Městská část Praha 21
Úřad městské části - odbor stavební úřad
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531
Sp.zn.: SZ/UMCP21/18441/2019/SU/Bro
Č.j.: UMCP21/10497/2020/SÚ/Bro
Vyřizuje: Ondřej Brouzda, tel. 281 012 950

V Praze, 28.12.2020

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městské části Praha 21, odbor stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.
1, § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. města
Prahy, kterou se vydává Statut hl. města 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 11.12.2019 podala
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., IČO 03447286, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,
v řízení zastupuje D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., IČO 26760312, Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.
Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr
na stavbu nazvanou
Rekonstrukce křižovatky K Běchovicům - V Lipách
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 124 (druh pozemku dle katastru nemovitostí „ostatní plocha“),
319/1 (ostatní plocha), 319/29, 360/1 (ostatní plocha), 360/8 (ostatní plocha), 360/9 (ostatní plocha), 385
(ostatní plocha), 426/1 (ostatní plocha) a 547 (ostatní plocha) v katastrálním území Koloděje.
Stavba obsahuje realizaci okružní křižovatky ulic "K Běchovicům-V Lipách" včetně úpravy
přilehlých prostor a zastávek autobusů MHD.
Jednopruhová okružní křižovatka je navržena o vnějším průměru 22 m, okružní pás je navržen
v šířce 4,0 m, pojížděný prstenec má rovněž šířku 4,0 m, průměr středového ostrova je 6,0 m.
Povrch vozovky bude proveden z asfaltového betonu. Pojížděný prstenec a pojížděná srpovitá
krajnice okružní křižovatky jsou navrženy z drátkobetonu. Styk nové a stávající asfaltové vrstvy
vozovek bude zaříznut a ošetřen asfaltovou zálivkou.
Součástí bude i oprava přilehlých chodníků a zpevněných ploch, které budou provedeny z betonové
dlažby. Dále bude proveden přesun stávajícího stožáru VO č. 912614 na pozemku parc. č. 385
v prostoru křižovatky mimo bezpečnostní odstup od komunikace.

II.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem „Koordinační situační výkres“ vypracovaném v říjnu
2019 v měřítku 1:250 (autorizoval Ing. Michal Fott, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby –
ČKAIT 0012876), která obsahuje výkres současného stavu území na podkladě údajů katastrální mapy
se zakreslením hranic pozemků a požadovaným umístěním stavby; tento výkres bude ověřen a předán
žadateli (jeho zástupci) po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 124, 319/1, 319/29, 360/1, 360/8, 360/9, 385, 426/1 a
547 v kat. území Koloděje.
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III.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace, kterou vypracovala v říjnu 2019 společnost D-plus a.s.,
autorizace Ing. Michal Fott (ČKAIT 0012876); dokumentace bude ověřena a předána stavebníkovi
(jeho zástupci) po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník před zahájením zemních prací zajistí vytyčení a vyznačení polohy podzemních
inženýrských sítí v prostoru stavby. V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními
vedeními budou výkopy prováděny ručně a v souladu se stanovisky příslušných správců sítí. Při
provádění zemních prací budou podzemní energetické, vodovodní, kanalizační a telekomunikační sítě
zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození.
3. Stávající venkovní hydranty a uzávěry médií zůstanou přístupné.
4. Před započetím provádění stavby budou stanoviska a vyjádření správců technické infrastruktury
(poduliční zařízení), jejichž platnost skončí před zahájením stavebních prací, aktualizována.
5. Provedení stavby bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
6. Stavba bude průběžně koordinována s probíhajícími a navrhovanými stavbami v dané oblasti; jedná
se o akce č. „2009-1025-01794 Koloděje, stavba č. 0101 etapa 0004 komunikace K Dubči“, č. „20081025-03552 Koloděje, Újezd n.L., Klánovice opt. př. P21“, č. „2015-1025-01535 Koloděje, dešťová a
splašková kanalizace P21“, č. „2011-1025-02857 Koloděje, TV stavba č.0102, et.0010 P21“, č.
„2018-1025-01857 V Lipách, rekon.splaškové kanalizace P21“ a č. „2018-1025-02296 Solnická, TV
Koloděje, et.0013, výst.dešť.kanal. P21“ a případnými dalšími stavbami v dané lokalitě na základě
aktuálního koordinačního vyjádření TSK hl. m. Prahy a.s..
7. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR č.j. KRPA-318978-1/ČJ2018-0000DŽ ze dne 18.09.2018.
8. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m.
Prahy č.j. HSHMP 46251/2018 ze dne 25.09.2018. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude
doloženo stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy k užívání stavby.
9. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR č.j. KRPA-318978-1/ČJ-20180000DŽ ze dne 18.09.2018.
10. Přesun stožáru VO č. 912614 na pozemku parc. č. 385 v kat. území Koloděje bude proveden
v souladu s podmínkami společnosti Technologie hlavního města Prahy a.s. uvedenými ve vyjádření
č. 7800/20. Před zahájením prací na zařízení VO bude provedeno nahlášení těchto prací na dispečink
THMP a.s. na tel. č. 778 884 085. Telefonicky bude tato skutečnost oznámena bezprostředně před
zahájením prací a po jejich ukončení.
11. Při
provádění
stavby
budou
dodrženy
podmínky
závazných
stanovisek
č.j.
UMCP21/13646/2018/OZPD/Sla ze dne 13.09.2018 a č.j. UMCP21/02323/2020/OZPD/Sla ze dne
25.02.2020 vydaných Odborem životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 21.
12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky souhlasů společností Pražské vodovody a kanalizace
a.s. (zn. PVK 45736/OTPČ/18) a Pražská vodohospodářská společnost a.s. (zn. 4259/18/2/02).
13. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky souhlasu společnosti Pražská plynárenská Distribuce
a.s. zn. 2019/OSDS/03168 ze dne 24.05.2019.
14. Stavební materiál a zemina budou skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich splachování (a to ani při
mimořádných deštích).
15. Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavebník oznámí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení
stavby nejméně 7 dní před zahájením prací a současně předloží oprávnění vybraného dodavatele
stavby, včetně jména a kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího. Jakákoliv změna dodavatele nebo
odpovědné osoby bude stavebnímu úřadu neprodleně písemně oznámena.
16. Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště umístěn štítek (případně informační tabule) s údaji
o povolené stavbě s uvedením dodavatele stavby a aktuálního kontaktu na osobu pověřenou vedením
stavby; štítek tam bude ponechán až do doby vydání kolaudačního souhlasu.
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17. Stavebník předloží geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby na Institut plánování a
rozvoje hl. města Prahy, a kopii potvrzení o předání této dokumentace přiloží stavebnímu úřadu k
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
18. Stavebník oznámí písemně stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby:
a) zahájení stavby (do 7 dnů od zahájení stavby),
b) celkové dokončení stavby.
19. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., IČO 03447286, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00 Praha 1
Hlavní město Praha, IČO 00064581, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
Městská část Praha-Koloděje, IČO 00240338, K Jízdárně 9/20, Praha 9
Technologie hlavního města Prahy a.s., IČO 25672541, Dělnická 213/12, Praha 7
Ondřej Rathouský, Podlesek č.p. 88/1, 107 00 Praha 112
TJ Slavoj Koloděje z.s., IČO 00569534, V lipách č.p. 135/15, Praha 9-Koloděje, 190 16 Praha 916

Odůvodnění:
Dne 11.12.2019 podala Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka č.p. 770/8, 110 00
Praha 1 prostřednictvím svého zástupce žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem podání
bylo zahájeno společné řízení. Podaná žádost byla ve dnech 11.03.2020 a 20.05.2020 doplněna o
chybějící podklady. Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení byl vyhlášen nouzový stav z důvodu epidemie
šíření koronaviru (COVID-19), byl omezen provoz úřadu ÚMČ Praha 21 (úřad byl pro návštěvníky zcela
uzavřen) a nebyla zajištěna možnost nahlížení do spisů účastníkům řízení, nebylo možné v řízení
pokračovat.
Projektovou dokumentaci vypracovala v říjnu 2019 společnost D-plus – projektová a inženýrská a.s.,
Sokolovská 16/45 A, 186 00 Praha 8; autorizace Ing. Michal Fott, autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby – ČKAIT 0012876.
Právo realizovat stavbu žadatel doložil souhlasem MČ Praha-Koloděje ze dne 18.05.2020 (pozemky parc.
č. 124, 360/8, 426/1 a 547), souhlasem Odboru evidence majetku MHMP (pozemky parc. č. 319/1,
319/29 a 360/1) a souhlasem majitelů pozemků parc. č. 360/9 (ze dne 20.01.2020) a parc. č. 385 v kat.
území Koloděje ze dne 08.01.2020.
K řízení byla doložena následující stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů:
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy čj. HSAA-9929-2/2018 ze dne
10.09.2018,
- závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy čj. HSHMP 46251/2018 ze dne 25.09.2018,
- souhlasné stanovisko Policie ČR č.j. KRPA-318978-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 18.09.2018,
- závazná stanoviska a vyjádření Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21
čj.UMCP21/13646/2018/OZPD/Sla ze dne 13.09.2018,
- závazná stanoviska a vyjádření Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21
čj.UMCP21/02323/2020/OZPD/Sla ze dne 25.02.2020,
- závazná stanoviska a vyjádření Odboru ochrany prostředí MHMP č.j. zn. S-MHMP1533137/2018 ze dne 02.10.2018,
- stanovisko Odboru dopravních agend MHMP č. j. MHMP-1465105/2018/04/Šv ze dne
17.09.2018,
- závazné stanovisko Odboru kanceláře ředitele MHMP č.j. S-MHMP-1533818/2018 ze dne
28.09.2018,
- stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. č.j. TSK/32789/18/5110/Me ze dne
22.05.2019,
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závazné stanovisko Odboru územního rozvoje MHMP č.j. MHMP 1829081/2018 ze
13.11.2018,
vyjádření společnosti Technologie hlavního města Prahy a.s. č. 7800/20 a 2868/19,
stanovisko Pražské vodohospodářské společnosti a.s. zn. 4259/18/2/02 ze dne 01.10.2018,
vyjádření společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. zn. PVK 45736/OTPČ/18 ze
09.11.2018,
vyjádření společnosti PREdistribuce, a.s. zn. S21130/300070751 ze dne 30.10.2019,
vyjádření společnosti Pražská plynárenská Distribuce a.s. zn 2019/OSDS/03168 ze
24.05.2019,
stanovisko Dopravního podniku hl. města Prahy a.s. zn. 100630/33Ku1910/1844 ze
03.10.2018,
sdělení společnosti ROPID zn. OMD/0727/18/cis ze dne 28.08.2018.

dne

dne

dne
dne

Žadatel dále předložil vyjádření provozovatelů telekomunikační sítě o existenci podzemních vedení
telekomunikačních sítí ve staveništi podle § 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o telekomunikacích a o
změně dalších zákonů, v platném znění.
Při stanovení okruhu účastníků řízení bylo zkoumáno, zda mohou být navrhovanou změnou přímo
dotčena vlastnická práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na
nich. Na základě toho byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona. V dané
situaci to je žadatel/stavebník, Hlavní město Praha a Městská část Praha – Koloděje (oba současně jako
vlastníci/správci některých dotčených pozemků a komunikací), vlastníci pozemků na kterých má být
stavba uskutečněna a také vlastníci/správci podzemních inženýrských sítí v prostoru navrhované změny a
majitelé sousedních nemovitostí.
Po uvolnění některých opatření stavební úřad opatřením ze dne 26.05.2020 oznámil zahájení společného
řízení v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na
úřední desce Úřadu MČ Praha 21 ve dnech 27.05.2020 – 12.06.2020. S ohledem na probíhající epidemii
COVID 19 a s ní spojená opatření současně stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy,
žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Dotčené orgány a účastníci řízení byli v oznámení o zahájení řízení upozorněni, že své námitky a závazná
stanoviska (popřípadě důkazy) mohou uplatnit ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.
V průběhu stanovené lhůty byly uplatněny následující námitky:
A. námitky společnosti Tambeti s.r.o. doručené dne 08.06.2020 (přiděleno č.j. 08216/2020):
Po seznámení se s projektovou dokumentací stavby, která obsahuje realizaci okružní křižovatky v křížení
ulic K Běchovicům – V Lipách, podávám jako majitel sousedního pozemku v souladu s ustanovením § 112
odst. 1 a § 114 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon tyto námitky:
1.Z podkladů, se kterými jsem měl možnost se seznámit vyplývá, že místo původní křižovatky by se měla
stát křižovatka okružní. Z toho důvodu se mění i rozmístění zastávek autobusů. Některé se mají přemístit,
některé zrušit. Jedna ze zastávek se má přemístit přesně před moji nemovitost, do těsné blízkosti vchodu a
oken do ložnic. To bude mít za následek absolutní ztrátu našeho soukromí, nehledě na hluk od čekajících
cestujících i autobusů. Díky vybudování nové zastávky by došlo zcela jistě k překročení hlukových limitů
daných hygienickou vyhláškou. Takto frekventovaná zastávka a s tím spojené množství lidí by vedlo
k nepořádku na nástupišti, chodníku i v jejich okolí. Jedná se o spoje autobusů č.111, 329 a 209. Celkem
72 spojů denně. Následkem toho se můj dům stane prakticky neobyvatelným. Ztráta hodnoty mého
vlastního majetku by byla obrovská.
2.Z dokumentace následně vyplývá, že by byl prakticky znemožněn bezpečný vjezd a výjezd do mého
dvora. Při vjíždění bych byl nucen si najet až do protisměru kruhového objezdu. Ze svého pozemku jsem
nucen vycouvat pozadu, což si při realizaci okružní křižovatky a těsné blízkosti nástupiště a zastávky ani
neumím představit. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce by měla křižovatku zbezpečnit, tak toto řešení má
zcela opačný efekt. A to nejenom v mém případě, ale i ostatních účastníků dopravního provozu.
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Z těchto důvodů tedy nesouhlasím s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
K tomu stavební úřad uvádí:
1. Předmětem návrhu je realizace okružní křižovatky tak, jak je uvedeno v námitkách. Přesun
autobusové zastávky ve směru od Depa Hostivař a Uhříněvsi ze stávajícího místa před č.p. 251
(kde je autobusová zastávka přímo v prostoru křižovatky ulic V Lipách, K Běchovicům a
Solnická) je vyvolán záměrem umístit autobusové zastávky ze všech směrů před navrhovanou
okružní křižovatku (jedná se o posun zastávky o cca 27 m severním směrem) ve snaze zvýšit
bezpečnost dopravy. V nové poloze má být tato zastávka (její nástupiště) u chodníku před
rodinným domem č.p. 72 při západním okraji ulice K Běchovicům. Podle jízdních řádů platných
v prosinci 2020 touto zastávkou v uvedeném směru v pracovní dny projíždělo celkem 69
autobusových spojů na 3 linkách (111, 209, 329) pražské integrované dopravy. Dokumentace
záměru byla posouzena Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, která ve svém závazném stanovisku č.j.
HSHMP 42651/2018 ze dne 25.09.2018 vyslovila s navrhovaným záměrem souhlas. Současně
však stanovila podmínku doložení akreditovaného/autorizovaného protokolu o měření hladin
hluku z provozu na křižovatce v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb, kterým
musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladin hluku z dopravy. Zároveň musí
být prokázáno, že po realizaci předmětné stavby nedojde ke zhoršení akustických podmínek
v předmětné lokalitě (tzn. provedení objektivních akustických měření před a po předmětných
stavebních úpravách v identických místech měření, vždy se synchronizovaným dopravním
průzkumem intenzit dopravy na komunikacích dané lokality). Závěrem stanoviska je
konstatováno, že projektová dokumentace není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany
veřejného zdraví. Souhlasné stanovisko hygienické stanice pak bude jedním z podkladů, na
základě kterých bude stavební úřad posuzovat žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Tento
požadavek byl zakotven do podmínky č. 8 pro provedení stavby. Tím bude zajištěno, aby hladiny
hluku z provozu na křižovatce nepřekročily limitní hodnoty a nedošlo ke zhoršení akustických
podmínek v prostoru navrhované stavby po její realizaci.
2. Stávající vjezd na pozemek rodinného domu č. p. 72 je jižně (ve směru jízdy) před nově
navrhovanou polohou zastávky, nástupiště zastávky je navrženo mimo tento vjezd. Lze
předpokládat omezení možnosti výhledu v době, kdy bude autobus stát v zastávce, s ohledem na
počet spojů (v pracovní dny 69 spojů, o víkendech je spojů méně - 37) a interval projíždějících
linek v pracovní den (linka 111 ve špičce 30 minut, linka 209 interval celodenně 30 minut, linka
329 má pouze 10 spojů den) nepředstavuje významnější omezení. Dokumentace záměru je
vypracována a opatřena podpisem a otiskem autorizačního razítka oprávněné osoby (Ing. Michal
Fott, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – ČKAIT 0012876) a stavební úřad není oprávněn
ji zpochybňovat. Dokumentaci posuzovaly příslušné dotčené orgány (Odbor životního prostředí a
dopravy Úřadu MČ Praha 21 jako příslušný silniční správní úřad, Policie ČR, Hasičských
záchranný sbor hl.m. Prahy, Hygienická stanice hl. m. Prahy) a ve svých stanoviscích vyslovily
s navrhovanou stavbou souhlas.

B. Společné námitky společnosti Tambeti s.r.o., Ludmily Ježilové, Zdeňka Kováře a Ing. Štěpána
Kováře doručené dne 08.06.2020 (přiděleno č.j. 08217/2020):
Po seznámení se s projektovou dokumentací stavby, která obsahuje realizaci okružní křižovatky v křížení
ulic K Běchovicům – V Lipách, podáváme jako majitelé sousedních pozemků v souladu s ustanovením §
112 odst. 1 a § 114 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon tyto námitky:
1. Zrušení a přesun zastávek autobusů z míst před nebytovými objekty do bezprostřední blízkosti obytných
domů. Zejména před pozemek 283 K Běchovicům 72/5 a pozemek 532 V Lipách 22/24. V těchto případech
se stanou rodinné domy prakticky neobyvatelné. Vzniknou před nimi nové zdroje hluku a nepořádku. IO
ostatní pozemky č.535,537,104,103,283,284,304 budou přímo ovlivněny výfukovými zplodinami autobusů
a automobilů za nimi stojícími, vibracemi a hlukem.
2. Přesun zastávek ze zálivů do jízdních pruhů. To bude mít denně za následek v ranních hodinách stovky
stojících automobilů ve směru od Újezdu nad Lesy i od Sibřiny. V odpoledních hodinách se tento problém
přesune za zastávku ve směru od Dubče a Běchovic. Před nedávnem byla i zastávka Pod oborou
přesunuta do jízdního pruhu. Již od této stanice se začínají za autobusem kumulovat osobní automobily.
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Vzhledem k rychlosti autobusu a profilu vozovky se budou další automobily tzv. nabalovat a po příjezdu
před novou křižovatku budou muset všechny za autobusem zastavit. Tím dojde k zásadnímu zhoršení
životního prostředí ve velké části Koloděj. Tím spíš, že dnešní propracovaná městská doprava nedovoluje,
aby autobus odjel ze zastávky dříve, než mu ukládá jízdní řád. To má za důsledek to, že autobusy musí
často i desítky vteřin na zastávce počkat na určitý čas. Čekání na zastávce v pruhu bez možnosti předjetí
autobusu by vedlo k ještě většímu zadržování provozu v obci.
3. Původně byl záměr zřídit okružní křižovatku z důvodu zrychlení odjezdů automobilů z obce. Poté, když
zadavatel PD zjistil, že díky dopravním a stavebním předpisům a směrnicím se kruhový objezd nevejde na
plochu návsi bez možnosti přesunu zastávek do jízdních pruhů. Tím byl vlastně popřen původní smysl
záměru. Proto zadavatel změnil záměr z důvodu zrychlení provozu k záměru bezpečnosti provozu. Ač se
zdá dnešní křižovatka zvláštní a nebezpečná, my, bydlící v přímé blízkosti víme, že dopravních nehod se
za poslední roky stalo minimum. Proto si ani zadavatel PD nenechal vypracovat od Policie ČR statistiku
dopravních nehod za poslední roky. Těžko by pak mohl obhajovat smysl rekonstrukce z bezpečnostních
důvodů. Jako důvod je uváděno, že lidé v zastávce u Pizzerie vystupují do vozovky, protože si tam autobus
nenadjede. V minulosti, kdy se na křižovatce měl budovat provizorní kruhový objezd, byl jednou
z podmínek i důkaz, že autobus umí vjet do této zastávky tak, aby cestující vystupovali na chodník.
Místním šetřením bylo zjištěno, že to jde, což bylo i zdokumentováno. K tomu, aby se současná křižovatka
stala bezpečnější, by stačilo přeznačit a zvýraznit vodorovné značení. V blízkém okolí jsou daleko
nebezpečnější místa, které by si zasloužily nemalé vynaložené finanční prostředky k zlepšení bezpečnosti.
4. Pokud by byl projekt realizován v této podobě vzniklo by nově několik bezpečnostních rizik. Nástupiště
hlavní odjezdové zastávky ve směru do Dubče, Uhříněvsi i Újezdu nad Lesy je totiž umístěno pod dvě
vzrostlé lípy na začátku lipové aleje. Pokud by přišel silnější vítr, nebo bouřka, mohlo by dojít ke zranění
osob čekajících pod nimi na spojení. Z toho důvodu máme vážné obavy, že by nějakým záhadným
způsobem mohlo dojít i k pokácení těchto vzácných stromů. Další bezpečnostní rizika by vznikla u vjezdů
na pozemky 532 a 283, do jejichž bezprostřední blízkosti byly přesunuty nová nástupiště zastávek.
Přechod pro chodce, který je umístěn přesně k výjezdu z okružní křižovatky ve směru k Sibřině by tvořil
další rizika. Automobily pouštějící chodce by musely zastavovat přímo uvnitř křižovatky.
5. Vzhledem ke všem těmto argumentům by byla celá vynaložená investice v řádů několika milionů, možná
o desítek, zcela zbytečná. Tím spíš, že v dohledné době bude vybudována přeložka I/12 Běchovice –
Úvaly, která definitivně vyřeší problémy s dopravou v našich okolních obcích.
Z těchto důvodů tedy nesouhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
K těmto námitkám stavební úřad uvádí:
1. Předmětem návrhu je realizace okružní křižovatky a umístění autobusových zastávek ze všech
směrů před navrhovanou okružní křižovatku. Jak již bylo výše uvedeno, dokumentace záměru
byla posouzena Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, která vyslovila s navrhovaným záměrem
souhlas. Současně stanovila podmínku doložení akreditovaného/autorizovaného protokolu o
měření hladin hluku z provozu na křižovatce v nejbližších chráněných venkovních prostorách
staveb, kterým musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladin hluku z dopravy.
Zároveň musí být prokázáno, že po realizaci předmětné stavby nedojde ke zhoršení akustických
podmínek v předmětné lokalitě (tzn. provedení objektivních akustických měření před a po
předmětných stavebních úpravách v identických místech měření, vždy se synchronizovaným
dopravním průzkumem intenzit dopravy na komunikacích dané lokality). Závěrem stanoviska je
konstatováno, že projektová dokumentace není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany
veřejného zdraví. Souhlasné stanovisko hygienické stanice pak bude jedním z podkladů, na
základě kterých bude stavební úřad posuzovat žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Tento
požadavek byl zakotven do podmínky č. 8 pro provedení stavby. Tím bude zajištěno, aby hladiny
hluku z provozu na křižovatce nepřekročily limitní hodnoty a nedošlo ke zhoršení akustických
podmínek v prostoru navrhované stavby po její realizaci. Námitky týkající se vzniku nových
„zdrojů nepořádku“ s ohledem na skutečnost, že ve všech směrech jsou po obou stranách
vozovky stávající chodníky, nejsou oprávněné – stejně jako čekající cestující může odpadky
odhazovat kolemjdoucí chodec.
2. Přesun zastávek ze zálivů do jízdních pruhů – dokumentaci posuzovaly příslušné dotčené orgány
- Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 21 a Policie ČR. Odbor životního
prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 21 (jako příslušný silniční správní úřad) v závazných
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stanoviscích a vyjádřeních vydaných pod č.j. UMCP21/02323/2020/OZPD/Sla ze dne 25.02.2020
se návrhem zabýval z hlediska provozu na pozemních komunikacích a závěrem vydal
s navrhovanou stavbou souhlas. Z hlediska ochrany ovzduší Odbor životního prostředí a dopravy
Úřadu MČ Praha 21 (jako příslušný orgán ochrany ovzduší) závazným stanoviskem konstatoval,
že při splnění podmínek stanoviska s realizací záměru souhlasí. Z uvedeného důvodu stavební
úřad zapracoval tento požadavek do podmínky č. 11 pro provedení stavby. Dokumentací se
z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu zákona č.
12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a z hlediska
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zabýval Odbor služby dopravní policie
Policie ČR a ve svém stanovisku č.j. KRPA-318978-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 18.08.2018 vydal
souhlasné stanovisko. Požadavky tohoto stanoviska stavební úřad zapracoval do podmínek pro
provedení stavby a to pod č. 9.
3. V případě autobusových spojů od Uhříněvsi směrem do Újezda nad Lesy (v současnosti linka č.
209) pak nové umístění zastávky v uvedeném směru znamená nesporné zlepšení jak pro cestující
(v současné poloze této zastávky přímo v křižovatce nemůže autobus přijet všemi dveřmi
k nástupní hraně zastávky, protože projíždí křižovatkou v ostrém oblouku), tak pro ostatní
dopravu, protože autobus stanicující v této zastávce nestojí zadní částí v prostoru křižovatky.
V případě nástupu „vozíčkáře“ pak v současném stavu (v případě, že autobus není v blízkosti
nástupní hrany nástupiště zastávky tak, aby na nástupiště dosáhla výklopná plošina pro nájezd do
autobusu) by vozíčkář musel nejdříve sjet na vozovku komunikace, po té dojet k vyklopené
plošině autobusu a najet do autobusu protože prostor s výklopnou plošinou pro vozíčkáře nebývá
u prvních dveří autobusu (zde stavební úřad odkazuje např. na „Street View“ Google z května
2019, kde je zřejmá vzájemná nevyhovující poloha této zastávky ve vztahu k vodorovnému
dopravnímu značení).
4. Dokumentace, která byla předložena stavebnímu úřadu s kácením stromů neuvažuje, což je
v textové části dokumentace uvedeno. Pod předmětnými stromy je stávající chodník (nevzniká
tedy nový prostor pro chodce), a majitel stromů má povinnost dbát o jejich bezpečný stav. Jak již
bylo výše uvedeno, dokumentace byla posouzena Odborem životního prostředí a dopravy Úřadu
MČ Praha 21 a také Policií ČR a oba tyto dotčené orgány vyslovily s navrhovanou stavbou
souhlas. Případné rozhodnutí o povolení kácení stromů či jiné opatření v této věci pak spadá do
kompetencí Úřadu MČ Praha – Koloděje. V rámci navrhované stavby má být provedeno pouze
prořezání některých větví stromů na pozemku parc. č. 385 v prostoru mezi křižovatkou a
tělocvičnou. Vjezdem na pozemek parc. č. 283 u rodinného domu č.p. 72 se stavební úřad
zabýval při posuzování námitek společnosti Tambetti s.r.o. (podaných pod č.j. 08216/2020) výše
a proto zde pouze odkazuje na toto posouzení (viz str. 5). Stávající vjezd na pozemek rodinného
domu č.p. 22 (na pozemku parc. č. 532) bude podle předloženého návrhu jižně od navrhované
zastávky pro autobusy ve směru ve směru od Sibřiny a od konečné stanice autobusů „Koloděje“.
Je zřejmé, že stojící autobus v této zastávce bude překážet výhledu směrem ke křižovatce a pro
bezpečný výjezd bude nutno vyčkat až autobus odjede. Podle platných jízdních řádů touto
zastávkou v uvedeném směru projíždělo v pracovní dny celkem 65 autobusových spojů na 3
linkách (111, 303, 329) pražské integrované dopravy. K omezení při vyjíždění tak bude docházet
v pracovní dny 65x denně, o víkendech 36x denně. Zde je vhodné připomenout, že se nejedná o
výstavbu „nové křižovatky“ na volné ploše, ale o rekonstrukci-přestavbu stávající křižovatky
obklopené a stísněné historicky vzniklou zástavbou obce, kdy není možné pro křižovatku a
zastávky vyčlenit větší prostor.
5. Úvahy zabývající efektivností navrhované stavby nepřísluší stavebnímu úřadu hodnotit.

C. námitky Občanského sdružení přátel Koloděj doručené dne 08.06.2020 (přiděleno č.j.
08218/2020):
Dovolujeme si uplatnit své námitky k výstavbě zastávky autobusu v Ulici V Lipách, před domem č.p.22,
při stavbě kruhové křižovatky v Kolodějích. Kruhovou křižovatku vítáme, neboť jistě přispěje
k bezpečnosti průjezdu naší obcí. Výhradu máme pouze k umístění výše uvedené zastávky, kde hrozí
nebezpečí velmi vážného poškození staletých lip a jakékoli oplocení, či jiná ochrana stromy dlouhodobě
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neochrání. Zádáme o vyjádření dendrology a ochránce přírody, jejichž stanovisko je pro nás i ostatní
občany důležité a mělo by být i pro vaše rozhodnutí k umístění stavby závazné.
K tomu stavební úřad uvádí:
Předložená dokumentace navrhuje realizaci nástupiště autobusové zastávky „Kvasinská“ ve směru od
Sibřiny a od konečné stanice autobusů „Koloděje“ v nové poloze před pozemkem rodinného domu č.p.
22. Dokumentaci záměru posuzoval také Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 21
z hlediska ochrany přírody, krajiny a městské zeleně podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, a ve svém stanovisku-sdělení č.j. UMCP21/02323/2020/OZPD/Sla ze dne
25.02.2020 vyslovil s navrhovanou stavbou souhlas - stavební úřad není oprávněn tento souhlas
zpochybňovat.

D. námitky Ludmily Ježilové doručené dne 08.06.2020 (přiděleno č.j. 08279/2020):
Po seznámení se s projektovou dokumentací stavby, která obsahuje realizaci okružní křižovatky v křížení
ulic K Běchovicům – V Lipách, podávám jako majitelka sousedního pozemku v souladu s ustanovením §
112 odst. 1 a § 114 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon tyto námitky:
Projekt vykazuje následující vážné nedostatky:
1.Vzhledem k velikosti okružní křižovatky má dojít ke zrušení autobusových zastávek v místech před
nebytovými prostory a v parku. Tyto zastávky mají být přesunuty do těsné blízkosti rodinných domů,
v našem případě k domu v ulici V Lipách 22/24, který se nachází na pozemku parc. č. 532 v k.ú. Koloděje.
Zastávky před naším domem má sloužit jako hlavní odjezdní jak ve směru na Dubeč i na Újezd jako
náhrada za zrušené zastávky v parku a před Pizzerií. Podle mých zjištění odjíždí denně těmito směry asi
200 obyvatel, což by mělo za následek jak absolutní ztrátu soukromí, tak i nepořádek v okolí nástupiště,
na chodníku i v naší předzahrádce.
2.Autobusová zastávka s nástupištěm by se pak stala dalším nově vzniklým zdrojem hluku. Hluk vznikající
při brždění, rozjezdu, otevírání a zavírání dveří a vydáváním zvukové signalizace je velmi intenzivní a
zcela jistě může překročit hygienické normy. Do ulice V Lipách máme umístěnu ložnici a obývák.
Vzhledem k tomu, že první ranní spoje odjíždí kolem 4. hodiny ranní a poslední před půlnocí, stal by se
náš dům prakticky neobyvatelným, hlavně v letních měsících, kdy je třeba celodenně větrat.
3.Umístění zastávky do těsné blízkosti naší nemovitosti pak výrazně ztíží, případně znemožní plánovanou
rekonstrukci, nebo přestavbu, našeho domu. Umístění přístřešku pro cestující na hranici našeho pozemku
znemožní pravidelnou údržbu, opravy, nebo výměnu našeho oplocení. Ztráta hodnoty nemovitosti by
podle znalců byla v desítkách procent.
4.Za bezpečnostní riziko považuji umístění zastávky mezi hranici vjezdu na náš pozemek a hranici
křižovatky V Lipách-Kvasinská. Zde budou zcela jistě pro nás i ostatní vznikat nebezpečné situace ať už
při vyjíždění (couváním) nebo vjíždění do našeho dvora. Kolem vjezdu se bude pohybovat větší množství
lidí, v ranních hodinách hlavně dětí, které často autobus dobíhají. Při vyjíždění automobilů z ulice
Kvasinská budou řidiči pouze odhadovat, kdy se autobus rozjede. Přes autobus stojící v zastávce nebude
dostatečný rozhled do křižovatky, což může způsobit vážnou dopravní nehodu.
5.Zastávka a nástupiště jsou umístěny přímo pod 2 vzrostlé lípy, největší z celého stromořadí. Při větším
větru, nebo bouřce, hrozí odlomení větví, což by mohlo mít pro osoby čekající na autobus i fatální
následky.
6.Relativně malý poloměr okružní křižovatky, kdy nedostatek projektového řešení je suplován polovičatým
řešením pomocí navrhovaného pojížděného prstence, nicméně v tomto případě by tento prstenec byl
využíván běžně autobusy a nákladními vozy nad 3,5t (t.č. zákaz pro vozidla nad 3,5t,, nicméně
s uvažovanou zástavbou území, resp. stavbou I/12 se počítá s Kolodějemi jako hlavní přístupovou
lokalitou na stavbu, což bude generovat nutnost udělování výjimek), což smysl okružní křižovatky snižuje
a mění ji pouze na smysl v podobě „jiné úpravy přednosti jízdy“; z tohoto úhlu pohledu mám za to, že se
jedná o nehospodárné nakládání s finančními prostředky investora, neboť účel a smysl navrhovaného
řešení je sotva poloviční.
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7.Dopravní řešení pro autobusy veřejné dopravy je problémové, protože u linek typu 209 z Újezda do
Hájku a 111 z Kolodějů do Dubče, kdy se pojíždí min. 2/3 okružní křižovatky, nevycházejí vlečné křivky a
nelze do budoucna vyloučit nasazení kloubových autobusů na frekvenčně silné spoje linky 111, čímž by
vlečné křivky nevycházely vůbec.
8.Řešení snižuje propustnost křižovatky, způsobuje výrazné zpomalení dopravy oproti dnešnímu stavu,
protože zastávky BUS jsou naprojektovány v jízdním pruhu. Koloděje trpí kongescemi a skutečnost, že
zastávky v jízdním pruhu tento stav ještě umocní, považujeme za nesmyslné řešení neprospívající vůbec
zrychlení dopravy v obci.
9.Zvýšení exhalací v důsledku nutnosti zastavit vozidla IAD před zastávkami, v nichž budou stát autobusy,
je negativním faktorem zatěžující životní prostředí a jde proti obecně přijatému Pařížskému protokolu
snižování emisí, k nimž se ČR zavázala, že bude dodržovat v každém projektovém řešení.
10.Takto navrhovaná okružní křižovatka jednoznačně nesplňuje poloměry, a aby měla smysl, musel by
ustoupit park a veřejná zeleň její stavbě. Nahrazovat veřejnou zeleň asfaltem a betonem je velice citlivé
téma; navíc v místě, které se tradičně v obci Koloděje bere jako místo setkávání občanů, kde se konají
různé společenské akce obce, by vykácení parku a jeho náhrada asfaltem vyvolala občanské protesty.
11.Řešení přechodů považuji za problematické ve vazbě na rozhledové poměry, vlečné křivky vozidel nad
3,5t a řešení rizikového chování účastníků IAD.
12.Projekt trpí vadou, že v případě stání autobusu v zastávce, nevycházejí rozhledové poměry na
křižovatce a tyto neodpovídají normě.
13.Bezpečnost: fakt, že autobusové zastávky budou těsně před křižovatkou a v jízdním pruhu, ovlivní
negativně chování řidičů stojících za autobusem v tom slova smyslu, že ti neukáznění budou chtít objíždět
překážku (stojící autobus) a ohrozí bezpečnost provozu vjetím do protisměru bez dostatečných
rozhledových poměrů, což přinese značný teoretický nárůst dopravních nehod v místě. O ukázněnosti
řidičů můžeme polemizovat, avšak prakticky pro výpočet bezpečnosti je nutno brát v potaz rizikovost
jednání dienů IAD.
Závěrem: jedná se o řešení za každou cenu, jehož efekt je minimálně diskutabilní a mám za to, že lze
finanční zdroje využít efektivněji, nota bene v době post koronavirové, kdy se bude šetřit, jedná se o
nesmyslnou investici, která zdůvodní jen sama sebe.
Z těchto důvodů nesouhlasím s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
K námitkám stavební úřad uvádí:
1. Jedná se o popis návrhu a obavy o ztrátu soukromí a nepořádek. V současné době jsou na
pozemcích přilehlých k pozemku parc. č. 532 u rodinného domu č.p. 22 stávající chodníky. Je
nutno vzít v úvahu, že tato nemovitost se historicky nachází u hlavní komunikace v obci.
Námitky týkající se vzniku nových „zdrojů nepořádku“ s ohledem na skutečnost, že ve všech
směrech jsou po obou stranách vozovky stávající chodníky, nejsou oprávněné – stejně jako
čekající cestující může odpadky odhazovat kolemjdoucí chodec na stávajícím chodníku a
nespadají do kompetencí stavebního úřadu.
2. Jak bylo již výše uvedeno, dokumentace záměru byla posouzena Hygienickou stanicí hl. m.
Prahy, která ve svém závazném stanovisku č.j. HSHMP 42651/2018 ze dne 25.09.2018 vyslovila
s navrhovaným záměrem souhlas. Současně však stanovila podmínku doložení
akreditovaného/autorizovaného protokolu o měření hladin hluku z provozu na křižovatce
v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb, kterým musí být prokázáno, že jsou
dodrženy hygienické limity hladin hluku z dopravy. Zároveň musí být prokázáno, že po realizaci
předmětné stavby nedojde ke zhoršení akustických podmínek v předmětné lokalitě (tzn.
provedení objektivních akustických měření před a po předmětných stavebních úpravách
v identických místech měření, vždy se synchronizovaným dopravním průzkumem intenzit
dopravy na komunikacích dané lokality. Závěrem stanoviska je konstatováno, že projektová
dokumentace není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlasné
stanovisko hygienické stanice pak bude jedním z podkladů, na základě kterých bude stavební
úřad posuzovat žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Tento požadavek byl zakotven do
podmínek pro provedení stavby. Tím bude zajištěno, aby hladiny hluku z provozu na křižovatce
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nepřekročily limitní hodnoty a nedošlo ke zhoršení akustických podmínek v prostoru navrhované
stavby po její realizaci.
3. Věc uvažované rekonstrukce/přestavby rodinného domu č.p. 22 (s ohledem na to, že nebyla
v námitkách nijak specifikována) nelze v tomto řízení v rámci stavebnímu úřadu dostupných
podkladů posuzovat. Vlastní přístřešek zastávky (pokud jeho zastavěná plocha nepřesahuje 40m2,
což je splněno) nevyžaduje podle platného stavebního zákona ustanovení § 79 odst. 2 písm. r
stavebního zákona („Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují přístřešky o
jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do
40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky,“) a proto stavební úřad doporučuje žadateli ve věci
polohy a tvaru přístřešku zastávky vstoupit do jednání s majitelem přilehlé nemovitosti za účelem
nalezení vhodného řešení; jak již bylo výše uvedeno – osazení přístřešku zastávky nevyžaduje
umístění, souhlas či jiný úkon stavebního úřadu a s ohledem na tuto skutečnost je možno jeho
polohu případně změnit, či jej zcela vypustit. Přístřešek ale nesmí znemožnit údržbu a úpravy
přilehlého oplocení.
4. Problematiku vjezdu k RD č.p. 22 ve vztahu k navrhované zastávce stavební úřad posuzoval
v rámci přechozích námitek na str. 7.
5. Námitkou týkající se 2 vzrostlých lip se stavební úřad zabýval také v rámci předchozích námitek
na str. 7. Majitel stromů je povinen dbát o jejich dobrý stav a v případě nutnosti je
zabezpečit/upravit tak aby nezpůsobily čekajícím či procházejícím osobám (pod stromy je
stávající chodník) a také vlastníkům okolních nemovitostí zranění či jinou újmu.
6. Zda se v souvislosti se stavbou přeložky silnice I/12 budou využívat komunikace v městské části
Praha – Koloděje jako hlavní přístupové trasy na stavbu této přeložky je v současné době
bezpředmětné – stavba přeložky silnice I/12 dosud nemá vydané územní rozhodnutí. Případné
udělování výjimek pro vozidla s hmotností nad 3,5T je pak věcí příslušného silničního správního
úřadu a stavební úřad není oprávněn toto předjímat a komentovat.
7. Projektovou dokumentaci záměru autorizovala oprávněná osoba - Ing. Michal Fott, autorizovaný
inženýr pro dopravní stavby - ČKAIT 0012876 (jako oprávněná osoba autorizovaná osoba podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) a
stavební úřad není oprávněn tuto dokumentaci zpochybňovat. V případě autobusových spojů od
Uhříněvsi směrem do Újezda nad Lesy (v současnosti linka č. 209) pak nové umístění zastávky
v uvedeném směru znamená nesporné zlepšení jak pro cestující (v současné poloze této zastávky
přímo v křižovatce nemůže autobus přijet k nástupní hraně zastávky, protože projíždí křižovatkou
v ostrém oblouku), tak pro ostatní dopravu, protože autobus stanicující v této zastávce nestojí
zadní částí v prostoru křižovatky. Návrh stavby (projektovou dokumentaci) posuzoval Odbor
životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 21 příslušný dotčený orgán a současně silniční
správní úřad a ve svých vyjádření a závazných stanoviscích (č.j. UMCP21/13646/2018/OZPD/Sla
a č.j. UMCP21/02323/2020/OZPD/Sla ze dne 25.02.2020, vyslovil s navrhovanou stavbou
souhlas. Dokumentaci posuzovala také Policie ČR a ve svém stanovisku ze dne 18.08.2018
vyslovila s navrhovaným záměrem souhlas. Stavební úřad není oprávněn tato stanoviska
zpochybňovat. Součástí dokladové části je i vyjádření společnosti ROPID (Regionální
organizátor pražské integrované dopravy), jejíž připomínky byly do projektové dokumentace
zapracovány ještě před tím, než byla společně s žádostí podána na stavební úřad. Společnost
ROPID se s ohledem na svou funkci jistě zabývala i úvahami o případném nasazení jiného typu
vozidel na projíždějící autobusové linky.
8. Viz předchozí odstavec.
9. Viz odstavec 7.
10. Zde opět stavební úřad odkazuje na odst. 7 a předchozí posuzování podaných námitek.
11. Viz odstavec 7 na této straně a posouzení předchozích námitek na str. 7.
12. Viz odstavec 7.
13. Případné budoucí „rizikové chování účastníků IAD“ je opět spekulace, stavební úřad nemůže
předjímat, zda jednotliví účastníci silničního provozu jeho pravidla budou či nebudou porušovat a
z uvedeného důvodu se stavební úřad touto námitkou nebude zabývat.
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Úvahy zabývající efektivností navrhované stavby a případného využití finančních prostředků
určených pro realizaci této stavby na jiné investice v lokalitě nepřísluší stavebnímu úřadu hodnotit.
Žádné jiné námitky nebyly na podatelnu Úřadu MČ Praha 21 doručeny.
S ohledem na skutečnost, že přeložený stožár VO č. 912614 bude napojen na stávající kabelové vedení
(které bude jen zkráceno, případně položen nový kabel ve stávající trase), nevyžaduje jeho přesun žádný
souhlas, územní rozhodnutí či jiný úkon stavebního úřadu. Aby byl přesun stožáru VO proveden
v souladu s podmínkami správce veřejného osvětlení (Technologie hlavního města Prahy a.s.), zapracoval
stavební úřad tento požadavek do podmínky č. 10 pro provedení stavby.
Protože stavba musí být koordinována s probíhajícími a navrhovanými stavbami v dané oblasti a
případnými dalšími novými stavbami, zapracoval stavební úřad tento požadavek do podmínky č. 6
podmínek pro provedení stavby.
Navržená stavba respektuje hlediska zachování charakteru území a životního prostředí včetně zachování
přístupů k okolním pozemkům a stavbám. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal soulad
navržené stavby s obecnými technickými požadavky na výstavbu, přezkoumal a stanovil požadavky
k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a
stanovisek dotčených orgánů. Návrh na umístění stavby je dále v souladu s požadavky zvláštních
předpisů, podle nichž posuzují stavbu dotčené orgány. K navržené stavbě byla doložena kladná
stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o
stavebního zákona, posoudil ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo
povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, posoudil uplatněné námitky,
odůvodnil úvahy, které jej vedly při posuzování těchto námitek a zjistil, že jejím uskutečněním
požadované změny nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy.
Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání společného rozhodnutí o umístění a povolení
stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Vlastníci pozemků parc. č. 103, 249/9, 249/20, 279, 280/1, 282/1, 283, 284, 304, 319/10, 319/30, 319/31,
319/32, 383, 384, 360/10, 360/11, 360/14, 390, 392, 395, 397, 398/1, 399 a 532 v kat. území Koloděje,
vlastníci - správci inženýrských sítí dotčených stavbou, vlastníci navazujících komunikací.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru pozemních
komunikací a drah 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. Jan Kupr
vedoucí odboru stavební úřad
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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:
Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve výši 10000,- Kč byl uhrazen bezhotovostním převodem na účet Úřadu MČ
Praha 21 dne 29.05.2020.

Doručuje se:
Jednotlivě stavebníkovi (jeho zástupci), majitelům pozemků na kterých má být navrhovaná změna stavby
realizována a dotčeným správním úřadům:
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., IDDS: 96qdr2w
Hlavní město Praha, IDDS: 48ia97h
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu
Městská část Praha-Koloděje, IDDS: haiaksg
Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
Ondřej Rathouský, Podlesek č.p. 88/1, Praha 10-Dubeč, 107 00 Praha 112
TJ Slavoj Koloděje, z.s., V lipách č.p. 135/15, Praha 9-Koloděje, 190 16 Praha 916
Městská část Praha 21, Odbor životního prostředí a dopravy, Staroklánovická č.p. 260, 190 16 Praha 916
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy - Odbor služby dopravní policie, IDDS rkiai5y
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
Hlavní město Praha; IDDS 48ia97h:
Odbor územního rozvoje,
Odbor ochrany prostředí
Veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Úřadu MČ Praha 21:
Účastníkům řízení - vlastníkům pozemků parc. č. 103, 249/9, 249/20, 279, 280/1, 282/1, 283, 284, 304,
319/10, 319/30, 319/31, 319/32, 383, 384, 360/10, 360/11, 360/14, 390, 392, 395, 397, 398/1, 399 a 532 v
kat. území Koloděje,
vlastníkům - správcům inženýrských sítí dotčených stavbou,
vlastníkům navazujících komunikací.
Městské části Praha 21, Staroklánovická č.p. 260, 190 16 Praha 916 – se žádostí o vyvěšení na úřední
desce a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí z této desky
Městské části Praha-Koloděje, K Jízdárně 9, 190 16 Praha 916 – se žádostí o informativní vyvěšení na
úřední desce
Na vědomí:
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

