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ROZHODNUTÍ
Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, jako speciální stavební úřad pro
stavby drah věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 7 a § 54 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o dráhách“), dále jako speciální stavební úřad pro stavby komunikací věcně
příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst.
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), přezkoumal ve stavebním řízení vedeném podle
ustanovení § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne
21.6.2019 podal stavebník Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČO 000 05 886, a na základě tohoto přezkoumání
I. vydává podle ustanovení § 115 stavebního zákona a podle ustanovení § 18c vyhlášky
č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního
řádu, ve znění pozdějších předpisů,

STAVEBNÍ POVOLENÍ
pro stavbu

„RTT Bubenské nábřeží – Komunardů – I. etapa“,

v rámci stavebních objektů
SO 11 Tramvajová trať
SO 12 Odvodnění tramvajové trati
SO 13 Tramvajové zastávky.
Stavba bude provedena na pozemku parcelní číslo 2306 v katastrálním území Holešovice,
Praha 7.
Jedná se o stavební úpravu stávající tramvajové tratě v ulici Komunardů od křižovatky s ulicí
Dělnická po oblouk do ulice Bubenské nábřeží v Praze 7. Celkové délka stavby je 427 m.
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V rámci SO 11 dojde ke stavbě nové konstrukce tramvajové tratě v celém uvažovaném úseku.
Nově bude tramvajová trať mít konstrukci pevné jízdní dráhy. Směrové a výškové řešení nebude
měněno a vychází ze stávajícího stavu. Kryt bude asfaltový.
V rámci SO 12 budou osazeny před koncem stavby před obloukem do ulice Bubenské nábřeží
kolejový žlábkový odvodňovač (bahník) B1, který bude napojen do kalové jímky přípojkou DN
200. Přípojka bude mít délku 3,2 m.
Obsahem SO 13 je úprava nástupních hran nedávno provedených zastávek vídeňského typu
Tusarova a Dělnická. Hrana bude posunuta směrem k fasádám objektů, dojde tedy k zúžení
jízdních pruhů vedených po těchto zastávkách. Výška nástupní hrany v obou zastávkách bude 18
cm.
Předmětem žádosti byl též objekt SO 31 Definitivní dopravní značení, který však není zahrnut
ve výčtu umísťovaných a povolovaných objektů, neboť dle ustanovení § 79 stavebního zákona
se jedná o stavbu, která nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas ani
stavební povolení. Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pak dále platí, že
místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní
orgán opatřením obecné povahy.

II. vylučuje podle ustanovení § 85, odst. 2, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

ODKLADNÝ ÚČINEK ODVOLÁNÍ
proti tomuto stavebnímu povolení.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
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1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací z data 06/2019,
č. 18-112-02, která byla přílohou žádostí (odpovědný projektant Ing. Jan Maruška,
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0000342, Ing. Pavla Štefanová,
Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT
0009434), a která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebním úřadem ověřena
a předána stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.
3. Před započetím provádění stavby budou stanoviska správců technické infrastruktury
(poduličních zařízení), jejichž platnost skončí před zahájením stavebních prací,
aktualizována.
4. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem - osobou oprávněnou k provádění
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních
předpisů.
5. Stavebník je povinen oznámit nejméně 10 dní předem stavebnímu úřadu termín zahájení
stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto
skutečnostech oznámí stavebník neprodleně stavebnímu úřadu.
6. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi technického vybavení budou provedeny v souladu
s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, a dle vyjádření správců
těchto sítí.
7. Požadavky uplatněné v závazných stanoviscích dotčených orgánů, ve vyjádření vlastníků
a správců technické infrastruktury a orgánů a organizací, jejichž vyjádření byla třeba pro
posouzení navrhované stavby, stavebník zabezpečí takto:
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Budou splněny koordinační podmínky Oddělení koordinace zvláštního užívání
komunikací TSK ze dne 17.5.2019, č.j. TSK/942/19/5130/Mit:
a) Akce č. 2016-1025-02615 Tusarova, stavební úpravy NTL
b) Akce č. 2017-1025-02272 Jateční a okolí, rozšíření sítě UPC
c) Akce č. 2017-1025-02697 Dělnická a okolí, stavební úpravy NTL plynovodů
d) Akce č. 2018-1025-01472 Bubenské nábřeží, přípojka NN, kabely NN
e) Akce č. 2018-1025-01527 Dukelských hrdinů, připojení objektů FFTS
f) Akce č. 2018-1025-01591 Jateční, Čechova, nábřeží Kpt. Jaroše, štěrkové záhony
 Bude splněna podmínka závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne
9.5.2019, č.j. HSHMP 19353/2019:
a) Ke kolaudaci bude předložen protokol vypracovaný v souladu s § 32a zákona oč.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, o měření hladin akustického tlaku
(hluku) v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb (referenční místa),
kterým musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladiny akustického
tlaku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, v platném znění, popřípadě důkaz, že po realizaci předmětné stavby
nedošlo ke zhoršení akustických podmínek v dané lokalitě, tzn. provedení validních
měření před a po předmětných stavebních úpravách v identických místech měření.
V průběhu stavby je třeba dbát na zajištění průchodnosti pěších tras s ohledem na požadavky
tělesně a zrakově postižených, tj. řádně označit překážky vč. osvětlení v době snížené
viditelnosti, přechody přes překopy budou opatřeny zábradlím s minimální výškou 1,1 m,
spádové poměry maximálně 1:8 při délce do 3,0 m, šířka průjezdu pro invalidní vozík
minimálně 0,9 m (krátký přejezd).
Při provádění stavby bude zajištěno, že:
a) Před prováděním výkopů v blízkosti sítí technického vybavení bude ověřeno jejich
uložení a zemní práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně.
b) V prostoru určeném jednotlivými správci sítí technického vybavení (v ochranných
pásmech) nebudou umístěny objekty zařízení staveniště ani skládky materiálu.
c) Odkryté sítě technického vybavení budou zabezpečeny proti poškození.
d) Budou uplatněna účinná opatření k minimalizaci prašnosti (zejména při výkopových
pracích a manipulaci s výkopkem).
e) Nedojde k vniknutí stavebního ani výkopového materiálu do kanalizace.
f) Budou zachovány veškeré povrchové znaky stávajících vodárenských
a kanalizačních zařízení.
g) Před zahájením stavebních prací v blízkosti stávajících sítí elektronických
komunikací stavebník zajistí aktualizaci zakreslení jejich polohy.
h) Zahájení stavebních prací bude prokazatelně oznámeno vlastníkům, resp.
provozovatelům těchto sítí elektronických komunikací.
i) Při zahájení a před ukončením stavby (před záhozem) v blízkosti stávajících sítí
elektronických komunikací bude přítomen pracovník vlastníka (správce,
provozovatele) předmětné sítě.
Stavba v ochranných pásmech vedení sítí elektronických komunikací bude prováděna
v souladu s podmínkami vyjádření vlastníků či správců těchto sítí vydaných ve smyslu
ustanovení § 102 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích.
Po celou dobu realizace stavby bude na komunikacích zabezpečen příjezd a průjezd
hasičských vozidel, zachován přístup ke stávajícím uličním hydrantům a dalším uzávěrům
inženýrských sítí, zachován přístup ke všem objektům, vjezd dopravní obsluze,
pohotovostním vozidlům, přístup na zastávky tramvají a autobusů MHD a bezpečné tranzitní
trasy pro pěší.
Odpady budou ukládány do přistavených kontejnerů překrytých na místě i při přepravě.
U manipulační techniky a technologických zařízení budou použita zařízení, která splňují
emisní normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III a lepší.
Po celou dobu realizace stavby bude zachován automobilový provoz ve směru do Holešovic.
Nefunkční vedení bude odstraněno v celé délce.
Pokud se provádění stavebních prací dotkne povrchových znaků vodovodů a kanalizace pro
veřejnou potřebu, pak dojde k rektifikaci poklopů. Kanalizační šachtové poklopy budou


8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
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15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

z tvárné litiny (pražský znak a rám DN 600) s kloubem, s ventilačními otvory, s pojistkou
proti samovolnému uzavření a možností osazení zámku PVK, dále musí splňovat podmínky
ČSN EN 124 – třídy D 400 (výměna kónusů, osazení betonových rektifikačních prstenců,
apod.).
Nedojde k odstranění a k přesunu zařízení JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. –
přístřešku MHD P0879 a P7617, prosvětlených vitrín CLB3373, CLB3374 a C1879.
V případě uzavírky komunikace nebo její části uvědomte 15 dnů předem Hasičský
záchranný sbor hl. m. Prahy v Praze 2.
Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými
látkami dle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy a zařízení budou
zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami. V záplavovém území
nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou negativně ovlivnit
kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude zajištěn a přebytečný
materiál bude ze záplavového území odvezen.
Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry zhutnění zemin v podloží a zkoušky
podkladových vrstev vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
Stavba bude dokončena do 31.1.2021.
Stavba může být trvale užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu po závěrečné
kontrolní prohlídce stavby, který vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad
(ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona).
Způsobilost stavby k užívání musí být před vydáním kolaudačního souhlasu ověřena
technicko-bezpečnostní zkouškou a zkušebním provozem.

Účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou:















Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Hlavní město Praha zastoupené odborem evidence majetku MHMP, Mariánské náměstí
2, 110 01 Praha 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U
Plynárny 500, 145 08 Praha 4
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
Pražská teplárenská, a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8
JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha 8

Odůvodnění:
Dne 21.6.2018 podal stavebník Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČO 000 05 886, žádost o stavební povolení na výše
uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad oznámil dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům přípisem č.j. MHMP 1306010/2019
ze dne 26.6.2019 a současně určil lhůtu pro uplatnění námitek a závazných stanovisek
s upozorněním, že k později podaným nebude přihlédnuto, stejně tak jako k námitkám účastníků
řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního
plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci
území.
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Od ohledání na místě i od ústního jednání stavební úřad v souladu s ustanovením
§ 112 odst. 2 stavebního zákona upustil, neboť mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění.
Účastníkem stavebního řízení je podle ustanovení § 109 stavebního zákona pouze
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva
prováděním stavby přímo dotčena,
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno,
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto
právo prováděním stavby přímo dotčeno,
Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle výše citovaného ustanovení stavebního
zákona a současně podle ustanovení § 27 správního řádu tak, že za účastníka předmětného řízení
považuje:
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ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. a) a b) stavebního
zákona:
- stavebníka a zároveň vlastníka stavby tramvajové trati, na níž má být provedena
stavební úprava; tedy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČO 000 05 886, neboť je žadatelem o
vydání rozhodnutí a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavbu
- vlastníka stavby komunikací, na níž má být provedena stavební úprava; tedy
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15
Praha 1, IČO 034 47 286



ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. c) a d) stavebního
zákona:
- vlastníci pozemků a staveb na pozemcích parcelní číslo 2306 v katastrálním
území Holešovice, Praha 7 a ti, kteří mají k těmto stavbám a pozemku právo
odpovídající věcnému břemeni, tedy:
- Hlavní město Praha zastoupené odborem evidence majetku MHMP, Mariánské
náměstí 2, 110 01 Praha 1
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U
Plynárny 500, 145 08 Praha 4
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
- PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Pražská teplárenská, a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8
- JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 678/25, 186 00
Praha 8



ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) a f) stavebního
zákona:
- vlastníci pozemků a staveb na pozemcích parcelní číslo číslo 1019, 1021, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1031/4, 1032/1, 1032/2,
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040/1, 1040/2, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045,
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1166/2, 1167/1, 1167/2, 1168/1, 1168/3, 1169, 1170, 1185, 1188, 2315, 2316/1,
2316/2, 2318/1, 2318/2, 2319, 2320, 2326/1, 2326/2, 2331/1 v katastrálním území
Holešovice, Praha 7 a ti, kteří mají k těmto stavbám a pozemku právo
odpovídající věcnému břemeni
Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznamuje se zahájení stavebního řízení
v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu a § 112 odst. 1 stavebního zákona:
- účastníkům podle ustanovení § 109 písm. a) – b) stavebního zákona, tj. stavebníkovi a
vlastníkovi stavby do vlastních rukou;
- účastníkům řízení podle ustanovení § 109 písm. c) – d) stavebního zákona,
tj. vlastníkovi pozemku parcelní číslo 2306 v katastrálním území Holešovice, Praha 7 a
staveb na něm, do vlastních rukou;
- účastníkům řízení podle ustanovení § 109 písm. e) – f) stavebního zákona,
tj. vlastníkům pozemků parcelní číslo 1019, 1021, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030,
1031/1, 1031/2, 1031/3, 1031/4, 1032/1, 1032/2, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040/1,
1040/2, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1166/2, 1167/1, 1167/2, 1168/1, 1168/3, 1169,
1170, 1185, 1188, 2315, 2316/1, 2316/2, 2318/1, 2318/2, 2319, 2320, 2326/1, 2326/2,
2331/1 v katastrálním území Holešovice, Praha 7, a staveb na nich, veřejnou vyhláškou.
Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu MČ Praha 7 v termínu od
28.6.2019 do 16.7.2019 a na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy v termínu od 28.6.2019 do
13.7.2019. Účinky doručení jsou spojeny s vyvěšením na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.
Stavební úřad neobdržel v průběhu řízení námitky nebo připomínky dotčených orgánů nebo
účastníků řízení.
K řízení byla předložena tato stanoviska a vyjádření:
Projektová dokumentace, zápisy, plné moci:
- Žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři
- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení z data 06/2019, č. 18-112-02
- Stanovisko projektanta k vyjádřením institucí a správců inženýrských sítí
- Schválený Povodňový plán
Majetkoprávní doklady:
- Majetkoprávní elaborát
- Situace stavby se zákresem do katastrální mapy
- Souhlas Odboru evidence majetku MHMP ze dne 18.6.2019, č.j. MHMP 1182928/2019
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a organizací:
- Závazná stanoviska a vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP ze dne 29.4.2019,
č.j. MHMP 771202/2019
- Stanovisko odboru pozemních komunikací a drah MHMP ze dne 18.6.2019,
č.j. MHMP-1184723/2019/O4/Vo a ze dne 27.6.2019, č.j. MHMP-1310853/2019-PKDO2/Rt
- Závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP ze dne 14.6.2019,
č.j. MHMP 1152774/2019
- Závazné
stanovisko
odboru
bezpečnosti
MHMP
ze
dne
9.5.2019,
č.j. MHMP 838465/2019
- Závazná stanoviska odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 7 ze dne 2.5.2019,
č.j. MČP7089579/2019/OŽP/Vag
- Stanovisko odboru dopravy Úřadu MČ Praha 7 ze dne 26.6.2019,
č.j. MČ P7 154273/2019/ODO/Mik.
- Technické stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 5.6.2019,
č.j. TSK/12749/19/5110/Me
- Koordinační vyjádření Oddělení koordinace zvláštního užívání komunikací Technické
správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 17.5.2019, č.j. TSK/942/19/5130/Mit
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Souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. ze dne 13.6.2019,
č.j. 100130/22Z1056/1063
Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne
2.5.2019, č.j. HSAA-3967-3/2018
Závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 9.5.2019,
č.j. HSHMP 19353/2019
Sdělení Odboru kanceláře starosty a tajemníka Úřadu MČ Praha 7 ze dne 1.8.2019, č.j.
MČ P7 178786/2019/OKŘ/Rya
Stanovisko Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města
Prahy ze dne 8.8.2019, č.j. KRPA-271000-1/ČJ-2019-0000DŽ

Vyjádření správců inženýrských sítí:
- Pražská vodohospodářská společnost, a.s. ze dne 26.4.2019, č.j. 1574/19/2/02
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 24.4.2019, č.j. PVK 19550/ÚTPČ/19
- Pražská teplárenská a.s. ze dne 10.7.2019, č.j. JAR/1484/2019
- PREdistribuce, a.s. ze dne 9.4.2019, č.j. S 21130/300064835
- Technologie hlavního města Prahy, a.s. ze dne 19.6.2019, č.j. 4500/19
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 25.1.2019, č.j. E03515/19
- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 26.1.2019, č.j. MW9910124271107477
- Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost, Jednotka Dopravní cesta Tramvaje ze
dne 22.1.2019, č.j. 111/19
- Fine Technology Outsource ze dne 24.1.2018, č.j. 8927, 8928
- ICT Support, s.r.o. ze dne 4.2.2019, č.j. 2019268269rsti
- CentroNet, a.s. ze dne 24.1.2019, č.j. 239/2019
- Cznet s.r.o. ze dne 11.2.2019, č.j. 190100401
- ALFA TELECOM s.r.o. ze dne 30.1.2019
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 2.7.2019, č.j. 667638/19
- UPC Česká republika, s.r.o. zastoupená společností InfoTel, spol. s.r.o. ze dne 2.7.2019,
č.j. E001293/19
- ČD-Telematika a.s. ze dne 24.1.2019, č.j. 1201901415
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 24.1.20198, č.j. 0200859322
- Dial Telecom, a.s. ze dne 2.7.2019, č.j. PH702681
- České radiokomunikace a.s. ze dne 25.1.2019, č.j. UPTS/OS/211067/2019
- JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. ze dne 2.7.2019, č.j. RJ 2019-07-02
- Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 24.7.2019, č.j. 46888/2019-263
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne 16.7.2019, č.j. 2019/OSDS/04235
Razítka správců inženýrských sítí:
- Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost, Jednotka Dopravní cesta Metro ze dne
22.1.2019
- TSK, oddělení 1220 ze dne 16.1.2019
- Ministerstvo vnitra ČR ze dne 21.1.2019
- Ministerstvo obrany ČR ze dne 16.1.2019, č.j. ÚP497/22-978/1018
- PlanetA a.s. ze dne 1.3.2019
- Pe3ny Net s.r.o. ze dne 19.2.2019
- GREPA Networks, s.r.o. ze dne 4.2.2019
- Fast Communication s.r.o. ze dne 14.2.2019
Stavební úřad přezkoumal podle § 111 stavebního zákona předmětnou žádost a zajistil vzájemný
soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy
a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Provádění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a technickým
požadavkům na stavby v hlavním městě Praze, které jsou stanoveny v nařízení č. 10/2016 Sb. hl.
m. Prahy (Pražské stavební předpisy).
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K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal soulad navržené stavby s obecnými
technickými požadavky zabezpečujícími užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace, přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně
dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů, a zajistil
časovou a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území. Na základě zjištění, že žádost
je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Stavebník dne 28.6.2019 požádal o vyloučení odkladného účinku z důvodu „…pokračujícího
vývoje kolem plánované rekonstrukce Libeňského mostu, se kterou je nezbytné všechny akce,
zejména v oblasti, koordinovat, pro zajištění dopravní obsluhy veřejnou dopravou a ve veřejném
zájmu.
Rekonstrukce mostu měla dle původních předpokladů proběhnout ještě před rekonstrukcí
předmětné trati v ulici Komunardů. Vzhledem k předpokládanému uzavření mostu až v roce
2021 existuje riziko, že by trať po technické stránce nebyla schopna po celou dobu výluky mostu
spolehlivého provozu. Současně sdělujeme, že další klíčovou stavbou pro koordinaci
s rekonstrukcí Libeňského mostu je rekonstrukce estakády Krejcárek a opravy sousedních
navazujících tratí v úseku Palmovka – Ohrada. Tato akce si vyžádá výluku na jednu stavební
sezonu s předpokladem v roce 2020. Z důvodu minimalizace dopadů na zhoršení dopravní
obslužnosti veřejnou dopravou v příštích letech tedy pokládáme za potřebné provést rekonstrukci
tratě v ulici Komunardů (jih) již v roce 2019.“
Dle ustanovení § 5 odst. 1 zákona o dráhách je stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové,
trolejbusové nebo dráhy speciální stavbou veřejně prospěšnou. Podle ustanovení § 85, odst. 2
písm. a) správního řádu platí, že správní orgán může odkladný účinek odvolání vyloučit, jestliže
to naléhavě vyžaduje veřejný zájem. Vzhledem k citovaným ustanovením a vzhledem k tomu, že
případně podaným odvoláním by byla odložena vykonatelnost stavebního povolení a došlo by
k ohrožení veřejného zájmu spočívajícího v nezbytné a bezpečné dopravní obslužnosti v oblasti
Holešovic, stavební úřad současně rozhodl o vyloučení odkladného účinku odvolání.
Upozornění pro stavebníka:
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Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti
povolení.
Předmětem tohoto rozhodnutí není zábor veřejného prostranství.
Tímto rozhodnutím nejsou povoleny práce na jiných stavebních objektech než výše
jmenovaných (např. úpravy chodníků, komunikací, stožárů SSZ, přeložky inženýrských
sítí, aj.).
Při provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob
podle příslušných zákonů a vyhlášek – mimo jiné: ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky požární bezpečnosti dle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
O rozsahu geodetické dokumentace skutečného provedení stavby pro účely digitální mapy
Prahy je možno se informovat na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
Vyšehradská 57, Praha 2 (dále jen „IPR“)
Před zahájením stavby je nutno umístit u vstupu na staveniště štítek s údaji o povolené
stavbě a ponechat ji tam až do doby dokončení stavby.
V průběhu provádění stavebních prací bude na stavbě nebo na staveništi k dispozici
ověřená dokumentace stavby.
Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně
zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby, který je povinen vést zhotovitel stavby.
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Při realizaci stavby budou plněny povinnosti ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů. Odpady ze stavby budou důsledně zařazeny podle
druhu a kategorie, tříděny a odstraněny vhodným způsobem.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě předloží stavebník stavebnímu úřadu:
- vyhodnocení zkušebního provozu,
- potvrzení o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby na IPR
- závazná stanoviska dotčených orgánů,
- dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení,
- dokumentaci skutečného provedení stavby,
- doklad o vedení průběžné evidence a způsobu využití (odstranění) odpadů ze
stavební činnosti předložené současně s dokladem o oprávnění k jejich převzetí,
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (zkoušky, atesty, certifikáty
použitých materiálů, prohlášení o shodě).




Poučení:
Proti tomuto společnému povolení může účastník podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení k ministerstvu dopravy podáním u odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy.
Proti výroku ad II. o vyloučení odkladného účinku odvolání se podle § 85 odst. 4 správního řádu
nelze odvolat.

Ing. Aleš Krejča
v.r.
ředitel odboru pozemních komunikací a drah
Za správnost vyhotovení: Ing. Filip Gottwald
Podepsáno elektronicky

Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce):



ověřená dokumentace stavby k vyzvednutí po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
štítek s identifikačními údaji o povolené stavbě

Správní poplatek ve výši 5 000,- Kč podle položky číslo 18, odst. 1, písm. f) sazebníku správních
poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, byl uhrazen před vydáním stavebního povolení.
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ROZDĚLOVNÍK:
I. Účastník řízení (doručení jednotlivě):
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
- Hlavní město Praha zastoupené odborem evidence majetku MHMP, Mariánské náměstí 2,
110 01 Praha 1
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny
500, 145 08 Praha 4
- Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
- PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Pražská teplárenská, a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8
- JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha 8
II. Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou):
- Zveřejněním na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy po dobu 15 dní
- Zveřejněním na úřední desce MČ Praha 7 po dobu 15 dnů se žádostí o vyvěšení
písemnosti a o její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup a o podání
informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti
III. Dotčené orgány:
- MHMP Odbor pozemních komunikací a drah, drážní správní úřad (PKD / O2)
- MHMP Odbor bezpečnosti (BEZ)
- MHMP Odbor ochrany prostředí (OCP)
- MHMP Odbor památkové péče (OPP)
- Úřad Městské části Praha 7, odbory životního prostředí a dopravy, nábřeží Kapitána
Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
- Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1
- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie,
Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4
IV. Originál:
- spis
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