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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 

 
Č.J.: MCP6 088924/2014 V Praze dne: 2. 1. 2015 
SPIS. ZN.: SZ MCP6 018365/2014/OV/Mc 
Značka: P-2296/1/Such 
Vyřizuje: Ing. Hedvika Moravcová 
Kontaktní spojení: tel. 220 189 439 / hmoravcova@praha6.cz 
Referentské č.: 35/14 
 

 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
Výroková část: 

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 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 podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. 
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 
kterou dne 3.3.2014 podalo 

Hl.m. Praha, zastoupené odborem evidence, správy a využití majetku MHMP, SVM MHMP, 
IČ 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město, které zastupuje společnost 

OWO.CZ, s.r.o., IČ 28167538, Petrovická 1476/16, 100 00  Praha 10-Strašnice, kterou 
zastupuje 

Iveta Novotná, IČ 17017106, Kouřimská 2350/3, 130 00  Praha 3-Vinohrady 

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

 
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

s názvem 

Křižovatka Kamýcká x Dvorská 
Praha, Suchdol, ul. Kamýcká, Dvorská 

 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 6/8 (druh pozemku orná půda), 2296/1, 2308/1, 2412/1, 2412/2 
(druh pozemků ostatní plocha, využití pozemků ostatní komunikace), 2412/4 (druh pozemku ostatní 
plocha, využití pozemku jiná plocha) v katastrálním území Suchdol. 

 
Popis: 
- Účelem navržené stavby je zklidnění křižovatky Kamýcká x Dvorská, tzn. zpomalení provozu 

komunikací Kamýcká, Dvorská osazením zpomalovacích polštářů na obou vozovkách v blízkosti 
křižovatky a zvýšení bezpečnosti chodců, zřízením nových chodníků na obou vozovkách. 

- Nové chodníky - šířky 2 m a 1 m, celkové délky 278 m, povrch betonová dlažba. Svahy násypů a 
výkopů a prostor za novým chodníkem budou ohumusovány a osety trávou. 
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- Zpomalovací polštáře s dlážděným povrchem, 2 x 2 ks na komunikaci Kamýcká, 1 ks na komunikaci 
Dvorská.  

- Záměr nevyvolá přeložky inženýrských sítí, stávající sítě budou pouze ochráněny. Veřejné osvětlení 
zůstane stávající. 

 
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 6/8, 2296/1, 2308/1, 2412/1, 2412/2, 2412/4 v 
katastrálním území Suchdol, v souladu s ověřeným výkresem současného stavu území - výkres č. 
D.1. Celková situace v měřítku 1:500 z 10/2011, autorizovaná Ing. Miroslavem Vondřichem, se 
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, kterou obdrží navrhovatel a 
příslušný úřad městské části, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí. 

2. Chodníky celkové délky max. 278 m a šířky 2 m a 1 m, budou z betonové dlažby. Mezi přilehlými 
objekty a chodníkem bude vytvořen pás štěrku o šířce 0,25 m, pro možné odvětrání základů 
stávajícího přilehlého objektu č.p. 14 k.ú. Suchdol. 

3. Zpomalovací polštáře budou mít dlážděný povrch a výrazné barevné odlišení. Zpomalovací polštář 
v ulici Dvorská bude proveden ve snížené variantě. 

4. Princip odvodnění celého řešeného úseku zůstane beze změn, svedením částečně do stávajících 
uličních vpustí a částečně do příkopu. V místech úprav chodníku nebo v místě nové přídlažby, 
budou stávající vpusti výškově či směrově posunuty. V místech nového osazení obrubníku bude 
snížen tak, aby umožňoval odvodnění ulice do stávajícího příkopu. 

5. Ke stavebnímu řízení žadatel doloží projektovou dokumentaci a zásady organizace výstavby, 
zpracované tak, aby zahrnovaly: 

a) Veškeré úpravy komunikací musí umožňovat pohyb zdravotně postižených, v souladu 
s podmínkami vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

b) Z hlediska technického musí být dodrženo stanovisko TSK HMP, zn. TSK/12662/12/2200/Ve ze 
dne 6.11.2012 (kromě otázky zpomalovacích polštářů, v souladu s vyjádřením SVM MHMP ze 
dne 17.12.2012). 

c) Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací 
musí být dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů kom. a provádění 
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ schválené usnesením RHMP č.95 ze dne 31.1.2012 
s účinností od 1.2.2012.  

d) Při stavebních pracích bude postupováno v souladu s požadavky a vyjádřeními dotčených orgánů, 
správců a provozovatelů inženýrských sítí, správců komunikací, společností a organizací, které 
jsou součástí dokumentace. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny v souladu 
s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a v souladu s dohodami se 
správci těchto sítí. Výkopové práce budou prováděny v souladu s „Technickými podmínkami pro 
provádění zásypů rýh a výkopů inž. sítí“ (vydala TSK hl.m. Prahy 19.11.2001), v blízkosti 
inženýrských sítí budou prováděny pouze ručně. Budou respektována ochranná pásma 
inženýrských sítí. 

e) Při realizaci je nutno zachovat přístup do okolních stávajících objektů, ke stávajícím venkovním 
požárním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí, vjezd dopravní obsluze a 
pohotovostním vozidlům a provoz MHD. 

f) Veškeré dočasné zábory komunikace projedná investor 4 týdny před započetím akce s příslušným 
SSÚ. Veškerá dopravní omezení projedná investor v dostatečném předstihu s Policií ČR a 
příslušným SSÚ. 

g) Po celou dobu stavby bude žadatel zajišťovat údržbu a čištění komunikací v úsecích dotčených 
stavební činností, včetně čištění staveništních vozidel. 

h) Stavba nevyžaduje povolení ke kácení. Ze stávajících příkopů budou odstraněny částečně 
náletové keře. Svahy násypů a výkopů a prostor za novým chodníkem bude ohumusován a oset 
trávou. Stromy nebudou stavbou dotčeny.  Při provádění prací bude postupováno v rámci obecné 
platnosti dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souladu s ČSN 83 9061 
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(Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích).  

i) S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s § 10-16 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy s ním souvisejícími. 

j) Budou přijata účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí stavby prachem a hlukem. V rámci 
stavebních prací nebudou překročeny platné hygienické (hlukové) limity dle ustanovení Nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude 
obsahovat splnění požadavků doloženého stanoviska HS hl.m. Prahy ze dne 14.5.2012.  

k) Stavba bude provedena v jedné etapě, alternativně může vybudování chodníků předcházet 
následnému vybudování zpomalovacích polštářů.  

l) Stavba bude koordinována s akcí sdělenou navrhovateli TSK hl.m. Prahy 
- akce č. 2004-1025-00189 RUZYNĚ – SUCHDOL SOKP, SO 518, P6 

 (ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR). 
- se stavbou „Rekonstrukce, přístavba a dostavba Brandejsova statku“, pro níž bylo vydáno 

stavební povolení dne 5.12.2014 pod č.j. MCP6 090049/2014.  
- s případnými dalšími věcně, časově nebo místně souvisejícími akcemi jiných investorů. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Hl. m. Praha, zastoupené odborem evidence, správy a využití majetku MHMP, SVM MHMP, 

Mariánské náměstí 2/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 
 

Odůvodnění: 

Dne 3.3.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil dne 22. 
5. 2014 pod č.j. MCP6 043030/2014 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. K projednání žádosti stavební úřad současně nařídil ústní jednání na den 25.6.2014, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol.  
 
Charakteristika stavby: 

Křižovatka Kamýcká x Dvorská se nachází v rovinatém terénu západní části Suchdola na silnici II. třídy 
II/241 (Kamýcká) a místní komunikaci kat. C (Dvorská), která přivádí dopravu ze směru od Kralup nad 
Vltavou a Velkých Přílep. Obě komunikace mají chodník pouze při jednom okraji vozovky, v místech 
jsou bez chodníků.   

Účelem navržené stavby je zklidnění křižovatky Kamýcká x Dvorská a vytvoření bezpečnějšího prostředí 
v řešené lokalitě pro chodce i řidiče, také v souvislosti s plánovanou stavbou „Rekonstrukce, přístavba a 
dostavba Brandejsova statku“, pro níž bylo vydáno stavební povolení dne 5.12.2014 pod č.j. MCP6 
090049/2014. Úprava křižovatky Kamýcká x Dvorská, je pro revitalizaci areálu Brandejsova statku 
podmiňující akcí. Stavba bude po dokončení sloužit k bezpečnému průjezdu automobilů obcí Suchdol a 
k bezpečnému průchodu chodců z obydlených částí obce k autobusové zastávce.  

Záměr zahrnuje osazení zpomalovacích polštářů na obou vozovkách (2 x 2 ks na komunikaci Kamýcká, 1 
ks na komunikaci Dvorská) v blízkosti křižovatky a zřízení nových chodníků na obou vozovkách. 
Chodníky budou z betonové dlažby, šířky 2 m a 1 m. Zpomalovací polštáře budou mít dlážděný povrch a 
výrazné barevné odlišení. Zpomalovací polštář v ulici Dvorská bude proveden ve snížené variantě 
z důvodu velmi nízkých rychlostí na příjezdu do stykové křižovatky. 

Záměr je členěn na větev A (ulice Kamýcká) a B (ulice Dvorská). 

Větev A: Řešená část komunikace Kamýcká bude ponechána ve stávajícím šířkovém uspořádání, s šířkou 
jízdního pruhu 2,75 m a šířkou vodícího proužku 0,25 m. Okraje komunikace budou odříznuty, opatřeny 
novými obrubníky a oboustrannými chodníky, ve správném navýšení oproti stávající niveletě vozovky. 
Nově bude osazen chodník na pravé straně, ve směru staničení bude snížen tak, aby umožňoval 
odvodnění do stávajícího příkopu. Nově bude též vybudováno propojení mezi stávajícími chodníky a 
blízkou autobusovou zastávkou za obratištěm. 
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Větev B: Řešená část komunikace Dvorská bude šířkově upravena tak, aby jednostranný chodník umožnil 
bezpečný pohyb chodců a zároveň automobilům plynulý pohyb křižovatkou. Okraje stávající komunikace 
budou odříznuty a opatřeny novými obrubníky a novým jednostranným chodníkem, v místě stávajícího 
chodníku, který bude vybourán. Napojení na stávající vstupy a vjezdy na pozemky stávajících objektů, 
budou provedena tak, aby odvodnění veřejné komunikace neovlivňovalo odvodnění sousedních objektů a 
naopak. Mezi přilehlými objekty a chodníkem bude vytvořen pás štěrku o šířce 0,25 m, který zajistí 
odvětrání základů stávajícího přilehlého objektu č.p. 14 k.ú. Suchdol.  

Dle projektové dokumentace bude dále autorizovanou silniční laboratoří zhotoven návrh opravy stávající 
komunikace na základě předem provedené diagnostiky komunikace. Tento návrh opravy bude součástí 
dokumentace pro stavební povolení, jelikož umístění územním rozhodnutím dle stavebního zákona není 
potřeba. 

Záměr nevyvolá přeložky inženýrských sítí, stávající sítě budou pouze ochráněny. Veřejné osvětlení 
zůstane stávající. 

Dopravní řešení nebude záměrem měněno. 

Kapacity stavby: 

Délka řešené komunikace           0,198 km 

Délka chodníků     278 m 

Plocha křižovatky    312 m 

Bourací práce: Bourací práce zahrnují vybourání stávajících chodníků, po odříznutí stávajících 
komunikací tak, aby bylo možné osadit nové obrubníky v předepsaném navýšení. Také bude ubouraná 
vozovka v místě nově navržených zpomalovacích polštářů. 

Bezbariérové řešení: Návrh je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Budou dodrženy požadované podélné a příčné spády a 
začátky a ukončení chodníků a místa u přechodů pro chodce budou řádně označeny varovnými pásy. 

Likvidace dešťových vod: 

Větev A: Stávající systém odvodnění komunikace Kamýcká, částečně do stávajících uličních vpustí a 
částečně do příkopu, bude zachován. V místech nového osazení obrubníku bude snížen tak, aby 
umožňoval odvodnění ulice do stávajícího příkopu. 

Větev B: Odvodnění komunikace Dvorská bude zachováno do uličních vpustí s tím, že v místech úprav 
chodníku nebo v místě nové přídlažby, budou stávající vpusti výškově či směrově posunuty. 

Doprava v klidu: v řešeném úseku zůstává nezměněna, stávající parkovací stání před objektem č.p. 15 
k.ú. Suchdol bude zachováno a není součástí záměru. 

Kácení zeleně: Ze stávajících příkopů podél komunikací budou odstraněny částečně náletové keře, 
z důvodu položení nového chodníku a vyčištění odvodňovacích příkopů. Svahy násypů a výkopů a 
prostor za novým chodníkem budou ohumusovány a osety trávou. Stromy nebudou stavbou dotčeny.  

Etapizace: Stavba bude provedena v jedné etapě. Dle projektanta je možná etapizace jedině v případě 
předčasného vybudování chodníků a následného vybudování zpomalovacích polštářů. Jiná etapizace je 
nepřípustná z důvodu nebezpečného pohybu osob po krajnicích komunikace.  

Projektant: Ing. Miroslav Vondřich, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0101481 
        Projektovou dokumentaci zpracoval Ateliér MV s.r.o. v 10/2011  

Doba výstavby: 4 měsíce. Jelikož se však jedná o vyvolanou investici revitalizace areálu Brandejsova 
statku, není v současné době známý termín zahájení stavby. 
 

K žádosti byly doloženy následující doklady: 
 

- plná moc Hl.m. Prahy pro společnost OWO.CZ, s.r.o. ze dne 11.2.2012 
- plná moc společnosti OWO.CZ, s.r.o. pro Ivetu Novotnou ze dne 11.2.2012 

- výpisy z katastru nemovitostí + kopie katastrální mapy ke dni 17.2.2014 
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- souhlas vlastníka pozemků parc. č.2296/1, 2412/2 k.ú. Suchdol, SVM MHMP, č.j. 
SVM/VP/1579020/12/hl ze dne 17.12.2012 

- souhlas se záměrem MČ Praha – Suchdol, zn. 00831/2012/2 ze dne 3.3.2014 + souhlas s vynětím 
pozemku parc.č. 6/8 k.ú. Suchdol ze ZPF, zn. 01405/2012/2 ze dne 2.7.2012 

- stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, k žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry, zn. 
10 573/21/13-21100 ze dne 23.7.2013 

- závazná stanoviska a vyjádření OŽP MHMP, č.j. S-MHMP-0577609/2012/1/OZP/VI ze dne 
17.5.2012 

- závazné stanovisko DOP MHMP, č.j. MHMP-593131/2012/DOP-O4/Dů ze dne  18.4.2012 
- vyjádření Policie ČR, č.j. KRPA-51142-1/ČJ-2012-0000DŽ ze dne 2.5.2012 
- stanovisko ODŽP ÚMČ Praha 6, MCP6 032734/2012 ze dne 29.5.2012 
- souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, ODŽP ÚMČ Praha 6, 

č.j. MCP6 002396/2013 ze dne 14.2.2013 
- souhrnné stanovisko DP hl.m. Prahy, č.j. 100130/18Z564/660 ze dne 14.5.2012 
- závazné stanovisko HS hl.m. Prahy, č.j. HSHMP 17578/2012 ze dne 14.5.2012 
- závazné stanovisko HZS hl.m. Prahy, č.j. HSAA-5098-3/2012 ze dne 11.5.2012 
- závazné stanovisko OV ÚMČ Praha 6, vodoprávní úřad, č.j. MCP6 066330/2012 ze dne 28.8.2012 
- technické stanovisko TSK hl.m. Prahy, č.j. TSK/12662/12/2200/Ve ze dne 6.11.2012 + koordinační 

vyjádření TSK hl.m. Prahy, č.j. 1571/12/2600/Ba ze dne 7.8.2012 
- stanovisko SŽDC, s.o., zn. 2278/2014-OŘ PHA-OPS-2809-MOP/718/PI ze dne 22.1.2014 
- vyjádření Miracle Network, spol.s r.o., č.j. MN/5578/13/MB ze dne 21.11.13 
- vyjádření ELTODO-CITELUM, s.r.o., č.j. EC0400/3685/13 ze dne 6.12.2013 
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., č.j. 697942/13 ze dne 12.11.2013 
- vyjádření GTS Czech s.r.o., zastoupené společností SITEL, spol. s r.o., č.j. 331305834 ze dne 

22.11.2013 
- vyjádření České Radiokomunikace a.s., č.j. ÚPTS/OS/96454/2013 ze dne 13.11.2013 
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. O13610086156 ze dne 4.12.2013 
- vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., č.j. E001267/14 ze dne 10.2.2014 
- vyjádření T-Systems Czech Republic a.s., zn. ÚR/44153/13-11 ze dne 27.11.2013 
- vyjádření RIO Media a.s., č.j. Vyj-2013-1456 ze dne 19.11.2013 
- vyjádření ČEPRO, a.s., č.j. 12060/13 ze dne 11.12.2013 
- vyjádření ICT Support, s.r.o., č.j. 20131114151 ze dne 20.11.2013 
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000870723 ze dne 9.12.2013 
- vyjádření INETCO.CZ, a.s., zn. INT/PPL/2013 ze dne 10.12.2013 
- vyjádření vlastníků/správců inženýrských sítí razítkem na situaci: ČD-Telematika a.s. ze dne 

9.1.2014, T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 13.12.2013, Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 
14.11.2013, Letiště Praha, a.s. ze dne 25.11.2013, Planet A, a.s. ze dne 10.12.2013, Prometheus 
energetické služby, a.s. ze dne 19.11.2013, VUSS Praha ze dne 15.11.2013,  

- zákres sítí: PVK, a.s. ze dne 22.1.2014, Pražská plynárenské Distribuce a.s. ze dne 20.1.2014, 
PREdistribuce, a.s. ze dne 20.1.2014. 

Souhlas vlastníků pozemků:  

Pozemky parc. č. 2296/1 a 2412/2 k.ú. Suchdol, na kterých je stavba umisťována, jsou ve vlastnictví 
Hlavního města Prahy. SVM MHMP vyslovil se záměrem souhlas ve svém vyjádření ze dne 17.12.2014. 

Pozemky parc. č. 6/8, 2308/1, 2412/1 a 2412/4  k.ú. Suchdol, na kterých je stavba umisťována, jsou ve 
vlastnictví Hlavního města Prahy, se svěřenou správou MČ Praha-Suchdol, která vyslovila se záměrem 
souhlas dne 3.3.2014, i souhlas s vynětím části pozemku parc.č. 6/8 k.ú. Suchdol ze ZPF dne 2.7.2012. 

Navrhované umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - s platným 
územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy, neboť plocha, na kterou se chodníky a 
zpomalovací polštáře umisťují, je určena pro funkční využití DU – urbanisticky významné plochy a 
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dopravní spojení, SV – všeobecně smíšené území a s pouze dílčím přesahem do plochy IZ – izolační 
zeleň, s nimiž je navržená funkce v souladu. 

Stavba je umisťována na území bývalé stavební uzávěry, stanovené rozhodnutím č.j. 
123033/97/OUR/DI/Ex ze dne 23.4.1997, o stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační síť hl.m. 
Prahy. Stavební uzávěra byla dne 23.10.2013 rozsudkem nejvyššího správního soudu rozhodnutí o 
stavební uzávěře zrušena. Nové chodníky a prahy jsou umisťovány na již existující komunikace a nejsou 
svým umístěním v kolizi s veřejně prospěšnou stavbou nadřazeného komunikačního systému. 

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a 
zákonu o pozemních komunikacích. Posouzení záměru podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. umožnil i po jejím 
zrušení ke dni 30.9.2014 § 85 nového nařízení č. 11/2014 HMP, neboť projektová dokumentace byla 
zpracována v 10/2011. 

Jelikož je dotčený pozemek parc.č. 6/8 k.ú. Suchdol (druh pozemku orná půda) součástí zemědělského 
půdního fondu, vydal ODŽP ÚMČ Praha 6 pro část tohoto pozemku souhlas s trvalým odnětím 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dne 14.2.2013. 

Dle vyjádření OŽP MHMP předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č.100/2001 Sb., 
v platném znění. Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti. 

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona, podle 
kterého jsou účastníky řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tzn. 
hlavní město Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a městská část Praha-Suchdol. 
Dále dle § 85 odst. 2) jsou účastníky vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr 
uskutečněn, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby, o kterých tak 
stanoví zvláštní právní předpis. Do řízení se nepřihlásilo žádné občanské sdružení. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Hl.m. Praha, zastoupené IPR MHMP, Vyšehradská 2077/57, 128 00  Praha 2-Nové Město 
MČ Praha - Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, Praha - Suchdol, 165 00  Praha 620 
Aram Herrmann, Dvorská č.p. 14/24, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 
Ing. Bronislava Herrmannová, Dvorská č.p. 14/24, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 
Jiří Bothe, Pirnerova č.p. 1396, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
Miroslav Bothe, Nučická č.p. 1757/19, 100 00  Praha 10-Strašnice 
Drahomíra Daňkovská, Nádražní č.p. 358, Příbram IV, 261 01  Příbram 1 
Doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc., U Jezera č.p. 2038/20, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
Jaroslav Dědek, Kyselova č.p. 1185/2, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
Milan Dědek, Poděbradská č.p. 579/146, Praha 9-Hloubětín, 198 00  Praha 98 
Jiří Lejnar, Šestidomí č.p. 988/6, Bubeneč, 160 00  Praha 6 
ČENĚK A JEŽEK s.r.o., Kamýcká 27/150, Praha - Suchdol, 165 00  Praha 620 
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500/44, 140 00  Praha 4 - Michle 
Daniela Fejfarová, Kamýcká č.p. 628/35, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 
BENZINA , s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00  Praha 4 - Nusle  
Ing. Václav Trojan, Osvobození č.p. 623/30, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 
ELMET Group, spol. s r.o., kamýcká 15/153, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 
Jiří Dejl, Osamocená č.p. 439/12, 160 00  Praha 6-Vokovice 
Hana Dejlová, Osamocená č.p. 439/12, 160 00  Praha 6-Vokovice 
Alena Satrapová, K Osmidomkům č.p. 1024/1, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 
Čestmír Vavrouš, Na Třebešíně č.p. 1016/23, 100 00  Praha 10-Strašnice 

 
MČ Praha - Suchdol vyslovila se záměrem souhlas ve svém stanovisku ze dne 3.3.2014. 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

1. Námitku vznesli vlastníci rodinného domu č.p. 14 k.ú. Suchdol, oba bytem Dvorská č.p. 14/24, 
Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620, při ústním jednání na OV ÚMČ Praha 6, dne 25.6.2014. 

1.1. Účastníci řízení požadují minimalizovat navýšení zpomalovacího polštáře před jejich domem 
č.p. 14 k.ú. Suchdol v ulici Dvorská. 

Námitce bylo vyhověno. Ústního jednání se účastnil také projektant Ing. Vondřich, který 
tento požadavek zapracoval do dokumentace. Zpomalovací polštář v ulici Dvorská tak bude 
proveden ve snížené variantě. V tomto smyslu byla stanovena také podmínka č. 3 tohoto 
rozhodnutí. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 
Upozornění: 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 
Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu a 
územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy (SUP MHMP) podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení:         Otisk úředního razítka  Ing. Petr Malotin v. r.       
                 vedoucí odboru výstavby  
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
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Obdrží: 
navrhovatel (dodejky): 
1. Iveta Novotná, Kouřimská č.p. 2350/3, 130 00  Praha 3-Vinohrady 
  
účastníci řízení (dodejky): 
2. Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu 
3. MČ Praha - Suchdol, IDDS: 95ibzi3 
4. Aram Herrmann, Dvorská č.p. 14/24, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 
5. Ing. Bronislava Herrmannová, Dvorská č.p. 14/24, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 
6. Jiří Bothe, Pirnerova č.p. 1396, Praha 5-Zbraslav, 156 00  Praha 516 
7. Miroslav Bothe, Nučická č.p. 1757/19, 100 00  Praha 10-Strašnice 
8. Drahomíra Daňkovská, Nádražní č.p. 358, Příbram IV, 261 01  Příbram 1 
9. Doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc., U Jezera č.p. 2038/20, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
10. Jaroslav Dědek, Kyselova č.p. 1185/2, Praha 8-Kobylisy, 182 00  Praha 82 
11. Milan Dědek, Poděbradská č.p. 579/146, Praha 9-Hloubětín, 198 00  Praha 98 
12. Jiří Lejnar, Šestidomí č.p. 988/6, Bubeneč, 160 00  Praha 6 
13. ČENĚK A JEŽEK s.r.o., IDDS: 7ppxcnz 
14. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt 
15. Daniela Fejfarová, Kamýcká č.p. 628/35, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 
16. BENZINA , s.r.o., IDDS: xhzrbsg 
17. Ing. Václav Trojan, Osvobození č.p. 623/30, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 
18. ELMET Group, spol. s r.o., IDDS: vgw3vah 
19. Jiří Dejl, Osamocená č.p. 439/12, 160 00  Praha 6-Vokovice 
20. Hana Dejlová, Osamocená č.p. 439/12, 160 00  Praha 6-Vokovice 
21. Alena Satrapová, K Osmidomkům č.p. 1024/1, Praha 6-Suchdol, 165 00  Praha 620 
22. Čestmír Vavrouš, Na Třebešíně č.p. 1016/23, 100 00  Praha 10-Strašnice 
 
dotčené orgány: 
23. Odbor územního plánu MHMP, IDDS: 48ia97h 
24. Odbor životního prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h 
25. Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, IDDS: 48ia97h 
26. Odbor památkové péče MHMP, IDDS: 48ia97h 
27. Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP, IDDS: 48ia97h 
28. Odbor dopravních agend MHMP, IDDS: 48ia97h 
29. Policie ČR-Krajské ředitelství Policie hl. města Prahy, odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y 
30. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00  Praha 6-Bubeneč 
31. HS hl. m. Prahy, pobočka Severozápad, IDDS: zpqai2i 
32. HZS hl. města Prahy, IDDS: jm9aa6j 
  
Na vědomí: 
33. Hlavní město Praha, zast. odborem evidence, správy a využití majetku  MHMP, IDDS: 48ia97h 
34. OWO.CZ, s.r.o., IDDS: knbrynt 
35. TSK hl.m. Prahy, Řásnovka č.p. 770/8, 110 00  Praha 1 
36. Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, evidence UR, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu 
37. Ing.arch. Krásná - evidence ÚR 
38. Ing. Malotin 
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