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ROZHODNUTÍ 

 
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12, 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 podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, posoudil podle § 86 a 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 4.5.2018 podala společnost  

UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, Závišova 502/5, Nusle, 140 00  Praha 4, 
kterou zastupuje společnost SUP-TECHNIK a.s., František Cháb, IČO 61057142, K Libuši 4/24, 
Praha 4-Kunratice, 148 00  Praha 414   

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

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

 

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 

nazvané                                         „HFC Praha 12 - Komořany“  
                                                      Praha 4, Modřany, Komořany  

 

na pozemku parc. č. 240/1, 248/1, 258/1, 269/14, 270/29, 290/1, 700, 701, 703, 711/1, 712/1, 713/1, 
713/2, 714/1, 777/1, 785, 786/1, 786/2, 786/3 ( vše druh pozemku - ostatní plocha) v katastrálním 
území Komořany, parc. č. 3696/32, 3732/1, 3874/3, 3877, 3878, 3883/1, 4764/12, 4764/13 (vše druh 
pozemku - ostatní plocha) v katastrálním území Modřany, Praha 4, při ul. Komořanská, U vlečky, 
Okružní, Na Homoli, Na Poustkách, K Nouzovu, Krupná, Palmetová, Za Sídlištěm, Revoluce, Na 
Komořsku    
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tak, jak je zakresleno v grafické příloze (kopie katastrální mapy v měř. 1 : 2000, výkres č. 0, v měř. 
1:500, výkresy č. 1,2,3,4, koordinační výkres - přehled v měř. 1:2000, výkres č. 3.0), která bude po 
nabytí právní moci rozhodnutí ověřena a předána žadateli. 

Sousední pozemky dotčené ochranným pásmem parc. č. 117/5, 182, 239, 241/1, 241/2, 245, 246, 247, 
248/6, 248/9, 251/1, 255, 257, 270/1, 270/28, 270/30, 270/34, 708 v katastrálním území Komořany, 
parc. č. 3695/2, 3695/6, 3695/7, 3731/6, 3867/5, 3874/2, 4764/14 v katastrálním území Modřany. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby: 
1. Jedná se o stavbu nové kabelové trasy a její napojení na stávající síť elektronických komunikací 

společnosti UPC Česká republika s r.o. Stavba řeší modernizaci stávající sítě elektronických 
komunikací (SEK) v uvedené lokalitě. Nová úložná trasa ochranných trubek HDPE pro následnou 
montáž optických kabelů sítě elektronických komunikací bude vedena převážně ve zpevněných 
plochách, ve třech samostatných úsecích:  SÚ01 – Komořanská, U vlečky, Na Homoli a Krupná, 
SÚ02 – Krupná, Za Sídlištěm, Komořanská, Palmetová, Na Poustkách a K Nouzovu, SÚ03 – Na 
Komořsku, K Nouzovu a Revoluce, v celkové délce 1933 m, s ochranným pásmem kabelu o šířce 
1 m na každou stranu. Křížení komunikací bude provedeno překopy, pouze v ulici Komořanská 
podvrty. Výstavba bude provedena formou zemních výkopů, širokých 0,35 m až 0,5 m a 
hlubokých 0,5 m v chodníku, 0,7 m ve volném terénu a 1,1 m ve vozovce, kde po pokládce vedení 
budou pozemky uvedeny zpět do původního stavu, dle struktury povrchů daných trasou vedení 
sítě. Vše je provedeno způsobem a v souladu s ověřenou grafickou přílohou.         

 
- Úsek SÚ01 – trasa pokrývá oblast vymezenou ulicemi Komořanská, U vlečky, Na Homoli a 

Krupná. Trasa je budována z důvodu napojení bytových domů v ulici U vlečky a Na Homoli. 
Napojení nové úložné trasy na stávající optickou síť UPC v tomto úseku bude na křižovatce ulic 
Komořanská a U soutoku. První část úložné trasy bude vedena v chodníku v ulici Komořanská, 
jižním směrem. Přechod železniční vlečky bude proveden podvrtem. Z Komořanské ulice trasa 
odbočuje do chodníku na pozemku parc. č. 3696/32, západním směrem, přes který přechází do 
chodníku ul. U vlečky. V tomto chodníku kabelová trasa pokračuje západním a posléze jižním 
směrem až k objektu č.p. 2030, kde  přechází překopem ul. U Vlečky a ul. Okružní a dále 
pokračuje jižním směrem ul. U Vlečky, dále překopem přes ul. Na Homoli, podvrtem ul. 
Komořanskou a dále ul. Krupnou, kde trasa pokračuje jižním směrem, přechází překopem ul. Na 
Poustkách, u které je ukončen úsek SÚ01. Pokládkou kabelů dojde k dotčení pozemků parc. č. 
3883/1, 3696/32 k.ú. Modřany při ul. Komořanská, dále parc. č. 4764/13 a 4764/12 k.ú. Modřany 
při ul. U vlečky, dále parc. č. 786/3, 786/1, 786/2, 701 k.ú. Komořany při ul. U vlečky a ul. 
Okružní, dále parc. č. 700 a 703 k.ú. Komořany při ul. U vlečky a Na Homoli a dále parc. č. 712/1, 
711/1 k.ú. Komořany při ul. Krupná. Celková délka úložné trasy SÚ01 je cca 885 m.  

 
- Úsek SÚ02 – trasa pokrývá oblast vymezenou ulicemi Krupná, Za Sídlištěm, Komořanská, 

Palmetová, Na Poustkách a K Nouzovu. Trasa je budována z důvodu napojení bytových domů v 
ulici Krupná, Za Sídlištěm. Nová úložná trasa úseku SÚ02 bude napojena na trasu SÚ01 v místě 
křižovatky ulic Na Poustkách a Krupná. Trasa dále pokračuje v chodníku východním směrem ulicí 
Na Poustkách, překopem do ulice K Nouzovu a dále do ulice Palmetová, kde se trasa rozbočuje. 
Odtud trasa úseku SÚ02 pokračuje jižním směrem ulicí Palmetová až k odbočení do chodníku na 
pozemku parc. č. 248/1, kde pokračuje západním směrem, směřujícím k objektům č.p. 2146, 2145, 
2144, 2080, 2081, 2082. Odtud trasa pokračuje dále západním směrem podél ulice Za Sídlištěm do 
ulice Krupná, kde překopem přes ulici Krupná napojuje objekty č.p. 2170, 2171, 2089, 2088, 2087, 
2086. V jižní části ulice Krupná se trasa rozbočuje a pokračuje západním směrem podél ulice Za 
Sídlištěm, podvrtem do ulice Komořanská, kde je ukončen úsek SÚ02. Pokládkou kabelů dojde 
k dotčení pozemků parc. č. 712/1, 711/1, 258/1, 248/1, 712/1 při ul. Krupná, dále parc. č. 240/1 při 
ul. Za Sídlištěm, dále parc. č. 777/1 při ul. Komořanská, dále parc. č. 714/1, 248/1 při ul. 
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Palmetová, dále parc. č. 785 při ul. Na Poustkách a dále parc. č. 713/1 a 713/2 při ul. K Nouzovu, 
vše k.ú. Komořany. Celková délka úložné trasy SÚ02 je cca 487 m. 
 

- Úsek SÚ03 – trasa pokrývá oblast vymezenou ulicemi K Nouzovu, Na Komořsku, Revoluce. 
Trasa je budována z důvodu napojení bytových domů v ulici Na Komořsku a Revoluce. Nová 
úložná trasa úseku SÚ03 bude napojena na trasu SÚ02 v místě křižovatky ulic K Nouzovu a 
Palmetová. Trasa dále pokračuje severním směrem ulicí K Nouzovu, kde 1. část trasy pokračuje 
překopem ulicí Revoluce, pokračuje východním směrem ulicí Revoluce a dále severovýchodním 
směrem ulicí Na Komořsku, kde je 1. část úseku SÚ03 ukončena na křižovatce ulic Na Komořsku 
a Boženy Jandlové. 2. část trasy odbočuje v ulici Revoluce jižním směrem ulicí Na Komořsku a 
dále se trasa vrací zpět do ulice K Nouzovu, kde je propojena s navrhovanou trasou. Pokládkou 
kabelů dojde k dotčení pozemků parc. č. 713/2, 269/14 k.ú. Komořany při ul. K Nouzovu, dále 
parc. č. 3877 k.ú. Modřany při ul. K Nouzovu, dále parc. č. 270/29, 290/1 k.ú. Komořany při ul. Na 
Komořsku, dále parc. č. 3732/1, 3874/3 k.ú. Modřany při ul. Na Komořsku, dále parc. č. 3878 k.ú. 
Modřany při ul. Revoluce. Celková délka úložné trasy SÚ03 je cca 561 m. 

 

2. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, uvedené ve 
stanovisku ze dne 29.11.2017, č.j. KRPA-413010-1/ČJ-2017-0000DŽ: 

- Ve smyslu § 50 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
bude realizace stavby pod stávajícími komunikacemi prováděna bezvýkopovými technologiemi 
v maximální možné míře a bude zachován průchozí pěší profil šíře min. 1,50 m. 

- V případě zásahu do stávajících komunikací bude předložen návrh dopravně inženýrských 
opatření jako podklad pro souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání ve 
smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a stanoviska k návrhu 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, k posouzení v době, kdy bude znám přesný termín 
realizace, nejpozději však 30 dní před zahájením stavby. 

- Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny veškeré stávající inženýrské sítě, které 
nesmějí být dotčeny. Dojde-li při stavebních pracích k poškození stávajícího svislého nebo 
vodorovného dopravního značení, bude plně obnoveno. 

3. Bude dodržena podmínka uvedená v závazném stanovisku Úřadu městské části Praha 12, odboru    
dopravy, ze dne 22.11.2017, č.j. P12 47845/2017/ODO/Ci, dle které při realizaci je nutné zachovat 
přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.  

4. Bude dodržena podmínka uvedená v závazném stanovisku Úřadu městské části Praha 12, odboru 
životního prostředí, ze dne 6.12.2017, č.j. P12 47968/2017/OŽP/Hl, která zajistí, že v průběhu 
provádění stavby, při provádění zemních prací budou používány prostředky a postupy, které 
budou minimalizovat šíření prachu do okolí. 

5. Bude dodržena podmínka uvedená v závazném stanovisku Úřadu městské části Praha 12, odboru 
životního prostředí – vodoprávního úřadu ze dne 15.3.2018, č.j. P12 12071/2018/OŽP:  

- Při provádění prací bude zamezeno znečištění povrchových i podzemních vod.  

- Bude zabezpečeno staveniště před podmáčením okolních pozemků.  

6. Budou splněny tyto požadavky TSK hl.m.Prahy, uvedené v technickém stanovisku ze dne 
21.2.2018, zn. TSK/43723/17/5110/Ka: 

- Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací 
budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, schválené usnesením RHMP číslo 95 ze 
dne 31.1.2012. 
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- Před termínem kolaudace bude předána dokumentace skutečného provedení stavby do oddělení 

5140 TSK a.s. (geodetické zaměření + realizační dokumentace). 

7. Při realizaci stavby a při provádění výkopových prací, které mohou ohrozit podzemní síť 
elektronických komunikací a dalších inženýrských sítí a v blízkosti těchto el. komunikací a 
inženýrských sítí musí být učiněna veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto sítí těmito 
pracemi, zejména musí být dodrženy požadavky uvedené ve stanoviscích těchto společností, tj. 
zejména: 

- zahájení prací stavebník oznámí předem správci předmětných sítí dle dispozic, 
- zemní práce v blízkosti vedení a zařízení budou prováděny ručně, 
- před zahájením stavebních prací bude zajištěno vytýčení všech nadzemních a podzemních sítí, 

aby nedošlo k jejich případnému poškození, budou dodrženy podmínky jednotlivých správců 
sítí, 

- při realizaci musí být dodrženy normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení a ČSN 332160 Elektrotechnické předpisy a předpisy pro ochranu sdělovacích vedení 
a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN, 

- na trasách kabelů nesmí být skladován žádný materiál, nesmí po nich pojíždět těžké 
mechanismy, 

- zařízení staveniště bude situováno mimo ochranné pásmo stávajících vodovodů, kanalizačních 
stok a dalších rozvodů nacházejících se v okolí stavby 
 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 27 odst. 1 zák. č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):  

UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Nusle, 140 00  Praha 4 
 

Odůvodnění: 

Dne 4.5.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní řízení.   

 

Charakteristika záměru:  

- rozšíření podzemní liniové telekomunikační sítě elektronických komunikací spol. UPC Česká 
republika, s.r.o.,    

Dokumentaci zpracoval:  

- Jaromír Horák, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0008332 v 10/2017 aktualizace 06/2018.           

                                  

K řízení byly předloženy tyto doklady: 
- závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů: 

• vyjádření Hygienické stanice hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 58258/2017 ze dne 24.112017 
• závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy, č.j. HSAA-14798-2/2017 ze 

dne 15.11.2017 
• stanovisko MHMP odboru dopravních agend, zn. S-MHMP 1771384/2017ODA ze dne 

4.12.2017 
• závazná stanoviska a vyjádření MHMP odboru ochrany prostředí, zn. S-MHMP 1766734/2017 

OCP ze dne 4.1.2018  
• orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 
• orgánu státní správy lesů  
• orgánu odpadového hospodářství 
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• orgánu ochrany ovzduší 
• orgánu ochrany přírody a krajiny  
• z hlediska myslivosti  
• z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí  
• vodoprávního orgánu 

• sdělení MHMP odboru památkové péče, zn. S-MHMP 51201/2018 Daňhel ze dne 14.2.2018 
• závazné stanovisko MHMP odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“, zn. S-MHMP 

1765336/2017 ze dne 6.12.2017 
• vyjádření MHMP odboru územního rozvoje, zn. S-MHMP 50938/2018 ze dne 2.2.2018  
• závazná stanoviska a vyjádření ÚMČ Praha 12, odbor životního prostředí, zn. P12 47968/2017 

OŽP/Hl ze dne 6.12.2017  
• orgánu ochrany přírody a krajiny  
• orgánu ochrany zemědělského půdního fondu  
• orgánu ochrany ovzduší 
• vodoprávního orgánu  
• orgánu odpadového hospodářství 
• orgánu dopravy 

• závazné stanovisko ÚMČ Praha 12, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, zn. P12 
11072szs/2018/OŽP/Str ze dne 15.3.2018 

• závazné stanovisko ÚMČ Praha 12, odbor dopravy, zn.P12 47845/2017 ODO ze dne 
22.11.2017 

• stanovisko Policie České republiky č.j.: KRPA-413010-1/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 29.11.2017 

- stanoviska, sdělení a vyjádření: 

• stanovisko Povodí Vltavy, st.p. zn. 11667/2018-263 ze dne 28.2.2018 
• stanovisko Lesy hl.m.Prahy, zn. 2696/2017/VT_0599/17 ZE DNE 17.1.2018   
• stanovisko Ministerstva obrany ČR, zn. ÚP- 497/19-527-2017 ze dne 29.12.2017 
• vyjádření Ministerstva vnitra ČR, ze dne 15.1.2018 (razítko na situaci) 

 

- vyjádření vlastníků - správců inž. sítí a komunikací: 

• vyjádření PREdistribuce, a.s., zn. S 21130/300050208 ze dne 23.1.2018 
• vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., zn. 2018/OSDS/01212 ze dne 21.2.2018  
• vyjádření Pražské teplárenské a.s., zn. 122/2018 ze dne 11.1.2018 
• vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti a.s. zn. 187/18/2/02 ze dne 6.2.2018  
• vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. zn. PVK 2303/OTPČ/18 ze dne 5.2.2018 
• vyjádření TRADE CENTRE PRAHA a.s., č.j.: TCP VO 0116/18 ze dne 16.1.2018 
• stanovisko Technické správy komunikací hl.m.Prahy, zn. TSK/43723/17/5110/Ka ze dne 

21.2.2018 
• koordinační vyjádření TSK hl.m. Prahy - oddělení koordinace č.j. TSK/2654/17/5130/Mit ze 

dne 20.2.2018 

 

Žádost byla dále doložena vyjádřeními provozovatelů elektronických komunikací o existenci/ 
neexistenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi dle § 101 zák. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Výše uvedený záměr není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí, dle ust. § 4 odst. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.    
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Podle evidence katastru nemovitostí pozemky č. parc. 240/1, 248/1, 258/1, 269/14, 270/29, 290/1, 700, 
701, 703, 711/1, 712/1, 713/1, 713/2, 714/1, 777/1, 785, 786/1, 786/2, 786/3 ( vše druh pozemku - 
ostatní plocha) v katastrálním území Komořany, parc. č. 3696/32, 3732/1, 3874/3, 3877, 3878, 3883/1, 
4764/12, 4764/13 (vše druh pozemku - ostatní plocha) v katastrálním území Modřany, nejsou součástí 
zemědělského půdního fondu. 

 

Souhlas vlastníků pozemků podle § 184a stavebního zákona nebyl požadován, neboť na základě a za 
podmínek ust. § 104 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, 
mimo jiné oprávněn ve veřejném zájmu zřizovat a provozovat na cizích pozemcích podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich vytyčovacích bodů, dále přípojná 
komunikační vedení, jakož i související elektrické přípojky. Z uvedených důvodů stavební úřad po 
žadateli nepožadoval souhlas vlastníka dotčených pozemků.  

 
Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona: 

písm. a) - soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 
obecnými požadavky na využívání území: 

V územním řízení stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z hledisek 
uvedených v ust. § 90 stavebního zákona a projednal ji dle ust. § 87, ust. § 89 stavebního zákona s 
účastníky řízení a dotčenými orgány. Dále stavební úřad ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a 
byla zpracována oprávněnou osobou dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Rovněž v souladu s ust. § 90 stavebního zákona ověřil, že dokumentace stavby 
splňuje obecné technické požadavky podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují 
obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze 
(Pražské stavební předpisy), dále jen “PSP“ a dospěl k těmto závěrům: 
- stavba je v souladu s § 18, kterým jsou stanoveny požadavky na technickou infrastrukturu a 

technickou vybavenost, neboť nový úsek vedení elektronických komunikací je umístěn pod terénem 
a do uličního prostranství, 

- stavba je v souladu s § 19, kterým jsou stanoveny požadavky na prostorové uspořádání sítí technické 
infrastruktury, neboť dle doložené dokumentace stavba splňuje minimální vodorovné vzdálenosti 
při souběhu, minimální svislé vzdálenosti při křížení a stanovené normové minimální krytí, stavba 
je navržena v souladu s normovými požadavky a s ohledem na stávající vzrostlou zeleň. 

 

písm. b) - soulad s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a 
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: 

V souladu s § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, žadatel v územním řízení předložil výše uvedená 
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem. 
Stavební úřad požadavky stanovené ve vyjádřeních vlastníků (správců), příp. provozovatelů 
inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, zahrnul do podmínek pro provádění stavby tohoto 
rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky týkají umístění a provedení stavby, a to s ohledem 
na skutečnost, že předmětná stavba nevyžaduje podle ust. § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4 stavebního 
zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, a lze ji tak realizovat na základě 
pravomocného územního rozhodnutí. 
Požadavky týkající se vzájemných (např. smluvních) vztahů stavebníka a vlastníka nebo správce 
technické infrastruktury a rovněž subjekty uplatněné obecné požadavky, které stanoví právní předpisy, 
nebyly do podmínek výroku zahrnuty. 
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písm. c) - soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s 
rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s 
výsledkem řešení rozporů. 

Návrh na umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují 
návrh dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná.  

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky byly zahrnuty do shora 
uvedených podmínek výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 
 
Účastníci řízení o umístění stavby: 

Odbor výstavby ÚMČ Praha 12 posoudil okruh účastníků územního řízení podle § 85 stavebního 
zákona tak, že účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel. 

Účastníkem územního řízení ve smyslu § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž 
území má být požadovaný záměr uskutečněn, tedy hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy.  
 
Účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) je vlastník pozemků a staveb, na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má k těmto pozemkům a stavbám 
jiná věcná práva. Účastníky řízení o umístění stavby na základě této úvahy jsou: Hlavní město Praha, 
zastoupené MHMP odborem evidence majetku, Hlavní město Praha, pro které svěřenou správu 
nemovitostí ve vlastnictví obce vykonává MČ Praha 12, zastoupená ÚMČ Praha 12 odborem investic a 
správy majetku, PREdistribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., T-Mobile Czech 
Republic a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., Pražská 
plynárenská, a.s., Pražská teplárenská a.s., Dial Telecom, a.s., SITEL, spol. s r.o., Telco Pro Services, 
a. s., Telia Carrier Czech Republic a.s., Mgr. Eliška Boublíková, Jaroslav Kurka, Jiří Kurka, Damila-
Leasing, s.r.o., Marek Fajfr, Jana Fajfrová, Ing. Gabriela Bartošová, Ing. Petr Wenzel. 

 
Při stanovení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, podle kterého 
jsou účastníky osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám na 
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, odbor výstavby ÚMČ Praha 12 vycházel 
z vymezení místa stavby, a tedy považuje za účastníky řízení tyto osoby, identifikované v souladu 
s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí:  
Pozemky - k.ú. Komořany parc. č. 117/5, 182, 239, 241/1, 241/2, 245, 246, 247, 248/6, 248/9, 251/1, 

255, 257, 270/1, 270/28, 270/30, 270/34, 708 
                 k.ú. Modřany parc. č. 3695/2, 3695/6, 3695/7, 3731/6, 3867/5, 3874/2, 4764/14 

Stavby - k.ú. Komořany č.p. 2000, 2080, 2081, 2082, 2086, 2087, 2088, 2089, 2144, 2145, 2146, 2170, 
2171        

   
U ostatních vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názoru, že 
rozhodnutím nemohou být přímo dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a 
stavbám na nich, neboť jejich vzdálenost a poloha vzhledem k navrhované stavbě je taková, že 
nemohou být umístěním ani provozem stavby přímo ovlivněny.  

 

Podle § 18, odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 o hl.m.Praze, přísluší postavení účastníka řízení též 
městské části, která má oprávnění vystupovat jako účastník v řízení, ve kterém se vydává mimo jiné 
též územní rozhodnutí. V územním řízení má podle tohoto ustanovení postavení účastníka řízení 
Městská část Praha 12.  
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Oznámení o zahájení řízení: 

Stavební úřad po ověření úplnosti žádosti v souladu s § 87 odst. 1 zákona oznámil zahájení řízení o 
umístění stavby účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným 
orgánům opatřením ze dne 1.8.2018 jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) 
stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Současně stavební úřad upustil podle § 87 odst. 1 stavebního 
zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu k podání námitek a závazných 
stanovisek, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Účastníci řízení byli v oznámení 
o zahájení řízení upozorněni, že své námitky mohou uplatnit nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k 
nim nebude přihlédnuto. Současně byly upozorněny i dotčené orgány, že mohou svá závazná 
stanoviska uplatnit ve stejné lhůtě jako účastníci řízení, jinak se k nim nepřihlíží. 

Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce Úřadu MČ Praha 12 v době od 3.8.2018 
do 19.8.2018 a současně bylo zveřejněno i na elektronické úřední desce. Účastníci řízení byli 
upozorněni, že podle § 87 odst. 3 stavebního zákona dnem vyvěšení oznámení je den jeho vyvěšení na 
úřední desce Úřadu městské části Praha 12, který je příslušným stavebním úřadem. 

Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci řízení žádné námitky. 
Ve stanovené lhůtě neuplatnily dotčené orgány žádná další stanoviska. 

 
Závěr: 

Stavební úřad v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení se 
s nimi seznámit a uplatnit k nim vyjádření a námitky. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad 
přezkoumal a odůvodnil soulad navrženého záměru s územně plánovací dokumentací a s obecnými 
požadavky na výstavbu a přezkoumal požadavky k ochraně zdraví, životního prostředí a dalších 
veřejných zájmů, jak vyplynuly ze stanovisek dotčených orgánů. 

 

Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto, jak 
je ve výroku uvedeno. 

 

Upozornění: 

Územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo 
právní moci. Podmínky tohoto rozhodnutí platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 

Případným odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 

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.  

 
 

Poučení účastníků: 
 

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení 
k odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy podáním u odboru výstavby Úřadu 
městské části Praha 12. 
 
 

                 Ing. Vladimír Cupal v. r.    
                  vedoucí odboru výstavby 

  
Za správnost vyhotovení: Yvona Klozarová 
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Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:    
razítko a podpis: 
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve 
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 17.10.2018. 
 
 
Doručuje se: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu v souvislosti s ust. § 144 odst. 6 správního řádu a 
podle § 85 odst. 1 a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v souvislosti s ust. § 87 odst. 1 stavebního 
zákona - doručení do vlastních rukou: 
1. SUP-TECHNIK a.s., IDDS: 2tb5gz2 
2. Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 
3. Městská část Praha 12, úřední deska, Písková č.p. 830/25, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 
4. Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku, IDDS: 48ia97h 
5. Městská část Praha 12, odbor investic a správy majetku, Písková č.p. 830/25, Praha 4-Modřany, 143 
00  Praha 412 
6. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
8. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
9. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt 
10. Pražská plynárenská, a.s., IDDS: au7cgsv 
11. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq 
12. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt 
13. SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9 
14. Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 
15. Telia Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a 
16. Mgr. Eliška Boublíková, Na Homoli č.p. 2008/20, Praha 4-Komořany, 143 00  Praha 412 
17. Jaroslav Kurka, Družstevní ochoz č.p. 1288/20, 140 00  Praha 4-Nusle 
18. Jiří Kurka, Stříbrského č.p. 684/12, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 
19. Damila-Leasing, s.r.o., IDDS: draxv8e 
20. Marek Fajfr, U vlečky č.p. 377/2, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 
21. Jana Fajfrová, U vlečky č.p. 377/2, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 
22. Ing. Gabriela Bartošová, IDDS: y7hvifr 
23. Ing. Petr Wenzel, Na Komořsku č.p. 1288/13, Praha 4-Modřany, 143 00  Praha 412 
 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v souvislosti s ust. § 144 odst. 1, 2 a 6 správního 
řádu a podle § 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona v souvislosti s ust. § 87 odst. 1 stavebního 
zákona - doručení veřejnou vyhláškou: 
24. Úřad městské části Praha 12 - úřední deska, Písková 830/25, 143 00  Praha 4 
pro zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění 

(účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) identifikovaní označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí): 

Pozemky - k.ú. Komořany č. parc. 117/5, 182, 239, 241/1, 241/2, 245, 246, 247, 248/6, 248/9, 251/1, 
255, 257, 270/1, 270/28, 270/30, 270/34, 708 

 
                 k.ú. Modřany č.parc. 3695/2, 3695/6, 3695/7, 3731/6, 3867/5, 3874/2, 4764/14 
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Stavby - k.ú. Komořany č.p. 2000, 2080, 2081, 2082, 2086, 2087, 2088, 2089, 2144, 2145, 2146, 

2170, 2171 
 

 
Dotčené správní orgány - na dodejku: 
25. Magistrát hlavního města Prahy - podatelna, IDDS: 48ia97h 

Odbor kancelář ředitele MHMP, oddělení krizového managementu (ke zn. S-MHMP 
1765336/2017 ze dne 6.12.2017) 
Odbor ochrany prostředí MHMP (ke zn. S-MHMP 1766734/2017 OCP ze dne 4.1.2018) 
Odbor dopravních agend MHMP (ke zn. S-MHMP 1771384/2017ODA ze dne 4.12.2017) 
Odbor památkové péče MHMP (ke zn. S-MHMP 51201/2018 Daňh ze dne 14.2.2018) 
Odbor územního rozvoje MHMP (ke zn. S-MHMP 50938/2018 ze dne 2.2.2018) 

26. Městská část Praha 12, odbor životního prostředí, Písková č.p. 830/25, Praha 4-Modřany, 143 00  
Praha 412 (k č.j. P12 47968/2017/OŽP/Hl ze dne 6.12.2017 a P12 11072szs/2018/OŽP/Str ze dne 
15.3.2018)    
27. Městská část Praha 12, Odbor dopravy, Písková č.p. 830/25, Modřany, 143 00  Praha 412 (ke zn. 
P12 47845/2017 ODO ze dne 22.11.2017) 
28. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j (k č.j. HSAA-14798-2/2017 ze dne 
15.11.2017) 
29. Policie ČR, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, 
IDDS: rkiai5y (č.j. KRPA-413010-1/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 29.11.2017) 
30. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf (ke zn. 11667/2018-263 ze dne 28.2.2018) 
 
 
Na vědomí: 
31. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 
32. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, evidence ÚR - pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu 
33. Odbor výstavby ÚMČ Praha 12, spis Komořany, Modřany  
34. spisovna 
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