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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 18, jako speciální stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, § 15 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 hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.,
kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen: spec. stav. úřad),
a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen: správní
řád), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební
povolení, kterou dne 18. 12. 2017 podal žadatel,
Městská část Praha - Čakovice, IČO: 00231291, nám. 25. března 121/1, Praha 9,
kterou zastupuje na základě plné moci společnost Projekce dopravní Filip, s.r.o., Švermova 1338,
Roudnice n/L, (dále jen stavebník), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 115 stavebního
zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu,
stavební povolení
na stavbu nazvanou „Infrastruktura pro pořádání sportovních akcí Čakovice (SO 101)“,
(dále jen: stavba), na pozemcích parc. č. 1565/3, 1565/1,1566/4, 1216 a 1218 v kat. území Čakovice.
Popis stavby:
Jedná se o stavbu nové autobusové zastávky pro přepravu osob do a z areálu sportoviště TJ AVIA
Čakovice. Stavba obsahuje nový autobusový záliv, nástupiště, chodníky a úpravu přilehlých ploch
pro využití volného parkování.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba musí být provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení. Případné
změny proti ověřené projektové dokumentaci musí být předem projednány a schváleny speciálním
stavebním úřadem.
2. Při provádění stavby nové uliční vpusti (UV2) budou beze zbytku respektovány podmínky
a požadavky majitelů a správců podzemních sítí technické infrastruktury, provozovatelů
elektronických komunikací a vlastníků stavbou dotčených pozemků a staveb tak, jak jsou
deklarovány ve stanoviscích, vyjádřeních a smlouvách k dokumentaci pro územní řízení.
3. Při provádění stavebních prací a manipulaci s prašnými materiály musí být aplikována účinná
opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem.
4. V prostoru vyhrazeném pro zvláštní užívání komunikace a v jejím okolí je nutno udržovat
soustavný pořádek. Zajistit čistotu vozidel a uložení nákladů při vyjíždění z prostoru stavby na
místní komunikaci tak, aby nedocházelo k její znečištění, příp. toto znečištění ihned odstranit.
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Dle požadavku ODŽP MČ Praha 18 je nutno zajistit informaci o provedené uzavírce a příp.
objížďce vč. schematické situace vedení případných objížďkových tras jako podklad pro informaci
veřejnosti. Stavbu označit informačními tabulkami s názvem akce, jménem investora a dodavatele
nebo jejich odpovědným pracovníkem a termínem zahájení a ukončení. Po ukončení stavby
a užívání místních komunikací je nutno tyto uvést do původního stavu.
Před prováděním prací požádá stavebník o odsouhlasení umístění přechodného dopravního
značení.
Minimálně 30 dní před dokončením stavby předloží stavebník Policii ČR a silničnímu správnímu
úřadu k odsouhlasení doplněný a upravený návrh definitivního dopravního značení.
Stavba bude provedena stavebním podnikatelem. Doklad o oprávnění vybraného zhotovitele bude
stavebnímu úřadu předložen nejméně 7 dnů před zahájením prací.
Stavebník oznámí písemně zahájení stavby stavebnímu úřadu nejpozději do 7 dnů od jejího
zahájení. Součástí tohoto oznámení bude doklad o vytýčení stavby oprávněnou osobou.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních
prohlídek stavby:
- před pokládkou finálních povrchů
Stavba bude dokončena nejpozději do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Podle § 119 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat na základě kolaudačního souhlasu
(§ 122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před vydáním kolaudačního souhlasu
pro stavbu provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník mj.:
 doklady opravňující k užívání stavby veřejného osvětlení a dešťového kanalizačního řadu,
které musí být schopné užívání nejpozději současně se stavbou komunikace
 budou dokončeny všechny související doprovodné stavby
 dokumentaci skutečného provedení stavby
 doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud není možné jejich další
využití, zejména předloží doklady o likvidaci živičných odpadů a kontaminované zeminy
na skládkách, speciálně k tomu určených
 doklad o provedení předepsaných zkoušek zhutnění podloží komunikace
 doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby
 geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby ve výškovém systému Balt p. v.
a doklad o jejím předání na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2
 závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (pokud byla opatřena předem)

Odůvodnění
Dne 18. 12. 2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad opatřením ze dne 09. 01. 2018 oznámil podle § 112 odst. 1) stavebního zákona
zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo podle § 112 odst. 2)
stavebního zákona upuštěno od ústního jednání a místního šetření.
Ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení, určené k uplatnění námitek a připomínek,
tj. do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení, neuplatnili účastníci řízení žádné
připomínky ani námitky a dotčené orgány ve stejné lhůtě neuplatnily žádná další závazná stanoviska.
Žádost byla doložena následujícími vyjádřeními a stanovisky:
- MHMP, odbor územního rozvoje (stanovisko ze dne 11.07.2017 čj. MHMP-1079902/2017)
- MHMP, OOP, (stan. ze dne 27.07.2017, čj.: MHMP-1172161/2017)
- MHMP OEVM, (stan ze dne 27.11.2017, čj.: MHMP- 1054615/2017 a souhlas ze den 27.11.2017
čj.: MHMP 1054615/2017)
- MHMP, OPP (stanovisko ze dne 15.09.2017, čj.: S MHMP-1402413/2016/Daňhel)
- UMČ Praha 18, ODŽP, (stanovisko ze dne 11.7.2017, č.j.: 19805/2017/ODŽP/Ka,)
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-

UMČ Praha 18 OVUR vod., (stanovisko ze dne 29.08.2016, sp.z..: MC18/27696/2016/OVUR/Ko)
Policie ČR KŘP hl.m.Prahy, (stan. ze dne 24.7.2017, čj.: KRPA-240384-1/ČJ-2017-0000DŽ)
Hygienická stanice hl.m.Prahy, , (stanovisko ze dne 09.09.2017, čj.: HSHMP 40166/2016)
HZS hl.m.Prahy, (stanovisko ze dne 26.07.2017, č.j.: HSAA-8722-3/2017)
PVK a.s., (stanovisko ze dne 27.07.2017, čj.: PVK 28582/OTPČ/17)
PVS a.s., (stanovisko ze dne 03.08.2017 čj.: 3574/17/2/02)
TRADE Centre Praha, (stanovisko ze dne 10.10.2017, čj.: TCP VO 2866/17)
CETIN a.s., (vyjádření ze dne 29.02.2016, č.j.: 547755/16 a upřesnění ze dne 30.6.2017)
T Mobile Czech Republik a.s., (vyjádření ze dne 08.03.2017 čj. E08584/17)
UPC ČR s.r.o., (vyjádření ze dne 28.06.20175 č.j. EO12714/17)
Dopravní podnik hl. m. Prahy (stanovisko ze dne 24.11.2017 č.j.: 100130/45Ku2463/2495)
ČD Telematika (vyjádření ze dne 13.12.2017)
Archeologický ústav AV ČR Praha vyjádření ze dne 11.10.2016 čj.: ARUP-10186/2016)
Pražská teplárenská a.s., (stanovisko ze dne 23.3.2017 pod č.j.: 910/2017)
PPD a.s., (vyjádření ze dne 13.09.2016, značka 2016/OSDS/03597)
PREdistribuce, a.s., (vyjádření ze dne 18.07.2017, značka S21130/300044894 a ze dne 12.12.2017
čj.: 0117004380)
- TSK hl.m.Prahy a.s.,(vyjádření ze dne 30.10.2017 č.j.: TSK/24645/17/5110/Me)
- Vodafone, (vyjádření ze dne 08.03.2017, č.j.:170308-121736882)
Souhlas s vydáním stavebního povolení výše uvedenou stavbu dle § 15 stavebního zákona vydal
stavební úřad ÚMČ Praha 18 pod čj.: MC18 20460/2017 OVUR a sp. zn.:MC18/388/2017/OVUR/Já
dne 20. 06. 2017.
Realizační náklady:
Projektant:
Stavební podnikatel:

neuvedeno
Ing. Josef Filip, ČKAIT 0401915, PD aktualizováno 12/2017
bude vybrán ve výběrovém řízení

Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební
povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že předložená projektová
dokumentace odpovídá požadavkům Nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016, kterým se stanovují požadavky
na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (pražské stavební předpisy),
a že uskutečněním ani užíváním stavby při splnění výše uvedených podmínek pro provedení stavby
nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení. Stanovené podmínky pro provedení stavby vychází z potřeby zajistit výstavbu stavby
tak, aby byla v souladu s platnou legislativou, předloženou projektovou dokumentací, požadavky
dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury. Stanovené podmínky v neposlední řadě rovněž
sledují, aby byla zajištěna koordinace výstavby komunikace se stavbami, které musí být užívání
schopné nejpozději současně s povolením užívání této stavby v souladu s platnou legislativou. Protože
speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal žádné důvody bránící povolení stavby
v rozsahu specifikovaném v žádosti stavebníka, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena. Nebude-li možné stavbu dokončit ve lhůtě stanovené tímto stavebním povolením,
je třeba před jejím uplynutím podat odůvodněnou žádost o její prodloužení.
Upozornění pro stavebníka:
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., (zákon 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. 185/2001 Sb., (zákon o odpadech), ustanovení zákona č. 258/2000Sb.,(zákon o ochraně
veřejného zdraví) a nařízení vlády 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací).
V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů. Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
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Poučení

účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1) správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení k odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u zdejšího
speciálního stavebního úřadu.
Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 odst. 2) správního řádu a 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 na jeho náklady Úřad městské
části Praha 18.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Miroslav Strašil
vedoucí oddělení dopravy
ODŽP UMČ Praha 18

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí vyměřený podle položky 18, odst. 1. f) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5.000,- Kč byl zaplacen
dne 21. 02. 2018 převodem na účet ÚMČ Praha 18.
Doručuje se :
Účastníci řízení (do vl. rukou):
Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, Roudnice n/L
PVS a.s., Žatecká 100/2, Praha 1
PVK, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10
PPD, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500/44, Praha 4
TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, Praha 2
PRE Distribuce a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3
T-Mobile CR a.s., Tomíčkova 1, Praha 4
Dotčené orgány (na doručenku):
MHMP OOP, Mariánské nám. 2, Praha 1
MHMP OPP, Mariánské nám. 2, Praha 1
MHMP ODA, Jungmannova 29, Praha 1
TSK hl.m.Praha a.s., Řásnovka 8, Praha 1
HZS hl.m.Prahy, Sokolská 62, Praha 2
Hygienická stanice hl.m.Prahy, Rytířská 12, Praha 1
Policie ČR KŘ P hl. m. Prahy, OSDP, Kongresová 2, Praha 4
UMČ Praha 18 – OVUR vodoprávní úřad, Bechyňská 639, Praha 9
Na vědomí :
UMČ Praha 18 - OVUR
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