
Městská část Praha 21 
Úřad městské části - odbor stavební úřad 

Staroklánovická 260, 190 16  Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531 
 
 

Sp.zn.: SZ/UMCP21/16189/2020/SU/Kup 
Č.j.: UMCP21/10272/2021/SU/Kup V Praze, 22.6.2021 
Vyřizuje: Ing. Jan Kupr, tel. 281 012 940, mail: jan.kupr@praha21.cz 

 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Úřad městské části Praha 21, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města Prahy, kterou se vydává Statut 
hl. města 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 12.11.2020 podalo 

Hlavní město Praha, IČO 00064581, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město, 
v řízení zastupuje DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s 
r.o., IČO 48592722, Modřanská č.p. 1387/11, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 

(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 

Stavba: Starokolínská - Českobrodská rozšíření č. akce 999073 
Praha, Praha 21, Starokolínská 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 206/1 (ostatní plocha), parc. č. 1429/1 (orná půda), parc. č. 
1430/17 (orná půda), parc. č. 1432 (orná půda) v katastrálním území Běchovice, parc. č. 599/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 672 (ostatní plocha), parc. č. 673/1 (ostatní plocha), parc. č. 673/5, parc. č. 673/22, parc. 
č. 704 (ostatní plocha), parc. č. 712 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 713 (ostatní plocha), parc. č. 
714 (ostatní plocha), parc. č. 773/1 (ostatní plocha), parc. č. 776/13 (trvalý travní porost), parc. č. 778/11 
(vodní plocha), parc. č. 779/1 (ostatní  plocha) v katastrálním území Újezd nad Lesy. 

 
Druh a účel umisťované stavby: 
Stavba dopravní a technické infrastruktury a stavby doplňkové.  
Stavba bude sloužit pro silniční dopravu. Jedná se o rozšíření ulic Starokolínská a Českobrodská o jeden 
jízdní pruh, který bude sloužit jako vyhrazený pruh pro vozidla MHD. Pruh bude veden směrem do centra 
v úseku Újezd nad Lesy – Běchovice.  

 

Stavba obsahuje: 

- SO 101 - Komunikace: nová vozovka šířka 3,5 m délky 1,3 km 

- SO 200 - Objekty zdí a mostů: nové zdi délky 830 m, výška 0,75 - 1,1 m 

- SO 400 - Elektro a sdělovací objekty: nové kabelové vedení Cetin délky 1,3 km, nové kabelové 
vedení světelného signalizačního zařízení délky 30 m, nové kabelové vedení veř. osvětlení délky 430 
m, nové stožáry veř. osvětlení 15 ks 
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

Za území dotčené vlivem stavby je vymezeno zejména území, které bude dotčeno umístěním stavby, 
Území dotčené vlivem souvisejících staveb a staveb sítí technické infrastruktury je vymezeno jejich 
ochrannými pásmy vzniklými nově na základě platných právních předpisů. 

 
Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:  
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje koordinační situační 
výkresy čís. přílohy C.3.1-1, C.3.1-2, C.3.1-3 a C.3.1-4 s datem 04/2019 (aktualizace 06/2020), které 
vypracoval ing. Daniel Polič Ph.D., autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0011639.  

2. Objekty pozemních komunikací  
SO 101 – vyhrazený jízdní pruh šířky 3,5 m délky 1,3 km bude veden od zastávkového zálivu zastávky 
MHD Blatov ve směru do centra, na hranici zástavby území Újezd nad Lesy přechází do extravilánového 
uspořádání.  
Zastávka Blatov bude upravena tak, že nový nájezdový klín bude v délce 25 m, samotná zastávka pak 
délky 40 m. V rámci stavby bude odstraněn stávající přístřešek pro cestující a bude nahrazen novým. Na 
zastávku budou zřízen přístup i z přilehlého parku 
V úseku ulice Nadějovská – km 1,10 bude navazující úsek za ulicí Nadějovská pokračovat v šíři 3,5 až 
k čerpací stanici MOL,  což umožní šířku každého jízdního pruhu 3,5 m. Při krajních pruzích  bude 
navazovat 0,50 m zpevněné krajnice a dalších 0,50 m nezpevněné krajnice. Výšková úprava za 
nezpevněnou krajnicí pro napojení na stávající stav bude přerušovat jednotlivé vjezdy na soukromé 
pozemky lemující navrženou komunikaci. Úsek bude ukončen před rozšířením pro odbočovací pruh do 
ČS MOL. 
V úseku 1,10 – 1,30 km bude komunikace upravena tak, aby umožňovala vznik odbočovacího pruhu 
k čerpací stanici MOL. Stavba bude ukončena v zastávkovém zálivu zastávky Na Vaňhově ve směru do 
centra. 
 
Výškové vedení – niveleta na počátku trasy navazuje na výškovou úroveň stávající komunikace 
Starokolínská, v počátečním úseku bude snížena tak, aby došlo  k úpravě výškového rozdílu 
mezi komunikací a přilehlými objekty. Výškové řešení stavby je patrné z výkresu ozn. D.1.2.2-1 
Podélný profil s datem 04/2019 (aktualizace 06/2020). Příčná sklon komunikace nepřekročí 2% (viz 
ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací. 
 
SO 201 – Opěrná zeď č. 1 bude vybudována v otevřeném výkopu po pravé straně ul. Starokolínská ve 
směru do centra, rozdělena bude na dvě část. Část 1 od km 0,065, konec v km 0,264 99, druhá část od km 
0,291, konec v km 0,339 124. Konstrukčně jde o trvalou, ŽB monolitickou úhlovou zeď, výška zdi je 
proměnná od max. 2,1 m  po min. 1,3 m a respektuje sklonové poměry chodníku a komunikace. 
 
SO 211 – Opěrná zeď č. 2 bude vybudována v otevřeném výkopu po pravé straně ul. Starokolínská ve 
směru do centra. Umístěna bude od km 0,363 944 po km 0,500, celková délka 135,95 m. Konstrukčně jde 
o trvalou, ŽB monolitickou úhlovou zeď, výška zdi je proměnná od max 1,6 m  po min. 1,0 m a 
respektuje sklonové poměry komunikace. Na začátku úseku navazuje na na SO 241 most přes 
Běchovický potok. 
 
SO 211 – Opěrná zeď č. 3 bude umístěna od km 0,363 9 po km 0,542, vlevo ve směru staničení.  Zeď 
bude založena na velkoprůměrových pilotách prům. 600 mm, délky 5 m. Konstrukce zdi je řešena jako 
monolitický ŽB průběžný dřík konstantní výšky 1 m. Římsa opěrné zdi je opatřena svodidlem MS4/H2. 
 
SO 221 – Opěrná zeď č. 4, 5 a 6 
Opěrná zeď č. 4 bude umístěna v km 0,645 – 0,655 (vpravo ve směru staničení) 
Opěrná zeď č. 5 bude umístěna v km 0,655 – 0,675 (vlevo ve směru staničení) 
Opěrná zeď č. 6 bude umístěna v km 0,695 – 0,705 (vlevo ve směru staničení) 
Zeď bude založena na velkoprůměrových pilotách prům. 600 mm, délky 5 m. Konstrukce zdi je řešena 
jako monolitický ŽB průběžný dřík konstantní výšky 1 m. Římsa opěrné zdi je opatřena svodidlem 
MS4/H2. 
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SO 231 – Opěrná zeď č. 7 a 8 
Opěrná zeď č. 7 bude umístěna v km 0,850 – 0,900 (vlevo ve směru staničení) 
Opěrná zeď č. 8 bude umístěna v km 0,940 – 1,100 (vlevo ve směru staničení) 
Zeď bude založena na velkoprůměrových pilotách prům. 600 mm, délky 5 m. Konstrukce zdi je řešena 
jako monolitický ŽB průběžný dřík konstantní výšky 1 m. Římsa opěrné zdi je opatřena svodidlem 
MS4/H2. 
 
SO 241 – Most přes Běchovický potok v km 0,355, délka cca 6 m, šířkové uspořádání 3 x 3,5 m jízdní 
pruhy + 2 x 0,5 m vodící proužky, výška nad terénem cca 1,3 m. Založení na 6 ks velkoprůměrových 
pilot, nosná konstrukce rámová, desko-stěnová z monolitického ŽB. 
 
SO 401 Veřejné  osvětlení 
V rámci stavby bude demontováno stávající VO v ulici Starokolínská v počtu 12 ks (č. 912810, 912812, 
912814, 912816, 912817, 912819, 912821, 912823, 912825, 912827, 912829, 912832), stožár VO č. 
919188 bude nahrazen stejným typem v ulici Novolhotská. Dotčené stožáry budou přeloženy nově mimo 
rozšířenou komunikaci. Napájení bude zajištěno ze stávajícího zapínacího místa ZM0891. 
 
SO 411 – Úprava kabeláže SSZ 
U SSZ přechodu pro chodce ul Starokolínská u zastávky Blatov budou provedeny přeložky stávajícího 
zařízení a kabeláže. Stávající řadič SSZ 9.981 včetně sloupku aktivní preference BUS a kabelové trasy (č. 
2981) bude přesunut do nové polohy za nově rozšířený chodník. Souběh a křížení s podzemními 
inženýrskými sítěmi bude provedeno  v souladu s ČSN 736005 předepsané svislé a vodorovné 
vzdálenosti. 
 
SO 421 – Úprava kabeláže CETIN 
Stávající metalická a optická telekomunikační vedení spol. CETIN (ve staničení 1,2 – 1,3 km) a metalické 
kabely SEK v celé délce komunikace (0,0 – 1,2 km) budou v rámci stavby stranově posunuty a vedeny 
mimo  nově rozšiřovanou komunikaci. V místech vjezdů k objektům a křížení komunikací budou kabely 
uloženy v ochranných chráničkách DN 160/110, které budou obetonovány. 
 

II. Stanovuje podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby: 

1. Stavba se umisťuje (a následně povoluje) na dobu dočasnou, a to na dobu 5 let od vydání 
pravomocného stavebního povolení. 

2. Akce Starokolínská – Českobrodská (č. akce 999073) časově předchází akci I/12 Běchovice – Úvaly 
a bude s ní koordinována tak, že neznemožní následnou realizaci okružní křižovatky na komunikaci 
Českobrodská.  

3. Převedení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS v rámci akce Starokolínská – Českobrodská přes 
nově vzniklou okružní křižovatku v rámci akce I/12Běchovice – Úvaly včetně nezbytných přeložek 
inženýrských sítí bude řešeno samostatným projektem. 

4. Stavba bude dále koordinována s akcí Českobrodská, plnící stanice CNG, investor Innogy Energo 
s.r.o. 

5. Dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) bude obsahovat:  
a) Havarijní plán a povodňový plán, platný po dobu realizace stavby  

b) Návrh místní úpravy dopravního značení a návrh dopravně inženýrských opatření po dobu 
výstavby 

c) Hydrotechnické posouzení průtočného profilu dle stanoviska Lesů hl. m. Prahy ze dne 28.8.2019. 

6. DSP bude zpracována tak, aby: 

a) stavba byla v souladu s doporučenými normami ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, ČSN 
73 6110 - Projektování místních komunikací, ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy 
silničních vozidel, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, mostní 
objekty na vodních tocích budou navrženy v souladu s čl. 12.2 ČSN 73 6201 Projektování 
mostních objektů, ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy toků s dráhami, pozemními komunikacemi a 
vedením a ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

b) souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními byly v souladu s platnými normami a předpisy 
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c) byly dodrženy požadavky a podmínky stanovené v níže uvedených stanoviscích DSÚ a správců 

sítí technické infrastruktury. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Městská část Praha 21, Staroklánovická č.p. 260, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 
Městská část Praha-Běchovice, Českobrodská č.p. 3, Praha 9-Běchovice, 190 11  Praha 911 

 

Odůvodnění: 

Dne 12.11.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná 
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 29.1.2021 vyzván k doplnění žádosti a současně vyrozuměn o přerušení řízení. Žádost byla 
doplněna dne 6.5.2021. 

Stavební úřad opatřením č.j. UMCP21/07421/2021/SU/Kup ze dne 10.5.2021 oznámil zahájení územního 
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 
stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy 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 závazná stanoviska.  

Okruh účastníků řízení stanovil správní orgán následovně: 
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád), na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  
A) Žadatel - Hlavní město Praha, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

B) Vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být záměr uskutečněn a ti, kdo mají jiné věcné právo k 
těmto pozemkům a stavbám (účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona):  
Městská část Praha 21, Staroklánovická č.p. 260, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 
Městská část Praha-Běchovice, Českobrodská č.p. 3, Praha 9-Běchovice, 190 11  Praha 911 

C) vlastníci sousedních pozemků a vlastníci (správci) sítí technické infrastruktury(účastníci řízení dle § 
85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona). 
 
Oznámení o zahájení řízení bylo doručováno dle § 87 odst. 1 až 3 stavebního zákona:  
- Účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a), b) a § 
85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona), tj. žadateli, obci a vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých 
má být požadovaný záměr uskutečněn a dotčeným orgánům jednotlivě.  
- Ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.  
Oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 21 s dálkovým 
přístupem od 11.5.2021 do 26.5.2021. Oznámení bylo rovněž zaslána se žádostí o informování účastníků 
řízení zveřejněním na úředních deskách v ÚMČ Praha-Běchovice. 

Do podkladů žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby bylo možno nahlížet na odboru výstavby 
ÚMČ Praha 21. Odbor výstavby v oznámeních upozornil, že námitky, připomínky a stanoviska musí být 
uplatněny nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení a to podáním do DS ÚMČ Praha 21, osobně na 
podatelně, či podáním k poštovní přepravě, k později podaným se nepřihlíží. 

Navržený záměr rozšiřuje stávající komunikaci Starokolínská – Českobrodská a 1 vyhrazený jízdní pruh 
pro BUS směrem do centra, upravuje některé nevyhovující směrové či výškové prvky stávající trasy, 
včetně nekvalitního povrchu (způsobené vysokou dopravní zátěží). Záměr je situován v plochách, které 
dle platného územního plánu tento způsob využití  připouští. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a 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. 

Stanoviska sdělili: 

- Hlavní město Praha, Odbor územního rozvoje, Oddělení informací o území závazné stanovisko dne 
23.9.2020 č.j. MHMP 1425320 
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- Hlavní město Praha, Odbor pozemních komunikací a drah stanovisko dne 9.7.2020 č.j. MHMP-

1059703/2020/04/Šv 

- Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí - odd. posuzování vlivů na životní prostředí závazné 
stanovisko dne 22.7.2020 č.j. MHMP 1142279/2020 

- Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí - odd. posuzování vlivů na životní prostředí závazné 
stanovisko dne 30.9.2019 č.j. MHMP 1959518/2019 

- Hlavní město Praha, Odbor bezpečnosti závazné stanovisko dne 16.9.2020 č.j. MHMP 
1885302/2020 

- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace souhlas dne 31.7.2020 č.j. 
6966/20 
Koncepční vyjádření 

- Městská část Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy závazné stanovisko dne 20.8.2020 č.j. 
UMCP21/08652/2020/OZPD/Sla 

- Městská část Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy závazné stanovisko dne 9.9.2019 č.j. 
UMCP21/11522/2019/OZPD/Sla 

- Městská část Praha 21, Odbor stavební úřad - vodoprávní úřad souhlas č.j. 
UMCP21/18352/2019/AU/Gur 

- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy závazné stanovisko dne 10.7.2020 č.j. HSAA- 9342-
3/2020 

- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze vyjádření dne 15.8.2019 č.j. HSHMP 
41785/2019 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - Odbor služby dopravní 
policie vyjádření dne 16.7.2020 č.j. KRPA-157187-1/ČJ-2020-0000DŽ 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - Odbor služby dopravní 
policie vyjádření dne 26.8.2020 č.j. KRPA-157187-2/ČJ-2020-0000DŽ 

- Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost stanovisko dne 31.7.2020 č.j. 
100630/25P1039/1007 

- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vyjádření dne 22.9.2020 č.j. TSK/117/20/1110/Ryb 

- Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava stanovisko dne 27.9.2019 č.j. 63390/2019-263 

- Lesy hl. m. Prahy stanovisko dne 28.8.2019 č.j. 1704/19_VT_0221/2019 

- Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) stanovisko dne 7.7.2020 č.j. 
0619/19/TP 

- Pražská vodohospodářská společnost a.s. souhlas dne 25.6.2020 č.j. 4864/2020/2/02 

- Pražské vodovody a kanalizace, a.s. vyjádření dne 25.8.2020 č.j. ZADOST22019 

- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., souhlas dne 10.7.2020 č.j. 2020/OSDS/03626 

- PREdistribuce, a.s. souhlas dne 17.6.2020 č.j. 300079113 

- Technologie hlavního města Prahy, a.s. vyjádření dne 17.6.2020 č.j. VDP-00270/2020 

- CETIN a.s. vyjádření dne 2.11.2020 č.j. 789622/20 

- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 27.8.2020 č.j. E36444/20 

- ABAK, spol. s r.o. čes. ABAK, GmbH něm. ABAK, Co.Ltd. angl. vyjádření dne 4.9.2020 č.j. 
3686/20 

- ALFA TELECOM s.r.o. stanovisko dne 4.9.2020 

- CentroNet, a.s. vyjádření dne 1.9.2020 č.j. 5253/2019 

- Cznet s.r.o. vyjádření dne 10.9.2020 č.j. 200801766 

- ČD - Telematika a.s. stanovisko dne 28.8.2020 č.j. 1202015455 

- České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 27.8.2020 č.j. UPTS/OS/254069/2020 

- ČEZ ICT Services, a. s. vyjádření dne 27.8.2020 č.j. 0700257696 

- Dial Telecom, a.s. vyjádření dne 28.8.2020 č.j. PH822831 

- Fine Technology Outsource, s.r.o. vyjádření dne 31.8.2020 č.j. 22658 

- Internet Praha Josefov s.r.o. vyjádření dne 7.9.2020 
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- Kaora s.r.o. vyjádření dne 27.8.2020 č.j. KAOR00193/20 

- NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 4.9.2020 č.j. 8405/20/OVP/N 

- Planet A, a.s. vyjádření dne 11.10.2020 

- Rychlý drát, s.r.o. vyjádření dne 27.8.2020 č.j. RYDR00222/20 

- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 28.8.2020 č.j. 0201117646 

- Türk Telekom International CZ s.r.o. vyjádření dne 27.8.2020 č.j. TUTE01035/20 

- ÚVT Internet s.r.o. vyjádření dne 16.9.2020 č.j. 20254504 

- Veolia Energie ČR, a.s. vyjádření dne 9.9.2020 č.j. REVE/20200904-002/ES 

- Veolia Energie Praha, a.s. vyjádření dne 9.9.2020 č.j. REVE/20200904-002/ES 

- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 27.8.2020 č.j. MW9910156762204187 

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. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Poučení účastníků: 

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

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí 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, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

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. 
 
 
 
 

Ing. Jan Kupr 
vedoucí odboru stavební úřad 

  
 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Poplatek: 
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 

Doručí se: 

Jednotlivě stavebníkovi (jeho zástupci), majitelům pozemků na kterých má být navrhovaná stavba 
realizována: 
žadatel 
Hlavní město Praha, IDDS: 48ia97h zastupuje DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., 
zkráceně: DIPRO, spol. s r.o., IDDS: wznpij7 
účastníci řízení podle § 82, odst. 1, písm. a) 
Hlavní město Praha, IDDS: 48ia97h zastupuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 
příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu 
Městská část Praha 21, Staroklánovická č.p. 260, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 
Městská část Praha-Běchovice, IDDS: erdb3s9 
 
Jednotlivě dotčeným správním úřadům: 
Hlavní město Praha, Odbor územního rozvoje, Oddělení informací o území, IDDS: 48ia97h 
Hlavní město Praha, Odbor pozemních komunikací a drah, IDDS: 48ia97h 
Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí - odd. posuzování vlivů na životní prostředí, IDDS: 
48ia97h 
Hlavní město Praha, Odbor bezpečnosti, IDDS: 48ia97h 
Městská část Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy, Staroklánovická č.p. 260, Praha 9-Újezd nad 
Lesy, 190 16  Praha 916 
Městská část Praha 21, Odbor stavební úřad - vodoprávní úřad, Staroklánovická č.p. 260, Praha 9-Újezd 
nad Lesy, 190 16  Praha 916 
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j 
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - Odbor služby dopravní 
policie, IDDS: rkiai5y 
 
Veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Úřadu MČ Praha 21: 
Účastníkům řízení – vlastníkům a správcům sítí technické infrastruktury 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Lesy hl. m. Prahy, 
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), Pražská vodohospodářská společnost a.s., 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s., 
Technologie hlavního města Prahy, a.s., CETIN a.s., ČEZ ICT Services, a. s., T-Mobile Czech Republic 
a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava  
 
Účastníkům řízení – vlastníkům sousedních  nemovitostí 
parc.č. 206/2, 206/3, 362, 402, 1429/1, 1430/1, 1430/10, 1430/14,1430/17, 1430/23, 1432, 1433 vše v k.ú. 
Běchovice a  
parc.č. 573/7, 584/9, 585/6, 599/6, 599/7, 663/1, 664/1, 664/3, 673/2, 673/4, 673/23, 673/24, 696, 701, 
702, 703/4, 706, 710, 711/1, 711/2, 715, 716, 717/1, 734/1, 735, 736, 737, 739, 740, 741, 742/5, 743, 749, 
750, 756/3, 756/5, 756/6, 757/1, 758, 759/2, 760/1, 760/2, 761, 762, 764, 776/11, 776/12, 777/1, 777/4, 
777/5, 777/7, 778/10, 779/4, 779/8, 1290, 1291, 1292 vše v k.ú. Újezd nad Lesy 
 

 
Městské části Praha 21, Staroklánovická č.p. 260, 190 16  Praha 916 – se žádostí o vyvěšení na úřední 

desce a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí z této desky 

 
Městské části Praha-Běchovice, Českobrodská 3, 190 11  Praha 911 – se žádostí o informativní vyvěšení 

na úřední desce a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí z této desky 
 
Opis: Spisy 
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