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Oznámení o zahájení stavebního řízení
Stavebník, Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15
Praha 1, IČO 03447286, který je v řízení zastoupen Ing. Milanem Uherem, Jeřabinová 293/3,
150 00 Praha 5, IČO 86605038, podal dne 13. 5. 2020 u odboru pozemních komunikací a drah
Magistrátu hl. m. Prahy žádost o vydání stavebního povolení pro stavební záměr nazvaný:
„Strakonická – rozšíření, č. akce 999170, Praha 5“ v rozsahu stavebních objektů
SO 100 Komunikace
SO 200 Opěrné zdi
SO 300 Dešťová kanalizace
na pozemcích parc. č. 864, 1206/1, 1206/18 a 1210 v k. ú. Velká Chuchle, parc. č. 78/5, 214/1,
214/6 a 223/1 v k. ú. Malá Chuchle a parc. č. 574/3 v k. ú. Hlubočepy.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Magistrát hlavního města Prahy - odbor pozemních komunikací a drah, jako speciální stavební
úřad příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 písm. c) a b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje v souladu s § 112 odst. 1 stavebního
zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení.
Popis stavby:
SO 100 Komunikace
Objekt zahrnuje rozšíření komunikace Strakonická ve směru do centra v úseku od zastávky
Dostihová po Barrandovský most, v délce 2 743,29 m, přičemž v km cca 0,900 00 – 1,400 00
v úseku křižovatky s komunikací Mezichuchelská zůstane zachováno stávající šířkové
uspořádání. Komunikace bude rozšířena o jeden jízdní pruh, který zajistí preferenci vozidel
MHD. Příčný sklon komunikace bude 2,5%. S rozšířením souvisí úpravy svahů, výstavba
opěrných zdí (SO 200) a úprava odvodnění (SO 300). Součástí objektu je nový (přemístěný)
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asfaltový chodník šířky 2,0 m v úseku 0,000 00 – 0,900 00 a nový (přemístěný) asfaltový
chodník šířky 2,0 m mezi autobusovou zastávkou „Malá Chuchle“ a schodištěm na Branický
most v délce 278 m. Příčný sklon chodníků bude 1,0 – 2,0 %. Obsahem objektu je dále
manipulační plocha před objektem regulační stanice PPD a. s. v km 0,139 15, manipulační
plocha pro vozidla údržby odlučovače ropných látek v km 0,367 52 a stavební úpravy schodiště
na Branický most v km 1,587 36.
SO 200 Opěrné zdi
Opěrné zdi jsou navrženy z monolitického železobetonu, založeny na pilotách. Jejich funkcí je
stabilizovat vozovky, resp. chodníky. Do monolitických železobetonových říms v jejich horní
části je zakotveno zábradlí, případně svodidlo. Obsahem objektu jsou 4 opěrné zdi: opěrná zeď
č. 1 v km 0,552 670 – 0,870 000, opěrná zeď č. 2 v km 1,365 100 – 1, 584 950, opěrná zeď č. 3
v km 1,591 100 – 2, 657 400 a ochranná zeď regulační stanice v km 0, 113 073 – 0,136 073.
SO 300 Dešťová kanalizace
Stavební objekt zahrnuje
- SO 311 dešťová kanalizace km 0,068 82 - 0,368 50, celková délka 427,0 m (DN400 až
DN800), jehož součástí je odlučovač lehkých kapalin a výustní objekt,
- SO312 dešťová kanalizace km 0,368 50 - 0,789 70, celková délka 421,0 m (DN400 až
DN500)
- nové přípojky k UV napojené do „DK1“ (SO 311), celková délka 15, 4 m (DN200)
- nové přípojky k UV napojené do „DK2“ (SO 312), celková délka 17, 6 m (DN200)
- oprava a zkrácení stávajících přípojek k UV, celková délka po zkrácení 163,1 m (DN200)
- rušené přípojky o celkové délce 357, 9 m (DN200).
Od ohledání na místě i od ústního jednání stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního
zákona upouští, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení navrhované stavby. Účastníci řízení mohou své námitky, případně
důkazy, uplatnit ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit
svá závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům,
námitkám, případně důkazům nebude přihlédnuto.
Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění
a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho
vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách
uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený v předchozí větě, se nepřihlíží.
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, se nepřihlíží.
V předmětném řízení má stavební úřad shromážděny veškeré podklady a v souladu
s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
dává tímto účastníkům možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři odboru pozemních komunikací a drah
MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, 1. patro, č. dveří 147 v úředních hodinách, tj. pondělí 12
– 17 hod. a středa 8 – 18 hod., případně po předchozí telefonické dohodě i v jiném termínu..
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, se účastníci řízení
podle §109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších
úkonech řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o vlastníky pozemků parc. č. 867/1, 867/3, 867/9,
867/10, 869/8, 1206/2, 1206/15, 1206/17, 1206/19 a vlastníky budovy č. p. 460 na pozemku
parc. č. 652/2, vše v k. ú. Velká Chuchle; vlastníky pozemků parc. č. 77, 78/1, 78/3, 78/6, 78/7,
78/10, 78/15, 78/18, 78/21, 91/8, 92, 93, 95, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 100/1, 100/4,
100/5, 100/7, 101, 102/3, 103, 104, 105, 107/1, 107/3, 108/3, 143/1, 143/3, 143/20, 143/34,
157/1, 157/5, 214/2, 214/4, 214/5, 214/14, 214/16, 214/17, 223/1, 224 a vlastníky budovy bez č.
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p. na pozemku parc. č. 143/2, budovy č. p. 52 na pozemku parc. č. 78/19, budovy č. p. 51 na
pozemku parc. č. 100/2, budovy č. p. 49 na pozemku parc. č. 78/9 a budovy č. p. 53 na pozemku
parc. č.78/16, vše v k. ú. Malá Chuchle a vlastníky pozemků parc. č. 571/1, 571/2, 1749, 1752/4
a 2065 v k. ú. Hlubočepy. Účinky doručení jsou spojeny s vyvěšením na úřední desce
Magistrátu hl. m. Prahy.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Aleš Krejča v. r.
ředitel odboru pozemních komunikací a drah
Za správnost vyhotovení:
Ing. Kateřina Bursová

podepsáno elektronicky

Rozdělovník
I. účastník řízení podle § 109 odst. 1 písm. a-d), stavebník, zastoupený (do vlastních rukou,
do datové schránky):
 Ing. Milan Uher, Jeřabinová 293/3, 150 00 Praha 5
 hlavní město Praha, zastoupené odborem evidence majetku MHMP, Mariánské nám. 2, 110
00 Praha 1
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
 Městská část Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5
 Technologie hlavního města Prahy, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
 Pražská plynárenská Distribuce, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
 PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
 Pražská vodohospodářská společnost a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
 Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10-Hostivař
 CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
 BigBoard Praha a. s., Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4
 EUROPLAKAT spol. s. r. o., Rohanské nábřeží 678/25, 180 00 Praha 8
 euroAWK s. r. o., Babákova 2390/2 148 00 Praha 4
 Czech Outdoor s. r. o., na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4
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II. účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) (veřejnou vyhláškou):
 tj. vlastníci pozemků parc. č. parc. č. 867/1, 867/3, 867/9, 867/10, 869/8, 1206/2, 1206/15,
1206/17, 1206/19 a vlastníky budovy č. p. 460 na pozemku parc. č. 652/2, vše v k. ú. Velká
Chuchle; vlastníci pozemků parc. č. 77, 78/1, 78/3, 78/6, 78/7, 78/10, 78/15, 78/18, 78/21,
91/8, 92, 93, 95, 98, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 100/1, 100/4, 100/5, 100/7, 101, 102/3, 103,
104, 105, 107/1, 107/3, 108/3, 143/1, 143/3, 143/20, 143/34, 157/1, 157/5, 214/2, 214/4,
214/5, 214/14, 214/16, 214/17, 223/1, 224 a vlastníci budovy bez č. p. na pozemku parc. č.
143/2, budovy č. p. 52 na pozemku parc. č. 78/19, budovy č. p. 51 na pozemku parc. č.
100/2, budovy č. p. 49 na pozemku parc. č. 78/9 a budovy č. p. 53 na pozemku parc. č.78/16,
vše v k. ú. Malá Chuchle a vlastníci pozemků parc. č. 571/1, 571/2, 1749, 1752/4 a 2065 v k.
ú. Hlubočepy; vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy
(s právními účinky doručení),
zveřejněním na úřední desce MČ Praha 5 po dobu 15 dnů (pro informaci),
zveřejněním na úřední desce MČ Praha 16 po dobu 15 dnů (pro informaci),
zveřejněním na úřední desce MČ Velká Chuchle po dobu 15 dnů (pro informaci)
III. dotčené orgány (doporučeně, do datové schránky):
 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 - KŘPHMP, OSDP, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
 ÚMČ Praha 5, odbor ochrany životního prostředí, náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
 ÚMČ Praha 16, vodoprávní úřad, Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín
 ÚMČ Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23, 153 00
Praha-Radotín
 MHMP OCP - odbor ochrany prostředí
 MHMP BEZ - odbor bezpečnosti
 MHMP PKD/O4 - odbor pozemních komunikací a drah
IV. na vědomí :
 ÚMČ Praha 5, náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5, se žádostí o vyvěšení oznámení o jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení
a sejmutí a o podání informace o vyvěšení (vyvěšení má informativní charakter, bez
právních účinků doručení)
 ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23, 153 00 Praha-Radotín, se žádostí o vyvěšení oznámení
a o jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů, vyznačení data
vyvěšení a sejmutí a o podání informace o vyvěšení (vyvěšení má informativní charakter,
bez právních účinků doručení)
 ÚMČ Praha Velká Chuchle, U Skály 262/2, 159 00 Praha 5, se žádostí o vyvěšení oznámení
a o jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů, vyznačení data
vyvěšení a sejmutí a o podání informace o vyvěšení (vyvěšení má informativní charakter,
bez právních účinků doručení)
 Sdružení Občanská iniciativa Pankráce, spolek, Bartákova 1108/38, 140 00 Praha 4 - Krč
 Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, Pražského 661, 152 00 Praha 5
 spis
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