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31.8. 2011

O Z N Á M E N Í
o zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Dne 20.7.2011 podal stavebník, Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2,
110 01 Praha 1, IČO 00064581, zastoupený příspěvkovou organizací Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IČO 63834197,
která zmocnila pro řízení akciovou společností Eltodo EG, a.s., se sídlem
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO 45274517, žádost o spojení územního
a stavebního řízení, o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o vydání stavebního
povolení pro stavbu:
„SSZ 6.711 Podbabská – V Podbabě“,
v rámci projektu „Údržba, obnova a výstavba zařízení pro řízení dopravy v hl.m.
Praze,
která bude umístěna a realizována na pozemku č. parc. 548 v katastrálním území
Sedlec a na pozemcích č. parc. 4169 a č. parc. 2453/7 v katastrálním území Dejvice,
v Praze 6.
Stavba obsahuje:
Projekt kabeláže a výstroje SSZ
Stavební a bezbariérové úpravy křižovatky (nejsou součástí tohoto řízení).
Předmětem řízení je:
Stavba nového světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic Podbabská x
V Podbabě a to v rámci akce „Údržba, obnova a výstavba zařízení pro řízení dopravy
v hl. m. Praze“ a pokládka 2 ks nových koordinačních kabelů včetně 4 ks optotrubek
na hranici stavby v délce 50 m a 30 m.
Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, jako stavební úřad, příslušný
podle ustanovení § 13, odstavec 1, písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
spojil podle ustanovení § 78, odstavec 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením
§ 140, odstavec 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) usnesením č.j.: S-MHMP 617626/2011/DOP-O1/Ku ze dne
30.8.2011 územní a stavební řízení a oznamuje podle ustanovení § 87, odstavec 1
a podle ustanovení § 112, odstavec 1 stavebního zákona zahájení spojeného
územního a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den
Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
tel. 236 001 111, fax 236 007 039
e-mail: dop@cityofprague.cz

č.j.: MHMP 617626/2011/DOP-O1/Ku

4. října 2011 (úterý) v 10:00 hodin
na odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29,
Praha 1, v kanceláři č. 143 (1. patro).
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky
veřejnosti musí být podle ustanovení § 89, odstavec 1 stavebního zákona uplatněny
nejpozději při veřejném ústním jednání, stejně tak závazná stanoviska dotčených
orgánů a námitky účastníků řízení podle ustanovení § 112, odstavec 2 stavebního
zákona, jinak se k nim nepřihlíží.
Rovněž se podle ustanovení § 89, odstavec 2 stavebního zákona nepřihlíží k závazným
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu.
Účastník je povinen na vyžádání prokázat totožnost ve smyslu ustanovení § 36,
odstavec 4 správního řádu. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží
jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník řízení je podle ustanovení § 89, odstavec 3 stavebního zákona povinen
ve svých námitkách uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky,
se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 85, odstavec 2, písmeno a) a b)
stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým je její vlastnické nebo jiné věcné právo k nemovitosti přímo
dotčeno.
Osoba, která má postavení účastníka řízení na základě zvláštního právního předpisu,
může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník stavebního řízení může podle ustanovení § 114, odstavec 1 stavebního
zákona 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.
Žadatel je podle ustanovení § 87, odstavec 2 stavebního zákona povinen zajistit, aby
informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném
stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Obsahové náležitosti informace stanovuje ustanovení § 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě výše uvedené na odboru dopravy
Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem Jungmannova 35/29, Praha 1, v kanceláři
č. 143, a to vždy v úřední dny, tj. v pondělí od 12:00 hod do 17:00 hod a ve středu
od 08:00 hod. do 18:00 hod., v ostatní dny pouze po předchozí telefonické dohodě
a při veřejném ústním jednání.
Ing. Jan Heroudek v. r.
ředitel odboru dopravy

za správnost vyhotovení:
Ing. Josef Kunt

č.j.: MHMP 617626/2011/DOP-O1/Ku

ROZDĚLOVNÍK:
A. Územní řízení:
I. Účastníci územního řízení podle § 85, odstavec 1 stavebního zákona – doručení
jednotlivě, do vlastních rukou
•
•

Eltodo EG, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4
Hlavní město Praha, zastoupené Útvarem rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 57, 128 00
Praha 2

II. Účastníci územního řízení podle § 85, odstavec 2 stavebního zákona - doručení
veřejnou vyhláškou
•

zveřejněním na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy po dobu 15 dnů

III. Účastníci územního řízení podle § 85, odstavec 2 stavebního zákona
k informaci veřejnou vyhláškou
•

zveřejněním na úřední desce MČ Praha 6 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

B. Stavební řízení:
I. Účastníci stavebního řízení podle § 144 správního řádu - doručení veřejnou
vyhláškou
• zveřejněním na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy po dobu 15 dnů
• zveřejněním na úřední desce MČ Praha 6 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
Dotčeným orgánům (doporučeně na doručenku)
•
•
•
•
•
•
•
•

DOP MHMP/O4, Ing. Nováček
OOP MHMP
OKR MHMP
OPP MHMP
Úřad MČ Praha 6, odbor dopravy a životního prostředí, Československé
armády 23, Praha 6
HZS 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,
oddělení dopravního inženýrství, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 1

Kopie:
•
•

DOP MHMP - O1/Ku
spis

Na vědomí:
•
•
•

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Dopravní podnik hl.m. Prahy, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Úřad MČ Praha 6, odbor výstavby, Československé armády 23, Praha 6

