administrativní zařízení, kulturní zařízení, 
školská zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, služby, to vše související s hlavním využitím; zároveň 
platí, že součet plochy staveb a zařízení nesportovního využití nepřekročí 20% plochy SP. 
Vodní plochy, zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, zeleň, cyklistické stezky, 
pěší komunikace a prostory. Podmíněně přípustné využití: pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním 
a přípustným využitím lze umístit: služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní 
automobily. Dále lze umístit: vozidlové komunikace, technickou infrastrukturu za podmínky, že nedojde 
k nepřijatelnému zhoršení životního prostředí, obchodní a ubytovací zařízení a související využití 
nesportovního charakteru nad souhrnný rozsah 20% plochy SP. Pro podmíněně přípustné využití platí, že 
nebude významně omezeno hlavní a přípustné využití. 
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OV – všeobecně obytné se stanoveným kódem míry využití D: hlavní využití: plochy pro bydlení 
s možností umisťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel. Přípustné využití: stavby pro bydlení, byty 
v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací 
zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, malá 
ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba a služby, veterinární zařízení a administrativa v rámci staveb 
pro bydlení, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 
2 000 m2, zařízení veřejného stravování. Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší 
komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně 
nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. 
SV – všeobecně smíšené, SV – všeobecně smíšené se stanoveným kódem míry využití C, D a F: hlavní 
využití: plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, 
obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území. 
Přípustné využití: polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s 
převažující funkcí od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního 
funkčního členění s obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou 
nepřevyšující 8 000 m2, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní 
vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, 
zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro 
veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná nerušící výroba a služby, hygienické stanice, veterinární 
zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a 
opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, malé 
sběrné dvory. Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace 
vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické 
infrastruktury. Parkovací a odstavné plochy, garáže. 
S4 - ostatní dopravně významné komunikace: hlavní využití: provoz automobilové dopravy a PID. 
Přípustné využití: ostatní komunikace funkčních skupin B5 a C5 zařazené do vybrané komunikační sítě. 
Parkovací a odstavné plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, technická 
infrastruktura. 
VVA – armáda a bezpečnost: hlavní využití: plochy sloužící pro zařízení a areály pro armádu a 
bezpečnostní složky, zařízení pro záchranný bezpečnostní systém, vězeňská zařízení. Přípustné využití: 
drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, 
plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické 
infrastruktury. 

V ploše OB - čistě obytné a OB – čistě obytné se stanoveným kódem míry využití C je přípustné využití 
„liniová vedení technické infrastruktury“, v ploše SP – sportu je podmíněně přípustné využití: 
„technickou infrastrukturu za podmínky, že nedojde k nepřijatelnému zhoršení životního prostředí“, 
v ploše OV – všeobecně obytné se stanoveným kódem míry využití D je přípustné využití „liniová vedení 
technické infrastruktury“, v ploše SV – všeobecně smíšené a SV – všeobecně smíšené se stanoveným 
kódem míry využití C, D a F je přípustné využití „liniová vedení technické infrastruktury“, v ploše S4 - 
ostatní dopravně významné komunikace je přípustné využití „technická infrastruktura“, v ploše VVA – 
armáda a bezpečnost je přípustné využití „liniová vedení technické infrastruktury“. 
Stavba se nachází mimo záplavové území. Záměr stavby je v souladu s platným územním plánem. 

Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou a návrh vyhovuje v odpovídající míře 
obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl.m.Praze stanoveným nařízením č.10/2016 Sb. hl. m. 
Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v 
hlavním městě Praze (dále jen „pražské stavební předpisy“) s aktualizovaným odůvodněním.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
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Upozornění:   
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí předá žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení. 

Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, je stavebník a právnická osoba nebo fyzická 
osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu povinna 
podle §127 odst. 2 stavebního zákona nález ihned ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové 
péče, popřípadě archeologickému ústavu nebo orgánu státní ochrany přírody, a učinit nezbytná opatření, 
aby nález nebyl poškozen nebo zničen, pokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem 
státní památkové péče, popřípadě archeologickým ústavem nebo orgánem státní ochrany přírody. 

Před realizací stavby musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy ke všem dotčeným pozemkům v souladu s 
§ 104 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů 

Stavebník je povinen podle § 152 stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom 
musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob, ochranu životního prostředí a majetku, i 
šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných 
zvláštními právními předpisy např.: zápis o předání a převzetí stavby se zápisem o odstranění všech 
závad; prohlášení osoby (o provedení stavby – např. viz § 156 stavebního zákona), která zajišťovala 
odborné vedení realizace stavby; zprávu o revizi elektr.zařízení, geodetické zaměření stavby, předání 
geodetické dokumentace na Institut rozvoje hl.m.Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2; doklad o uložení 
odpadu ze stavební činnosti.    

Po dokončení stavby budou stavebnímu úřadu předloženy doklady dle § 2i) odst. 2 zákona č. 416/2009 
Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické a komunikační infrastruktury, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) inženýrských sítí, kteří si 
to ve vyjádření ke stavbě vyžádali a podle jimi stanovených podmínek. 

Musí být splněny požadavky na stavby podle § 156 odst. 1 stavebního zákona: pro stavbu mohou být 
navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na stavby.  

Při provádění stavby je nutno chránit veřejnou zeleň ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně v hl.m.Praze,  
a zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/2008 Sb. hl.m.Prahy, o  čistotě. 

Nesmí docházet k ohrožování stávajících dřevin v blízkosti stavby, bude respektována norma ČSN 83 
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

V průběhu realizace stavby je nutné podle potřeby aplikovat příslušná opatření ke snížení zatěžování 
okolí stavby prachem a jinými látkami znečišťujícími ovzduší. 

V průběhu celé výstavby musí být plněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisů -
vyhláška č. 93/2016 Sb. MŽP, katalog odpadů, vyhláška č. 383/2001 Sb. MŽP, o podrobnostech 
nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 Sb. MŽP, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
užívání na povrchu. 
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Ve výstavbě musí být dodrženy požadavky stanovené právními předpisy, mimo jiné: 
 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů; vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (ochranná pásma) 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 

Poučení účastníků: 

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

 

 
 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 
 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne …..……………………………………… 

                                      

                                         razítko, podpis  ………………………………………. 

 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl 
vyměřen podle položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč.  
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................. 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona - doručení jednotlivě (dodejky): 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t       
Projekting s.r.o., IDDS: cypsi96, sídlo: Koněvova č.p. 2660/141, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Městská část Praha-Zbraslav, IDDS: zcmap6w, sídlo: Zbraslavské náměstí č.p. 464, Praha 5-Zbraslav, 
156 00  Praha 516 
Hlavní město Praha, zast. MHMP-EVM, IDDS: 48ia97h, sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 
1-Staré Město 
Hlavní město Praha - zastoupené Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu, sídlo: 
Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
Kamila Valič, IDDS: w8vn8zz, trvalý pobyt: Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Barbora Biegelová, V Souhradí č.p. 377, 252 30  Řevnice 
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Ing. Josef Vondra, Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Helena Vondrová, Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Ing. Vladimír Vaníček, Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Alena Vaníčková, Lnáře č.p. 184, 387 42  Lnáře 
Olga Dvořáková, Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516  
Sabina Falteisková, Teplická č.p. 270/40, 190 00  Praha 9-Střížkov 
Marek Třešňák, Hostošova č.p. 251, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Ing. Monika Heřmanová, Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Ing. Luděk Heřman, IDDS: w3tebqd, trvalý pobyt: Na Bambouzku č.p. 466, Praha 5-Lipence, 155 31  
Veronika Žáková, Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Tomáš Novotný, Dr. E. Beneše č.p. 774, 560 02  Česká Třebová 2 
Pavel Pekárek, Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Iveta Pekárková, Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Jan Emingr, Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Šárka Kosková, Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Catteau Antoine Gilles Marie, zrušen trvalý pobyt na území ČR (viz informace o pozemku v katastru 
nemovitostí)  
Jiří Jurčo, K řece č.p. 129, Praha 5-Lahovice, 159 00  Praha 59 
Iva Teplárková, Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Ing.Dr. František Klufa, IDDS: 39g5qb5, trvalý pobyt: Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00   
Simona Klufová, Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Marcela Havránková, IDDS: 8weifkn, trvalý pobyt: Pickova č.p. 1488/8, Praha 5-Zbraslav, 156 00   
Ing. Kateřina Zekič, Archangelská č.p. 1568/3, 100 00  Praha 10-Vršovice 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u, sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-
Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Relax Sport Centrum Zbraslav, a.s., IDDS: qpxmw94, sídlo: Pod třešňovkou č.e. 234, Praha 5-Zbraslav, 
156 00  Praha 516 
PPD, a.s., IDDS: w9qfskt, sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 
PVS a.s., IDDS: a75fsn2, sídlo: Evropská č.p. 866/67, 160 00  Praha 6-Vokovice 
PVK, a.s., IDDS: ec9fspf, sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3, sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji, sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7 
Veolia Energie Praha, a.s., IDDS: y7vt83i, sídlo: Na Florenci č.p. 2116/15, 110 00  Praha 1-Nové Město 
T-Mobile CR a.s., IDDS: ygwch5i, sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f, sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00  Praha 4-Nusle 
COMTES CZ spol. s r.o., IDDS: sfwwfe6, sídlo: Na dračkách č.p. 843/24, Praha 6-Střešovice, 162 00   
Internet Praha Josefov s.r.o., IDDS: fhxzi7g, sídlo: Břehová č.p. 40/1, 110 00  Praha 1-Josefov 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr, sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 
155 00  Praha 515 
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp, sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
MV ČR - správa kabelů, IDDS: 6bnaawp, sídlo: nám. Hrdinů č.p. 1634/3, 140 21  Praha 4-Nusle 
 
Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že účastník řízení Catteau Antoine Gilles Marie (spoluvlastník 
pozemků č.parc.2874/387, 2874/43 (součástí je i stavba č.p. 1488), 2874/415 k.ú.Zbraslav - viz LV 
č.3792 k.ú.Zbraslav) je osoba neznámého pobytu, stavební úřad v souladu s ustanovením § 25 odst.1 
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje výše uvedenému účastníkovi 
řízení Catteau Antoine Gilles Marie územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou.   
 
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - doručení veřejnou vyhláškou: 
Vyvěšením písemnosti po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu Městské části Praha 16, Václava Balého 
23, 153 00 Praha-Radotín a na úřední desce příslušné městské části, kterou je MČ Praha-Zbraslav, 
Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha-Zbraslav. Do grafických příloh dokumentace k územnímu řízení lze 
nahlédnout na Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16, pracoviště Zbraslavské 
nám. 464, 156 00 Praha-Zbraslav, úřední dny Po a St 8.00-12.00, 13.00-18.00, Pá 8.00-12.00). 
Pozemky a stavby: parc.č.2909/16 (č.p.1227), 707/4 (součástí je stavba), 2909/48 (č.p.1397), 2909/2, 
1546/1, 1540, 2909/1, 2909/217 (č.p.1512), 2910/28 (č.p.1184), 2910/69, 1314/80, 1314/88, 1314/81 
(č.p.1288), 1314/82 (č.p.1287), 1314/115, 2874/415, 2874/388, 2874/466, 2874/43 (č.p.1488), 2875/1, 
2919/38 (č.p.1535) vše v katastrálním území Zbraslav. 
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Dotčené orgány : 
Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h, sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - OPP, IDDS: 48ia97h, sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01  Praha 1 
Magistrát hl. m. Prahy- odbor bezpečnosti, IDDS: 48ia97h, sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01  
Praha 1 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostředí, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00   
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého č.p. 23/3, Praha 16-Radotín, 153 00   
ÚMČ Praha-Zbraslav, odbor místního hospodářství, IDDS: zcmap6w, sídlo: Zbraslavské náměstí č.p. 
464, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
  
Ostatní : 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3, sídlo: Veletržní č.p. 1623/24, 170 00  
Praha 7-Holešovice 
Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf, místo podnikání: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
DP hl.m. Prahy, a.s., IDDS: fhidrk6, sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 22  Praha 9-Vysočany 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


