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ROZHODNUTÍ 
 

Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako speciální stavební úřad 
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 40 odst. 5 písm. b) 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 (stavební zákon) a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. 
m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů ve společném územním a 
stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání 
společného povolení, kterou dne 20. 12. 2019 podalo 

Hlavní město Praha, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, 
Řásnovka 770/8, 110 00  Praha-Staré Město, 
kterou zastupuje D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., IČO 26760312, Sokolovská 
45/16, 186 00  Praha-Karlín 

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

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

souboru staveb pod názvem: 

„Karlická X Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018 - k.ú. Radotín“ 
 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 342/3 (vodní plocha), parc. č. 347/1 (ostatní plocha), parc. č. 
347/3 (ostatní plocha), parc. č. 347/4 (ostatní plocha), parc. č. 357/1 (ostatní plocha), parc. č. 357/37 
(ostatní plocha), parc. č. 357/41 (ostatní plocha), parc. č. 357/42 (ostatní plocha), parc. č. 357/43 (ostatní 
plocha), parc. č. 941 (ostatní plocha), parc. č. 942/1 (ostatní plocha), parc. č. 942/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 2505/1 (ostatní plocha), parc. č. 2505/2 (ostatní plocha), parc. č. 2505/3 (ostatní plocha), parc. č. 
2505/4 (ostatní plocha), parc. č. 2506/1 (ostatní plocha), parc. č. 2506/4 (ostatní plocha), parc. č. 2520 
(ostatní plocha), parc. č. 2581/1 (ostatní plocha), parc. č. 2581/2 (ostatní plocha), parc. č. 2582/3 (ostatní 
plocha), parc. č. 2588/4 (ostatní plocha), parc. č. 2589/1 (ostatní plocha), parc. č. 2589/2 (ostatní plocha), 
parc. č. 2589/3 (ostatní plocha), parc. č. 2591/3 (ostatní plocha), parc. č. 2644/3 (vodní plocha), parc. č. 
2644/4 (ostatní plocha), parc. č. 2644/5 (ostatní plocha), parc. č. 2644/8 (ostatní plocha), parc. č. 2644/10 
(vodní plocha) v katastrálním území Radotín. 
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Stavba obsahuje: 

Stavební úpravy a rozšíření stávající křižovatky náměstí Osvoboditelů (v projektové dokumentaci a 
v žádosti tato stavba nazvána „Karlická X Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018 - k.ú. Radotín“). 

Křižovatka bude řízena světelně signalizačním zařízením. 

Součástí stavebního záměru je následující soubor staveb (stavební objekty): 

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 

SO 103 - Zatrubnění Radotínského potoka 

SO 201 - Opěrné zdi 

SO 301 - Odvodnění 

SO 401 - Přeložka a ochrana VN 

SO 402 - Přeložka a ochrana NN 

SO 403 - Veřejné osvětlení 

SO 404 - Přeložka a ochrana sdělovacího vedení CETIN a.s. 

SO 405 - Přeložka a ochrana sdělovacího vedení  UPC (nyní Vodafone Czech Republic a.s.) 

SO 406 - Přeložka a ochrana sdělovacího vedení T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

Pro umístění a provedení stavby se stanoví podmínky: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb (koordinační situační výkres C3). 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala D-PLUS PROJEKTOVÁ 
A INŽENÝRSKÁ a.s., Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8, IČ 26760312, oprávnění projektanti: Ing. 
Michal Fott, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012876, Ing. Jan Sojka, 
autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0010078, Ing. Martin Kučera, 
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0009920, Ing. Květa Bauerová, 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0010938, 
Ing. Jindřich Sláma Ph.D., autorizovaný inženýr pro městské inženýrství, stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0009459; případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) závěrečná kontrolní prohlídka 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před 
zahájením stavby termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu 
provádět a údaj o osobě, která bude zabezpečovat odborné vedení stavby (autorizace podle zákona č. 
360/1992 Sb.) 

6. Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto rozhodnutí. 

7. Po celou dobu realizace stavby: 

- bude zachován přístup k přilehlým objektům 

- bude zachován vjezd dopravní obsluze 

- budou zajištěny bezpečné tranzitní trasy pro pěší 

- nebude omezen vjezd pohotovostním vozidlům a vozidlům svozu domovního odpadu 

- bude umožněn přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí 

- budou vozovky a chodníky přiléhající ke stavbě udržovány v čistotě 

- při znečištění veřejných komunikací v souvislosti se stavbou budou tyto nečistoty na 
náklady investora neprodleně očištěny 

- před výjezdem vozidel ze staveniště bude zajištěno odstraňování nečistot z pneumatik a 
podběhů 

- pojezdové trasy budou zpevněné 
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- mezideponie prašného materiálu musejí být zajištěny před úniky tuhých látek hrazením nebo 

jiným účinným způsobem (překrytím fólií, sítí, plachtou), příp. budou průběžně zvlhčovány 
tak, aby jejich povrch zůstal vlhký 

- nákladní prostor automobilů musí být zajištěn proti jakémukoliv úniku převáženého 
materiálu, např. plachtou 

- pojezdová rychlost techniky a vozidel na staveništi bude omezena na 20 km/h 

- u manipulační techniky a technologických zařízení budou použita zařízení, která splňují 
emisní normu EURO 4 a vyšší, resp. normu STAGE III B a lepší 

- použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými 
látkami 

- v záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které 
mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude 
zajištěn a přebytečný materiál bude ze záplavového území odvezen 

- veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo 
zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení 
s odpadními nebo srážkovými vodami¨ 

- odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo ke znečištění a podmáčení 
okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod. 

8. V případě záboru místní komunikace pro účely stavby (skládka materiálu, zařízení staveniště aj.) 
budou využívány pouze plochy povolené rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o 
zvláštním užívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích. Případné 
omezení provozu na pozemní komunikaci částečnou nebo úplnou uzavírkou musí byt povoleno 
rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o omezení obecného užívání pozemní 
komunikace ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích. 

9. Stavba bude koordinována se stavbou „Optimalizace trati Praha  Smíchov (mimo) – Černošice 
(mimo)“. 

10. Včas před zahájením užívání stavby požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o stanovení 
místní úpravy dopravního značení. 

11. Aktuální návrhy dopravně inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby budou Polici ČR 
předkládány k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením výstavby 
prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu. 

12. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

13. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

14. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

15. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky 
bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované železniční tratě. 

16. Budou splněny podmínky Správy železnic, státní organizace ze dne 17. 12. 2019, č.j. S 10985/dU-
60109/2019-SŽDC-OŘ PHA-OPS: 

- Výstavbou nesmí být narušen žel. provoz. 

- Vzhledem ke vzdálenosti stavby k provozované koleji, požadujeme, aby stavba byla 
provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu 
dráhy. 

- Zahájení prací nahlásí investor minimálně 14 dní předem na e-mail: 
epodatelnaorpha@szdc.cz a Správě tratí Praha západ OŘ PHA (St Pz) vedoucímu STO 
Smíchov - pan Zdeněk Sábel, tel:725 017 342. 

- Vzhledem ke vzdálenosti stavby k provozované koleji, požadujeme, aby stavba byla 
provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu 
dráhy. 

- Zahájení prací nahlásí investor minimálně 14 dní předem na e-mail: 
epodatelnaorpha@szdc.cz a Správě tratí Praha západ OŘ PHA (St Pz) vedoucímu STO 
Smíchov - pan Zdeněk Sábel, tel:725 017 342. 

- Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy požádá investor v přiměřeném předstihu před 
zahájením kolaudačního řízení/uvedením stavby do užívání OŘ PHA o prohlídku dokončené 
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stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Podmiňujícím dokladem pro vydání 
kolaudačního souhlasu o provedení prohlídky dokončené stavby a projevem souhlasu SŽDC 
s užíváním stavby je kladné vyjádření SŽDC, OŘ PHA. 

17. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a 
z vyjádření vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, které byly doloženy k žádosti o 
vydání stavebního povolení a jejichž soupis je uveden v odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

18. Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům, (správcům) sítí technického 
vybavení, kteří si to ve vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených 
podmínek. 

19. Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva mezi správcem toku, kterým je Povodí Vltavy, s.p., a 
žadatelem. 

20. Zástupci správce toku, Povodí Vltavy, s.p. bude oznámen začátek a konec stavby a kontrolní dny 
stavby. 

21. Před podáním žádosti o kolaudační souhlas bude Hygienické stanici hlavního města Prahy předložen 
protokol o měření hluku z provozu na křižovatce vypracovaný v souladu s § 32a zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, kterým musí být prokázáno, že v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb jsou 
dodrženy hygienické limity hladiny akustického tlaku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě průkaz, že 
po realizaci předmětné stavby nedošlo ke zhoršení akustických podmínek v dané lokalitě, tzn. 
provedení validních akustických měření před a po předmětných stavebních úpravách v identických 
místech měření. 

22. Kácení 12 ks dřevin a 258,6 m2 zapojeného porostu dřevin, a to 5 ks lípy srdčité (Tilia cordata), o 
obvodu kmenů 150, 146, 141, 133 a 147cm,  2 ks javoru klen (Acer pseudoplatanus) o obvodu kmenů 
89 a 201 cm, 3 ks morušovníku bílého (Morus alba) o obvodu kmenů 89, 92cm a 99cm, 1ks 
trnovníku akát (Robina pseudoacacia) o obvodu kmene 90cm, 1 ks jírovce maďalu (Aesculus 
hippocastanum) o obvodu kmene 156 cm měřeno ve výšce 130cm nad zemí a rostoucích na 
pozemcích parc.č. 942/1, 357/42, 357/41,  v katastrálním území Radotín, 258,6 m2 keřových porostů 
obsahující tis červený (Taxus bacoata), růži šípkovou (Rosa canina), mochnu křovitou (Potentilla 
fruticosa) a svídubílou (Cornus alba) na parc.č. 942/1, 2644/10, 5,2505/3, 2520, 357/42 v k.ú. Radotín 
se povoluje při dodržení podmínek stanovených v závazném stanovisku Oddělení životního prostředí 
ÚMČ Praha 16 ze dne 11.3.2020, č.j. 04618/2020/OŽP: 

- Kácení bude provedeno do dvou let po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle 
zvláštních právních předpisů (stavební povolení) v období vegetačního klidu (mezi 01.10. a 
31.03.). 

- Před vlastním kácením bude zkontrolováno, zda se v koruně stromu nenacházejí obsazená 
ptačí hnízda, aby bylo zabráněno zničení hnízd, vajec nebo usmrcení jedinců volně žijících 
druhů ptáků 

- Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, 
ani zdraví a majetků osob. 

- Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí. 
- Plochy porostů a dřeviny, kterých se zásahy netýkají budou viditelně odděleny a označeny 

např. páskou, aby nedocházelo v ponechaném porostu k zatěžování stavebním provozem či 
k ukládání stavebních materiálů. Dále budou stromy navržené k ochraně důsledně chráněny 
v souladu s obecnými zásadami ochrany rostlin, bod 5.3. , v části Krajinářské úpravy – 
Návrh ochranných opatření a kácení, vypracovaný Markétou Mádrovou, DiS., 9/2019, který 
byl předložen jako součást žádosti o kácení dřevin. 

- Jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, bude provedena náhradní 
výsadba v počtu 22 ks dřevin a 69 m2 keřových záhonů a trvalek, které budou umístěny 
v souladu se schválenou situací (situace vypracovaná M.Mádrovou, DiS., 9/2019, viz 
příloha- nedílná součást tohoto závazného stanoviska) na pozemcích v uvedené situaci 
zakreslených,  k.ú. Radotín. Jedná se o výsadbu 22 nových stromů po  1ks jírovec maďal, 
višeň chloupkatá, višeň jedoská, 2ks habru obecného, 6ks lípy srdčité a 7ks olše šedé a 69 
m2 keřových záhonů, trvalek a okrasných trav (např. Caryopteris, Rosa, Perovskie, Molínia). 
K náhradní výsadbě se stanovují tyto podmínky: 
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o Náhradní výsadba bude provedena v návaznosti na ukončení stavebních úprav ulic 

Karlická, Pod Klapicí. 
o Vysazeny budou sazenice dřevin s balem o obvodu kmínku ve výšce 1 m nad zemí u 

jírovce maďalu a lípy srdčité 18-20cm, olše šedá, habr obecný a višeň jedoská 16-18 
cm a višeň chloupkatá 14-16 cm, stromky budou s průběžným kmenem bez 
růstových defektů a s neporušeným a nezakráceným terminálním výhonem. 

o Zasazeny budou do děr o velikosti cca100x100cm o hloubce cca 70 cm odbornou 
zahradnickou firmou. 

o O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel OVDŽP ÚMČ Praha 16 nejpozději 
do 14 dnů od její realizace. 

o Současně se ukládá následná péče o tyto dřeviny po dobu tří let od založení 
náhradní výsadby. V případě neujmutí sazenice nebo jejího úhynu v období 
povýsadbové péče dojde neprodleně nebo v prvním následujícím vhodném termínu 
(jaro, podzim) k náhradě jedincem stejného druhu a parametrů výše uvedených 
s následnou, opět tříletou pěstební péčí, o skutečnosti bude OVDŽP Praha 16 
informováno bezprostředně od realizace výměny.  

o Výsadba a přesné druhové složení keřových záhonů, trvalek a trav bude předem 
konzultována s Oddělením životního prostředí OVDŽP ÚMČ Praha 16. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00  Praha-Staré Město 
Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00  Praha-Radotín 
Hlavní město Praha, zast. MHMP-EVM, Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha-Staré Město 
PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00  Praha-Smíchov 
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 213/12, 170 00  Praha-Holešovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
T-Mobile CR a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 20. 12. 2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení souboru staveb. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno společné řízení.  

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro 
její řádné posouzení, byl žadatel dne 21. 1. 2020 vyzván k doplnění žádosti do 30. 6. 2020 a řízení bylo 
usnesením přerušeno.  

Dne 3. 6. 2020 požádal žadatel o prodloužení lhůty k doplnění podkladů. Stavební úřad po posouzení 
žádosti prodloužil lhůtu k doplnění podkladů do 30. 9. 2020. 

Žádost byla doplněna dne 25. 9. 2020. 

Opatřením ze dne 5. 10. 2020, č.j. 17357/2020/OVDŽP stavební úřad oznámil zahájení společného řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a 
žádost poskytuje 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.  

Jelikož je v tomto řízení více než 30 účastníků, jedná se ve smyslu ustanovení § 144 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o řízení s velkým počtem účastníků. 

Oznámení o zahájení společného řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu městské části Praha 16 
v době od 8. 10. 2020 do 23. 10. 2020. 
Oznámení o zahájení řízení bylo rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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Popis stavebního záměru: 

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy 

Jedná se o přestavbu odsazené křižovatky na křižovatku průsečnou. Zároveň dojde ke zkapacitnění 
křižovatky s ohledem na výhledové intenzity dopravy. Rekonstruovány budou také přilehlé komunikace a 
chodníky. 
Na všech čtyřech ramenech průsečné křižovatky jsou navrženy 2 řadící pruhy a jeden jízdní pruh pro 
výjezd. Na křižovatce je navržen směrovací ostrůvek s ochrannou funkcí.  
Všechny silniční obruby jsou navrženy jako žulové obruby OP3 250/200, které jsou uloženy do 
betonového lože C20/25-XF3 minimální tloušťky 100 mm. Tyto obruby jsou oproti vozovce zvýšeny o 
12 cm (resp. v místech přechodů pro chodce a chodníkový přejezdů o 2 cm). Všechny ostré rohy 
obrubníků situovaných proti směru jízdy budou zaobleny příp. seříznuty. 
Mezí chodníky a zelení jsou navrženy sadové obruby 80/250, které jsou uloženy do betonového lože 
C16/20-XF1 minimální tloušťky 100 mm. Tyto obruby jsou zvýšeny oproti chodníku o +8 cm a tvoří 
vodící linii pro nevidomé. 
Mezi novou opěrnou zdí a vozovkou je navržen technický prostor, který bude sloužit jako bezpečností 
odstup od komunikace v šířce 0,50 m. Tento prostor je navržen z prostého betonu C20/25-XF3. 
Z důvodu ochrany stromů je na chodníku podél Radotínského potoka (Větev E) na levé straně (ve směru 
staničení) navržen ocelová pásnice. Ocelová pásnice bude stabilizována pomocí ocelových trnů. Ocelová 
pásnice bude oproti terénu i navrhovanému chodníku zcela zapuštěna. 
Na větvi v ulici Karlické jsou umístěna tři parkovací stání v režimu K+R. 
Na opěrné zdi (SO 201) je navrženo ocelové bezpečností zábradelní svodidlo ZSNH4/H3. 
Podél celé větve D (kromě místa přechodu) a z části také podél větve B bude chodník, po pravé straně ve 
směru staničení, doplněn o bezpečnostní zábradlí s výplní (laminátová vlnovka). Celková délka zábradlí 
bude činit přibližně 72 m. 
Směrové řešení všech větví je navrženo s ohledem na napojení stávající stav a související projekty. 
Podélné sklony jsou navrženy tak, aby respektovaly stávající stav. 
Maximální podélný sklon je 5,15% 
Příčný sklon vozovky je navržen 2,50 % jako střechovitý, resp. jednostranný. Příčný sklon chodníků 
je navržen 2,00 % směrem do vozovky. 
Chodníky jsou oproti vozovce zvýšeny o 12 cm. V místech přechodů pro chodce a chodníkových 
přejezdů jsou obruby sníženy na nášlap +2 cm. 

Konstrukční vrstvy chodníku (D2-D-1-CH-PII) 
Vápencová mozaika   DL  tl. 40 mm ČSN 73 6131-1 
Ložní vrstva MVC 10   L  tl. 30 mm ČSN 72 2430-3 
Štěrkodrť 0/32    SDB  tl. 200 mm ČSN 73 6126-1 
Celkem       tl. 270 mm 
 
Konstrukční vrstvy chodníkového přejezdu (D1-D-1-VI-PIII) 
Drobná žulová dlažba 8/10  DL  tl. 80 mm ČSN 73 6131 
Ložní vrstva drcen. kam. 4/8  L  tl. 50 mm ČSN 73 6131 
Směs stmelená cementem C8/10 SC 032  tl. 120 mm ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť 0/32    SDB  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 
Celkem       tl. 400 mm 
 
Konstrukční vrstvy asfaltové vozovky (D1-N-6-III-PIII) 
Asfaltový beton modifikovaný  ACO 11+ tl. 40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
Postřik spojovací emulzní  PS-E  0,3 kg/m2  ČSN 73 6129 
Asfaltový beton modifikovaný  ACL 16+ tl. 60 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
Postřik spojovací emulzní  PS-E  0,3 kg/m2  ČSN 73 6129 
Obalované kamenivo   ACP 16+ tl. 50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
Postřik spojovací emulzní  PS-A  0,7 kg/m2  ČSN 73 6129 
Směs scelená cementem C8/10  SC 0/32 tl. 130 mm ČSN 73 6124-1 
Štěrkodrť 0/63    SDA  tl. 220 mm ČSN 73 6126-1 
Celkem       tl. 500 mm 
 
Dešťová voda je odvedena příčným a podélným sklonem částečně do stávajících a částečně do 
nových uličních vpustí. Přípojky uličních vpustí jsou navrženy z kameniny DN 200. 
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SO 103 - Zatrubnění Radotínského potoka 

Stavební objekt SO 103 Zatrubnění Radotínského potoka vzniká z důvodu rozšíření přilehlé 
křižovatky Karlická, Pod Klapicí. Stávající most přes Radotínský potok bude zbourán a komunikace 
nově povede o 32 m výše přes zatrubnění potoka. Vzhledem k rozšíření křižovatky bude posunuto i 
koryto Radotínského potoka přibližně o 3,5 m směrem od křižovatky a upraveno v návaznosti na 
zatrubnění potoka. 

Zatrubnění Radotínského potoka: 
Zatrubnění navazuje na opěrné stěny zpevňující břehy potoka. Zatrubněná část potoka bude mít světlé 
rozměry 8,0 m na šířku a 1,8 m na výšku. Tloušťka konstrukcí bude 0,45 m a celkové rozměry tedy 
budou 8,9 m na šířku a 2,7 m na výšku. Zatrubnění potoka bude celkově dlouhé 33,43 m, bude mít dva 
dilatační celky po 16,7 m s dilatační spárou 0,03 m. Dilatační spára bude vyplněna adekvátním těsnícím 
prvkem. Dilatační celky budou vzájemně propojeny smykovými trny á 200 mm pro zajištění 
spolupůsobení. Celé zatrubnění je projektováno ve spádu odpovídající směru proudu potoka, 
projektovaný sklon je 0,8 %. Základová deska propustku, stropní deska propustku i stěny budou mít 
tloušťku 0,45 m a budou železobetonové monolitické. Ve stropní desce propustku budou provedeny dva 
otvory pro uliční vpusti o průměru DN170. Otvory budou provedeny dodatečným jádrovým vrtáním, 
případně osazením chráničky do bednění před samotnou betonáží. Nad částí zatrubnění bude položena 
asfaltová komunikace, ostatní plochy budou dosypány zeminou z výkopu, ohumusovány a osety travní 
směsí. Čela zatrubnění budou osazena zábradlím 

Úprava Radotínského potoka: 
V úseku staničení 0,0000 - 0,0403 km je navrženo zahloubení koryta Radotínského potoka, sklony břehů 
budou stejné jako stávající. Břehy budou opevněny kamennou dlažbou do výšky 1,8 m od paty břehu, 
výše bude břeh ohumusován a oset travní směsí. Od staničení 0,0403 - 0,0807 m a 0,1142 - 0,1656 m 
bude pravý břeh zajištěn opěrnou zdí (dle SO 201 - Opěrné zdi). Na levém břehu bude svah se klonem 
1:1,6 opevněn kamennou dlažbou do výše 1,8 m, výše bude břeh ohumusován a oset travní směsí. V 
délce 8 m před a za zatrubněním potoka bude levý břeh přecházet ze šikmého na svislý, přechod bude 
osazen zábradlím výšky 1 m v délce 5 m od zatrubnění. 
Ve staničení 0,0000 - 0,1286 m bude sklon dna 0,8% a od staničení 0,1286 - 1656 m bude sklon dna 
1,57%. Dno bude opevněno kamennou rovnaninou, kromě úseku zatrubnění potoka. Základní šířka ve 
dně je 5 m, na základě stavebních úprav se bude pohybovat v rozmezí 2,8 až 8 m. Dno bude vyspádováno 
k ose toku ve sklonu 8%.  
Zatrubnění včetně mostu není vodním dílem.   
Název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku – Radotínský potok, IDVT 10100255, ČHP 1-
11-05-0490-0-00, řkm 0,44984- 0,61584 
Souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK : začátek X-1053870,36 Y-748850,24 
konec X-1053810,00 Y-748810,20 
účel stavby – stabilizace toku a související úprava komunikace (křižovatky). 
 
SO 201 - Opěrné zdi 

V rámci projektu jsou z důvodu rozšíření komunikace navrženy dvě opěrné zdi. Tyto opěrné zdi jsou 
navrženy v délce 53,00 m a 42,00 m. 
Opěrné zdi budou z železobetonu a budou obloženy kamenným obkladem s vysokou odolností. Do 
opěrné zdi bude uchyceno vysokopevnostní silniční svodidlo. 

SO 301 - Odvodnění 

Účelem stavby je odvedení dešťových vod z nové komunikace a chodníků. Způsob odvodnění zůstane 
zachován. Celková plocha k odvodnění je 4620 m2. Uliční vpusti se nacházejí v ulici Karlická a na 
náměstí Osvoboditelů. Jedná se celkem o 13 uličních vpustí, 7 (UV 01 až UV 07) jich je napojeno na 
stávající dešťovou kanalizaci a 6 (UV 08 až UV 13) je vyústěno do Radotínského potoka. Napojení 
přípojek přímo na stoku bude provedeno pomocí kolmých sedel. Přípojky UV 02 a UV 05 budou 
napojeny na stávající odbočky dešťové kanalizace. Přípojky uličních vpustí vyústěné přímo do 
Radotínského potoka budou provedeny tak, aby nezasahovaly do příčného profilu toku. UV 10 a UV 11 
budou mít monolitické dno zhotovené v konstrukci zatrubnění potoka. 
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SO 401 - Přeložka a ochrana VN 

Stávající kabelové rozvody PREdi 22kV v křižovatce ulic Karlická x Pod Klapici dotčené 
stavebními úpravami budou přeloženy do nové trasy tak, aby nebyly v kolizi s novými obrubami. 
Přeložka stávajících kabelů bude provedena novou kabelovou vložkou, budou použity kabely typu 
AXEKVCEY 3x1x120 mm2. Nové kabely budou na stávající trasy na hranicích stavby (přeložek) 
spojkovány. Kabely budou uloženy do pískového lože v plastových chráničkách DN 200/160 a DN 
160/110 z důvodu mechanické ochrany a zakryty bezpečnostní výstražnou folií či plastovou deskou. 
Trasa přeložených kabelů bude koordinována s přeložkami ostatních inženýrských sítí. 
Definitivní úpravu povrchů provede stavba v rámci stavební části. 
Přeložky kabelů PREdi budou koordinovány s realizací souvisejících projektů v rámci celé stavby. 
 
SO 402 - Přeložka a ochrana NN 

Stávající kabelové rozvody PREdi NN - 1kV dotčené stavebními úpravami budou přeloženy do 
nové trasy tak, aby nebyly v kolizi s novými obrubami. Přeložka stávajících kabelů bude provedena 
novou kabelovou vložkou, budou použity kabely typu AYKY 3x185+95 mm2. Nové kabely budou 
na stávající trasy na hranicích stavby (přeložek) spojkovány. Kabely budou uloženy do pískového 
lože v plastových chráničkách DN 200/160 a DN 160/110 z důvodu mechanické ochrany a zakryty 
bezpečnostní výstražnou folií či plastovou deskou. Trasa přeložených kabelů bude koordinována s 
přeložkami ostatních inženýrských sítí. 
V rámci projektu dojde k přeložení kabelu NN pro posílení centra Koruna Radotín (číslo stavby S-
144921). Investor PREDI a.s., Projektant: Elektroštika, s.r.o. (č.z. D18049). Kabel bude veden ve 
stejné trase jako zbývající vedení NN. 
 
SO 403 - Veřejné osvětlení 

Nové obnovené veřejné osvětlení v křižovatce bude navazovat na stávající soustavu VO. Napájení 
nového VO bude zajištěno ze stávajícího zapínacího místa ZM, pro napájení není třeba v ZM 
žádných úprav. 
V upravované křižovatce dojde k úpravě dopravního řešení a rozšíření komunikace. Z tohoto důvodu 
budou přeloženy dotčené stávající stožáry VO, které budou nově osazeny mimo rozšířenou komunikaci. 
Osazeny budou nové ocelové stožáry VO výšky 10m, typu J s výložníky délky 2,0 m. Stožáry budou 
osazeny výbojkovými svítidly dle požadavku správce VO (typu MC2 - 100W). Nové stožáry VO budou 
situovány v nových pozicích s roztečemi cca 38 m dle výpočtu osvětlení do nových základů, které budou 
respektovat terénní úpravy. Stožáry J10 budou vetknuty do samostatných typových betonových základů 
rozměrů 80x80x150cm. 
 
SO 404 - Přeložka a ochrana sdělovacího vedení CETIN 

V prostoru křižovatky jsou vedeny metalické kabely telekomunikační sítě spol. CETIN jak místní, tak 
dálkové, v části je vedena také optická kabelová trasa. V rámci stavby budou tato vedení dotčena 
stavebními pracemi rozšíření komunikace. Z toho důvodu budou provedeny nutné přeložky. 
Stávající kabelové trasy budou před zahájením stavebních prací vytyčeny, ručně odkopány a stranově 
posunuty mimo nově rozšiřovanou komunikaci. Přeložky budou provedeny jednak stranovým 
posunem, případně vložením nové kabelové trasy včetně naspojkování na stávající trasu.  
Přeložená kabelová sdělovací vedení budou uložena ve výkopu v zemi, kabely budou uloženy v 
pískovém loži zakryty výstražnou folií. Pro veškeré sdělovací kabelové trasy musí být dodrženy 
podmínky správce sítě a požadavky ČSN 73 6005. 
V místech vjezdu k objektům a v místech křížení komunikací budou kabely uloženy v ochranných 
chráničkách DN 160, které budou obetonovány. Ochranné trubky slouží jako ochrana kabelů proti 
mechanickému poškození. 
 
SO 405 - Přeložka a ochrana sdělovacího vedení UPC (nyní Vodafone Czech Republic a.s.) 

V prostoru křižovatky jsou vedeny telekomunikační optotrubky HDPE spol. UPC. V rámci stavby 
budou tato vedení dotčena stavebními pracemi rozšíření komunikace. Z toho důvodu budou 
provedeny nutné přeložky. 
V rámci objektu jsou navrženy stranové přeložky a ochrany stávajících kabelových tras optotrubek 
HDPE v celém prostoru rekonstrukce křižovatky. Přeložky budou provedeny stranovým posunem bez 
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přerušení či spojkování. 
Přeložená kabelová sdělovací vedení budou uložena ve výkopu v zemi, kabely budou uloženy v 
pískovém loži zakryty výstražnou folií. Pro veškeré sdělovací kabelové trasy musí být dodrženy 
podmínky správce sítě a požadavky ČSN 73 6005. 
V místech vjezdu k objektům a v místech křížení komunikací budou kabely uloženy v ochranných 
chráničkách DN 160, které budou obetonovány. Ochranné trubky slouží jako ochrana kabelů proti 
mechanickému poškození. 

 
SO 406 - Přeložka a ochrana sdělovacího vedení T-Mobile 

V prostoru křižovatky ulic Karlická x Pod Kaplicí jsou vedeny telekomunikační optotrubky HDPE 
spol. T-Mobile. V rámci stavby budou tato vedení dotčena stavebními pracemi rozšíření komunikace. 
Z toho důvodu budou provedeny nutné přeložky. 
V rámci objektu jsou navrženy stranové přeložky a ochrany stávajících kabelových tras optotrubek 
HDPE v celém prostoru rekonstrukce křižovatky. Přeložky budou provedeny jednak stranovým 
posunem, jednak vložením nové kabelové trasy se spojkami na stávající zachované kabelové vedení. 
Přeložená kabelová sdělovací vedení budou uložena ve výkopu v zemi, kabely budou uloženy v 
pískovém loži zakryty výstražnou folií. Pro veškeré sdělovací kabelové trasy musí být dodrženy 
podmínky správce sítě a požadavky ČSN 73 6005. 
V místech vjezdu k objektům a v místech křížení komunikací budou kabely uloženy v ochranných 
chráničkách DN 160, které budou obetonovány. Ochranné trubky slouží jako ochrana kabelů proti 
mechanickému poškození. 

V řízení bylo doloženo: 

Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů: 

- Závazné stanovisko orgánu územního plánování, Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního 
města Prahy ze dne 16. 12. 2019, č.j. MHMP 2356602/2019 

- Závazná stanoviska a vyjádření Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne  
1.10.2019, č.j. MHMP 1960249/2019 

- Závazné stanovisko Odboru pozemních komunikací Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 
1.11.2019, č.j. MHMP-2209520/2020/2019/O4/Jv 

- Rozhodnutí Odboru pozemních komunikací Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 29.11.2019 č.j. 
MHMP-2404196/2019/O4/Jv o připojení komunikace 

- Závazná stanoviska a vyjádření Oddělní životního prostředí Úřadu městské části Praha 16 ze dne 
29.5.2019, č.j. 009611/19/OŽP 

- Souhlas Oddělní životního prostředí Úřadu městské části Praha 16 podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) 
vodního zákona ze dne 17.9.2019, č.j. 017285/19/OŽP 

- Závazné stanovisko Oddělení dopravy Úřadu městské části Praha 16 ze dne 23.10.2019, č.j. 
019848/19/OD 

- Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie ze 
dne 27.9.2019, č.j. KRPA-307112-1/ČJ-2019-0000DŽ 

- Sdělení Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 2.10.2019, č.j. MHMP 
1967692/2019 

- Závazné stanovisko Odboru Kanceláře ředitele Magistrátu, Oddělení krizového managementu 
Magistrátu hlavního města Prahy (Odbor bezpečnosti) ze dne 23.11.2018 

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 17. 9. 2019, č.j. HSAA-
11809-2/2019 

- Závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 29.10.2018, č.j. HSHMP 
58369/2018 

- Závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 16.9.2019, č.j. DUCR-50009/19/Bd 
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- Závazné stanovisko Oddělní životního prostředí Úřadu městské části Praha 16 (vodoprávní úřad) ze 

dne 25.9.2020, č.j. 16727/2020/OŽP 

- Závazné stanovisko Oddělní životního prostředí Úřadu městské části Praha 16 k návrhu kácení ze dne 
11.3.2020, č.j. 04618/2020/OŽP. 

 

Vyjádření vlastníků (správců) technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a dalších osob: 

- Odbor místního hospodářství Úřadu městské části Praha 16 ze dne 11.12.2019, č.j. 
21858/19/OMH/ŠP 

- Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. –koordinační vyjádření ze dne 17.9.2019, č.j. 
TSK/1669/19/5130/Ko 

- Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., oddělení 5320, ze dne 4.10.2019, č.j. 
TSK/5320/19/242/Ba 

- Povodí Vltavy s.p.  ze dne 7.8.2019, č.j. 28594/2019-263 a ze dne 18.9.2020, č.j. 62588/2020-263 

- Pražské vodovody a kanalizace a.s., ze dne 7.12.2018, č.j. PVK 56789/OTPČ/18 

- Pražská vodohospodářská společnost a.s., ze dne 20.11.2018, č.j. 4126/2018 

- PREdistribuce a.s., ze dne 17.10.2019 

- Technologie hlavního města Prahy a.s. ze dne 5.12.2019, č.j. 5379/19 

- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 4.9.019, č.j. E33327/19 yvjárření ze dne 17.9.2019, č.j. 
TSK/1669/19/5130/ 

- UPC Česká republika s.r.o. (nyní Vodafone Czech Republic a.s) ze dne 9. 9. 2019 Czech Republic 
a.s.) 

- Pražská plynárenská Distribuce a.s., ze dne 21.11.2018, č.j. 2018/OSDS/07806 

- Veolia Energie ČR a.s., ze dne 9.9.2019 č.j. VEPA/20180901-001/ES 

- Správa železnic, státní organizace (dříve Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) ze dne 
4.12.2018, č.j. S 10985/MUS-40639/2018-SŽDC-OŘ PHA-710-Miš ze dne 17.12.2019, č.j. 
S 10985/dU-60109/2019-SŽDC-OŘ PHA-OPS 

- Dopravní podnik hl.m.Prahy a.s. ze dne 5.11.2019, č.j. 100630/40Z1859/1863 

- NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s. ze dne 9.9.2019, č.j. 120190036(36/19) 

Vyjádření - nedojde ke střetu, sítě se nenacházejí: 
ALFA TELECOM s.r.o., CZnet s.r.o., CentroNet a.s., ČD-Telematika a.s., České radiokomunikace a.s., 
Českomoravský cement a.s., ČEZ Distribuce a.s., ČEZ ICT Services a.s., Dial Telecom a.s., eHAMnet 
s.r.o., ENGEN s.r.o., ICT Support s.r.o., INETCO a.s., zast. UNI Promotion s.r.o., Internet Praha Josefov 
s.r.o., Kolektory Praha a.s., Levný.net s.r.o., zast. Fine Technology Outsource s.r.o., Ministerstvo obrany 
– Sekce majetková a ekonomická, Planet A a.s.,Pražská teplárenská a.s., Rychlý drát s.r.o., zast. CNL 
INVEST s.r.o., TSK 5320. 

   

Další podklady: 

- Smlouva o zajištění přeložky stávajícího zařízení distribuční soustavy kNN, kVN č. 
99/S24/ZD/1947111, č.TSK a.s. A/9/20/5900/0001 

- Smlouva o provedení přeložky veřejného osvětlení č.THMP a.s. 2019/12/ÚSO, č. TSK a.s. 
A/9/19/4220/042 

- Smlouva o zajištění přeložky telekomunikačního kabelu (UPC) č. MČ Praha 16: 4685, č. TSK 
9/20/5900/031 

- Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (T-Mobile Czech Republic a.s.) č. 
14508/KABEL1/FTTS-000/2020 
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- Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2020/153 (CETIN a.s.) 

- Schválený povodňový plán pro provádění stavby 

- Společné povolení stavby „Světelné signalizační zařízení SSZ 5.581 Karlická - náměstí 
Osvoboditelů“ (stavební objekt SO 102) vydané Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem 
pozemních komunikací a drah dne 21.5.2020, č.j. MHMP 6943341/2020 

- Plná moc k zastupování v řízení pro společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., 
Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8, IČ 26760312 

Prokázání práva provést stavbu: 

1) Stavebník je vlastníkem pozemků  parc.č.  2505/1, 2505/2, 2505/3, 2505/4, 2506/1, 2506/4, 2520, 
2589/1, 2589/3, 2644/8 katastrální území Radotín 

2) Podle ustanovení § 184a stavebního zákona není-li žadatel vlastníkem pozemků nebo stavby a 
není-li oprávněn ze služebnosti nebo práva stavby požadovaný stavební záměr uskutečnit, 
dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem 
musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.  
K pozemkům parc.č. 342/3, 347/1, 347/3, 347/4, 357/1, 357/37, 357/41, 357/42, 357/43, 941, 
942/1, 942/2, 2581/1, 2582/2, 2582/3, 2588/4, 2591/3, 2644/3, 2644/4, 2645/5, 2644/10 
katastrální území Radotín, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 16, stavebník doložil souhlas 
Městské části Praha 16 vyznačený na situačním výkresu. 

Účastníci řízení: 

Podle ustanovení § 94k stavebního zákona účastníkem společného územního a stavebního řízení je 
a) stavebník,  
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,  
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,  
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,  
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.  

Za účastníky společného řízení považuje stavební úřad podle ustanovení § 94k stavebního zákona 
následující osoby: 
stavebník: Hlavní město Praha, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 
03447286, Řásnovka 770/8, 110 00  Praha-Staré Město, kterou zastupuje D-PLUS PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ a.s., IČO 26760312, Sokolovská 45/16, 186 00  Praha-Karlín 

obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: Hlavní město Praha, zastoupené 
Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo 

ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:  Městská část Praha 16,  Hlavní město 
Praha, zast. MHMP-EVM,  PREdistribuce, a.s., Technologie Hlavního města Prahy, a.s., Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile CR a.s. 

vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 

nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: Městská část Praha 16 

osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: 

Podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o 
zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a 
dotčeným orgánům doručují jednotlivě; účastníky  podle §27 odst.1 správního řádu jsou vždy  účastníci 
podle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona. 

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením 
přímo dotčeno) se v oznámení o zahájení a dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.  
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 342/2, 342/7, 343/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 345, 346, 347/2, 357/36, 357/38, 929, 946/2, 
947, 950, 951, 952, 953, 1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1302, 1304, 1305, 1306/1, 1306/2, 1307/1, 
1309/1, 1309/2, 1310/1, 1310/2, 1311, 1313, 1314, 1315/1, 1316, 2555/2, 2582/2, 2589/4, 2589/7, 
2590/1, 2644/6, 2644/7 v katastrálním území Radotín 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Praha, Radotín č.p. 21, č.p. 1409, č.p. 44, č.p. 221, č.p. 209, č.p. 37, č.p. 829, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 33, 
č.p. 1, č.p. 2, č.p. 27, č.p. 69, č.p. 70 a č.p. 26 

 
Podle ustanovení § 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů do samostatné působnosti městské části náleží oprávnění vystupovat jako účastník 
územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu 
v území městské části. 
Ve smyslu tohoto ustanovení je účastníkem společného řízení Městská část Praha 16. 

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, 
posoudil přípustnost záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a na základě tohoto posouzení 
vydal souhlasné závazné stanovisko 16. 12. 2019, č.j. MHMP 2356602/2019 

Posouzení záměru: 

Podle ustanovení § 94o odst. 1 stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení stavební 
úřad posuzuje, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:   

a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k 

podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 
c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů. 

Podle ustanovení § 94o odst. 2 stavebního zákona stavební úřad dále ověří zejména, zda 
a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 

výstavbu, 
b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení 

potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. 
Podle ustanovení § 94o odst. 3 stavebního zákona stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání 
stavby. 
 
Projektová dokumentace v odpovídající míře splňuje požadavky příslušných ustanovení o umístění, 
povolování a provádění staveb stanovených Nařízením 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).   
Projektová dokumentace splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
ochranu životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání stanovené v části třetí Pražských 
stavebních předpisů, v těchto souvislostech se ke stavbě kladně vyjádřily dotčené orgány – Oddělení 
životního prostředí ÚMČ Praha 16, Oddělení dopravy ÚMČ Praha 16, Hasičský záchranný sbor hlavního 
města Prahy, Hygienická stanice hlavního města Prahy, Odbor bezpečnosti MHMP, Odbor ochrany 
prostředí MHMP,  Odbor pozemních komunikací MHMP, Drážní úřad. 
Stavba je navržena tak, aby po dobu předpokládané existence vyhověla požadovanému účelu a odolala 
všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 

Návrh stavby je v souladu s požadavky vyhlášky č.  398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Žadatel v řízení doložil stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 9.9.2019, č.j. 120190036 
(36/19) s připomínkami k projektové dokumentaci. 
Žadatel uvedené připomínky zapracoval do projektové dokumentace.  
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Záměr nevyžaduje posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Záměr vyžaduje kácení dřevin. 
Podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajina, ve znění pozdějších 
předpisů ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení 

s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném 

územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko 

orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení 

kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném 

stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části 

rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném 

územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí.  

Závazné stanovisko Oddělní životního prostředí Úřadu městské části Praha 16 ke kácení dřevin bylo 
vydáno dne 11.3.2020, č.j. 04618/2020/OŽP. 

Záměr se nachází na pozemku koryta vodního toku Radotínského potoka a v aktivní zóně záplavového 
území Radotínského potoka.  
K záměru byl  Oddělením životního prostředí Úřadu Městské části Praha 16, jako příslušným 
vodoprávním úřadem, vydán souhlas  podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona dne 17. 9. 2019 pod 
č.j. 017285/19/OŽP. 
Úprava vodního toku Radotínského potoka (část objektu SO 103) je vodním dílem, toto vodní dílo je 
povolováno v rámci souboru staveb. Stavbou hlavní je stavba křižovatky. 
Podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona u souboru staveb se příslušnost k vydání společného 

povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřady příslušné k umístění 

nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými 

orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazné stanovisko. 
Jelikož je  u tohoto povolovaného  záměru stavba vodního díla vedlejší stavbou soboru, vydal vodoprávní 
úřad (Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16) dne 25. 9. 2020 pod č.j. 
16727/2020/OŽP závazné stanovisko namísto rozhodnutí. 
 

V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné technické požadavky na komunikace stanovené v části 
páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Návrh 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, které již nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do 
podmínek tohoto rozhodnutí.  

Projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou. 

Zpracovatel projektové dokumentace: 
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8, IČ 26760312 
Oprávnění projektanti: 
Ing. Michal Fott, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012876 
Ing. Jan Sojka, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0010078 
Ing. Martin Kučera, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0009920 
Ing. Květa Bauerová, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 
ČKAIT 0010938 
Ing. Jindřich Sláma Ph.D., autorizovaný inženýr pro městské inženýrství, stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, ČKAIT 0009459. 

Stavební úřad v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení se s nimi 
seznámit a uplatnit námitky. 

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, 
že jejím uskutečněním a budoucím užíváním stavby užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Upozornění: 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení 
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému 
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o 
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním 
záměru. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

Při provádění stavby je stavebník povinen 

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, 
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo 
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně 
stavebnímu úřadu, 

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, 

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, 

 

 

Poučení účastníků: 

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

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 

Ing. Lenka Böhmová 
vedoucí odboru 

  
 
 
 
 
Grafická příloha: 
výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 
pozemku a sousedních staveb (koordinační situační výkres C3) 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
. 
Poplatek: 
Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pol. 17 a 18 je od 
poplatku osvobozeno vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v případě staveb pozemních 
komunikací realizovaných státem nebo územním samosprávním celkem. 
 
 
Obdrží: 

I. účastníci  řízení podle  § 94k písm. a) až d) stavebního zákona - doručení jednotlivě  

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., IDDS: 96qdr2w 
 sídlo: Sokolovská č.p. 45/16, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 
Městská část Praha 16, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 16-Radotín  
Hlavní město Praha, zast. MHMP-EVM, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
IPR Praha, IDDS: c2zmahu 
 sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3 
 sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Technologie Hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji 
 sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
T-Mobile CR a.s., IDDS: ygwch5i 
 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
 
II.  účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona - doručení veřejnou vyhláškou 

vyvěšením písemnosti na úřední desce Úřadu městské části Praha 16 po dobu 15 dnů. 
 

III. dotčené orgány : 

ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. dopravy, Václava Balého č.p. 23/3,  153 00 Praha 16-Radotín 
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, odd. životního prostředí, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 16-Radotín  
ÚMČ Praha 16 - OVDŽP, vodoprávní úřad, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 16-Radotín  
MHMP - odbor pozemních komunikací a drah, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - OCP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Magistrát HMP - UZR, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
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 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06  Praha 2-Vinohrady 
HZS hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j 
 sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00  Praha 2-Nové Město 
HS hl. m. Prahy - pob. Západ, IDDS: zpqai2i 
 sídlo: Dukelských hrdinů č.p. 347/11, 170 00  Praha 7-Holešovice 
Magistrát hl. m. Prahy- odbor bezpečnosti, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01  Praha 1 
Magistrát HMP - OPP, IDDS: 48ia97h 
 sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 01  Praha 1 
Policie ČR, KŘP hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y 
 sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00  Praha 4-Nusle 
 

IV. ostatní : 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3 
 sídlo: Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1-Staré Město 
Fine Technology Outsource, s.r.o., IDDS: mycxmtp 
 sídlo: Tylova č.p. 473/27, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
T-Mobile CR a.s., IDDS: ygwch5i 
 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
Veolia Energie Praha, a.s., IDDS: y7vt83i 
 sídlo: Na Florenci č.p. 2116/15, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
PPD, a.s., IDDS: w9qfskt 
 sídlo: U plynárny č.p. 500/44, 140 00  Praha 4-Michle 
PVS a.s., IDDS: a75fsn2 
 sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
PVK, a.s., IDDS: ec9fspf 
 sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 15-Hostivař, 102 00  Praha 102 
Povodí Vltavy, s.p., IDDS: gg4t8hf 
 místo podnikání: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IDDS: fhidrk6 
 sídlo: Sokolovská č.p. 42/217, 190 00  Praha 9-Vysočany 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 
 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 
ÚMČ Praha 16 - OMH, Václava Balého č.p. 23/3, 153 00 Praha 16-Radotín  
MV ČR - správa kabelů, IDDS: 6bnaawp 
 sídlo: nám. Hrdinů č.p. 1634/3, 140 21  Praha 4-Nusle 
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
 

 

 

 

 


